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Bezoekers aan de! Stad, ,
onseen bezoekte br~r1ge.~en ZlCih,vf.'!~
ep.nl~eaJ~gebodene ~OOPle~verze!(e!.\'
en Vergt:d nIet:' . '.

De \(lOI'!, ad moet "~koebt 1fo~ell.· ..,

!Hi y&ll PleiA1Jl8D~teDt ~j' :~<':.1

~'

,... Puhtj~~e_Verkooping,
400 Ve1i1ie~apate ... Bokken
20 Groo1ie ~en V.:tte Ó... .:,

Kaap de Goede Hoop I Spaarbank Maatschappij

,Nieuwe Politie. Xazer.le
Port Flizabeth.

O ~(Tl{j':\:r ,I~)T Jmn zal 30 volbloed, geregistreerde EZEL-
Hr, \ (~:)1 E~ hebben, 14 ' J ~ handen hoog, 3 tot 6 jaar oud,

allen fle\\ aart-orgd VOOr PaardElmerTl6S. Deze Donkeys zijn. van de
beroemd- Pike County, Missouri"Fokkerij, de grootste Donkey Fokkerij-
mnchtInfl t e r wereld. Ik zal een publieke verkooping in de Kolonie
bebben, lJ/dat:! en datum later te ,Worden bepaald. ,

JOS. R. EM,ERSON,
Donkerpoort, O.V.S.

, "v~,- .
LeYeJlde HIYe, GlUDJ Hoisrud, Ea., .. Op lfllNQAii: :Sf.!J,u,

: ' 'TflL~EN opgefueldeOssen publiek
" lJ - verkQCbt, :worden aan KLAP.
MUT$-'ST.Al'IE; '~'

J. O. ,v. D. WALT., ï

J. S. M~S Ai ~l ,~l~rs' ,

;:1'8Qi.~,Uti~."",, ,-,...,,', '?JA: rtuatm• .cbïljdJ~bf;" "'''~Aamw: en ......

TENDERS worden
• voor het bouwen

Nieuwe Politie-Kazerne
Elizabeth.
" .l'laul!-en, Speaitica,ti~n en' V09r'~
waarden van' kontrakt kunnen' ge--
sien, den vorm van l'ellder' f'n
eenigd ve,rdere informal ie vérhe,~rr~
w:orden ten ksntorë Van d.·n llnrI6r._"

Mt'iI~~;C!le.Jpte-eken.de, eo ten .kantor~ Vim ' .
. ' , Distrilt:te ..1nfpe.kteul' l': U_Pilt, )n6'Jj~~

Al~~ Kap Wer~en te Port ,Elizilbetli:'" ;
w De lijst van <Benoodigdheden 13~

opgeatefd dool'. den hnel', SilDw.~t
STD'J', en 'kan aan bovengt'lloomd.é
kanto1'E)nverkregen worden. ,al ook
aan diens kantoor, 43 St. GOOrges...
straat, Kaapstad, op een depo rt V.tU
£3. 3s. Od., die terugbetaald ial~
worden op ontvangst van een '
fide Tender. ,.
Verzegelde Teoders'uullr,"'&.4;11l

merkt" 'fender VoorNieuwe
Kazerne, Port Elizabeth, ti

door den Oontroleur en .A1>("ct~n .._

Generaal, Kaapstad, ontvangon
worden tot op MAANDAG, 14
JUNT, 1897. "

Tenderaars moeten twee 'U1\Ul"lUUJI;I

borgen VOOr de uitvoering VAn
kontrakt be~org:en en ','
borgen moeten de Tenders Onfll.flr..,

teekenen.
~ De laagste of eenige Tende.r '
noodwendig td woNleu aaQganolllt)J~

H. S. GREAVES •
pro . .L4"''VL''-''.J~<l"' __ ~"~~.'

D&paM;ement 'f'&.nPublieke Wer-ken,
Oaledonplein, Kaapsllad,

28 Mei, 1897,.

~-------------
OP WO~NSOAG" 2 J'UNI -Aanst

' , ' T'E ' . ',- t""""r' ,,~,

M A L M El s'atiR"t. " ."
J E o]l,J.rgt:teeke~deu zulle. veer rekening van den heer WILLEM

J (, Ir"f'f\I,IX, lilt hunne Vendu-Kraal,. alhie~ ~p bet Dorp. Pub1iek
'VerkOOpt'll. lJO> engemeld getal vee, ?Ok eeDlge puik Sehapen .(Afrikanel'B)•.'

ZIJ wor. lcn opgt~:acht per trein van het distrikt Victoria West en
.ullen lek, r /,n'sent zIJn, ,

',.I. 10 Paa.rden, waaronder 1 paar
extra Kar-paarden, 4 Ossen, 1 Koe.
70 Schapen, in goede conditie, 15
Vette Varkens, enz,
n. 1 Kaekar, lOpen do., Vaat-

werk, Lot ':[npmerman8'- en Tuigen-
maJrer8g~reedschap, Tuigen, ,Plo~-
geil. Ladden, enz.
m. Een kwantiteit Koorn,' Rog

en MieIies.
IV. Het gewone Assortiment

Hnisraad, waaronder een praehtige
Piano, 1 Extra Zweedsche Stove,
'Glas- en Aardewerk. ens., enz.

D. F. BERRANGE,
Executeur 'festamentait.,

1. J. Hofmeyr &, Zoon, Afslagers.
Kaapstad, 21 Mei, 1897.

U~onder~ete~kenden, bf,hoorlijk
" gelastidoor dec heer JOHAN (1.
iADRHJ1US, ~ullen bov.eogtlmeld' Vee
v~rkoopen. Deze Paarden én .eu;l&
zIJn alleu poor, Nt'ef Johan uit-
gezócht in dÉ> 'afdeeling Colesberg,
en vrienden. knnnen dus er op re-
kenen dat zij niet teleurgesteld zul-
len worden. ' Paardes en Ezels zijn
zoo schaarseh, maar Neef J ohan
doet altijd 'zijn best zijne Oale-
dousohe vrienden van eersteklas
Vee te voorzi'n. !Je diel'en zijn ge-
schikt voor ~elijk gebruik.

KOMT EN, KOOPT.
JOHAN. G. F.ABRICIUS.

Dompers, looro a Irige !tslagers.
Caledon, 25 ~'ei, 1897. ,

Publieke Verkoopinig
VAN !

,ZEE~ KQSTBA.U ,

BOUW PERGEEtE~, .
TE ZEEPUNT. '

'elli1il1li dat de
eU'llfoon!igers '
wanl;ron"t'1l i
'II!.elfnd en
trderfelijke
m nende
onder~de
ClOdzUelijk is
le ~llgeo
rede en heL

J. W, MOORREES~Jr. & CO., Afslage,rs.
ïendu, Kantoor, Malmesbury, , ,

I~l :'If, I, L~\)7,

...
Publieke

LOOPS:TEAAT,

HET JUBILE' LOGIESHUIS,,
ZalWOENSDAG,2 JUNI geopend worden te 66, Loopslraai.,

VAN

-«:.JW!,
Verkooping VERKOOPING ISIAL en HVIAN.

PaardenTPaardenfEEN KOSTBARE

VEEPLAATS, ~ZELS:f EZELS f '
GOUVERNBIBNTS K~ tNlS~8YlR

No. 453", 1[397.

Tafel, Bediening en Termen zullen niets te wen sehen overlaten.
Ht'lLlgersen Vrienden bij de Qankomst der 1'Iems opgewacht en de

mterste zorg voor bagage in acht genomen.

J. VAN D't7'XJN, B~GmNA..A.R,
84, Lo~pa&"'__ f;.

!

LeveDde Have, en.. , OSSE" I,
In _de nabijheid van'

TOUWS RIVIER STATIE,
Afdeelln&, Worceater.

OSSEN I
.Dtp4rk.M.e ~•• ,l'f' {b~lill.l, .

. K_Juta.J. 'J6 4[e', .1831. -;

:N,

De oodergeteekende zál op

Donderdag, 10 Juni, 1897,
's Morl1'BIIS te 10/Illr.

Publiek laten verkoopen ;
"-VASTGOED:

(a.) De p}Jl.a.ts genaamd "De
Vallei," 37.52 morg~n:

(b) -De, plaats genaand "Slang
Rivier," 2435 morgen. ,

(c.) Gedeelte van Touws Rivjpl',
682 morgen.

Deze plaatsen grenzen aan el-
kander. en zijn zeer geschikt VOOl'
kleinvee. ,

Op (a) staat een woonhuis onder
IJzeren dak, ook zijn er twee groote
dammen.

Op (b) heeft men woonhuis, stal,
wagenshuis, smitswinkel, kralen,
diptank, 1 dam, 2 putten met pom-
pen en tuin beplant met vrucht-
boomen.

If.--LOSGOED:
500 Merino- Ooien'
300 Hamels
100 Jonge Schapen
400 Aanteelbokken
100 Kapaterbokken
a Drinkbakken
1 Daml!chra.pel'
2 KrUIwagens
1 span Trekgoed

Graven, Pikken enz.
Cfj'J-De Vendutie eal l:f "Slang

Rioier " alias" Kliplc1'aal ' gehouden
worden.

PUBLIEKE: VERKOOPINn
TER fPLAATSE

ZOUTKUIL, (Afdeeling Caledon)
(van den hee~'JAN GU.JOMKFj), ,

PP
D/N8DA G. 4 JUN/ •.. lBB'.

~AN'

30 Eersteklasijonge Paarden
12 do. iEzels. '
16 do, ~Iachtossen.

TER BEZICHTIGI NG.
M u \ sTE RS, va~ de volgende '' Merken" van de beste "Ma.rgarine"

"t'T',aardlgd III de FabrIeken van de heeren H~GEJUfAN k Co.,
BU&Rn, !{utterdam, nam.: .

"Cowbrand," "Three Crown" 'en l. Confectioners Favourite."
, ;H"~Ii'I"~ mqosters" van gepreserreerde vleeschsoorten en saucijsen
!Il oiJk"l'n 1I1[ Je Iabrieken van" Oonfederation " Delftsbl}ven.

-----~----- ..

DE ATLA.NTJ:BOa:. VJ:80HSaXJ_N.
WADIER & D.TKSD, BO~TBUS355, K:U.PStlD.,

DE , behoorlijk
gela-st de heereu Con-

NEr..)S S~uJ, & HUAlAN, zullen
deze Paarden, _ en Ossen op
g-emelde plaats datum verkoopen.
Dele Paarden, en Ossen, zijn
allen uitgezocht n de .Hantam bij
bekende Paarden' De Die.
ren zijn geschikt dadelijk ge-
brrrik. De good voor slach-
ten.

EMILE H. VAN .NOORDEN,

Eeruat • .Aatenê.Kaapstad, :J-l Loopstraat.

JURa HnfAN.

«
P1Jblieke

Qt#,
~

Verkooping
VAN

IU!te1egd Vlsch. V1ach Frtkka4ellen. -ootlee In Pekel met 8peoerU8II" _00"_ Ge-
' iruog-den (tezouten. Gerookt V1801l, Gevlekt hoek, Geel~k BlltoD6, en andere V~h,IIOOrtennaar het Seizoen, : . ,

'vvA.DNBa &. :mRJ:&BSN.

LOSSE GOEDEREN, .
Gommissie -TJil~ ,

"La lotte," Fransen Hoek.

,t PPLICATIES voor Leeningen zullen dage.lijks inB'1 overweging genomen worden ten Kantore van de
ank, Groenteplein, Kaapstad

O.GOHL.
Secretaris.

De oodergeteelcenden zijn .bl
I"f'id menumentau en gril.
• t'.'elletl in marmer en ~niet
t·tl leveren en op t. richten,
Ifl'aveo met, teenen maren 91
J(1'1ll.1lllt in te slaitt'n te Mait-
Ja"tI of op alldllrfl kerlthov"
in ,1.·K.~I..nie ol I\~n renlende
St.at~ II,tl'g&n red ~ ij ke pri jleQ
en !net den, meeaten .poed.

JJ.eren bekl"erlL geleycrO
\'OlgenIl8JI41 tl!t;keningen. Op-
tchli.!teo gem. ... kt o.p de beate I

wijle, ingelegd meHood., Por-
Nleincu krausen t.egen a'iS~~~~~~~~ laaSl'te prijzen"

Planeeu on prij z,en W'OJ'den,
franooop u.nzaelt gesoe_

Alg 'Wanneer
alle Eloorten
eooals, Linnen; LJ'U;"",,,.

dell, Mans- en
Kombaarzen,
Vrouwen- en
Schoenen, NaalmfA3Dl)16S,
Stukken Huisraad
zal worden aan~I:!IJ~Cll.
der' Réserve.,

, ,

It P. J. v. D. MERWE.
J, J. THERON, Afslager,

Worcester,
18 Mei, 1897.------------------------------.--------------------

KOLONlAL.E STEENHOUWERIJ.

J.. B. DE VILLIERS
26 Eerste-klas Ruinpaarden . Paarl. 27 Mei, '
42 Extra Vette Slachtossen.

CÓ.,Afslagers .

~ CANê. en ZONEN Hosk van! Strand en Langstraat,
~ A. 'a :;ps ~A. :q,

~~A~IHWERK£~WiJ8 ERG, T£LfW?itlSCH ~?RU: CAlf WP8TAB.
. • • ~_. , I

OpDinsdag, t Juni, aanst.,
ZULLENbovengemelde Paarden'

. en Ossen publiek worden
vérkocht. te KL.AP!WTS-STA'l'IE
Onder de Paarden zijn er i30mmjgen
over de 16 haDdén hoog; zij zijn
allen gedresseerd, in goede Conditie"
eullen ze"er present ~n en zullen
Zonder Reserve worden, verkoCht. '

H. J. v. D. SPUY.

A. B. ne'YILLlBlSt Co., _ers.
Paarl, 24 )Jm. 1897

0
, ,



d,
d.
re.
kl
(;.

l't'
gt"
is !

200 Extra Vette Kaapsaha Schapen,
200 " ,,'Merino do.
-lOO KapaterlEokken.

Op VRIJDAG, 4 Juni,
, IJAL opcemsld vee publiek ver-
I, kocht worden aan KLAP-
MUTS-STA Tl E.-Zij zullen,zeker
,pre ent zijn.

G. P. STEYN Jr.
. 'J. S MAR.1JS 9' CI)., A,f.,1ar:jPI'8.

Direkteur-Generaals Kantool',
Kl:lapstau, 25 Mei, 1S97.

C. B. ELI.JIOTT,
Direkteur-Generaal.

.,.,~',

v«>~zetting;n.:n .de .UKennis.
geviP,g .~ ¥,acinicrs,!' ged, 24
,3'897~ wordt, hiermede be.
geinaiYrt. dat een tijdel~1re

witte Haven Licht vertoond.zal
wo~de~ ..~laQg. ~de. ver&nd-éi'ing~n
aan het permanente licht ten nit-
Vper gebracht worden.
-Het ~l1Danente ,licW; zal een

Gubbele " flashing " witte, zijn
ván de 4de klas. .
Een verdere J(~l[ll)IBg(~!i}_J~

publiceecl worden
waars"'bijnlijken datum van
toon ing van .hep-Pel'manent.e

. W. WESTHOFEN,
pro Hoofd-''uuJpeJfcte1ll'l'
van Publie~e~~,~ke_!l.

Departement va-n Pablieke Werke~1A 0 d
il KaaJ)8ta.d, 26lf:ei; 1897.an n 8liuzm. Rondgaande OldeJ'ljjm BeDoodlgd "D"" S'-M' IT-H.' -::- WOtI.ilfo-:=='""

- TE· r. . ' ,.MORDEN ROUSE'PPLICA1'IES d betrek ." ... r » , <, " . Di"'r1it:' WALMER WEq, tlrOODSTOCK.A' .' voor e ""f re - le1UfOl(Qj"".ut loddtrlli.l~lJ'.' .D'~-'.~ Uren '."7 .~ n •.•.•.king van Rondgaande Onder- '611 a.JHhuvr ...,~Q

mj zer to, Held.!'fXlQr~, wijk Boven "; ,"Bouel. o.y,S.' x....., te ~ .....
.Modderrivier, Djst. BlQe,mfon ; I Lutheran T.e:rraee.
zullen 'doQr den" Ondergeliéek'ende APPLlêATfES v:érgez~1d va~ ~toor:Urén:' 10 tot 12, v.m.,. 4. tot 6 n.m.
wordon ontvangen tot 30 JUNI gecertificeerd. afschriften vnn .aats.c~appjjhJ!® 8andt de YilIiers
18,97. '.' " " '. • getuig.ehriften van bekw!"mh.,d, BEP£RKT.,
eert,Heaten m.1 getu'~rdten goed gedrag van de laatste 8chOj>J.. ~

v~n bekwaamheid. en beWlJ.S. van commjssie.en;Prediklapt wa(\r appli. HE~ ~~l "~lJS aangenaam zijn
Lidm aa tsch.~. eener Prote.lau!s<:be kant .... rbaaln wás, .1.ook ll\Imia t,. • ~<hen de; Af~, .".;",.
Kerk en b<jWIJ' 'an ,g

oo9 :~.ltjlc. ~'''''.''', Pl'et,e,t.,nl'rhe, KWk" ~erkooplDg .. door O~, gead ..~rteetd
gOOr;>gvan de laatute 8efioolcom "Tzu Ilen door dAn onde\'lfeteekende. worden,. on, de pr~ sen d,e ..zulke
m~,,,e en den ~'kant waar Ap. ingewacht worden rot op 36.Ju.", v,erkoopmgen opbrengen, willen
pucant werkzaam was mQete.Q,.over- e.k;: -wel'kzaainhed~n ta qegmnen meldeQ.
gelegd. worden. ' . op 12 'JUll; e.k. ' .

Sa,lari'J .£120 p. a. en de School- Salaris' £120 pet' faal" en de
gelden. Schoolgelden.

Billijke reiskosten worden vergoed Logies £18 per jaar .
Ds. W• .A. DU TOIT. . Billijke reiskosten w;orden ver-
Voorz. Schoolcommissie. goed, "

Dewetsdorp,O:V.S., Alleen oDge~uwde personen zul-
21 Mei 1897. in aanmerkn:~g komen, .

P. W,l~LE,
Secretaris Schoolcommissie

ï~~e;'''; .~~.:~
~d~czedeJijk gearag":v;nn,de l~.~tsto
&])oplOomtni88i~. ell: den ,rr,edijcan~
wal\f ..Ap.pli~1jlt werkz8(l~ JV3.S,: e.n
LidmáatsO'llap eepe~ ,;Protest&ntsc~e
KQrk te· WQroél\ 1.l;l~ndën: n~r
deIL Qnderg_(a~k~~p, :tQt 31 JUL~
189~.; ~, . ,.. '" .,_ ._, •

Wel'kzaámheden ta. begillnen zoo
8poeQi~ moge.ijk. _ . <, . 4

BilliJke' reiskosten wcedea.. ver-
goed". . .

Nadere ~in£ormatie kan worden
vederegen bij.. , ._.' . , ,

KAPITEIN ALB.REOH'l',

lUI
,.,.,1
de
ge"
nU!
OP,,!
sta;!
Dé I

en d
het
di! ()
wijzt
DalJU
andt'l
begin
ander
£'Io'lillr
twijf,
niet ..
re)'ull.
nauW
des I,),
tassebt
slecht>

lam "
dIlnigel
lijk . d..
voorzol'.
sijn oW

en afsc
Een OOI

repnblit·
een OOI

hroeJer,
lijk8tpn
ken: in
h~ililrll{'"
handje ",
omringd
Seen! Il'
OllJ zulk,
te verhoe
Het bl

zulk eeu I

doch na ti
denis en
SPRl~; d
het niet al
eu Je heil
volk cisc!»
zullen ond

, Pretoria,
21 Mei, 1897.

Kaapsche Gouvernements SPOo~egeD.A.'H. KOSTER.

..,~OM·1t

60EERsTEK1.AS"';' 'Srá'Cht
. ,. " ·bliek word8Jl. ,~;v.erkocbt" uit
. .,~~;bG~e~mel«:e>p~;tsen .datum,.- ..~~~~
. .'~ vQOr.Boerené!Ji$.ftQhters.

.,. . JAN ";CA~S"Ff!N:o .
Vil DER .SPUY, IJ:1lELIAN·&"Oo.,. Usligem,;

Vendu-Kantoor .almesbury.

1lr'"ir<\'IJI""llIM .Óverlood plotseling tot
onze diepe droefheid mijn

r .geljefde echtgenoote en' der
..... nu'u.n!.u· zorgzame moeder

'.' HELENE FR~DERICA
KOSTER,

(geb. NWOLAl,)
in den ouderdom van bijna 67 jaren.

Uit aller neam,

A
seld . -~'~7<1i UO·',l\nf. Y.t~~l8,9ll;~
neaten ·en >:g!,tpj~14~I~n'L!;V~. VERVOER 'Van GESLA.CHT 'VLEESCH kwaall1.b.6id,

Velikoopmg VIUl de,I_, ", , ,

- - . den ~rOOik~t._waar ~p~lleant \ver...
'zaain was, a~ook 'lidmaatschapDE Rag eering is bereid applicaties te, ontvangen V"" perse nen di. ge -r eener 1'ro"'t.n"'lj.':K~rlc.,~n

negen zijn Verkoelkame" op te richten op plekken te worden be. door den . ,onde~k",de, ~ge.
paald, op de Spon,'weg lijnen in de D.bijhei~ van Di,trikten door de """"hl,?' den 8d.. 'Jut.II897.
Runderpest besmet ,- . , SaIan, .ell!O per a"'IO'm en .de

J. Applicont.n moeten de nnodis" gebouwen en toebohooren bij d. Schoolgelden; , , , ,
Verkoel·Staties op eigene kosten versobaffen •• oprichten en bereid zijn ' Werbtwunbede" te. beginjoilli op
.. nize regulatie. die door de Rage.ring mogen worden opgelegd voor het den 12 den luli e.k. :op 'oodra
ve"rij<leren van Vee, Inspectie enz. nit te voeren; alsmede de bescbik. mogelijk,
king Over Huiden, Vellen, Horens, Ho.ven. Afval, en all. dergelijk.; Kennis, van Mu,iek eeu sterke
ontsmetting <Ierpersonen geemployeerd en Vervoer van gealacbt vee. .anbeveling. .

2, Het D.part.ment zal a",lacbt VJ .. soh vervoereo, in tracks Billijke reisk",ton eu non vergoed
speciaal daarvoor toegerust tegen de helft van de tegenwoordi~e prijzen worden.
van do bepaalde Staties naar zekere Staties te worden gekend als Dis-
tribueerende Centrums. vooraf te }vordén .genoemd door diegenen dievoornemens zijn te verzenden.

3. Het Materiaal en Machinorio VOOrden bouwen toert.:8ting der
benoodigde gebouwen aan de Verkoel-Staties zulleu per Gouvel'nements
Spoorwegen vervoerd worden tegen ltd. per ton per 'mijl, mininum ..3de
klas" srnalls " vracht, op risico VHnden Eigenaar.

Ecn.ige overeenkomst aangegaan in gevolge het voorgaande 'van
kracht te zijn voor een termijn van 12 maandfln en daarna te kunnen
worden vern'ietigd op drie maanden kennisgeving aan weerzijden.

Applicat.ien zullen door den ondergeteekonde worden ontvangen, en
-_ .._-~ applicant;en moeten een voor het Departement voldoende waarborg geven

dat:zij aan de aangegane overeenskomst dadelijk effekt zullen geven.

....-------- ------~.'.
- ~-- -- --_ - - ~---- KENNISGEVING No. lO ..

"Publiel{e .

TE 'PAARL,
Op'''Donderdag, 3 Juni, 1897.

OM 10 UU'R:·

BEN wootc florfRering van extra
I!O;ae MEPBELEX en andel'

HUISRAAD, te veel om (tHes op
t-e noemen.
Een bijzonder fra~ie S aap-

kamer stel.
VijfKleederkasten. een groot
, en extra goede Schrijf-

tafel, enz., enz.
jHe Meubelen met wetnj"e uitzonde-

" ring, van Mahoniehout. "
Een nieuwe en'uitnelbend mooie

KINDERWAG E~T, met tltee zit-
plaatsen, die ver anderd kan worden
ook in een bed.

J. H. ROSE,
ZeL'uC'l'herg Plein, Paarl.

A. B. De Villiers & Co., .Afslagers.

Comruandonek" .
Dist. Ficksb'urg, 0.'\7.8. t

17 Moi 1897.
Artillerie'" Kánwor,
, Bloemfontein, D.V.S.,
. 24 Méi 1897.

.A.

C. P. SCHULTZ, .
Secretaris..

Nog (
In de J',

kel vau dr
h"ofd·n·(>ul
nog geeft
de runder]
Fruusche e:
kei niet in ,
geven tit! f.
een beest LI

dagen gezou
:Vel..Iheid IJJ,
IDu!'1 nie!
elude bet ui,
il! onuoodig
mflUtf.'n, enz ..
lijk ont met
ze een halfu u
Hel bloed '
emmer of kt-I
verlakt is.
DIned of de Cl

h(·! bloed g('
waardoor de I
scheidt en k
dr-aad. Dit !-

getint wordt. I
moe! nog de/I

inspuiting in
op eeuig deel \
yedheid ser-u I

8te 1((1 cent il
reel heid is Dit'
niet genoogZ;t
heeft het geeu
deo Bsten dag
zich voor, dez-
13den dag is
Het wordt ten
&len dag na ,
tweede van t.
te geven. 011

l'tle(js door dez-
tot hiertoe is !

gaan.
. Het wordt gc

een middel tegel
ontdekt.
Dit is voorwas

wij hopen dat ,
zal verliezen Ol

.trent deze meth.
en ze te laten
verschillende c-x
men toch acht,
]romen. Dr. 1
di t tegen zich t.
moeilijk is om
krijgen. Het J

Fransche metho •.
ger is.

Kaapsche Gouvernêments

VERJNDERINGRN JN
D1EF.ST V) N DJ,;

1 JUN:': [1897.

Spoorwegen.

DEN TRr~IN.
\'OOl~STEDEN.

GA,) v.m.} Nieuwe Treinen Kaapstad naar Rondebosch, balt houdende
4.2·) n.m. aan alle Staties.
7.21 v.rn. } .Nieuwe 'l'reinen Rondebosch naar Kaapstad, halt houdende
.J..51 n.m, aan allo Staties.
{-i. lO u.m. Van Kaapstad, zal te Observatory_weg halt houden.

ZONDAG.E1N.
5 POIK SLACHTOSSEN, 65
OP HET DORP MALMESBURY.

8.30 n.ui,
8.20 n.m,

Van Kaapit.ad en
Van SiWoIlSstad zal elk vijf minuten lat-er vertrokken. Rondgaande Onderwijzer Secretaris SehoOloom~is8ie.

F. W. C: VA.N NIEKERK,

al bovengemelde getal Ossen,
I ALLF.~ ~I'F.I\ \ ET, publiek wer-
n~rkocht uit Je Vendu-kraal.

De 0 sen wordt,u upgebra.eht per
. van Beaufort West, en zullen

present zijn.

H. HED.ELlNGHUIJS.

Voor andere kleinere veranderingen zie Biljetten.

Kaapstad, 28 Mei 1897.~
C. B. ELLIOTT,

Direkteur-Generaal.

. GEVRAAGD TE

Heuh1er, liJt IderrlYier, distriot BJoelll.
tOlllei., O. V.S: •.

P,K. Osfontein,
Dist. Boshof, O.V.S.,

18 Mei, tg9'!

REGISTRATIE VAN KIEZERS.
blieke Verkooping Kiesafdeeli ng' van Stellenbosch:

VAN

ATER ERVEN
E ondeJ'geteekende, daart.oe ge-
last door de MunicipaJjteit

Philipstown, zal op

12 Juni, 1897,
11 uur '8 VOOrIDlddags,

Prachtige Water Erven
VOO!' zijn kantoor alhi.cl'.

dezp ka;Js lJ iet \'t?orbijga.an
en>r,e'l'Q'lf'flt !lIet %.nERlt.\Q., 12 Juni,

VOOI' Koup - Condities en
ve'l!QI~l'ebijzo<lldel'ht'dendoe aanzoek

";cm onder·ge~ekende.

J. COETSEE, Afslager.

H. MAASDORP,
HOlaris en Transport-Uitmatu

J
Afrlpan Chambers.~

G.EORGESSTAuT,

KA..U>STAD.

Y <:IJkol1lck,c!tap.
Regi5tl'ecrcnde Beambte.

Hetgouvl
Wij wensehen

ul bepalen bij de
lllanlit de geach.tt'
reeds zooveel h.
ons aan onlle Yl

to bewaren. Dill
gouveroeméntsh u
hOOfdstad der K,
den gOUverneur
Vroeger oonden
ka.stc..I: vandaar ,
het teg nWOOrdip
Wij zouden onu,
aan de hand willr
Roruieboseh., da t r,
JiOm Van £22.5011.
ala een ZOlllerveruJ
en dat het gOUYern,
óf herbo-uwd Word,
van den gou ern.
stad zij~ temef>1
Ptach.Uge p1aate da; ,

De heer Bchr
liet Dns ~r

Schrejne~ 9p bijn:i
l'illg die fu den L
"erd, h.art.eujll: ge< I

'~e: wjjzo_
U!j~ • n Zuid
tilInité iU''EnR:elaod
'''e-l\1edigd, Di rë~
leU'IlJ t :hét olk, d
"*Il ,den' diepen jDd

het A&ikane.1' }
l(~'lle;~ ()o d(

daa,

Gedateerd, heden den 1vden Mei, 189i.

~lnnicipaJ;teit VIIU Stellan.
bo;sch. J. D. Krigo, J. D. ZCOa

Dorpsttaat, Stellenbosch
Orr.~lrek£D "'loll SteJJelluslich p, H. FaUl'e
KI pmuts

Dirk Cloete
KlapIlluts
~~ ..tt1
Bellevuo

Ilott,,)ury
Du·lt C. Morkel

H~ltlerberg vroeger' Mod.
uerlr't kh;;;nes Wynaud LoIlW

Hofmeyr"'_.~......
Pieter GerhardlWl Myb1l1'gh

Evergreen, Raithby
L:_:Jj: .., .

Paarl VaÏJei
HoHen tots HollJilld

- flolQl) !)OOI

'J. HOfTSEMA.
" _. IQAUfuUJ

Hendrik JOIi&fllll1~' Joubert oak }!'orest

Datum voor voltooing der Lij.t:;~ 14:dal' V;"jI',~~I'A~~I-I
FRANK llEROLD~Oiriel.' (JC~.
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. :nlE ~lige i~~ichttltg. . 'Ol'~1I'._1:t!,
'. [/' .Air'''''' lit J)i1 Opt'lt "001'
'h'1J die l'U8t en b"nh'II;!'g '!) .. lt ••O,.. .

... ' GeJllII'ltn Op' eet,,, (1 'gtlJ in e.d.e, 1IC0l!JP'"~'1
r.1"""!l'ont Vallei, "'" .ku.t·,to·... ¥iltllond,
'Ne;'land'8 Station W:lar .llijdlllinrl'lt.qu""I!U'4lI!> 'K rt t "
, Hilt S"'llitlll'iDn, is. eone ·i . 0 ' ..• ·en:
de )Jidde! en, M"'1\<ideo en IJe, , Ooede-réll\;van ..de:Zee ~Voor de b..luuu/p/il:'U der Zieken, .• ·onl.o ,.. _, • .

t'lkaud .. erkend worden. Het I ee(.t ook acoommad&tle-vOCJr· en ander~ .pJ~at8et'·1:0 ':d~
mMF die moe ll1jn en t"n~t noodiK hebben.

"All lJ.A:>PoI!I, ZOORJ8 ó'/.J.fU1nlxuk'11, Tt4rklfcll.ebade;n, DagÉllrJk'che
l'iltlLrcUlJnde-liift.e Bad. !JiL ltad heeft cieb bew:ne!l.de M .". .

'0' m Il bandeling te zijlJ voor JtheolllAtiek, Elbeumatiieke jlcht. '. arq~e.$(DeJasobaai) in
il. De tliinerrrlrl[/ ill 11'{l1u1t:,./~ï1r.Hijeonder wer·k wo,dt ,ao MaMa;; én 21 uur .naa,r Pretória.

?,ooi G'yUI~"!"i,,ru.(noet ?pgeleille Di,:ecfeorll) 1 D~i!et ingericht. DUI' de .
"'."'r.rll,1l' P4'1J~telJ, HIJjllrl1l 1'"r"l:, Ul1l1Wkeuue U,ooleerUtIC. Fhnke Kam8l"l 'oor de
IIP~IC,II~ der '~j(kllr, ~hce~ Vl'ij vau Hes,oettillg, 61l&,. enll., d ,. h d h filii .I.r ._ lIir:JIIQII.
J\, licht door het gebeeIe gebouw, eu een "lift' voor e vei 19 ei eo .t.... ,.... •. ""kt. jJ«f,ielll~ll.

De Inri 'Minll \ t'l'een.i_itt al de gt'ma.kken tan een eerste kIM, Hotel, eu-all. mid.
":.I•• *".p de lli.cD1>( le llitl'Ï~Jding-t'n voor de Rebllhdeli',g en Genesir g van ChroDÏ8ehe
.. ~> die Spt'oi4!e v"r_·j· -hten en fJehal,dtlling. T10 riig ht1hben. die oet:gcD •. aoden te
~jPQ 11110. Eton v..I1e~~igo taf Opgeleide verpll'gers en lJ. b&JJdeJ~ en een
iaJrQDeode dokt·tw tl'O dftllle:j.dukter.

.Voor, VOI-c!tlre bjjlOD~erheden en pl'QIIJWcto8 adre88eer

. CLARF.IfONT GENEES- RN HEELKUNDlf,E SANITARIUI, Claremoat.

E&40E:~~~, .

NQodjg hebbende Ploegen of Doerderijgereedachap, be-
hooren, alvorens die te koopen het groote v~1'rM4
van de neeren ._:--:

R. :DlJ[. a40&lS .. CO'.
Ploegen en' Gereedschap te inspekteel'en.
. _,

''l!Pliltlel'R (fnidclu,k gel~u~rkt " Ten-
'. Niel1~e Schuldenaars
Rhijn~rp,,~ z.u,Uendoor

tJil'Dl:It'OJi·~u.r. ~l) Allditeur-Gene-
It: .j1S.:&<aptltaJtl, OJttV&llge.n. 'WOMen

. . 14 .rAni.' 1897 .
t<!.eiIrc!Clj,"~ r. . moe~n twee voldoen-

T.'''~~bt4IJi Y.lrl,Qll(é't!·~'14EIIl, . de bOrgen"~rge:n voor de uitvee-
'lJ-;il.....~I·~iIU ring ·van. het .o.ntl'akt, en de bo ..gen

.moeten den tender: onderteekenen.
De Ja~te ~o~eenige' Tender niet

. noo4W6ndig.tA wordep aangenomen.
. H. S. 'GREA.VBS,

pro ~oofd·lnapektelU'.
pjlpartceme!lt V~D, P.ollJieb Werhn,
f(aapstad..12 ..Meif l~97.•

.• 8 KACH£L~
IJJ•• t .... o. te Stokq liet

"POL OP aoo,!,
I....er goed mede Ballen •

..... TZGI!2 paIJZ~1'Il.

23 BUROS!RAAT~KAASTAD

THORLEY'S VUER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, SChapen

ENZ.

~.
d.

~
Vat,ek.
leet
a":

Jl,
)AIR
...rIJ

!:lt
·IJ n " ",

,DageIUksch'e person .
n~rJohanne8bur8', Pr-eta.
de Transváal en Oranje V

---

~k"(
pea.r~L
teekelI
een d •
Ceres
rt,.,.

o.a. teJ./
bel "/)1'
bert!" )<1;-

Dé b.
bet hu
iChrapl"
naam k~

De Caledon Natuurlijk Warme .(Yze~hOlltfe¥>
Baden e:!!., .. 7':, . "

SAN AT <> .··~lij!M.~':.'
I'

LACTrFER
vOOI' het grootmaken van K ah~ren

Zonder .Melk
Eenle-e Agenten,

DE' GAVE ALrEN ·GA

De "Veri~y"Dubbele-voor Ploeg
R. WIlSON, ZOON & CO.

ST. GEORGESSTRAAT.
Rlr ('!'

De bH
oommissa
","'0 'p<'
ger;. £I,
",erd <HI'

commt&SaJ
niet ,...at ,
De beer

had gesten
kontrakt '
",ilchl ook '
Sir J&m,

orereenkor
nog beden
hur ter t.
haar te OT,

\1In bet hu:
De beer ~

roor dat de
bet huis eer
Hel Il"""

t",eede le'ln---.
~t&nd doet er niets toe.

~t (ba -'·t BD.eLloh) tnaluJtende f2uct
trlTeloppe ~ &.all .. BULLION'!tu_, 1'u 01u LaM. •

.'D'

Het RUl.
werp.
Op post J

Weeber dat
!oold wu er
TOnWsr1\;er
seer gegriefd
rijker plek da
Sir TholJlru-

Mid bad rue
hem over de
meer central,
waren geen I
had de Ran"t,
op de zll4k t.e, 1 •

I .

• nO\'cn~etloemde ploég ia van Staal ~ema.lkt ten gevolge WMr'fta
laij Licbt et! ~terk is.

Kan verhegen. worden met Stalen of Gegoten Soharen.
Ban80rues, Howards, Zweedscbe en .imerikaatllOhe Ploegen.
Baft!Omea en Howllrd:a Eggen, Dam-Schrapera, Grond-Rollera.

. . De Massey Harris Cult1v~tor
.of IOnder Zaa~er. Doze i3 de beste Cultivator nog "mub

et! .g~ft alle voldoening.

T.lerr&mmen i_ic HALLS," Caledon.

::R'.M. R0SS & CO.,
S'tRANOSTRAAT. KAAPSTAD.

TUINGfRErD~CHAP
,..iJ~crCadsqhap, Rlchel_, GOoten_ en

DOk- Ma.tirleel, 'Ve.r,.g',OIJ. en K'1III'a.st.en.
OARBOLXNEUM, d. at~.e W'olbe'lllira.arcle~.

TEGEN ;UGT: PRIJZEN BI~

KOCH & DIXIE. Kaapsta""!. UNXON LIJN
KONINKLIJKB MAILDIENST

De beer sn
'I'lIIl de poet me
".yo 'poor"' ...
WIl. Bet buis
,,'ereenkOml!t '
pan geld "ten
Ol'ereenkOml!t ,
Du &aOtooneo ~

. lenlrom8t Diet t,
De beer 'aL

motie en me-
lroD dan goed •
erploi~en.
De hoer J. S. '

bniA in bet dUI
motrnlrt. Wat W:

ran dag tot da,
Ba VIUl twe 'koll
de regeeri,,!!, O{)I

Ijllingen. H ..t la.
publibk gemaakt
.temde.
De her Imme

stemmen wani Illl
den. Hel wa.r..aJ,.
in een IIIlk i men "
wu.

ir Jam"" Rin
De £ 1 werd op
~oadig om dU!cu ...
Als de o<erceukon
er al5 "ii niet bekn.
geTOO 'I'ord"ll. H,
!..le hoofd inboud "
lOU tiJD. De heer
!jeJooi in Charl er
had n ab de
hui! kwam, zou hil
loelromst W:l.!l Voor '
De heer J. P. du

II de l'OOl'llteUen ".
door de regeering "I.
1fW<door anders led
"'orden 'gepluis," J
ds Iandl geM ve:
werd bet \"oorzicbtin
den weggewOrpen ~
'OOr bjj naar P&rlen,
fan dit kontrakt, w.
de tafel? De leden
opdie punt~" onder,
De beer Merrim:.

Da Ple68iJ t« het iOl
· 'ClOrzichtig moest •
Itnd. geld. De com
)!ott er geplaatst "

· Over de %Uk uit te J

een £aak be!preken da
t geld gllIItemd wer\

Het wu ni t t.OO
'Wat men ook van d~
denkeD., een man dié ~,

. Jen uit r:jjn eigen ru il
ten weld:\ad a.a.n Zuid."!
Spreker '11'_ er op (
..ttted afhaak lijk wa..
~ran."IIIlI. Die lijn kon
: !lum. ot !!'ij een Ovcr
~ traffiek ~U OYer 01.
...t e bett li aner reel
te d Il. i
· KlIl &-bennbruclw
~ op voorwaarde ge>-
1Ii:ODdering. Hil hlUl
~.L~lI, Ook lIOu h"t_D deze som 01

. hooPte bij d&1 deze mtl
'!!nomen.

De heer Norum dj,: was Olll te stemmen 0 '[

. De bee1' V,," der "~l'::~OQteen heel slaf,
c een pond op d.

1r
u.1llai.r het~.

~ James i'e~,
1ft! t. mo w&zen op diom:::tlt; Men WD'
JltilIIte ei be.t COO ,
enhet 3loiteeren. Het ..

, nieu alf.oot .boMe.;
l.,:e ~kten "OOr d.~e:~men
~ geblekén te zU..!:'"d ,
""" &aan. . -. •
.. J)e.beer r toottde h

~ 'In "'a.t airJ_ 'Jll
. &IbfJI "'~Qte IIdlt

te A&btoo:'lrOO ten
1f'aI b,

!le~tt~:'=·!III~l'aIttwant

r

fOO1' gebruik met len ofhee D1ueIboomen~
aOHarJP

voon
WHITE

RYAN
CATALOGUSSEN. & CO~
14. '16, 1&

DOKTER'8 RIJTtlIG.

BURGSTRAAT. KAAPSTAD"

ÁlAN
Handelaars' In Hollttn:(JtIf!J.,;1Mst/io/jnln,

HOPE'S HAA_R VElt,.·uwm
Da. o. P. Jvax--rz' ai#C'tJb,!," .

Hebben de heeren HEYNES, MATHE'W ct.
en Olr.tribueerende Apt-nlen voer at Hunne be~.ma •.

Hollandsc:he MediciJn~n .angNteld. ;
HEYNES. MA.THE~ &

Ir ONS. LAND IJ AAN DE PAARL. 111101BTÓOllBOOTM.U. T8CWPIJ
C8JEJPBRKTJ_

. :68 JAR£N'
'j' ChrO,IIOm.ter.,!loioio,e. en XlilJ,:Jr.&k'er~: ";f ,J"'Di~

II~'~ ~r{; •. '. . ~
. '., .ifg~ •. ,

Gouden en Zilveren HoroJogt:s in
Y00JTaad fthouden.

'.0" B Maubooten der Maat8chappij fer-
, 'tre'llen 'V&D Ka&pstad naar Engeland
n. llad.~ OlD den anderen WoeDlldllgto.o~"Ill' 1:.JIl .. ala onder aa.nleggende

. VOOR ENGELAND.
. ,,19-1l00R, Kapt. GIUPYEN.
S"Ri I-aCOT Chin Screw), Kapl wnnR.
" J()....,.BXJCAN. Kapt. liSI·NOLDS.
ft 8O.-NORMA,N erwin Screw). Kapt. MOLOSI.

IWi n.....TA.1l1'.f:R, Kapt. MORTON.
" fS-IfOOR; Kapt. GafP)'}; x.

QD.l1eljQ'e_· Aq. 11-4!UOT (TwIn Sen,,,,) Kgpl LA R>lEk.
" ltó-NEX!CAN, Kapl UEfNOLllS.

Betlt. lI-.NOIUlAN {Twin Screw), Kapl Mown ,
lO H-'tAR.T.A,R, Kat,t. MOUTON.

dringend verzocht zijnde door Onze onder-
steuners aan de Paarl onze zaa k verder in die Afdeeling uit te

OI'EllQen. hebben wij besloten een Plaatslijk Kalltoor aan de P..,.l te
iOD4me:n, en de heer D. F. MaraiS, J. 8On., " Afr'iean l!anking Corporation"
_hlll)"j~n. is aangesteld als onze plaatselijke vertegenw~rd~ ..

-"!;lt>edoellDir is om meer p1aatsel~k nieuws op te nemen en ()ng Laftd dus in
aannemelijk t~ maken voor de inwoners der Paarllche

'.t' ....~U'=IlJJ~. De rapporten van de~ Vnnrlscho Afd.eelingsraad, Municipaliteit,
'~.hJb~aS{rantsllOr,Publieke Vergadcrillg'e:1, Concerten, enz. zullen geregeld

hHceerd wortkn.

!Je heer 3I:tra:s zal te~ IlJk!J tijde gereed zijn de namen ,"an nieuwe
onaren, Adver'tentil's af lUIder Drukwerk, Bestellingen, Nieuwsbe_
, enz. te ontnwO'cn· en op· te zenden. .

Wij rekeuen op de Ondt'r3tetming van allcn dio de belangen van.oDS
en volk op het hart dlagen. Men vArvoege zich bij

DB?Y HEEIi D. F. ~fARAlS, J. ZOON.
CJ African Banking Corporation" gebouwen, PAUL,

anAl BOOTEN VOOR BNGltLli'iD.
·QUELI'If erwin Scmw), ·Kap!.. TiSO};, c,mlren' 10

Mei via &tllderia.
<lOTH (l'win t>c"cw), Kapl. DR !!'''Jl, ')!J11"'DI 3

Ju'U, via :.)1a.I<ll"4.
glAKa c;rwiu Serew), Ka)'t. __ , "mu",", I;·Juni.
G'UAL (Twin Sacw), Kapt. S'I.\ t;. TE'!. r.nofre"'

Juli.
.iTJ111l. 'IAN, Kal-t. CUOP£, ornlrcn' ].i .111L.
(}UlIEK (T~·jn Ekrcw), KlOpt. Al;.\! 1 U(I.'G "mtrebl

omtrent 1.9 Juli.
G4S,IlON (Twin crew), Kapt. llAHTl.',Om''''DI

12 :£ugu&tos.
OBULPli (Twin Screw), Aap'. TIro.'. """"'" '!6. . AOI,'UStDS.

~~Ij~~bc.J a'ora (Twin Screw), Kalll. BlIEIiMEn. n""",n' 9
September.

·GAf.U ('l'win Screw), Kapl COPP, \lm:renl :J
maljQ'CI,jJ i!.cplCl1lber.

van de Maatscll&ppij's I!looie Stoom
zal SOUTHAMPTON verlaten voor

kort Da de aankOIWH ~an

150,000 VRUGHTBOOMEN.
O,trr'lDkfJm~tjg dPD N~am eli VR~1 Jan Inselten

PR:IJS, ~/- EN DAARBOVBN.

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken- d) Fa~
brikanten zich ger.eed om

SU5O,OOO .BLIKKJUI .
TE VERSCHEPEN.

i' ~.'

. AlGEMEENE AGENT, . ' ~HJU;'.IlIieJ"·'\l*""~2",","""

A. N"EW.MARK ..·
. . . '"BJ, KASTE·EL8TRAAT.

. I . . .' , P08t'b'aa 38~..
+---

DAAR de H~r, ,N.e,WlDM.k groq~
. • ondel'Viqd'i~ in· produ:ktAm

h-ut ~p~h ón-lIj}eciá!e. . .
heden bey~t, voot: het'. A.U'I.1~!U.

verscbepinllr "%00 vrnagt
proe~' oo~~"Uingeo én. c;rqcJ'S'
versobepJng;cdie, aJs·:dan·. y·Oor zi, ICIr'l'tge~~ji~:lU'ii~m
zeI ven ~J:cn -spréke,n. ' Geld voor~ r~,ul)et.:;\
gesclIOWij~~pproduk~L' '. "
·Vertl!QltlV~ré ~JTetlpondE'nteD lP,

RB .voor 100 en daarboven kosteloos afgeleverd aan eenig~tatiCD •

. 8o'_derden ongevraagode Getuigschriften uit geheel Zuid .Afrib

. ~ &izoen ontvangen. i. .

Voor Geillll:3t~en Prijs-Lijst en Vruchten-1nveekera Gid!!, Post
. VMJ (EngelBoh eli HoJland!!ohe Edities"

DOB ~~Z()B~ BIJt

, , E. V. P'CKSTO~ E, Wijnberg, de Kaap

_._--_
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