
150" VUURPROEF,
"FAUCET.NOZZLE" EN KANNEN.

Db lJE~TE OLIE IN DE MARKT.~---~~~~~~-=-------------------
WADNER &

~Ill h~t "OOrd en kri<j.
~etladlg tot gfoo, vc;.

at De Aar 010t de ri~k
'u l'OOr de ope,!};"~ ,I.:

'001' de bo"efl to liiQ
IIIoeste blllllkeu la.;~
was be,,~ da du
lOUaanbeVelen &0CLn
Rriil!loll'll opmcIIlI'
Hij dacht £~,O\x) I~

letulg en 2011 .00r.,
000 te Vertl:Iill<lerou ; ,

,d juist Wa ZOcl:Ils.' ,
I gezegd dat bii '" .
""fend op d"n COil! "

hij ~ beJanlbc!;.
'Pressie had, ui~".
tande \)01 IUUce Ill.

z·j dat bij 'Dooit ~•.
door bel ~ak "~;t,
preker gerll'hl ....

>e~ of be.t nu de t';,l
: laud, en bet 'Our.
vee verloro·, • 'u .

s le yermeerder::u

ill Ilrgulllonten ran
rill-ead~ '1¥1117~
g-bouw, maar het'
uit. Hjj Was.I',r.
I" leden van K iu e ,

!liet de '!in !ronUc'"
ldereo legell.8tollol.
'&rt van do Tra., ..
~ulk eon liin lOU

Il gC""t VOO rd"" 1
dOjO. Hti hOOpt"

nnes zei lir J .~CllC',
I rOUt.e \va,g, lU.lar

'praak had op ".n
e £:!~,()()Jsou Ult.

u gunste ''Qn d~~
mogeltik aan den
· die daar "on,,".

ltende de midd.:.
en meIl:!chen l~U

ini· VOOl'!td tcl
worpen.
verWerpen. v e>

nemmg ~all de
~J.
P. de Waal. Tl
\. S. du Pl-; .•.,
ue.lman Inn, -.
· Logan. Louw.
~Iolteno, J. I'
Iller, SolOUlo\fl.
der WaIt .•ra"
Wage.T.11 ers

'>etnpel'l!., IJ. "
e. ,"'rost. H aar
· D. J. Mara ...
er. Sive1Vnl!ht
npJin, Te \\',.
-od. Tellers de

en.

e heer F aur-
ran Je Tr.m-.
f de pe t (Jof)i

ct van Aliwal

t bij van .1"
roe Fr-.llHCh...:
uitgovon Ian:
~erwezen. en
J bij b.;rtcht
m 't distnkt
Lady Grey

r'lrt.ler~,t
but1\l' rn.1dl:

ng on. 11,,;
~etirt..-o!en 7.t..<j L

spreid \\'·.'rd
, ben. heeie-

lid <an d<
zou lqJ ute t
n. Ud.ul'
se n be~'"l.11d
irgen l'->1"

heer. Il.
<lt geh""l.
'eker \\"':.·.t
men ():-tlC

edaan hl
lad 1!cda,t!1
l,hen. IJ.
n.
vaaag ge·
nform:Hl6
s geg~<en

Lt d()<1f de
,.,dokte .....
H!J .,eld.
"eeart.~t.:n.

, et:(l f)t:!'-

!lure \\!..'!lt

toch ~,r.~

~meu dl

amtnJt!-

uur.

aan
19·

,"uh. 'iV

-t·tI~-bt

~HJd ~e
n \ r;-W~
m ltuce
lld.",,1
\,1111.t

.. f,r-!

III L"t
,n;J~ ~

• ,LH
l'"I!11

url'll

Jo, _.r
1 ... het
~I/< l!.' I
If('~t'-

k",,,,-
Irdl:'n
lId

,{t.' Lit

·\l~n,
In,d

ln~t-

""I;
, en
\"(~r-
bet
v III

=

, J

DE ECONOMIO
HET GEBOUW IS VERKOCHT

DE OJRRUD lOET UIT DKlIEG GBRUIID 'lOOD.
Bezoekers aan de. Stad behooren

ons een bezoek te brengen en zich van
een_je aangebodene koopjes verze:-:er.
en. vergeet nret .

I)l' \ uOlTuHI moet Verkocht worden.
.Hoek Y&Il PlaiD en 8Dilllt.r" ~ X •• DI1ad

DeEconomic Uitrusting CD.
. HET OEBO.lJW IS VERKOCHT

De Voorraad moet uit den W~ geruimd worden

Bezoekers naar de Stad behooren ona
een bezoek te brp.ngen, en zich van eenige
der aangebodene Koopjes verzeker n.
Vergeet niet:

De VOOrraad moet Verkocht worden.
Hoek van Plein en S.Pinstraten, Kaapst. ..ct

VEEL ti8.-;\'o 6,415.1

KA.APS'I'AI),

. [Dil..JJkJd --ocIttjltl. ~ pw 1D<leA: : Dilf.da.g., LJ01ut<erdag, "" Zaterda:"j
IrUiMlt:fIIti..,.-prij, /IfW i- ~I 8•. /X'uodá inguiota. !>OOrUil óaaaLba..,. .

CLAREMONT GENEES- RH HEELKUNDIGE

LACTIFER

HOPEFIELD PUBLIEKE SCHOOL.

Tar.l, lJedlening en Termen zullen niets te wenschen overlaten.'
k"lllgers en Yriellden bij de aankomst der Treins opgewacht en de

,,;lt r~k zorg \'001' bagage in acb t genomen.

J. VAN DUXJN. E:~GE:N.A..A.a.
84, Loop.~..aa.~.

BENOODIGD

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen

ENZ.

-ta
Departement Jan PubUeie ~Werken,

AAN BOUWJfEESTEBS.

SCHUTBERICHTEN.B ENOODIGD met aanvang
. van het volgende School
Kwartaal een Onderwijzeres voor
het kinderen depal'temel1t. £60
per jaar. lIet zingen te worden
onderwezen. Hollandsch een aan-
beveling.

Voor verdere bijzonderheden, doe
aanzoek bij,

A. J. STIG LING,
Hon. Sec. Publieke School

Hopefield.

AAXGEIIOUIIJ';.\' in het schut te t'it.
NJlf,,,,tliug'""'" den veroorloofde" {'J,I

en te wOI'den I·~,·~·>('ltlop 29 Mei, 1::-.'7,
iudlell "itlt bevoI't!n, II',-,I ... t :_

I. Een wit ~('hi"'mel M"ITie, )!f:1".",,!
N. op l'l"Cbter bout, bej<U!.rd

~. !<;"n bruil! ru in l'al<l'd, kul 1"Cu ';"1kop. 1)'.JIi<lrd.

;J. El'" ZII •• rt schimmel Merrie, LJI \"'JI'

deu ~l)I', g'l'topteMt.......rt, ;j of + jllA!' ou 1
4. 1-;"" dor,ker bru iu ruin b: ..el, I.,,,.u

aellk'!' u..ellell, OI1I1,'(,,,t :1 ja.ar ouJ .

IZA.:I. K s. GOt.; .~,
Scbutm"l'~ll'r

,

Levende
VAN

GruD, -HUisraad, Bnl"
TE

Klein Oltfantskop, Koeberg.. -. TENDERS worden geVraagd
VOOrhet bouwen van Nieuwe

Cellen voor E!chuldenaars in de
Van Rbijnsdorp Gevangenis, Van
Rhijnsdorp.

Plannen, Spe-cificat,ies en VOOr-

waarden van kontrakt, kunnen ge-
zien en verdere in)ibbting~rkregen
worden ten kantore van den onder-
geteekende.
• 'renders duidelijk gemerkt " Ten.
ders voor Nieuwe Schuldenaars
Cellen, Van Rhijnsdorp," zullen door
den Controleur en A uditeur-Gene_
eraal, Kaapstad, ontvangen worden
tot MA.\XIJ.Hl,l·t Juni, IB97.

Tendel'Ml's moeten twee voldoe(j_
d'~ borgen bezorgen voor d8 uitvoe_
ring van hd kontrakt, en de bOl'gen
moeten den tender onderteekenen.

De laag!;lte of eenige Tender niet
noodwendig tA worden aangenomen.

H. S. GREA Vl4,;S,

Darlingstraat,
KAAPSTAD.'

w EGU I~LOOPE

In deq' Boedel van wijlen dep heer
Andries Lutherus Van de Spuy.

J :,1-. ___

'''0' Jij pn~-eteekende zaJ publiek
. doen) verkoopen ter plaatse,

Op DOpDERDAG, 3 JUNI, &&118t.,
, TE 10 URE v.x,

I. IQ Paarden, waaronder I paar
extra K\ar-paarden, 4 Ossen, 1 Koe.
70 Sch~pell, in goede conditie, 15
Vctte VHrkens, enz.
II. 1 Kapkul', lOpen do., Vaat-

werk.-J~bt Timmermans_ en Tuigen_
maker!lg~reedschap, Tuigen, Ploe-
gen, Ladder!!, enz.
III. Eeu kwantiteit Koom, Rog

en Mielies.

IV. Get gewone Assortiment
Hllisra.ad; waar'onder een prachtige
PialJo, 1 :Extra Zweedsche Stove,
Glas- en ~ardewerk, enz., enz.

1D. F. BERR.ANGE, .
! Executeur Testamentair.

J, J, Hotmeyr & Zoon, A.!slagers.
Kaapstad, ;21 Mei, 1R97.

-------------- Afd(,f'lillg-sn~ad" kflntool',
ClI.hiuLa. l~ Mei, ll:illïOnderwijzer ofOnderwijzeres ---_ - -------------- -

PRODUKTEN.-_
A pp. LICATIES, .v.ergezeld van

. df) noodige certlfICaten van be-
kwaamheid en goed zedelijk gedrag,
worden hiermede gevraagd VOor de
br-trekking Van onderwijzer of onder-
wijzeres VOor de Derde-Klas Publiek
School te Halfman~hof, dilltrict
Tulbagh.

Applicaties te worden gez~nden
aan den ondergeteektmde VÓór of op
den 29sten dezer. Werk te begia-
nen met Juli Kwartaal. Kennis van
de HolJandsche taal oen onmishaar
vereischte. Muziek eene aanbeveling.'

Sala.ris £60 per jaar met eeae
woning.

J. A. BUCHNER, V.D.M.
Tulbagh, 10 Mei 1897.

TTELLEN, Wol, Huidm, en z., .,p
V Cornmi~sle VtlknC!IL !i,,0/11'0

\tllrkt Pri.zen IIltuos verkrt"gell.
'8 MORGENS TE 10 URE PRECIES,

SANITARIUM, Claremont. ZAL bo\"cngemelde PIlbliek wor-
dan verkocht op mijn eigen-

dom in NIlW\\~STIlAAT,WELLINGTON.
Wil men waarde VOor zijn geld

hebben, of uit liefhebberij mooie
dieren zien, woon dan deze ver-
kOoping bij. Alles is VOor kontant
gekocht, en wordt met groote
zorg per spoortrein aangE.bracht.

Indien men zijn buurman een
gunst wil bewijzen herinner hem dan
aan deze verkooping.

A. J. MALA~.
Wellington, 21 Mei, 1897.

J. FRED. PENTZ & Co., AfSlagers.

LOOFSTEAAT, FARRlHGTOH, CHICKEN & Co.,
De Schouwburg,

,
HErr JUBILE LOGIESHUI~

ZaJ WOENSDAG, 2 JUNI geopend worden te 66, Loopstraat. ---_
pro Hoofd· I ns pek Leur.

Departement van Publielre Werken,
Kaaptita.d, 12 A1ei, 1~97.

---------------------------
>-«-

30 Extra VettJ Slacbtos8en en Koeien,
12 Gedresseer4e Paarden,

; G EOCULEERDE en ongeocll_
)" leerde Limoen_ Nart je- en

Zuurlimoen Boomen tA koop bij

C. A. v. D. MERWE,
c/o den heer STt'CKl,

WeIling! on.

150,000 VRUGHTBOOMEN,
Gefaarborgd OYereenKoms~ den Naam eD VRll Jan Insekten

PR.lJS, 1/- EN DAARBOVEN.

--, -- ------- - -_ -_- ---_ - - V OOR het "Muir Academy"
Uitenhage, een Assistent On-

derwijzer bevoegd om onderwijs iin
't Hollandsch te geven. Salaris
£175 per jaar. Applicatie~ en
gekigschriften zullen tot op 5 J uni
1897 ontvangen worden. Werk-
zaamheden te begiunen met Jtili
kwartaaL Doe aanzoek bij den
Secretal'is

STEL LENBOSOH.
PubHekA Verkooping

-VAN_

Zuivel- en Boerderij
PLAATSEN.

TENDERS worden gevraagd
voor het maken Van Nieuwe

Daken en Parapets VOor het Vic-
toria .West Gevangenis

Plannen, Specificatien en Alge-
meene Voorwaarden kunnen gezien
worden ten Kantore van den Resi-
dent Magistraat, V ictoria West, van
den Hoofd-Inspekteur van Publieke
Werken, Kaapstad, en van den On:

---------- ---- derge-teekende, gedurende de ge-

Afdeelingsraad GalYinia. ~~7.~-;,::~~~~~n tot np 21 M.,

Tenders moeten om in aanroer-HEFFING van WEGBELASTING. king genomen te worden, geschre-
' " . . -en zijn op den Vorm bezorgd, enFIIER.MEDh gCilcllledt ken~ls-, moeten mede geteekPnd zijn door

gUI~g, In termen van Artikel. twe(' (2) bevoegde borgen.
26,5 van \\ et 4·0 van 1.g~9,. dat de Tonders, duidelijk gemerkt" Ten-
Afdeelrn~SI'aad van CaJvlnl~ voor- ders VOor Kantel' Daken, Victoria
nemens IS op eeno V91'gadermg van West Gevangenis,)l zullen door deu
den genoemden Raad, te worden. Controleur en Auditeur-Generaal
gehouden in h,t Mag;,t"",,, Kan- !Kaapstad. ontvangen "o,den tot op
too: te,( CalVInia, . op ZATEnp.H;, 1 'Dinsdag middag, 25 Mei, 1897.
Juh, 18J7, te H).uur s voormlddags" De laagste of eenige Tender niet
eene weghelastrng te beffe~ en te noodwendig te worden aangenomen.
legg.~ op all. e>gendommen on <l.,., WOODMAN DICKINSON,
atdcelmg daaraan onderbeVig voor 'IT D' t 'kt I k'~cl d

.. 'I t Ld' f aarn. IS n ' s- nspe ...,ur.en leust ran. le Oopen Jalir.

Departement V!Ion Publieke Werken,N. S. LOUW, Oudtshoorn, 29 Apr'il, 18n
Secretaris.

Afdeelingsraads Kantoor.
Calvinia, 18 Mei, 1897.

Wijn-O lW E !{." I Oor I UO en daarboven kosteloos af~eleverd aan eenig~tatlon,

Honderden ongevraagde Getuigschriften uit geheel Zuid Afrikamrt IH;lt.qe ~elzopn ontvangen.

\"')01' Geillll.-;treerden Prijs-Lijst En Vruchten-kweehls Gios, Post
r rij (Engelsch en Holland~che Edities),
DOE AANZOEK BIJ:

Op Woeqsdag, 26 Mei, a.s,,
ZULLEN ppgemelde Ossen, Koei.

en en 1 Paarden pnbliek ver-
kocht worden aan KLAPMUTS_
STATIE.
De ossen en koeien zijn spek vet en
de paarden e~rste nommer.

A. KOT/E'
& Co., AtslageJ's.

H. E. V,

nE ondergeteekende behoorlijk
gelast door de heeren Gf1bros.

MAlLIJl:' en \VELLS, zal per' pn-
hlieke veiling \erkoopen op

VRIJDAG, 28 Mei, a.s.,

Muil' .Academy,

Uitenha.ge.
--------------------------

PICKSTON E, Wijnberg, de Kaap

STOOM
80, .. Breestraat

Op de plaats in front van Iwt Irnon-
hIli" Villi de ollde pa"tOl'ie, :-)oJnet'i."Ct
\Vest, 0111 II 1IIIr ',~m(ll'gen.~.

1. Dl' bcroemde plaat,; de "Oude l50 Elxtra Ve.., tte SJachtossenPastorie," groot ,j38 morgen, 530
roeden. Deze plaat,s is gelegen aan ..___

den ingan~ van het dorp Somerset Op WOenSdag, 26 dezer,
West, cn reikt tot aan de Duinen. 'ZAL opgemel~ getal ossen in exti-a
JL IJ" ko"t.,,·o pi"." g"naam<l Conditie, 'l> worden opgeb,acbt

"Do Il "0p." ins! u itend elo, n, <loo, den Il eh JAN BAAR'f M.,.¥,
zroot 216 morg .. " 2",! roeden. Publiek worde~ ,,,,kooht te KI.p.Deze zel'.ensehtc plaats li.!?'t teo"en- . k

" , muts Statie. .qij zullen ze 'el' pl'e-over en grenH aan ucOllde Pastorie. sent zijn en nie~ uit dl' hand Ivorden
Op beide plaatsen zijn er c;oede verkocltt. ;,
aroote woonllllizen, kelders pn bui-

r€DgeboulVéTl, excellent.e wijngaar- A.. B. DE m~UlRS & Co., Afsla.gers.
den eu groote bebollwbare landerijen Paa1'l, 21 Mei, 1~97.
IlT. ;jO leggers Wijn, Ei leggers -+-._ ...__ ._

Brandewijn, VMtwerk en andere SE NOO'...DIGD,kostbare Losse Goedel'('n. ;

Bovpngenoemdp Eigendommen E ENE Ass;~tl'ilt Onderwijz.er of
zijn twee del' fleste van de bt:roernde Ondt:'l'I\'lJ7ql'(~s VOOI' de l:erste
Hottentots Holland Plaatsen en zijn Klas Publit.ke ,school te :.Middelburg
uitstekend geschikt 'voor vl'lIcbten- (K.K.) ,
CUltIIll!' en wijnbouw en als Melkerij Bekwaamheid wordt vereiscbt
e" alge;"",n pi... "." 'ijn 'ij onom· om onde,wij, to lieven in Holl.nd.
troffen. sch, Engelseh, d~1 zingen (Tonic

De nabijheid nw dt'ze plaatsen Solfa Systeem), oqk in het teekenen
aan Somerset Station (~ minuten te Wel'kza-ambedeti te beginnen in-
voet) en aan bet strand (een half dien mogelijk op! den 21sten Juli,
uur rijden;;) en hlln fraaie ligging 1897. :
aan den voet van den hoogt'lJ Heidel- Salaris £120 pe~ jaar.
berg met uitzicht op de Zee, ver- Applicaties me~ getuigscbriften
hoogt de waarde, en maakt ze meer r van goed zedelijlq gedrag, en be-
speciaal gcschikt vno!' woonplaats wijs van lidmaatsQhap eener Pro.
doeleinden. testantsche Kerk ~znlJen door den

De ptaatsell wllen eerst eeu voor ondel'geteek-enden pntvangen wo'r-
een en later tt;zamen opgeveild den tot op 3 Juni, ~897.

wordell. Alleen gecertifidflerde personen
PAUL D. CLITVER, AFSLAG ER. zullen in aanmerking genomen wor-

den. . {l75,555
8.5.965

- £1,1)62,848

J. C. SlVIITH & CO.,
IJzer, Kool en TimmerboutMagazvnen

:(OLONIAAl EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,

---
Voor het grootmaken van KaJveren

Zonder Melk
Eenige Agenten,

R. WIL SON, ZOON &. CO.
ST. GEORGESSTRAAT.

ZAAGMOLENS,

en Riebeeks Plein, -----._-_.-->0....-----
ZUID-AFRIKAANSCHE ~

OXDERLISGE

LEVENSVERZEKERING
lWAATSC.RA.PPIJ.

kAA.PSTAD.

W ,NG Bevonden hebbendt3 dat zekerWAARSC HU. ielnand in naam van ons In de

'. til' eemt zoo wenschen wiJo"""'c2kc" en BUItendistneten bes alngen aann, NIET
'') p "1 ') { ke"nis t~ geven dat wij B.UITEN DE KAAPSTAD
DJ)R IE\, \."'10 VERTEGENWOORDIGD WORDEN.

Mans en Jongens Overjassen en Regenjassen,
Witte en flanellen Hemden,

JJ Pakken Kleereden en Broeken, alle" Qualiteiten,
Hoeden, Caps en SteveIs.

-
~ P G E RIC H TIN 184 5.NOTICE. D~partement van Publi·~ke Werken.

; -" Geincorporeerd bij Acte van Parlement 1881"
Divisional Council of Galvinia.

ASSESSMENT OF A. RATE.

" " AAN BOUWMEESTERS.
HoofJk:tntoor: DA.RLINGSTRA.A.T, Kaapstad,-

'1' E..\' DE RS \lorden gevraagd
: voor het daar,.;telJen van een

Telegraaf. V01'111- Yernietigf-ll' te
Woodstock.

"Plannen, 8peciticaLier; en Voor-
w~rden van Kontrakt kunnelJ ge-
ziet\. en "erd ere inlichting verkregen
wo~den ten Kantore vau den onder.
get~kende.

~enders duidelijk gemerkt" Ten-
der .voor Telegraaf-Vorm VernIe-
tiger," zullen door den Controleur
en Audit.eur -Generaal, Kaapstad,
ontvangen worden tot op Woensdag
midqag, 26 Mei, 1897.

Tenderaars moeU:ln twee vol-
doende uorgen bezorgen voor de
uitvoering Van het kontrakt en
zood~nige borgen moeten de tenders
ondert-eekeni'ln.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
pro Hoofd. Inspekteur.

Departement van Publieke Werken,
Kaapstad, 12 Mei, 1897.

, • IJ "

De beste Goederen Voor de laagste prijzen in de
Trl/,;.ken in Turl"ln., !lloemfontew~ eTi

JuhanJl-elJbl~rg.VILLAGE MA.NAGBAH~NT ACT, 1881 --
DrliKI(TEl'Rn' :

Hon. ALFRED EBDEN, Voorzitt-er.
H. M. ARDf:HSE.
HENRY SOUXMON, SOl.
FRED. J. CENTLIVR-".:S.
PAUL DE VILLIERS.
GODFREY SICHEL.
J G. STEYTLRR.
HARRY BOLLS.
Hon. J. X. MERRIMA\', M LA.

f£R~TF. GE"'~E8l\'Kt;DI(lE ADvI~~lia.

G. E. C. ANO";R,SON, M.D., M.C., Lou don
M.R.C.S. Engeland.

NonCE is bereby given that at
a Meeting of the Divisional

Council of Calvinia, to be beId in
the Coul't-room of Calvinia, on
SATURDAY,I July, 18n7, at 10 o'clock
in the forenoon, it is the intention
of the said Council to propose the
Assessment of a rate in teMlLS of
tbe 1Gth Section of the Act No. 29
1881, upon ~Hthe rateabl? p~perty
withm the hmlts of the p.ald Vtlla.ge,
for the purpose of the Board of
Ma~agement of Calvinia, for the
current year 1897.

By ordel',

N. S. LOUW,
Secretary.

VOOIUr .... IlSTB YOORDRRL.l!lf I
A.beolute Zekerbeid, Groote Bonussen.

Geeo Beperkingen.

Bepalingenomt.rent niet-verbeurd verldo.ring.
Geen PeStrict.ie op Reizen en Woonpl.ools.Mlltige Onko,ten .

Spoedige Betaling un TOrdcrin!l'en.
AHe Voordeelen behooren ""n de tooen

Geen Persoonliju Aan.p"kelijkbeid.
Onmiddellijke Bonu. op Vorderingen.

Ruime 'Betr.ling voor O.ergave.
Driejaarlijlllcb Onderzoek, I_!.rt in Juni, I8'J':',

de vol~de in Juni, l898.

Demg cbgen Ioeg..t.a.an '!>Or betalinIl Tan
Pmniwna, gedlll'ellde .. el.ke de Pow "..n kracb Iblijft..

POIiMen blijvllll Tan bacht IIIOI&llg er voldoende
::~ la om een klF&l'taaUJche prenue

Langemarkfstraat en Kerkplein, KAAPSTAD,
.I-LAWLEY & 00_-. .

,J, lJ. CART'VRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORe E L!EIN- MAGAZIJ N,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

-J HRLLJKSCH IPREMIE _
INKOMEN SINTEREST

FONDSENIN HANDEN

Stellenoosb,
15 Mei. 1897.

Á. R. WElCH,
Secretaais ,der Schoolcom.

Middelbul',:!,
3 Mei, 1897.

~----_._----._----- _. ------ ..-. --_
•

Ir;' .(I <t-, r-Tl'Tb('psen-ies, ToiJetartikeleu en alle soorten Aarde-
!ih 'tl_!'T"r'ltr"kf'llZC.

1111 .. ..;... , Tdf,'Ila1llpell, Vloerlampen vo/)rde Voorkamor, Tafelme!isen
en.' I • ',. 11'1/ kd, '1/ ('11 allc II uishoud _Bel1oodigdheden. .

\. "ld\, ;.1,. "Tl hllJta.i>ie (Jot'deren, g-e,.,chikt voor Trouw-,of VerJaar-
dal('l·r'·'l'II[, 11 L'en Specialiteit. J'list; ontvangen een lading van hun~P<:':la.,.Pijn.

ASSISTENTE B£NOODIGD.35 Extra Vette Slachtossen
en Koeien.

Di visional eonnci] Office,
Calvinia, li 'y 20th, l8!)7.

A PPL. ICATIES voor de betrek-
king van Assistente in de

Meisjesschool der Eerste - Klasse
alhier, zal door den ondergeteekende
\'~-orden ingewacht tot op 1;) Juni, e.k

Applicanten moeten o.a. bekwaam
zijn om onderwijs in <le Hollandsche
taal te geven ter voorbereiding op
het Matriculatie Examen, eng etuig.
schriften zenden van goed zedelijk
o-edraO' en lidmaatschap' eener Pro.o 0

testantsche Kerk. ,
Salaris £100 per jaar.
W.erkzaamheden te beginnen, m.

dien mogelijk, op 21 Juli, aanst.

W. A. JOUBERT, V.D.M.
Riversdale,
18 Mei, 1897.

LAATSTE UITBETALINGEN, 1889.

Op WOENSDAG, 26 Mei,
TI AL opgemeld vee, in extra Con-
I;J ditie en dat zeker pl'csent zal
zijn, pnbliek verkocht worden aan
KW.PMU'l'S-~TA'l'IE.

C. F. LIEBENBERG.
J. S JlfARAIS ~ Co., A/8Iagf'l'S.

II rlCTOHIA~- ,r.ATER-1VHITE OIL."
~'.

IN PATENTE

/(;;;%1(~.j
A. ·T. RUTTER,

MA.KER .van de beroemde Kolo~iaJe
.. INNEH" en .. CRWHTON" zadels,

bekenj Over de geheele Kolonie. Zadelt! op
Oluer gemaakt "!Ion £3 enmeer. On.der;adelll
nieuw opgemAakt of selrnn.r l!&gema.&kt
'Vol£'llllllpatronen va.n de k1a.nten.

TU'XO.E:N
~ de nieuwe SOhuifstrttDg, om het
_'haven te voorlcomen.

Vraag om Pl'ljslij.ten

aCl. I)AR.L~:NOIlTaAA.T.,
. KMPSTAQ.

T'E KOOP. DUfffTT'S KACHELS
lUI de Basta. om te Stole. met

kOOL OP BOUT.
I. :10er tOf(! mede Balle.

~A~ZOE: paZJZB:N.

PoU- Tan Tel'llOhiIJMldeddulIl' .. erd"" betaald
- <te 1'olgende _en Toor iedeR £1,000 V3.lldo
oanpronbliJke verzekering._

»mu in 11889. Betaald.
." ltiR £3,093
'IJ. JAA R 2,781
80 JAAR 1.1W6
20 JAAR ... 1,471
15 JAAR 1,8Jl;8
UJtiR ~
II JAAR ,.. 1 105OJ~R ,
• .1.I..U 1,063

WlLLLU( !U..BSJW.L. ~

ERIKSEN, 3 Noorsche Pramen geschikt
~r Rivieren, Vleien enz., enz.

Voor bijzonderheden doe aanzoek bij
(MERCER &: SKAUGEN,

DOKW·ECi.

. - .



BEZJCHT,.GI
MON TERS van de volgende" Merken" van de beste "Marg:u;ne"

vervaardigd 10 ~e .Fabrieken van de heeTen HaoEsMAN & Co.,
BIPmurr, Rotterdam, nam.:

ft Cowbrand," "Three Crown" en .. Confcctlonersc;Favourite!'
Alsmede monsters van geprc3erveertle vleeschsoorten en saucijsen

in blikken rut de fabrieken van" Confederation" Delft-Bhaven.
EMILE H. VAN JlfOORDEX, __,

Eenige Aften't.

APPLICATIES vC?Orde ~t.rek.
kinz van Assistente ill de

Distrikts Gouvol1l-e:ment,"acbOol, te
Kroonstad, zullen door den i onder.
get~ekende ontvangen worden tot
op den 23sten Juni, 1897.

Applicanten zullen bewijzen moe-
ten leveren van vereiscbte bekwaam.
heid vooral wat het kindergarten
systeem aangaat, voorts ook bewij-
zen van goed zedelijk gedr~ en
van tot een Prot-esta.ntsch Kerk-
genootschap te behoorsn.

Muzlek eene vereischte,
Handwerk een aanbeveling.
Salaris £135 per jaar.
BilbJke reiskosten zullen uitbe-

taald worden.
G. W . .B. v, D. LING EN, V.D.M.

Voorz. der Schoolcommissie.
Kroonstad,O.V.S.,

17 Mei, lS!'7.

zoor dnidelijl:
aan het werken waren

ac.hte:.l' de OOtnlllJ:Sï!16. Wij 'iUen niet
al de leden der commissie beschuldigen,
dooh d:a~ de meerderheld of sommige
Leden die 80fB8 alleen 66-0 qUifrum vorm-
den! het vertronwe:n, in hen gesteld, heb-
ben JlliBbruikt, iS'wo klaar als de middag-
WIJ.

Die commÏ88ie werd op 1 October 1896,
onthouden, omdat ze een kont.rakt had
l1.itgegeven, dat aan C.aOSBIE en FINCHAM
na de verwerping van den tender van bet
booren-syudlkaat. zonder het departement
vanIandbonw 10 ete zaak'te kennen,gegeven
was. Dit werd geen dag te vroeg gedaan.
WIJ hopen da.tdit rapport in het parlement
degelijk besproken zal worden. en dat
het zal uitkomen of h t departement niet
vroeger tlIB!iChen.belde kon zijn getreden
en een einde hebben gemaakt aan dit
schandaal van een commig le. Grooter
publiek schandaal iS' ons niet bekend.

ALLERLEI.

getulc met deee hl!UgE'h)kP i> •• I ...
UAlg naar gewoonte Werd pr ,1_ "t ~l\

pa ade een luisterrijk!' r,,\ IJ, I '~o.
r- 1'.gehouden, n er waren I,,; I~.: . 'e l"'t

meer troepen t~enwo<,r,L_ ". - 1i!;:'1
T\_ < ",:oJ"P~. '-;" gonvernenr "., /0 j. . '"" E

~held rn persoou rt> JM' r : f J •• r~"'
nchttngen 'i\ e.rden aan", il '1., _
groote schare van mell""'hr
sen en rangen. In 't e'"h~~, _
de revue eeu bt'JYd031J 'II , _- ~

L

o (

De rtlIlderpest-.oon.tra.cten.
·Hedt:n Pllblicee.ren wij het OOl'Ste rap-

P9.rt van het runderpest-~leet.c.)mité dat
h<mdelt over de draadheining (!ontracten
die werden uitgegeven in Bechuanalsnd
door den hoor THOMPSON en de runder.
pe8t-.oornmissie,be8taande altdr. IIatchoon,
en de heeren CRQS1UE, L. W, V., VAN DER
WALT, L. W. V., THOMPSON,I.. W. V., en
RoBINSoN, met den heer H.UUtilWORTH
assÏ8tent-magistrnat te Ooiesberg, alsseere •.
tam. De daden vaL den heer Thompson
werden door de commissie goeolgekeurd
en bekrachtigd, zoodat het niet noOOig ill
ze afzonderlijk: te behandelen.

De opdracht van het select-eomité was
om onderzoek t.e doen naar "het uitgeven
der draadheining contracten" en het heeft
zich stiptehjk bij dit punt bepaald, zoodat
men in het rapJX)rt geen woord heelt om.
trent de Vl"'..gen: was het wensehelijk
deze 'contracten nit te geven? W6rden de
heiningen niet te na aan de besmette
area gemaakt? Wanneel' werden de hel-
nmgen voltooid ? Deze vragen zijn van
het grootste belang, en wiJ hopen dat deze
punten opgehelderd znllen worden voor
het comité ziju werkzaamhedea als ge-
eindigd zal gaan beschouwen.

Wat hei sele(lt-comité van de runde-r.
pest·eolQlIli88Ïe denkt komtduiddijk tut
iD de laatste paragraaf van het rapport :
"de verrichtiagen der oommissiesch!Jnen
met de meeste ongeregeldbeid ven-ieht te
zrj n gewordelJ. Het blijkt dat er geen er-
kend q nl was, éen lid zat meer dan
eens met den secretariB om het werk te
doen,tenvlJI twee of meer leden ontmoet-
teu zonder de andere leden kennin te ge_
\-en. De notulen, tengevolge van veel
werk in de handen van deu secJ"etari.~,
schlJDen op een zeer onbebool'lIJh wijze
te zijn gebond~n."

Hoe IS het mogelijk dat de beer VAN

DER WALT ltd kon blIjven van zulk een
commillsie? HerhaaldelIjk komt het Uit
III de notulen, hoe BIecht ook gebonden,
dat hij prot.esteerde tegen de handelWIjze
van de meerderheld dor commISSie. "Vaar.
lijk bet was geen eer zulk een commISSie
te dienen.

Neem dIt geval. De ("'.illm.issH' bad
tenders gevraagd en 'i\1ll! ID onderban •
dell!lg met de tenderaar" ... op Zaterdag.
avond, twee da&ren voor de iinale I>eSlt!<SlOg,
ontmoetten dr HUTCHEON en de heer
CROSBIE, L.W.Y., den heer FINCH!.M,
den hoogsten tenderaar, dien zij hadJen
laten roepen om naar het botel te komen,
en hoewel zIJn tendel' voor .t8:1 "as
en die van POOLI!l Vool £ï5, nam€ll ZIJ
daar en dan den tender ynn FINCHAM
en CROSDIE aan VOor £1)2.10." Dit werd
gedaan zonder kennlS vau dIJ andere
ledtJU der comllllBSI., r en den \ol.g-en-
den blaandag op een los stuk papier In d ..
notulen Illgevoegd.

Maar zal men vragen bij het J..:ilen
lan dit rdppol't. \\'Ie 18 dan toch (lIe
mijnheer Cnosnm die met ZIJU mnde.
contl'llkteur FINCHAM zoo gelukkIg IS om
hunne tonders altijd <l~lOgellomen te
knjgf'll, hoe" el ZIJ ,dtlJd bijna de l(,J"~I~tc
(.(ondt'I'aar8 waren? Het td algemeen oe-
kend dat deze mlJnhet'r ('RO~D1E een
broeder 18 van den heer K Cao/:JllIE,
1..W.Y., bet ltd der com UlH/Sle.

De geheele ge.scblederlls IS zoo schan.
delljk dat men hlJna nIet "eet "elk
geval Le kIezen. }\faal' neem de zUluell,lke
bJn (§ 11 van het l"apport). ])ne tenders
kwamen in aanmerklIJg. MASSON en KE E-

LEY tenderden VOOI'£57.10. De advertt n,
tie zelde dat tenderaars het wel kmoesten
doen In !IO dagen en £5 per dag bONe
moesten betalen IDOlen het kontrakt nlet
blJtl)ds gereed was. Tegen deze adv! r.
tentle vroeg de commISSIe £a,OO() S6Cn.
ntelt van MANSON en KEELEY, dOl b
ZIJ boden £20 per drur VOOI' overtiJd
aan. Dit \\ el'u door de CC>llinUSSle aang'3.
nomen; doch het Iwnt I akt werd 11/1'1

qeteekend, en In 1J/aat.v daanlall u'el d
JJanslJIl vpgcllolJl"n Itl hel "!J,u:blmat vali
Crosóle en Fillcham, de gelukklgp If'nd,.
ra.(ll·s, Il le/" lende/" Il"a$ l'OOI" .£80. Waarooo
werd deze tender van MANSOS eli
KEELEY DIet aangenomen t WMIl'Om
'veek men af van de voorwaarden 1::1 du
advertenlle genoemd? Waarlijk dozl'
dIDgen zlJn onverklaarbaar.
Toen deze tender UItgeworpen 'i\ as, kwam

die van het boeren·syndlkaat In behande-
hng VOOI'£5!). De commtssIe was DIet t~,
vl'eden met de £;'i }Ier dag boete in hun
e.gen advertentie genoem(l, ook nlf'\tmet
de £20 per dag, aangenomen ID het ge,al
van MASSON en KEELEY, maar Wilde
£3,000 gedeponeerd hebben, die verbem'd
zou wOI'den, wdien de kontraktenl'ti slechts
een halvendagtenachtel' waren!Welkrecht
had de c~mmlssie deze voorwn.arden te
stellen? Het boeren-syndicaat Wilde deze
vool'waarde niet aannemen en dus vemel
bun tender. Dan zegt het mpport "de
heer Holtmausen kwam overeen terug te
trekken. 0pvoorwaal'de dat hiJ een negende
deel vtm de wiDl!ten, behaald door den
tendel"aar die zou slagen, zou ontvangen."
Wij verstaan dezen zin DIet. Hoe Wist
men dan "le bet kontmkt zou kriJgen:
De commi8!!le stelde onmogelijke voor.
waarden, dJe het ffyndlcaat niet kon aan-
nelDen en toen verviel Je tellder, Mei
wie werd de overeenkomst getroffen ?
Werd deze overeenkomst niet biLiten de
commisl!le getroffen, nadat de tender der
boe"eu reeds was verworpen;; Waar.
schiJulijk zal het getUIgenis meer licht op
dIt punt werpen.

Het rapport zegt dat er na de verwer_
plllg van dezen tender "an het bOel"6U-
syndikaat een leemte is ID de notulen ;
doch het schijnt dat men op aandrang
van een lid de,. commiSSIe besloot plaat-
sel Ijk wed"r tenders ~e vragen. Geen
wonder, zou men zeggen, dat de t~nder
van CBOSBIE en FINCHAM aangenomen
werd, nadat MANSON aan het eyndikaat
was ooegevoegd.

De handel wijze van de COmmissie is
onverklaarbaar, Het rappor1 van het
select-comité zegt slecht.s wat 1,"lidaaD
werd. en laat. het aan het publiek om te
oordoofen waarom die dingen alZoo ge.
achledden. Wij venrouwendat Olae 1e&61'8
dit 12ppOJt nauwkeurig lullen naleun -ell
hun e1p~~op~., ..~~ pbruiken. G.aa
~,"~iQt.cii'''iforifQ~ lOl!,q.

...._. w~ j'~

"ONS GEMENGD NIEUWS.

PARLEJ}IENT, 1897."
Van differente kanten drinfl"ende verzoeken ontvangen hebbende

om aan het einde der ParlemeOnts.sesslc een llo1landsche "HAN-
SARD "llit te geven, hebben WIJ besloten daaraan op de volgendewijttJ te voldoen

AI de P,lrlcmentaJre Rapporten (die dit jaar volledIger dan gc.
woonlijk zullen zrjn); opsommlllgen van l'arlcmt'n!arl'o b!.H1wbockon CD

oommis le \"ersla~en, samen met do JlOoft.!-a.! tlkd.:l [Ieaders) en be-
~choowin"'('n U\lt" I',lrlt!m('nt::ure Or"lcII',erpcn, V("';chIJlwnde In 01/3

La rui, z~lIcn wor.l -n o vt I,~crlrll .t In 0/11] lVu'I.!,lltd. Dc r~~I'
nas van dat 1,:.1·1 z'JlI '11 g"1! "l'ndl' t]. ~C ~~Ie III (I'l!::t'orokcn vol.ior.Ic
worden aan~ I nom fli.'rd ':\,1) ;lct (illde Jer :-)l '-IC dru kkt n li JJ een
volledig,} Ir;h')lIJ';OI'~,l\·O en HI.Hh'l ~I', (Il zLll'len d:e toe aan alle
gewone 1":lll··.I\'" op (}.I< \\'" I I', ,lil' d,l,t.J,JQl" III staat zullen
zijn, IUdll"n Z j lko 1'.!Ileml Ual! C IJ'" "'le!, van Let lJ:.FI ho: ..~~l'! n,
daddlJ k do v. -r. icl.r I il '.'rl van liet )'.lI:l "I' It l'lJ he t doen en LkD
hunner l,den, udrl'kkellJk elk o!,rll'I'\Lrl', l.a to ~la"n.

W.J Jill" ....! 'I l, .\..11;, ('l.! !, I" k' ,'l~ I, e';er!ll; .run boven dat voor
de gewone IiIL, ~ 1.1,11', ven" 'L, .". \. J 1.1 n i'vr'j) der ~ _1' ...', \ oer-
zien\anlnl'(III)~'\'''::l,.I·l11 U:II'\IV'.,.I'l'fll st \I~ 10 ll".n!lD l ock,
ondero"n tit I \,dl"(h, !'\[:fl'li\l, 1~,I;-," [;'"lL,I.L.l,lr z"l"n stellen
Voor Spt"lI ,k I.." l I., .~;; If'.;, ,I \ 'or ;--1,' I I _ I., r (\1'111. la.ir , indien
te KaaIJ:ot.d of I" r 'Ir, 'Jl lr l.., of te ~Ln Z,~ ::::'iJdl ',';', ll.J(jll n ppr pos:
verzonden, rr, Iitl }(I ,/JU!I

.'Ic") (',,,, nlll LJ"I ,', l~II;:; te: 'OUI:"C,lLIl th l.lljk ~aIJ1')'~ oor
perSUOIJJIJh.,uf l!l (';ll'j;:,i.l<ilJd ij \0 "l lJiJ

YJ.\ lJI: ~'_\:'lrr DE \Il.L/I.! -':.\ ('l)., 1:!'j:'il,t,
l_, t~ , ...r.J 0') C""v ,', ..:.... J~ -I. '} f J .,..J~4~

----_ -- -----
Aan LL\ Di.'\\nrPI·: \ILU!.:{,,&(u., I:ejiclht,

f-:.\,AFST/D

{J, i I r, : I t I I ! '{ ti tI 1'/ 1 ('" ~ Jl I , I Jl ~

.J t I. /./ /1 II jj il .. '., I', I' JJ 1'lf_OllJ/'I'aaa r L "'j 'j' , , " I ,r, •• , ! • I , , _

'VG Il " 0;\, r'.1 r Iff \ r, 1,;17."
-7
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KOLONIALE STEENHOUVIERIJ.·
!Je oncler~ett'ekenden Zij Il be
rt·rd monum("nlen en graf-
F.tt:encu ln marmer en graniet
te le ve! en en up te rIchten,
gt-aveu 11"I6t!teenen mnren uf
""aulPt In te .lnrtE n te ?llaJt-
laud of "I' ""dere kerkho\en
In cl. KI>10nlCof a'o 16nzonde
Stal"! ,I'·.{ell rcdchJke PI r)zeQ
en OleL Jen met'sten spoed

IJzeren hek" PI k gele'-~lá
\ ofganR ,,!!, teek""1 ngcn Op-
u hl" (tAlngeOJnnkt op de r.. Mta
w, lze, rnl("ele;;d rrret lood Por,
,,,relnCIl kr-an~cn tegen de
laa.g~to prtJteu

Plannen en pnJzcu 'yol1len
fran~) op aanzoek gezonden.

R. CANE en ZONEN, Hoek van Strand en Langstraat,
K.AAP8TAD,

GRANIETWERKEN WIJNBERG TELEGRAPHISGH AORES GAN~ KAAPSTA9

LLOYDS'
AERMOTOR"
'W'i::n..d. ~ CQ.I.e::n..s.

GWEL vu SrUL, GALVAlIlZEERD NA VOLTOOINGr VOLKOMEN BESCHUT TEGEl ROEST
' 8 Jt., 12 yt.1 en 20 rt, Wlelenr m~t GEB!LHCEERD BEWEEGBARE OF

VASTE TORUS, no 20 tot ion voet hoog.

•

De eenige Windmolens g8fnaakt mei
Wielen Beweegbare Torens. Zullen
meer wator Dompen dan eenlg andere
Molens in de markt.

De hoogste priJS werd behaafd door
deze" Motors" op de Chicago Wereld
Tentoonstelling, 1893.

LLOYDS' AEIUrOTURS HERf3E~ OOK IN
ZLllJ AHUKA Ut:[,H(jKKr.:~

Gonden Meda.ille nm de Lanubouw Yel1lenlg_
Ing te Port Jo;!Jzabeth . . 1894
Gou Jen Medadle en Eersten I'I1J8, Johan ues-
burg Tentoonst.·f!lng . 189&
Bpeclalen 1'11)8, W'18telIJke ProvlDCle, Ten,
toonstelhng, l:tosebank " 1895.
EcrsirlJ PMJ8, Westelijke Prov lOCIe, Tentoon.
stellJng, Rosebank . . . 1~6
Ersten PnJsr Port .EIJzabeth Landbouw
\"ereen'gJolf ' .. 1891;.
A~nbevol ..n door het Be~proellng8 Depart-

ement der Ka~p KolonIe, als het be8t geschikt
'Jm watel te pompenI gevonden door de
novernement.s IiIamant Horen te gebruIken,
.Jf ID opene putt.en

De Lompe houten ''''-Jndmolen w~rdt nu
9nel vervangen Uuor Let Stalen Gal vanlzeerde
AERMOTOR.

Lllyd. HtaIen A.E.RMOTOr.s loopen met
den zaebt.sten "Jnd, zIJn g('bool zelf regulo,,_
renu, ell wer ken mct tlt!u lltngen, V:J.SLcn slug

lIet A.ERMOTCB. I~ de g-ledkoopste On mpe.~t.
eCI)1I0rnl~, ho He" cegel!Je Krael, t tel' Wel clJ
pell Pump TucHI('1 k08tewle eOl! weInIg mee~
dan een i("Oeue paard, ter" 'Jl bet dag ell nacbt
zuuder E'errl~_tuf'zlcbt of kost~n werkt

lI,t AER.lIOTOn. Ileemt ook spoedll( de
1,]1..,1.18 In '<\0 de l')g"ge en k08tL,~re "Sona
l.lft, .. of Jl,.kkle:! 1'0 npen

Z IJ Jj" \ 001"newen ZIJtJ W lIldmolentoe~t("llol1
to kuorco "welen wpl oudel'!;cht'llien tl1~scheo
Llu) dg G .•lvanrseenle Slai .." AERMO'fOR.S t'n
ILIJ!er'tl IIdeneuJ een" aIHU" I lOze nabootlJn~ell

Het echte, Ll()yJ,;' AERMOTOR. lal hat gocd-
k00pst en bPRte bevonden worden, en heeft
dBII [·lel:.!;reeJs doorges!.stan

''""uneer ver111schc, "orden J{c8chlkte pel'-
woen gezonden om bet toe~tel optezetten
tegen eukef g ..deelteliJke rOlSko8ten, 'of volgell~
specrale 8cblkkll g

SchrlJf Om pnJsltJst en getnll(8cbnftcn
of zend bl)zonde"b~den omtrtout dIepte v;d
~on put of hoeveelbeid waler enz , WaltrUIt eeue
eJekewug der ko.ten pllr 'ol geilde post zal

toege.ondea worden.

AJar's rifSeD BorstmlddeJ
fAVER'S: CHERRY PECTORAL}

a... ....... op .. 0_ Wereld-
T~.

ltrIJr .... O~c..kD w_""' ..

DE 1~'XOxEmE lIUIIl>.' <l"

morgenavond ..-erwachl JJcde .\·'Jr"a/R Cu~tl, f

M'IXSTI:IlS van de t...'l!te ma- _".
serveerde deescru.oortE"n lt
'I1UI 1\oorden ':'4 Loop!! tr-aa t K..._ ,

A£:'i:\';W.!:1 '~" geschJedt rio' ,
hnganad van Calnnta, dal • I , ,- - ":..-
ald te rd h ·'.I·'"r .•aar ....0 en ie ond~'l "i' 1_. J'
IIJUl:&t een beInstlOg ml ,..orden , '.. ~ "
d ~_, I cl ed.1 - <,' r,_..,.0" psooe etn en g urenue lJd .. _,.'t" J&l •

DE FIti..'IKIJE Rl:G.fERI\ r.. I_n Lo
geLsehman Tom Mann 1<, g, ". -wd.'Lvi '
onder de arbeldel'l<. 0\ er dt .r. r e-r ". "1

h ......1: .. ,,( zotder da' een gereebtsbof llt b m" . La.\. nl(J
bemoeien Engeland prot.ftottc" L. " l" ~
tegeu FranlcrUk ~

L '

lrlARKTPRIJZb.

K.U..PSTAD.

22 Mcl 1897.
• I. d.Appe1tm '" 0 o 10 0 6 0,Boter 0 1 li 0 1 10Kool 0 0 It - 0 0 SBloemkool 0 0 3 - 0 0 liEenden

'" 0 1 8 0 8 0Eieren o 11 0 1 0 6FIo.-.nden... 0 1 3 o i 0Ganzen
'" 0 Jl 6 0 4 4Onavu 0 0 8 0 6 0bllurlemoe:nell 0 1 9 0 3 0Sllrtjea
'" 0 3 6 0 8 0Uien ., 0 9 2 OIO 9Lemoenen 0 S • 0 9 0AanJ"ppclen 0 I 7 o 10 8Pallltu
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PORT NIlUUTH lJ \1 J I _ '<"I"lltr
meuws meldt dat g<-heel ~·'Ul,'. W , f'-":bt'ft
regen .. gehad beeft htt I",,,c ~'" "'~Ld. dt
laat..-He tien Jaren alle It."lD!lI' ". L:r.
vol Mogel·,k '!ID allen aan I. I "-,' e,
een groot geluk )J; dat hH g" ,r, 'ne,
UL~d juist bU t[i<l kwam -( I/'J Z.·

KIMBERLEY.

Het hoofd van het Spoorweg-
departement.

Men boort soms zeggen tlat sir James
Sivewright de bekwaamste comrmssarrs
van publieke werken iR dien de Kolome
nog OOIt he fr gehad. Wij willen thans
wets hiertegen zeggen. d\~h alechts op
drie punten wijeen In verband met het
beheer van het de~artC'ment van spoon ve·
gen, die gedurende deze sessie in het par.
lement zijn voorgevalleu:

1. Toen kol. Schermbrucker er op wees
dat de kolen,kontrakt en aan een Engel-
sche maatschappij werden gegeven terwijl
die van de Kolomale maatschappijen veel
lager waren ten minste op een groot d(>61
onzer spoorwegen, antwoordde srr James
dat die kontrakten werden ultgegevsll
door den tenderraad en dat hIJ er mets
mede te doen had. Sir Jame IS het ver-
antwoordelijk hoofd van het departemenl
waarIll die kontra.lrten werden ultgege"en
en indien bij zich achter den tenderraad
kan verschuilen, dan komt de naag \\ le
kan dan verantwool-dehJk gehouden wor,
den voor het uitgeven van dIe kontf"d),;ien'

2. In bet hoogel hlllJ.j kwam de nnl;e..
t:lltng van compensatie in .erband IDel
tlon Graaff.ReUlet-Ml(ldelbUl'g_spoorwcg
u>r sprake, en sir James verklaarde, dal
die tlltbetabng geschiedde op aanhevellOg
van den heer MUM'lIy, dell \\ aardeerJer
De UitbetalIng werd gemacbtigd door den
algemeenen bestierder van spoorwegen.
De heer Schreiner vroeg Sir James 10 het
lagerhUIS of die betaling geschiedde vóór
hiJ (IHr James) de paplel'en under oog\:n
had, en sIr James antwoordde dat bl) dIt
DIet. dadelIjk kon zeggen, doch als ge-
tUIge moest verschijnen voor een COUJlI",
aangestdd dOOI' het hoogerbul~. WIJ

bopen dat dat conlllk dIt pont nau\\, leden wa~ kn ge",fg-c 'Ill I I Il,
kenrIg zal onderzoeken. SIr James heell konde veroorzaakt dr •• r het d'I'. .,
erbIj gevoegd dat hij geene verantwoor, den nacht .[)~ kalf,r I\a.' I'"

deilikheId die op hem rnstte van zich ha.tPd,taal te tJag,crsf')Lnlern .. 'I"" ,_. · r me en treIn e ~on n. ~P()!lt qth. jwilde !'IchUI ,eu. tn enal_ :u,dere kaffel"1! '01"'1'11' ,'.
:3. In t begm van dit Jaar zei ~ir James regulatjes In een dlptallk onder,

te A.sbton. en kort daarna te \\ orcest.e.r, Het ge, olg "'as dat hU ten.t0111 ,
dat hiJ een belangrlJk konlrakt had kort daarop o~erleed
aangegaan lOet den heer Hbode Lrn:~1l \ t'RIlRHIl-(Jr dl' I "I,
met betrekklllg tot het exploIteeren heer Fnts ](ossatz 1131>" f ,(\ I '.

van den spoorweg naar Bnla\\ ayo. Dit 18 een Jonge bl nIne meld I.~na I',
koull"akt moest nog net gOOllgekuurtl verbrand Zu W!1.8 me' ha.1r mar
worden dOOI' het parlement. Ook III dl' t-er ge " eest. "aar beIdtIl iJ .•

d d d k k \an daan gekomen U:.trl'l (Itl'oOlll"e ewer vau lt ontra t ge. pl'Q- komrn "all'Il ze lO bOil hUI 'J'
ken. en op de suppIemeotalre begroo. palml-t !;Ornaakl Yo,. g' ,:,Wl •

tL~g IS el' eensoqJ van t::{ :~2.j, te worden runrlJo """.;elegd <'IJl "eh lt dr ,
besteed onder dit kontl"llkt, hoe\\el de gereg"nd f,."j tO('n lO Uf' I'''.! Il, '

J:jpOOI"\\ eg-maatschappij dit; !\Dm zou Jc wan ncg was OOI water III "'r '",
moete'l tel'ugbetaIen. Toen Hl! Jame~ h"len dIe .M ""hrpdell 'all de I
aangaande dIt kontrakt 11. VI·IJ<ll.g ge- h./ hulpkreten nIt de UUI el '4: Il'~.
vl"aagd werd, zei hl) dat lil] geen kon- bm.nd slond 1 eruglr.eerende " nl '

\ lammon belet 10 de hut I, _'.,trakt zou ,00l'leggeD, !!laar een mowe zou. brandde geheelIlf eo de ~erk" le.,

voorstellen v."arooor de ovel·eenkomst. len van de meld werden toell .~, 'I"jer.
d le tIm,,", bestaat met l>etrekklng tor het 'I I<.a L \STEI< lIoemt I ril' I d,
explollepl'en vau de lijn van VnJbuq.r berIchten door C",,. ]",,,,. en I Ic
naar Mafeking, uitgestrekt zou "ol'Jen logC%ondctJ orutrent Jhr. H.•, II. ", 'l

o\er ue lIJn tot hij Hn!awa~o. Hoe\'el bnd, en bet blrul -oegt ~r I
bel h.aaIdelIjk gevraagd, wilue hij Ulet toe -' HH f'ar/rl", II' lJ'''11

belo~ell het kontrakt van Jannal'l voor van dR Du 10lt nw lh, I",
het hUlS te brengen. WaaJ"Om Diet;' b kennen dan de G""h:trl('rd, 1"'1.' c,-.

wnder bhkkcf1 of blozen h( ihet misschien omdat hl] uitge\-onucil vertalmg O'er bllJkl.aar VIII

beeft dat dIt kontl"akt niet IU het belang regeenug" eer een slag ill b, "
der KoloDle zal zIJn - Dat voorloopJge geven (lIJ l')n haat aan de H"lIar, he, '
kontrakt werd persoonlIjk door dt'n Of nu daardoor vok al de "1_ ,I IJ
commlssarl8 aangegaan. een edel en (ro.:!lroezend ',","'I'rn. h'

Het geld 18 gestemd in het lagerbuIS, tlOg prIJs gegHen wordl k"'111 "' '
voor men Wll!t '" at het kontr'akt lSo slIperlntendent mmd"r "1' ~1I' "I,,,>
\\'IJ hebben no" niet bet laatst~ l'an maar de goedkenrIng '311 Hl! .1., \\,.1""1"

" "ater op den Charier 'uulul _ II,.leze zaak gehoord. DIet of de betrekkingen de~ v' "1 'J,lte
n

zaak zuUen lUlIltrekken en ,t. r '1

verh:tal te kr1l!~en IS maar "el \\, I. " dll
bandIt nla~ dan rU"I' I(lil', I I'" t'r
doelemdeo de wereld Illgewndt "dG

'u()recr",t \\
L,UlI, Il el iHrllJl

ai}'! ),{:foiwct d.u
lt r\l'ldt.'rd I!\

nl I!! komen n J
Iu .....t:hen Basu II

I7rt /jJoo. Iussch( n
1)1' de gr~nh til
\ T'I"t,iat Uafl
hel g'-1" 'an JH ,
Jn til IJUltt:ll d,
t'all 'lt lUl 71

rr'.lllkten Ua.1
H~(rJ( do()rganL.'~
'O"f pro(11KIPI1

rrl-'"n! IIIC~ IHnnt tl

1\ doclIt.: (,\ er Int

GlLlAt'P REI"ET 1I1J I I I I , ,~"

De uzer"l1 brng over Zond,.. ,r ' I.'" ["
zoodat het materta..'11 '~"do.;r ,,:! 1 J ll\lI. ... ~e~ ...
voerd k.an worden :\Ion 'li ''''r. .1:;1 " \
gusrus de gpoon;t. veil ge leg i zu.» l' - , t
naar .M tddelburg , "1

APPLICATI ES
VOOR eeue Rondgaande School,

in de Wijk Kaalspruit, dist.
Bloemfontein.O.V.S.

Werk te begmnen 12 Juli, 1897.
Salaris £120 'per jaar plus de

schooLgelden.
Certificaten, met bewijs Tan lid.

maattlchap eener Protestantsche
Kerk, en van goed zedelijk gedmg
van de laatste Schoolcommissie
waar applicant werkzaam was te
worden gezonden naar den onder..
geteekende tot 25 Juni, ] 897.

Btllijkerelskosten worden vergoed

J. S. THERON,
Voorz. Sch~.:>olcom

PLOTSELl!'\(i STRRtf.l:.:\ \ I't" .rt"nllt lt

bewegmg der troepe-n op J ,..l"L. _ ' e',.n rl~
een man genaamdJ ~ ('udl v., IUI~,,",
plotseling dood op hel dak der lJ • ." ge"""
wen, vanwaar: hU met L.-enll't: \ fl' I !: LJ •
gingen gad8l!loeg ~ " "" e-

Vav.GII II"KT

22 Mei 1897.
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0\ ERTRt:PI~(. IJ. R Hl 'I I I I I

In bet magl.traaL!bof te (JU"""-I , I

der Merwe \V .....11 d~r Mer~, •. J
beschnldlgd van o.-ertroom;: d, r .
Zu hadden geprobeerd r "',, Jil. _ • u' 'it
besmette area "IlO het dbtrt,: ~r ...- n,,,,,, w.,
den ge~angen door een serge,n I l\ ...f.OclIo
politie Borgtocbt van..Ll, 'I ~<r J ,,",rlgeIP~

DE JP(,oHO:\1l ln ht.:t dlstr ~ t, "oor,uWlL.
zegt de J-'r,." l~roJO I~ als OC[J hu ...... ~t li' Lelt
.-erdeeld EenIge tijd geleden" t - I , ' "'i'dt
nogopgeroo.pen om een Vl)Orz Il ter ....II: 'lt Rt
hal ve den aftredenden \ UOrtH I" "_. - jl"''''''
nen t..-gellwoordtg ,. aarnn t'" I " "l'k I'll>-
testeerde tegen b"t aanstellen r'n ." '"':-tllte
wat dlell~ gescbiktheld ()o ,k ol '. T: Lt,
andere herkozen daarulJ dt:u ;"tf TI.. (f [Jult 1.J(.l

."tl.er

E

rHflllj 1

lf' lj t ('-{'Il ti
Alk '!Ud"r
~,k,'urd il
\0\ LRrgennm

il<: koor
~ Ik Aal'lf._~

pik· Lceuwdei,
DlSt. BloomfonteIn, O. V.S.

1 ï .Mei, 18f)7.

KENNISGEVING. LOXDKN.

AJdeelingsraad van Calvinia.

HejJi/iR V:1n een Belastin~.
DORI'SBESTUGH ACTE WIJL

21 Mol - (Pér kAbelgram) _ De Kolomale
woiledlogen wcrdl!1) h~'tI'Dgesloten. De .IUltlOgS'
prijzen WILren al. volgt -;lu pen"",." l!I1ecuwwlHe
ccn id. lul Id duun:ler dafl de prr)i:Cn der Yorlge
velhngen Vhesgcwn.cschen lUn lie OC>Mte.fIJke
proVInCIe ble'CD ~'C.JJ)k met de pOlwn rieT vorige
velhllgCD \'ltcsgewB&lchen deT westch)l<;e pro-
.,nele wa.. id. hooger en ..et wol CII kAmwol id
cluu,tler. Wpl voor k1eeren sloot Il pllli tot idduurder.

],

fT E~NISGEVIXG goschledt
\._ hlCrmede dat op een verga-

tlering van den Afdeelmgflraad ,an
CalvlfllJt, te wOl'dcll gehou don in de
Hofzaal van CalvinIa, op ZAterdag,
1 Juli, lH97, te 10 Il tl l'll f'S \'ourmld-
dags. het voornemen van genoem-.
den I'a&d IS de heffing van een oe-
I~tlng ,oor to stellell lJ) termen
\an do lode SecLle van Wet .No.
:2~j 'all 1881, op alle belastbaar
vestgoed bIDoen de lIlIlIeten van
genoemd dorp, Voor doeleinden van
bet Dorpsbestlllll' \'an CalvIrila voor
hAt loopende jaar 18~ï.

Op last,

N. S. LOl;W,
Seen·tans.

("a" d~ huren Jaa Lalcrence re Cc )
L 'Ill' .!

1-" \a"l.gt..:tcJd
II Ilaft"'

T! ("'I(1 Ir., 1 I

C ~.jllekcur,l
- I}, 'rtfltJiitt_

(_rt t.l flU 'er!i1

K.lllt(t(J1 lall (hn .Ifdc('flugsi-aad,
laivIlllal :2V .\icI, 11"1:17.

2J Mell 1.8!J7.
Zemelen, r,er ,.aK, lOO Ibli, 6s 6d t-ot 78 od ,

Garat, per zllk, JGa Ib~, 1bl Gd tot
1~S tid , !-)u,kcri>c-oncn, p<:r zak, 203 ILs, 40. OJ
tot 42. od , BOf/neil, K,Lifcr, .'$Os Od tot 338 Od,
Kaf (Kolonr:ul) per baal, 300 Jbs, l~ od t<lt
llj8 Od, Kaf (KololI",al) mfentUI, 6s od tot
IV. od , Kaf (U Y " ) 8A ód t<lt I~" od, Voerlper 100 lI." !lij Od to~ 1(18 Gd , Kafferkoorn, per
za.k., I~. od t"t Iu, Od , Boel"{,nmeelr ongeuft
:i4. od tot 283 OJ , lloerellmeel, g~zltt 3h od
tot 34. Od, Meel, 18s Od !.ot Hl. Od, Gele
Mlches pe' zak, l4sWd tot l(j~ Od, Gemen!fde
Micha. per zak, 1:1. od tot H8 Od I Witte
Mle]Jcs, per zak, lis t1d !.ot 148 Od, W Jtte
MIelIeweel, 203 lIJs, J 6. ad !.ot I As ad , Gele
MIeliemeelI 2v,1 Ibs, We Od tot Ik. ad , Haver,
Ka.~pl!(;h, per zaJc, lfJi) lb., 19. od tot 20" od ,
Uleol per .a.k, 1:10 lh~, l:lg Od tot 1411 od I Aard
appelen per zak. 16311.s, lOs ~ tot Hs Od. T ..bak
per Jb, tis 3d tot 0. 4d , TIlbak per Ib, (mie
neur), Os Id tot OS 2d, Koorn, per zak, Z03
lb., :I~.Od tot jiG! od , Boter, per lb, (verseh)
Js (jd tot '" :Id; &ter, (tweede kwu.htelt),
I. od tot Is 3d, EIeren, per dOZlln, 189d tot
:is 3d, Etonden, per stuk, 2s Gd tot 3s Od ,
Hoellders per stuk, h !Jd !.ot :Is od , KalkoeneII,
per stuk, 58 od lot 88 6d, Ham en Spek, per lb,
OS 4<1 !.ot OS 6d , Zou t, Ptr zak, 68 Od lot 7! Od ,
Okkernoten per lbr 3d tot 4d, Gedroogde Per,
zlken 3d !.ot 4d I Kalk per zak, 58 0 tot tis od

SUCH rVEE -08l!en (goede), prima, £6 OS
tot £6 5., O'_n, 500 lb., .£5 O. tot £5 108 ,
Koelell, 300 tot45O lba, £308 tot £3 158; Kalvel"8,
2.')8 od tot 30s Od , Varkens, lOO lIJs, 308 od tot
378 Gd I Lammeren, 30 lbs, 786d tot 88 Gd .
Hamels, 46 lbs 138 6d !.ot liis od I Kaapscbe
Scbapen, goede, 158 Od tot IBs Od I Kapaters
50 tot 60 lIJs, 148 6d tot 168 Od.

TREKVEE -Mnilen, groote, £18 tot £22 lOs I
MUllen kleme £10 Os tot £17 lOB, Rupaarden,
£10 lot £20; Trekpaarden, £10 tot .£20,
EselAr .£7 lOs tot .£10. ' Laatstll'<]l'n Zate.rda,,"U1orgen weru op ons

kaut<)ol" een vergadelïng van hefhehbers
der NeUt"rland.sehe taal gebouden met hel
doel het ant\\ OOI-d te bespreken dal ge-
zonden zon worden op eene ultnoorliging
tob srunenwerkmg, ontvangen van de COIU-
mlSJ.,e Hn h.et taaI- en letterkundig ('.on-
gres. dat dIt Jaal' 10 AugustuB t~ Dor.
clre.c.ht, Nederland, gE'hOudeu zal worden.
Professor de Yos werd tot voorzitter ge-
kozen en dr. '-llJoen ageerde als seCI'p-
tal'IR, Onder de aan wezlgen '1.\ aren de ed.
heer J. H. HofOleJl', consul deWaal, dB.
A. J. L. Hofmeyr, pl"Of. Logeman, ue heer
Eerkes, enz. Na besprekIng werd besloten
de notnlen van de conferentIe van afge-
vaardigden UIt de KoloDle, Transvaal en
Vrijstaat aan professor SpruiJt, AUlster.
dam, te zenden, met het vel·zoek ze op het
congres voor te dragen en t€ laten be pre-
ken, Profes801" SprulJt intere..'!.~eert zicb
'eel in Zuid.Aó·lkaansche zaken en is
goed op de' hoo;rte van alles wat hier ge-
schiedt. Dan weru een commiSSie benoemd
best-aande 'uit Prof. de Vos, Viljoen en
Logeman, om een of meel" Koloniale Rtu-
denten, thans ID EUl"Opa, te vrJgen het
congres te gaan bIjwonen en lDet pl"Of.
Spl'uiJt Zuid-Afrika toe vertegeD\\Ool-dj.
gen. Men zal in correspondentie met
BloemfontelO en Transvaal treden om te
vernemen wat men <1'\al' voorstelt t.e doen .
Wij meenen dat men olet het.er· zal kun.
Ileu doen dan de wenk der KaapkoloDle
te volgen. Professor 8prurjt lJ.j alleszins
bekwaam om on8 te vertegen'i\oordigen,
en WIJ kUlluen onze zaak In geeu beter
handen laten. Dan: hoe meer jonge Afri-
kaners dit congres kunnen bijwonen hoe
beter.

Runde

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

Dr. SM ITH, MUR~~~TlllOUSE
W ALM£R W.E:G, WOODSTOCK

Kantoor U ren 7 tot 9
Kantoor te Kaapstad,

1 Lutheran Terrace.
Ka.ntoor.{Jrcn 10 tot 12 v ill, 4 tot 6 nm

J'E \

I",," tl( n Lepahn,
lt ~ tIlltIlden all" \
i Het plaal~c

"'taan un derJ re~lt
"n h lee" rneper 1

dln genomineerd
d".r den a.fd".J.
d,.1 'lUI bet ril.r
IlDemd \rord t ( li
Bonen Ills door 1

mogen aangesteld
O.1I al. bet COlin
"urdl aangesU!Jd.
OIerrlre!!ldent magr
en [,'1cenroeper, ar
!rent mag Elln dr~
tan. nn landbou"

1 J)e plAAtselIJk
<onlrole hebben 0',
komlllg '-a~ het ,
df area "-an hl1<lr
word! hierbij I.Jtkl,
""" en '-an Irrach t
regulatHll! "oor de ,
den 'fill ru lIoerpe.,
Tan lpd t.ot tud door
ge, aardlgd worden
3 De plaatsel!fk.

gernach ttgd tu lke pt
&Oodantge bt-paaJd
doen 'oor het Icrach r
l'OOrkomlng van \ er
btnuen de lI.rPa '"n
llIa,htlgd moge Wor
goaraalct te hebbelI ad
hou"

4 Leden \ an d.
COrntnJ'SJC mogen .1
"'oncn der vergader"
relU:!n up COtnmWJC "
bangtn ala afdeeling.r
hQt br/wooen van ra;,
het reIzen ter I.Il8pecll

I IiI' r.a11retbg &!ln ~
and Urn op aanzoek '"

, pe'l comma le. heLOOI
dJ.tnln of area, die I,

"""mei ruet runderr'"
en ret!tnehes goed te
'-8.n persooen en he!
produktel~ artikeJ.. '"'..,n <.anEoodanlgdUiln
Le, of~n worden Pn h I
HtI £al niet wettig •

om zelf ~ .]lIt&Ieer~not
hrengen In of ,"an pla..
hlllieten ..an OC'"fl 1'0<. h.
onder art 2 '"an Wet (, '
d !:.eb • -
,; doorlIJk geautOrJ8>

n er "C!"It een PlI.8 lA;

drt doel door een bebo",
amhte geteekend
d Het za] met wet'r~
a~ 'an een baven kom I

~" Ireze KoJllnle Tan "
Ku !.en vcriJOden lA r<l

oIonIe billnen te 1;>01"
fllDlng, VOOral 'erkre,
ven ll8Cretaria van land I:
oorwaa.rden en beper,

'e;r'0nlng mogen Op!!el
lat l~ell8taande let.
k le8, ur he, wettJ.g ':J'':U~ndevan een oUfep

glUtn In en t!en.a
artikel of "",.1. Ir ,-""
klalll6erd.e --, 00 "01'1,

JIaa&ee d azot,a te ve t
Tan ~ re; :.".,door deu_"'<eQ A1i~ ,

::::...~
ÁLLlI:b._

s~'t'.I}' -n;'" ~Jil OPJtl
lIIutf~. e ~un:el'and .. oVeral ""'vem(I I:w
vtr::~"} YOoI" &in.Irin~a..n-.::-..... ook v80r 1

~~i

Van de Sandt de VIlliers &: Ce.)
:SEPERRor.

Hl ERMEDE wordt kenDIs ge.
geven dat de heer C. P.

SCHULTZ benoemd is tot Se.
cretans van de Dmkkenj en Uitge.
versmaatschapplj Van de Sa"dt de
V llbers, Beperkt.

FRED. J. CENTLfVRES,
Bestierend Direkteur.

Kaapstad, 18 Maart, 1897.

Taalbond-vergader1ng.

DE FEE~l ELlJb:1f1 :'/ \

AAJ\'")fERKINGEN.
De aanvoer van mleheg IS afgenomen en de

prIJzen Z!J1l gevC!lgelUk beter Eemge goede
monsters groote Witte ka.jferkoorn behaalden
de hoogste qnotatles. Infcneure monsters
roode koloDlale koorn Diet ge", ,Jd op deze
ma.rkt Zemels onveranderd, Goede ZlIlvere
kaf (zware balen) verkoopt goed, maar mferleure
en grof (hchte balen) zal buna llIet meer dan
ver, oerprUzell dekken Voer en bal er onver.
anderd, er IS buna geen vraag voor iQl"8t.
Scberpe competltlO ID deo meel-handel, maar
wIJ <fenken de Plllzon znilen nog 8tugen, daar
koorn duurder wordt ID Amenka, en de kolo-
male voorraad beperkt 18 Aardappelen II)n
zeer volop Gewone koloniale aardappelen
behalen lOs. per &air. Goede, gezonde Jll"OOte
aardappelen behalen boog8te prozen. Er L8 een
~roote voorraad uien PlUimvee volopper, eo
lndien de aanvoer zoo bl[fft kan een dallllg ID
de pruzen verwacbt wordelL Boter fermer en
scballl1!Cber , AU8tra118Cbe reeds lO de markt.
Dit uI de prIJzen helpen reguleeren Zout
8ehlllU"8Cb, kalk goedkooper. Goed gedroogdc

rge.childe vrucb~n verkoopen goed.

liET TOo,} EI
Op de pa.rad~ "a.- bOl

grootste levendtgheld "Il 1;' ,
hOg ten gou i'crucment.. ...IJli Il'
wenschJngen te UJttfJ Ptt 1'1<1
met harer ma.Jestt'lt~ 'ent
zamelde ZIch OeD groote '(" l

rondom d" panule UIJl dt ,
te beuen De schare I,'n" I I. "
Iedere be8CblklJllre ruImt, "
beweglll~en kon ZlCIl I 1.1..
.. stand8, muren IXJ'(lrtlt-'J l

door een dichte drum t'all lW t "-

van onge'eer lll,,"r' II
pra.cbhg, hoewel de lUll \4 ~ \\

nOi.abilnerten badde II e, II
bet centrum van de ramde
ren der troepen ...erd m, ti. "
geslagen \ erl!Cb~IJt!Je ".
gedurende de Le" egll4lcI' II
werden dadelIJk 'cr" '1J"r.! ,
t-oescbouwera waren onh I k
met v~1 moeite 111t b·~ a-,. <

troepelImacht \I as aJ. 'vfe,
MarlOe BrJgade
ROJal Ingenleul1J
IBte Bataljon LEw""t"r rcglllJ'

MIddles", n, I
KR lila"" -

2de KR Rlfte,
PAO C"pe ).r;';lcr>
CaR" Garrul()Q Andltry
DEO V Rille.
C l' HlgblaudeJ 8

Totaal

De troeJWn werdelI rn I.
10 tt'''ee r Jtn met (:(~n ii f
delsex .reglment In h.l'
lenue de gou \ erneu, I
veerde let,,,! o\er {_hL!/1 (

begrvet wet el3l1 knlllilk I ,

dad:e1iJk, rn gewJ>'ChafJ "
enougb. de man.charl"''' I . - ,
eles om !waalf u"r "cri, .
van 21 kanonscholen 'alJ I. /
ge..-olgd werd door 21 Ik" I
nonnen ~an de artrIJene VI I
7 schoten gevolgd door ,... '
manschappen én bet spel,r '
volkslIed door de mUlltH
Goodenou ..b gaf toen b~1 I. "
schare g;J dne JUlchkret.en ,
"'Daarna marcheerden de <e~
gen voorbii den gou venl.ur 'Jil

mu.zleklrorpmm en w.... d, ,
elOde, die als een der gn" t'tc
toeoingen die OOIt lD ZUJd I. Jo.
pweeet, gekenmerkt kali "ordce De
~ "'IfIDOIlIier blTeI TIIJI gueru .

Koningms verJ aardag,

In deo morg~n om II' "
lentie de gou "crneur "" I" •
mantshulze welke [,Ilgew.."nd
milllaten., boofde" ~"n .Iq all
naren (milJ tatr~ en eli Idr I ,
functJe begon om tlen u Jr t.. r
elven.

MN INTEEKENAARS.-_
DE Subscriptie op "DE ZUID.

AFRIKAAN en ONS LAND"
is van af 1 Januari, 1897, terug
gebracht op den ouden prijs, te
weten: Een pond zes shillings per
jaar of 6/6!per kwartaal.

C, P. SCHULTZ.
Secretaria.

Drnkpersma.atschapPlj,
Van de Bandt de VdlieI1l So, Bpki.,

17 AnII', 1896
JOIlANNESBURG.

(Leo Wolif rh CO'A rtlppON !loor de IDe~, gee.",
d.gd :lO Met, .1807.)

VERKOOPINGEN
Er Wll8van de week een tamelIJke voorraad

produkten Voer was Ietwat wiJhger, h~wel
eerste klas monsters DOg wat schaarsch zun
Mlehe8 zUn lerm tegen 16s !.ot l6s 6d. voor
beste geele Vrl)staat-Mlhe. Boerba ver IS
schaaneh, en verkoopt tegen goede p'lJziln.
Kll.tI'erkooTll vast. Boter volop
De volgende waren de Doteenngen van ver,

leden week _
Zemels
Boter ( .ersch)
Kaf ...
ElereD
Voerper baal
Voer per lOO bdlll
Hoenders ..•
Kderkoorn
Mielies AmeTIk.
MlClies kolomale
Haver per zak
Ule8 ...
Aanlappel.s ...

PAUL D. CLUVER, AFSLAGER.
28 11,,1- J er plant.., Oode Pa8torIe, Somenct

\\ Mt, prachtigewlJn- en zor vclboerdenJPlaaLEeo,
wIJn CD brandewrJn

C. J. , \ N ZIJ L. AJO SLAe, ECU
2 Juni-AnrCuUL( In, CSTlll\rVHII, eerste klna SC'hn ..

pel I bee.tCIl paarden, hUI.rrM.d, boe.nlcrtlgerc'l.Jschap
J J THEHON AFoLAGER

2 Jllnl-Zaalplaat., :::!utheru.nd, kostbare rllste.
t.: Jl los.~g"O(,"tJcreIJ

10 JlIR1-~lallgTl\1('r nabij TN1\\8T1VleTstlltle,
kOl>Ibare VCCj.l11l6l1!,Jcyelllie have, euz

J J HOFMEYR & ZOON A.~·SLAG1,nS.
1 Junl-Z~'Cptlut, .eer kostbare boul\perL-eelcn
:,)Jum-Kluofsl.r&at, KlIllpta.lI, lw.tbaIC boul\'perceeIen
3 JllOI-KJCllI Ohfaot8!..Oj.l,Kooberg, levende ha.

ve, hUlimlJl~ uraan, cnl~

GIDEuS P. YAN ZIJL, A.F;1LAGEH..
2 Jum-\tontagu, vet.te Kaj.l>'ter bokken.
J W. MOOR.REES Ja .. Co., A~'8LAGERB.
2 Junt-MalrnCllbury, vette .Kapater bokl;eD,

.lacht<lllSeneli Afrilu.ne? schapen.
J. S. \lA.B.A..lS" Co. AFSLAGERS.

26 Mel-Klapmutl!statle, extra vette slacbtouen
en koelen.
31 Me1-Klapmutatatie, spek Tette MerlIlO bil-1Ile1B.
26 J uD.I-KL..pmutl!st!lUe, extra vette BJachu.en

ell g!!dret!ieerde p&an:len.

A. B DE VILLIERS &: CO., AFSLAGER
26 MCI-KJapmot.táti .., extl"a vette alachtl*el7.

VA...'i DER BPUY,IHM.ELMA.."" lt Co,.u'SL.AGEB!
• Joni-Rlcbeek Weet, hnlmtad, br, ,IlIWIlden,tuigen, eo.. , enz.

WH' KLEYN, AJ8LA.GIR.
6 en 7 October-BatdriTler, ~,k~ _III -1OIdeniL

o 8 6
o I 6
o 10 0
o 2 0
1 (). 0
2 t) 0
o 2 3
o 12 0
o II 0
o 14 0
1 3 0
o Iii 0
o 15 0

lJ JO 0
o 1 9
o 17 0
o 2 6
2 0 0
2 ló G
o 3 0o ló 0
o 13 0
o 16 9
1 10 0.
o 19 0
1 3 0

Het stemreoht in den Vrijstaat.
In den VriJstaatscheu volksraad wordt

f'en heftig Jebat gevoerd over de ver.
hoogmg van het temrecht, en de o}Jinif'tj
loopen heel wat uiteen. Dat de arval'ing
van den laatsten tijd de r!lpublieken ge-
waaJ'Schuwd heeft ~~ zeel' dUIdeliJk,
ea aan alle kauten zlet men dat stappen
g,momen worden om te waken tegen de
iustroomjng van eene. heterogene uit-
lander bevolking. De V rijst.aat WUIS tot
n,>8' toe zeer liberaal met zijn stemrecht
en WIj hopen dat men uu nIet tot e.e~
allder tIlt~n;te zal overgaan, zwam ID de
'fraDfJvaal is gedaan. Een verbAi'f van
5 jaar, ee_d van getrouwheid af te eggen
en een kleme som te betalen, zjjn de VOOI'.
waarden tot Ilaturalisatie in Noord-
Amerika, en de Vrijstaat kan in dit op-
zkht in Amerika iets gaan le6l'e,n.

XOllingins verjaardag.

Gillt.eren vierde koningin Victoria haar
1&ten verjaardag, aijnde geboren op 24
Mei 1819. 'Wl; WODJchtu hare 'majesteit
me# al - ~r-le~ lUpane
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lB: C::» E: ~ 18:'~.
NOodig hebbende Ploegen of Doerderijge,eeqSChap, be.

hoeren, alvorens die te koopen het groote Voorraad
van de heeren

R...!\II. 1ROse;;&.CO'.
Ploegen en' Gereedschap te inspekteeren .

Hoop Spaarbank

lO

APPLICATIES voor. Leeningen zullen dagelijks in
overweging genome::J. worden ten Kantore van de

Bank, Groenteplein, Kaa!='stt:.d
B. V. HOFHEYR,

Secretaris.

OM iVATEB"'op::TE POMPÊN
DE STERKS T:m:·Eli,DE BESTE

iN D~ W!m.ELD;
S voet wiel en 2I-,yoet Toren.
S voet wiel .en 3'0 voet Toren.
S voet Wielen 40 voet Toren.
10 voet weil en 2Óvoet Toren.
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 26 voet Toren.
12 voet wiel ep.00 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

D. ISAAOS & CO.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,
STELLE.\' xr rt.x T\I(l.\' Ill'.\' L\ATSTflJ ZIWEPKRAAT,

Het 'Jameson' Slaapkamer Set --Pomp~n Jan alle soort om op alle putten
passen.,

Deze Windmohms zijn op een verbeterd
plan ingericht, en sterker dan ~~8 nog in dit
land ing'e,·oerd. De torens zrjn sterk ge_
koppeld, en de wielen zijfreguleerend zoodat
er feitelijk niet naar omgtmen behoeft te
worden.

(OX~ Ef(;}~S 1LU I\SEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT, -.

KOMPLEET,

£9 1S~ £a 1Ss. ALL.. NFO•• ''' .... PRI'ZO ....

8EV;Tf[I/OE 31~R~/KElE,V Al8 HIERONDER: . WESSELS & COMPY., 26KA~~~~~~T
invoerders van La .dbouwwerktuigen en Machinerie,

BakkiespompeII, Graven, Vorken Eggen, enz.

D I BOBE"l)G TANDENDOK.TEJR.,f.. . 1 'tJ ,92, ADDEltLEY S'l'RAAT, Kaapstad
~NDEN worden abeelnut ~onder pi~n nitgetrokken door toepaaing '9'an.gMJlf AU.
i "IOOrien van '9'Ullinrn (voornamehjk met ~d.) De beete kun~.taoUa
....mea op Vulcanite, OeUuloid ol Gouden platen m~cet, ook:volgel1l de aUenlÏeawate
Oron ID Brid£e method.. Billijke prijl8n. Spreekuren nn 9 .,..m. teM 611.J1L,

DE ATLANTISCHE VISCHEJR.IJEN.
WADNER & ERIKSEN, BOSTBUS 355, KAAPSTAD.

Ingelegd Visch, Vlsch. Frikkadellen, Mootjes in Pekel met Specerijen, MootJes, Ge-
droogd en Gezouten, Gerookt Vlsch, Gevlekt Snoek, Geelbeek Biltong, en andere VIsoh,soorten naar het Seizoen.

"VVA.DNER & ERIK.SEJN.

ZUln -AFHIKA'S SPA.
DE GA.VE ALT EN GAVEN DER NA.TUUR.--------

De Caledon Natuurlijk Warme (Vzerhoudend) Minerale
Baden, en

SANATORIUM.
HET VOOrnaamste en meest kostbare bestaanddeel dier Wateren is

IJzerachtig Koolzuurzout, aanwezig in een hoeveelheid van vier.
JDaal ZOOTeelals in eenige andere bekende Bronnen (en onder voorwaar.
den waardoor het JJ zer zeer gemakkelijk gea.ssimileerd wordt), in ver.
te~ met een temperatuur van 120~Fahr, onwederlegbaar hunne
zonderlinge reputatie daarstalt.

De Inrichting is binnen gemakkelijken afstand van Kaapstad-Sir
Lowry's Pas is de tegenwoordige terminus Spoorweg-Statie daarheen.

Het klimaat van Caledon wordt als een der besten in Zuid-Afrika
beschouwd. Het Sanntoruim en de Badrl1 zijn gelegen op een heuvel
meer dan lOOOvt. boven de oppenJukle der zee, en Linnen 7 minuten te
voet van de Stad; elke zor g en g 'lief .Iurden Voor kranken en bezoekersbezorgd.

Het gebruik dier Watel'en (zoowel VOor 't Drinken als het Bad':m)
wordt vooral voorgescllr~vel1 \'001' hen die lijdrn aan Urine Kwalen,
Zenuwachtige Aandoenin~en, Dyspepsia, Anromia, Jicbt, Hheumatiek,
Lumbago, Sciatica, Neuralgia, en verwante ziekten. Het Kolzuur in het
water aanwezig heeft een prikkelolHlo uitwerking op het vel. De
Wateren verscLaffen een TOllie mj hor'stolling van snel verloopende
ziekten en voor zwakheid. waanleo/' I ok (,nt~tuan ; zij zijn zeer aangenaam
Voor den smaak en bieden '1'111'01 W II ter ann van de beste klas.

Pamflett€n, Ontleding, Gence;:;kundige en andere rapportcn, Termen
en alle verdere bijzonderheden en inlichting zijn te bekolllen op 8ánzoekbij

llANt:K.\"<T, :i v oet 4, Duim wijd en ti vlet 9 Duim Loog. met ~DleKtllgl~
dB DuilL bij 14 Dtliw. ~.G 511.

• .J,-,
3 VOETMARMlIRENTop W ASOHTAFEL net Tichel Rug, roet Klem Ka8tJt-

heooopo, f'n een Kapstr-k Mn rIke Zijdp. £2 1.4 •• TeleA'ranunen ;-" HALLS," Caledon. .MEJ. HALLS, Eigenares.

• .. ONS LAND IJ AAN DE PAARL. De "Verity" Dubbele-voor Ploeg
.r, .

HERHAALDELIJK dringend verzocht zijnde door Onze onder.
steuners aan de Paarl onze zaak verder in die .Afdeeling uit te

breiden, hebben wij besloten een Plaatslijk Kantoor aan de Paarl te
Openen, en de heer D. F. Marais, J. son., ".African Banking Corporation"
gebouwen, is aangesteld als onze plaatselijke vertegenwoordiger. De
bedoeling is om meer plaatselijk nieuws op te nemen en Ons Land dus in
alle opzichten aannemelijk te maken voor de inwonera der Paarlsche
AfdeeJing. De rapporten van den PaarJsdle .Afdeelingsraad, Municipaliteit,
Magistraatshof, Ptlblieke Vergaderingen, Concerten, enz. zullen geregeldgepubliceerd wor·den.

De heer Mar'ais zal ten allen tijde gereed 7.ijn de namen van nienwe
Inteekenaren, Advertenties af alldel' Drukwerk, Bestellingen, Nieuwsbe-
richten, enz. te ontvangen en op te 7.elluen. " .

Wij rrkenf'n op de ondt>r>tetlnillg' van allen die db 'belangen van ons
land en volk op het hart dmgl:tl. Men vrrvoege zich bij

DE:\' !JEER D. F. MARAIS, J. Zoo:\',
".African Bankillg' Corporation" gebouwen, PURL.

"

.a
~

'ElULnl ~
8 ft,

TalJef Joor Heiligen ·naar lobannesbnrg .£, fVs.---en .£3 fls
"Pretoria .£4 Ds. 6d.-ell.£3 4s

Het Genas Hen Allen-1\.1rJNH~ER,:-Nl'gefl maanden el
betuigde Ik In een brief • g ~ ,

I ro . ki I1n u le . ~ u~~wernng 'l"Rn HIIELll ~
CU 0 In miJn ,lrc..nl. h !~I, ,;r, aD.

h b o-o . I . . Ja ~t ou'en e ""-' Jaren ollgg,·l •.,j"1\ "." {ïUh" .
[SCRE Á .TEAM ('IJ Hf!~(·~!.nIHi~'
BOChte verlichting van "1'11' I,..,.,,.. d fil
Dl.'68l"llndig~m, en PI>J!.,' I'd" lij I•., to egt,

baat te '--lnden en !"Hj '" ,. I" >ondrr .
., " (0,.\-", I

Ifelool in menschelijke 1." -k w,':" 11\1".,J'ol, ,
loran, tot dat ik RHKL'MATIU lt" ' ...,
beerde en in eens zijn DlI)n \ JlII>.
Rhenma.tick en pij Den In !""lfd' /U.l"'ftl~ ,
'1 d h. 1\",,", ..&IC lt ver Wonon en Pt III "U "'" .

wijd verspreid dat "OUtnees[er \'A:~ I'JI
&mper heellemoal geznud "',,\ r r

d l"k Med:i '. ,. &n dl!Won er IJ ce clJn,. en dit "'.' ~'erkeliil
vet gevaal ; elkeen dIe hl't l'rul>eerde ,J
heet het aan. lJt.

De heer JACI)8 'H ZIJl van naU .
(3 unr van Steijn"l.,n,1' I. l< j."ene1~h~

een .schijnbaar on>;€ll."""J,jkL'l", ."" Rh::a
mabek en Ju,"!. ;\00", z, I Z';I, 1Il~.
Mevr. VAN Z[n aan ml). 1\:" 1'1'et'I, 1''''' ,
.- 1 UK z . , .~er I!t-vai van OOf'LB 'e~tl'. 1.",,,,, ZI; hel IlO&.
men. De eeste dO•IM HIII-.L'I~ATllrRO
deod de lijdende j'lHge uia n 1"0-1" .1.

d .. .. j f~ll rtme eCIJn werd "(JoI1d 11"'0'1 I"€f(edl

boewol da bun'lJ en '''·I~r.d'·I. >hden ~
DJJ ruet "crwat'htelJ dat hil :e'''' r.".
. li' . j ,I .• tGCI,ZJj tlllee-7nau L1t'T1 en .'lt.·tul~rle 'all rit'

heeskra.cht \"IlO de HHEUfATJ(TRO~
PILLEN. ti

JONES RHEUMATCURO,
De oude heer Y AS DUt "·!LT. "an &.l.

del'8bnrg, werd getl('z~n duor ...en bottel
De beer Á. COnzEr.~.lhandrle:. ~llddeJ.

bUI'g, C. C. vond dadelijk "er/letlng M,),'
zoon JAN en ziJn schoom·adrr. de he~r J.!. .
SMIT. van wondeJ·boom. lluq,.'el·Sdorp. 'O'er.
den ook genezen DlIUU' Ik nlvet nu ,IOIten_
Il. blijf uw dankbnre Hlend. JC.
Het gt'"OOte ZWd.Af,·ikaan.che ~ne(',mIdd:'
voor Jicbt, Rheumtiek, li hen mail,cbe J Ich'
L~nde Jicht, Heup J'cht, Aang1"

tJ
ch:

pijnen, enz., en heeft "ele dUiZenden ~ .
va.llen, veel e"ger dan bovengen noellJd!{

genezen. Is verkrijgbaar 1'3 n h!leArotbf~
kers en Winkelierw door ge hetol Zrud.A{rib .

zal

Kortste en Goedkoopste Route VOorReizigers en
Goede~envan de Zee naar' JOhanneSburg, Pretoria
en andere plaatse;' in de Transvaal.

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

" IJ ti

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

KI:
Bemoedigd door de enorme

verkoopingen, m aken d 3 FI:l-
brikanten zich gereed om

~60,OOO BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

Car:

VERKRIJGBAAR BIJ :-
GrE:~~.

Eo~ ~ ~ £1 tot £(>,000 te 1_ &lAee:=....nY:'4!~tka~:~l1ell lil t!enl{

BILLIJKE RENTE.

Tf!WG8!TALING BIJ PAAIEMENTE",

Afstand doet 'el' niets toe,
Schrijf (in 't EI1@elscb) Ine) ui tande fra.nCl

enveloppe seadrese66rd aan .. BULLION'
Kan toer van ons Land. '

B. G. LENNON en 00.
HEYNES, MATHEW en 00.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA WRENOE en 00,
STEPHAN 140PHERSON en 00.
en bij andere Pakhuizen.

uiten
lftw.:JU"" HIAOAOHa.

""RI".I THE .LOODII
"", .. ....,_ ...... _, ....
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLM ES,
Timber Straat, Pietermari tzu LI rg, Gewaar

ORTI
Ho

met la;,
VOl

ZUID-AFRIKAANSCHE
KONINKLIJKE MAILDIENST

De " CASTLE MAIL " MaatschapPIJ

DE Btoombooten dezer Lijn l'e.rtrekh!
v&ll K&a.pst&d naar Londen OlD dEll

anderen Woensdag, te 4 nur n.m., !lUl'
Madeira en Plymouth., te Sint Helena III
Aacenaion lI&n)eggende op de bepaalde Iu.
sehen tijden.
.. 26-NORR_H! CASTLE, )rapt. HARSlSO!

Juni II-DUI'\ïW.\N ('ASTL1,li"1'1. &oBI'1iOJ
" 23-ROSLIN CABTLK, Ka.pt. TlU."!B.I

Jnli 7-HAWARDl:OI CASTLE. Kapt. RlGBT .
" 91_T .a.NTALLIONCASTW., Kap~ Desc41

Aug. '..,.XORHll! CASTLE, KAjil. H.ABlU50X
" IS-LJONOTTAB CASTLE, K"pl. UH

Sept. l-DUSVIWAY CASTLE, Kapt. ROBL\lOJ.

H. E.

Kaap

APPL
ov,

Bank, G;

BESTE TUINGFREEDSCHAP.
BoePde.'-UrtePeodeohap, .Richel_, GOnten_ en

Dek. l\jf".... 1..teel, Ye.-.,.., Olie en K'1IIfa..~e.n..
CARBOLINEUM, d. ".-00... 'Wolbe_aa.rde.-.

TEGEN liGE PRIJZEN BIJ .

KOCH & DIXIE. Kaal>sta1.

lWra BootSD roor Eng6land, rja Lts Palmu
DOGSE CASTLE,Kapt HAR!!I'. "'''lr nl 12 ll~
DGSOLLY CASTLE, K"pt. II'hLLAr[ O"'tru!

13 Mei, via St. Helena en A""':ll""'"
LlBMORE CASTLE, Kapt. LJ; t;£cl<, omtrent II

Mei.
WARWICK CASTLF;, KapL _. Omll't'nllD'

Juni, via St. Heleua en A._''''a:mI!lIOIl.
AVO;-.lDALE CA~TLK KapL DIWII". ,-''"'1't'01 lt

Juni.

GARTH CASTLK, K"I'I. WARDE". "rntreDi
Juni.

TINTAGE.L CALTLE, Kapt. I:F;~DALL. orutn-mJuli.
RAGLAN CASTLK, Kapt. )lHY~. (%I""nI , Jul,

via Ht. Helena en Asccll~l' -n
All a,s D.KL CAISTLE, Kapl. W'!I"lltH. ;'ru'r",' :

Juli.

VQOr VrlWht of Passage t"~noe~ lIl!I

aich bij de Agenten V&lJ d, CAI:iTLl
MAILBOOT MA!.TSCHAPPIJ, (l:!tperli

H

O_ION LIJN
KONINKLIJKB MAlL.VlESST

UJIOI STOOMBOOTMtiTSCHlPPIJ
CBBPB.&.KTJ.

DE MaiJbooten der Ma.atschappij ver-
trekk:en VIUI Ka.apst&d DA&r En~lImd

ria Madeira, om den IUldenm Woen~ ...
• UlU' D.m., IJ. onder &&nleggende

VOOR ENGELAND.
" H)-MOOR, Kapt. GRIFFEN.

Jua: 2-SCOT (Twin Screw). Kapl. LAR}lE!l.
• l&-MEXICAN, Kapt. t\~YSOLD,

" 3O-NORMA.'\ (Twin Screw). Kal". \foLon
Juli Jf.-TARTER,Kapt. MORTO" .

... 28-MOOR, Ka.pt. G RI yn".
Aag. ll-SCOT (Twin Screw) Kap' LAlUIE •.

" 2"_MEXJCA~, KILI,t. l{En'OLN

Sept. I!-NORMA1oi (TWIn S(Tt'\f). 1i.."1 MOLUn.
" 22-TABTAR, Kapt. MOljTOX.

.. '~ovengenoemde Ploeg is van Staal gemaakt ten gevolge waary ••hIJ LIcht en Sterk is.

Kan verlo'egen worden met Stalen of Gegoten Scharen.
Ransornes, Howards, Zweedsche en ..\merikaatJsche Ploegen.
Ransomes en IIowards Eggen, Dam-Schrapers, Grond-Rollers.

De Massey Harris Cultivator
Met of zon,!cr Zallijer. Doze is de beste Cultivator nog gemaakt

('n gcP.{t alle voldoening .

R. [vl. R0SS & CO.,
Sr RAN DS! ~AA T. KAAPSTAD.

..:.. 3 VuET KU:EDTAFEL voorzien van epn ~Jli(',?\,J<.;la.~1 ~ dllim hij 14 duim op
patenCt' wlclt'!j,.~. £2 78.
-----_

..
I

Bovengenoemde i:3nnnltlf'rhlijk Jl('tll'drn in pr-ij;; rlan Je inferieure inge-
voerde artikelen ril daar WIJ slt'ebt;; hout g'rlJrtliken dat goed gedroogd is
in de ~olonio zulI"ll }\o0l'l'rs hct \'00rJce! hebben van onze waarborgti at
de artikelen de Illtlu rall od klllllaat wlJen staan .

& CO.

Voorgebruik met Een of Twee Di8selboomen,htra Sterk voor Zuid !frik&.
, , -----------------
...•D.ISAACS&CO

VOOR

WH'ITE
RYAN AAN

Handelaars In Hol1aftdsche Medicijns(I,
HOPE'S HAAR VERNIEUWER.

na_ c. F. JU~.TZ & 00.
Hebben de heeren HEYN£S MATHEW & CO tot.E i

en Dic.tribueerende AOE-nt-;;n VO('r al Hunne beroernr ••
Holl

al1dsche Medicijnen aangesteld. ,e

HEYN:j:!;~ MA T'HEW ~ QQ.

810011- KA1HNETF ABRilK. I UlTST.ALKA lrJR&
" BARRACK - STRAAT LANGMARXT-8TRA.A.T

' BOOllI-STRAAT. " PLElN-~r.

KAAPSTAD.

CATALOGUSSEN.

DOKTE:R'S RIJTUIG.

24. 16. 18, BURGSTRAA'J!, KAAPSTAD

£XTlU BOOTENVOORENGELA2'D.
GVELPH (Twin Screw). Kal". Trsu.\ .. ':J' 2(

Mei, via Uaderi",
GOTH (T ....in &re,,), Ka"t. HHKM.IIEJ<. '}Ir.IC"L: l

Juut, via MaJenli.
GIAKA (Twin Screw). KIL!,!. __ 0:,;'; '01 1:

Juni.

OVAL (l'lI-in Screw). Anl'l. ~\ '.1 L'H .. ":. ;,.,:
Juli.

ATHJ<;NIA:'\, KaJ,t. CII"'·>:. nn,lr, :.1 I .
Ol'iEb:K (Twin I"'crew). 1\111'/ .\t{ll II. '

omtrent J:J .Iull.
GASCO.\" (Twin Scr~\I). 1\"1" \IA""'.

J t A ugl1Sl us.

UECLI'H (TWIn I'<:rr·,,). 1\"1" 'f I>, ,
Augustu'i.

GOTH (TWlll Serl''''). Kal". I:HUOll.h
September.

GAIK.! (TwH' &re\\). K"I". '''1'1
i'cf1tembcr.

Een van de MaaLschnpl'i;'R ':),,,;e SIOO1Ii
booten zal SOVTHAMPTU.\ 'er .• lf'n rOOf
HAMBURG kort nn de aal,""'Hhl rll
deze Maila~mboot.en .

RETOURKAAR'l'JESnanrJ-::'\(;ELASD
gangbaar voor Zes }1aa.lldell, worden "'tft'
reikt tegen een vermindering '·HIl 1') I'erreD!

op den Dubbelen PIl&iIl.gt'1'11J' .'"
RETOORKAARTJE.s naAI JU \ D~

laags de KOST worden nit"ere,u Tc"'f dl
t-erugz'8ÏB bUlDen Drie Maanden )'&1 de LruO>l
of th-e Castle Maatschappij bwol1J iov"kn.

Voor Vracht of Passa.ge doe mer. ""owet
MD de KlUltoren VlUl de C nioD btoolIlDOO!
Maatecha..ppij, AJJderleystraat

Q,,,bukt en CiLi"l:cven rlo.'r ,Ic '" L"'J~)I;:
schJOppij Van de ~ndl de \ ';"er .. ~ lu_
perk-t, a.an hun lUwWor hod ran IJn.; en tlrug
Stlut, K.u.pNd. ,
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