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Van de verdeelde OUDE PASTORIE GRONDEN,

Aan de PAARL.----
DINSDAG,Op 29

2I BOUW ERVEN,
, Gelegen aan de Malherbe- Dil'ksen- en Du Toitsstraten, beplant met
Vruchtboomen, Wijngaard en een prachtige Bosch van Bluegum,
Port Jackson en Populier Boomeu, grenzende aan de le Sporting Ground."
De steeds toenemonde aanbouw op gemelde gronden, die in een klein
dorp is veranderd, maakt verdere omschrijving overtollig.

G. J. MALHERBE, Q.Q.

,A.B. De VILL! ERS & Co...Afslagers.1(\."Ir 1I1'lt'f !,'i
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Paarl, 14 Juni, lSD7,

9" P,S,-Plan Kaart te zien ten kantore van A. B. DEVILLIERS& Co.

PIKE COUNTY JACK ·FAR·M,
LUKE M. EMERSON, Eigenaar. 'South African College' R~d.

30 Oprecht Geteelde Ezel-Hengsten. -_.
Studiebeurzen beschikbaar

van af het volgende
kwartaal.
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1J1·-' I BOVENGENOEMDE 30 stuks prachtige, groote, volbloed, geregis-

treerde Ezelhengsten, van 14 tot 15 handen hoog, zullen op
ZATERDAG, 1.9 JUNI, A.S.,

Te COLESBERG,
Publiek worden verkocht. Zij zijn direkt van Noord-Amerika ingevoerd
en gewaarborgd voor Paarden-Merries,

I. Queen's" Scholarship" :-Zie ken-
nisgeving van den Secretaris
van den Senaat.

II. Murray's "Scholarship ":-Ten
nutte van het minder ver-
mogende deel der Kolonisten;
de afstammelingen van deOude
liollandsche volkplanters de
voorkeur hebben. Vormen van
applicatie met alle bijzonder-
heden kunnen op aanzoek in
geschrifte bij den onderge-
teekende verkregen worden.

III. South African College School,
Vrije "Sohelarships," Appli-
curies zullen doer dan onderge-
teekende ontvangen worden.

Applicaties voor II. en III. moe-
ten voor 2 Juli ingezonden worden.

J. DE V. ROOS,
Secretaris,

12 Waalstraat.
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", -.: MONSTE RS van de volgcnde " Merken" van de beste "Margarine"
vert'nHrdigd ill de Fubr ieken van do heeren H.H1ERMAN& Co.,

BEPERKT, Rotterdam, nam.:

" Cowbrand," "Three Crown" en ., Confectioners Favourite."
Alsmede monsters van gepreserveerde vleeselisoorten en saucijsen

in blikken uit de fabrieken v.m "Confede['ation " Delftsbaven.
EMILE H. VAN NOORDEN,

Eenige .Agen t.

J ' . .,

" .:.

:.r Kaapstad, .')4 Loopstraat.I.·. ,
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REGISTRATIE VAN KIEZERS. 8 Juni, 1897,
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DiocesanKiesafdeeling van Clanwilliam. Colleg~e,
RONDEBOSCH.

" KENNISGE\TNG GESCHrEDT mit~ deze aan de inwoners der
verschillende Veldkornet;.;chappen dezer Afdeeling, dat de Regis-

treer-Beambten nu ZIIllen beginnen, overeenkomstig de bepalingen der
Wet op het Registreereu van Parlementaire Kiezers, 1887, om in en
Voor elk Veldkomet;;chap een ProvisiOJleele Lijst op te stellen van alle
personen die gerechtigd zijn t~ sterru:nen bij Parlementaire'!. erkiezingen.

Ten einde de meest volledige Lijst mogelijk te vork rIJgen, en het
gevaar te vermijden 0111 gek.walificeerde personen uit te sl~liten va~
de LijRt, wordt een Ieder dle aanspraak .~aakt om te klezen biJ
Parlementaire Verkiezmgen lIltgenoodlgd zIJn aanspraak op te zenden
aan de respektieve Registreer-Beambten, of uit te vinden of hun
namen geplaatst zijn geworden op de Pl'Ovisioneele Lijst, voor of op
den 'datum vastgesteld waarop die Lijst voltooid moet worden.

De Registreer-Beambten voor de verschillende Veldkornetschappen
voor deze Aldeeling, zijn zij die opgenoemd worden aan den voet
hiervan.

Gedateerd, heden den 20sten Mei, 1897,

MICHAEL SMUTS,
Civiele Commi8saris.,

DRIE Beurzen, ieder ter waarde
van £25 telkens voor één jaar,

worden hierbij uitgeloofd voor de
Examens van dit jaar.

Voor twee hunner kan aanzoek
worden gedaan door Aspiranten die,
na in de eerste klasse, voor hun
School Hooger Examen te zijn ge-
slaagd, tot de MatricuJatie klasse
wenschen te worden toegelaten, en
voor de derde door Aspiranten die,
na een goed Matriculatie Examen
te hebben afgelegd, de lessen in de
Intermediate klasse wenschen te
volgen.

Bovendien worden een Beurs van
£25 en ~if anderen ter waarde van
het schoolgeld toegekend aan leer-
lingen van het College. Er be-
staan ook twee Stichtings Beurzen,
uitsillitend voor zoons van Geeste-
lijken, of VOOI'hen die van plan zijn
Geestelijke te worden.

Applicaties, met bewijzen van
goed gedrag, in te zenden aan

A. A. BODKIN,
Waarnemende Principaal.

KIESAFDEELING V.AN CLANWILLIAM.
A. FISKALE AFDEELlNG VAN CLANWILLIAM

WnO;\I'LAH~.

-_ - - -------- ---
ClanwilJl!\m. ]110. I
Clan ...iIliam, Xo.. }
Noord L;andnlld
Zllid Zand>eld
Boven Oliphant's Rivier
Bidouw

VeldkornE't
Veldkornet
Veldkomet
\"eldkornet
ASRtVeldkornet
Veldkornet

Clanwilliam
Zandfontein
Brakfontein
Zwartboschkraal
Driefontein
E'Zelbank

~------
Zuid..Afrikaansche

BIJ B El VEREEN IGIN G.B. fiSKALE A.fDEELING VH CALmu,
Voor Hantam Daniel Kelly.Hoofdkonstabel Calvinia
Achter Hantam Veldkornet Groot Vlakte
Noord Onder Boi<keTeld P Tancl'ed Kloudskmal
Zllid Onder Bokkeveld Veldkornet Driekop
Noord Onder Roggeveld Asst Veldkornet . Watt>r Vallei,
M.~ .' '- ijzerplaats
Zllid Onder Roggeveld \- eldkornet Matjesfontein

C, nSIULE AFDEELIN8 VAN SUTHERLAND.
Rhenoster Rivier (Deel) I A. C. \Iok I Zandhenvel

D. FISKALE AFDEELING VH VAN RHYN'S roRP.

alias Blok·

AANZOEKEN voor de ofi'';lnge-
vallene betrekking \van

Secretaris en Bibliothekaris (in de
plaats van den heer Jacob M. de
Kock, die wegens klimmende jaren
verplicht is die botr;ekking neer te
leggen) zullen tot 30 Juni, e,k.
ontvangen worden door den Voor-
zitter, d~n weleerw. Dr. J. Kotze,
of den Secretaris, den heer J aco b
M. de Kock, van wien alle bijzon.
derheden kunnen verkregen worden

Het Salaris zal zijn £200 per
jaar en waarborg zal moeten ge-
geven worden.

Op las~ van het bestuur,
JACOB M. DE KOOK,

Secretaris. -
Kaapstad, 10 Juni, 1897.

Van Rhyn's Dorp
Oorlogsfontein
Oliphant's Ri I'icr
Vierfontl'in

Yeldkornet
Veldkomet,
Veldkornet
Veldkornet

E. FISKALE AFDEELING VAN

Van Rhyn's Dorp
Uniong Kraal
KamkouB
Diep Kloof

KENHARDT
Kenlu.rd t (Dee I)
Vogelstru is
GeIllllbok

\- cid kOlnet
Veldkornet

, Jan StraUl!'

Kenhardt
Kleill Lemoenkop
Op Dam Kokies PO. Ken.

hardt
Zeekoe Veldkornet i Blad Grond, P.O. Kakama

Datum voorlvoltooiing der Lijst :-De 14de dag van Juli, 1897.

MICHAEL SMUTSJ Civiele Commissaris.

_.
HIlT GEBOUW IS VERKOCHT'.

DeVool'llld moet uit den we~ geruimd worden'
• l

Bezoek.rs naar de Stad behoorên cna . J
een bezoek te brflngen, en zich van ~e_nige: .
der aangebodene KoopJea verzekeren.,
Vergeet Diet: '-

De Yeorraad moet Verkocht Worden.. '
BOet "RIl Plein en SpiDstraten, ltaapsta4

HUIS I!I\UVVRNI1IKBANATPSSCSHp:éO'ORUTEG'BN Het Genas Hen Allen, .~. EN DIAKONESSEN HUIS. vv IJ) £I. D. . <.

.. -. 1\ " IJNHEER,-Negen mAandensv!edCll '1)~VeertieudeJaarlijkscheVergadering Tenders voor Cinders. lVi betu igdo ik in eon bripf MIl nv~.
áA~ui.g- zalIfehouden worden ter pla.tee, &lin le gnedo uitwol'king van RHJJ 'MA'PJ.,. •
e.~ de .Bteeatriiat, CURO in mijn ~evt\1. Ik benOO jllf'!I1l and

~,II~llMIlnella .en be- 'O-~p n· ins' dag, 15' dezer, 1'JI'riI. NDE RS en heb 23 jaren aog Iteleden RAnCfHtON ..._'
lidm~~ehll~p e.ener Pro- ... ~ ( CH8 ASTHili en RHEUM.ATfEK én

bewijs van TE 3 uur N,M. zochte v~rlichting van vele beroemde ge' .
de] te v,rORDEN gevraagd VOor den nCElilkundlgun. en probeerde n.Ues·ZQlldey,

van .e aats Rt. baat te vinden en had in mijn fe~.1 all .;.'den Rredikant pport en Toespn.;;en ill IloI1a:ndaeh en ., koop van Z'oodanige Cinders "'eloof in menschelia'ke be
l
--- _,.. 4__ -c- ". 1____ Eogeltch. Vrienden wOrde.n;harteIiJ'k (uit, b d Ste k J) Id" ....._ <uu "".

w., ér:~... m,,_.. .zul.. '. .....cI UI ge ran. e en roo a s aan . e loren, tot dat ik R. EUMATlCtmo. "'"""- '-_., "''_'. -. ~ltgenOó(b!S'4< Z " W k b ... ~.
lea 400 -er~ke~. d~ ont- . outnVl6r . el' een mogen gebracht eerde en in 'Ï!e'fi zijn mijn Neumlgm,'.,
\ta~v - '. r~'J lfi'~, 89"7 A..D. LUCKlIOFJ!', of aldaar verkregen worden Voor Rheumatiek en pijnen jn hoofd en Mnge-

-'. , ,u lt . Secretaris. zi.cht verdwenen en het nieuw. i er. n -
.erkzáa~eden' te 'beginnen op Kaaf'lltad. 10 Juni, 1897. een termijn van een jaar eindigende wijd verspreid dat .. oumeester Vn R<H"

5 October, e.k. '. 30 .Juni, 1898. amper heellemaal gezond WIlS Vlm. die
Salaris £t40 per jaar .. schoolgel- -4 ---:...--------- Vormen van Ten der, Voorwaar- wonderlijke .Medicijn." en dit _ werkelijk

den (de Hoofdond~rwijz'6r heeft het Departement no Publieke lerken. den van Kontrakt, €On alle andere ~:!tge~:!~:.lkeen die het probeerde he-
laatste jaar aan schoolgelden, als byzonderheden kunnen van den De hee.r JAOOBVAN ZIJL ya.n Vla.1rfontein
zijn aandeel ontvangen, de som van AAN BOUWMEESTERS. ondergeteekende verkregen worden, (3 unr van Steijnsb.nrg), is genegen "lUl

£150 stg.) en ruime onderwijzers_ Verzegelde 'I'enders, geadresseerd een schijn.bltar ongeneeJIlijkgenl van Rbcn.
. TENDERS worden gevraagd aan den Controleur en Auditeur- matiek en Jicht. Nooit., zei zijn moed&,

wQmn(:j" Voor het bouwen van Nieuwe Mevr. VUZIJLaanmij,wuereener<,,"eI'8"'"
BilliJke reiskosten worden vergoed Cellen voor Schuldenaars in de Generaal, Kaapstad, van buiten vrU van "Koorts Ziekte", iEl'06l. zij het 1)_

gemerkt" Tender voor Cinders ", men. De eeste dosis RHE,'U.\t.4TWU.RO'
Van Rhijnsdorp Gevangenis, Van zullen ontvangen worden tot deed de lijdeDde jonge ma.n l"Il8tlgsl&pehfll
Rhijnsdorp. W idd 23 J 1897 tnedecijn werd voortdurend toea-ediend ".

Plannen, Sbificaties en Voor- OENSDAOml ag l"NI, ' hoewel da buren en vrienden "iden "da."
k- De hoogste of eenige Tender niet nij niet verwachten d.t hi] leven &oil, tCIUwaarden van ontrakt, unnen ze- ood di

I'> n wen 19 te worden aangenomen. zij tmM·maal hier, en getuigde y&n de ge..zien en verdere inlichting verkregen hee kracht "au de RHEUMATfCURO .~
worden ten kantore van den onder- _ W. SINCLAIR, PILLEN. . '.

geteekende. Hoofd Spoorweg Magazijnmeester, JONES RHEUMATCU'BQ.,Tenders duidelijk gemerkt ',Ten-
ders voor Nieuwe Schuldenaars
Cellen, Van Rhijnsdorp," zullen door
den Controleur en Auditeur-Gene-
eraal, Kaapstad, ontvangilD worden
tot MAANDAG, 21 Juni, 1897.

Tenderaars moeten twee voldoen-
de borgen bezorgen voor de uitvoe-
ring van het kontrakt, en de borgen
moeten den tender onderteekenen.

De laagste of eenige 'render niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. G REA V .ES,
pro Hoofd Inspekteur.

Depa.rtement van Publieke Werken,
Kaapstad, 12 Mei, 1897.

no"fJ Kali/oor ooor Ztli.d dfriko,: ,_
St. George's-straat, Kaapstad.-

Het Stem men voor de Xom inatie Be lmg aan AASul"8Dtiesvan
rall Insnektenr. ha('ht gaat te boven ".£10,000,000

Beleg-o Fond« A"tat te boven £2,bOH,OOO.
JaadijkfCh inkomen over."."." £440,'.:00

Namens de Schoolcommissie,

D. J. MINNAAR, V.D.M,
"Voorzitter.

ERVEN! ERVEN! 8outhAffiaanCollege.
QUIDS Il SOHOLJ.R8lJll»S."

PU BLIEKE, VERKOOPING "E'EN of meer Junior en een.of

- VL1Il - . ni,eer Senior Queen's "Seholae-.Z K tb ERVE N ships'" zullen openvallen met heteer ..os are . J begin van het volgende Academisoh
jaar in Juli. .'

De ~unior c. Scholarships '.' zijn
open voor nietGematriculeerde Stu-
denten onder .zestien jaren '~oud; en

.. w~rdeJ'l,gehoudén voor '.rwoo· Jaren .O Z toekenningen worden gedaan naar. eer, .de positie door Kandidaten behaald
ZULLEN d d teek d d t t. , ti d dM' D C hiJ' een Proef Examen, dat door de. e on erge 'en en, aal' oe eeguns 19 oor eJ. . .

.MALHt,;RBE, Publiek Yerkoopen Professoren zullen afgenomen wor-
den, beginnende op 26 Juli.

De Senior "Schola.rshipi!" zijn
open voor Gematriculeerde Stu-
denten beneden de 18 jaren, en
worden gehouden voor Drie Jaren.

Toekenningen worden gedaan
naar de positie van Kandidaten bij
het Matrieulatie Examen, hunne '
applicatie voorafgaande.
De Queen's "Scholarships" sluiten Heilbron, O.V.S.,

alle College School-gelden in, uit- 4 Juni, 1897.
genomen de Registratie Fooi van -----'--- _
£1 2s. 6d. per Sessie. Onderwijzer Benoodigd

Applicaties moeten ingezonden Voor eene Vaste Wljk88Choo4 in de lI'ijk
worden voor 20 Juliaan· .K&&lspru1t, Dist. Bloemrontein.

CHARLES E. LEWIS,
Secretaris van den Senaat.

Kantoor van den .
Hoofd Spool'weg A:£agazijomeester,

Kaapstad, 5 Juni, 1897.

, .
Stellenbosch Distrikts BankAPPLICATIES, vergezeld van

getuigschriften van bekwaam-
heid, goed zedelijk gedrag van de
laatste Schoolcommissie en den
Predikant waar applicant werkzaam
was, alsook bewijs van lidmaatschap
eener Protestantsohe Kerk, zullen
door den ondf'rgeteekende ontvangen
worden tot 15 JULI, 1897.

Salaris £120 pel' jaar en de
schoolgelden.

Alleen gehuwde personen zullen
in aanmerking komen.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen worden vergoed.

J. S. THERON,
Voorz. Schoolcom.

(BEPERKT.)

HIERMEDE wordt kennis gege-
ven dat een Vergadering van

Aandeelhouders zal plaats hebben
in de Bank-Gebouwen op DONDERDAO
15 JULI, a.s., 's morgens om 10 uur,
ten einde van de Dirokteuren ver-
slag Voor het half-jaar eindigende
30 Juni, 1897, te ontvangen.

Op last der Directeuren,

J. H. H, BERGH,
Sub, Besturder.

Stellenbosch, 12 Juni, 1897.

Departement Jan Publieke Werken
AAN BOUWMEESTERS.

Aasvogelkop,
Dist. Bloemfontein, O.V.S.

8 Juni, 1897.

TENDERS worden gevraagd
voor het bouwen van een

Pulitie-Statie te Campsbaai .
Plannen, Specificatien en Voor-

waarden van Kontrakt kunnen ge-
zien en verdere informatie verkre-
gen worden, ten kantora "an den
nn,iergeteekende.

Tenders duidelijk gemerkt" Ten-
ders \"001' Campsbaai Politie-Statie,"
zullen daal' den Controlenr en
Auditeur'-Genel'aal, Kaapstad, ont-
\'lln!Wn war-den tot op 'Woonsdag
middag, 16 Juni, 1897.

'l'enderaars moeten twee voldoen-
de Borgen voor de uitvoering van
het Kontrakt bezorgen en die Bor-
gen moeten de 'renders onder-
teekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
pro. Hoofd-Inspekteur.

Departement van Publieke Werken,.
Kaapstad, 26 Mei, 1897. '

BRANDZIEKTE WET,
No. 20 van 189+.

Onderwijzeres Benoodigd
KENNISG EVING geschiedt hier-

mede dat het sternmen voor de
nominatie van een Inspekteur onder
Sectie 6 van Wet No. 20 van 1894,
voor de Veldkornetschappen van
Durbanville, 'l'ijgerber;:.o, Blauwberg
Koeberg~ No. 1, Koeberg No. 2,
vacant door de resignatie van den
heer C. J. EAToN, zal plaats hebbE:'n
op dA ondergenoemde plaatsen op
VRIJDAG, 25 JUNI, 1897.

Slechts peJ'sonen get'e~istreerd
als kiezers YO'r Brandziekte doel-
einden in de betrokken Veldkor-
netschappen zijn gerechtigd om te
stemmen.

Stemmen mogen uitgebracht wor-
den ten eenigen tijd tusscben 8 v.m
en B n.m.

Het stemmen zal beslissen :_
A. (Eerste Stemming) of de aan,

stelling zal gelaten worden in de
handen van den minister, of wel
nominees 'Zullen worden gekozen
uit dewelke zoodanige aanstelling
zal gemaakt worden.

B. (Tweede Stemming) Of, als
nominees moeten gekozen worden,
een, twee of meer personen gekown
zullen worden.

C. (Derde Stemming) Welke per-
!Ionen aan den Minister als zoo-
danige nominees zullen voorge-
dragen worden.

J. CAMBIER FAURE,
Resident .Magistraat,

Ka.1,pstad.
Resident lIia~istraa.tll g:" ...t<'lor,

Ka.apl!tlld, 12 Juoi, 1897.

E ENE Onderwijzeres worn t ver-
eiselit op de plaats Driebeu-

vel, Malmesbury die instaat is on-
derwijs te geven in Hollanrlsch,
Engelsch en Muziek. GetuigRchrif-
ten vereischt. Salaris £45 per jaar
benevens vrije woning en kost.

Applicatien te worden ingezonden
voor 20 Juli, e.k., aan ~

JAC. A. LOCHNER.
Drieheuvel, dist. Malmesbury,

12 Juni, 1897.

BENOODIGD
EEN Onderwijzer voor eene

Private School, Queensto'nl
distrikt.

Ralaris £50 p.a. en vrij logies.
Vel'eischten : Hollandsch en

E,~gelsch noodzakelijk. Mllziek
'een sterke aanbeveling.

Afschriften vnn Certificaten zoo-
wel als van goed zedelijk gedra,g en
lidmaatschap een er Protestantsche
Kerk zullen door den ondergetee-
kende ingewacht worden tot 30
Juni. Werk te beginnen na de
Wintervacantie.

P. J, PIETERSE.

Municipale Kennisgeving,
.lnniciplIiteit fan Montagu,·

.P.O. Hackney,
Dist. QueenstQwn,

1 Juni, ]897.

DE eigeulUlJ' van de Pioneer hoomkwef'-
kerij bi.edt te koop aan, 172 van de

best,., uitg_ezochte Clllifornie, AnstrnJiRche
en KoloDlal9 VTncht.soorten. Ver.der 9
soorten geocculeerde Limoen. 2 do. Naartje
en 5 do. Zuurl~moen. De limoen boomell
Jiijn aUen I!Choon. vrij van "Scale" of
Limoen schurft. Ten laatste 12 Nieuwe
Soorten ta.fel-drniyen die gE'SChil't in beta.-
lend mllen zijn voor Prieel ltitpl&ntin~, De
druif soorten zijn ~nL op Rupeatl'18 en
lIontpellier. Doe aanzoek bij

S, W. JOUBERT.
Bovenvallei, Weltington.

WCatalog'U.8 gratis &p a&nTl'allg.

KENNISGEVING geschilo.odt hiel'-
mede dat overeenkomstig besluit

van Gf3registreerde Belastingbe-
talers, genomen op een Vergadering
behoorlijk gehouden op 21 MEI,
1897, de Municipale Raad de
Keurkloof voor, de som van £5:n
lOs. Od" heeft' gekocht, en voor-
nemens is een leen ing aan te gaan
van £500 ten einde een deel van de
koopschat af te beta~en.

Eenig perdaon objectie lwbbende
tegen het aangaan van eelle zoo-
danige leen ing, moet zijn bezwaren
in ~egscbl'ifte bij :den Secretaris
der Municipaliteit indienen, bi.nnen
zes weken vim af dezen datwn in
termen van Sectie 147 van Acte 45
yan 1882.

Op last,
(Get.) J. HAMILTON WALKER

Secr~t am.
2. Tijgerberg ..

3. Koebel'g, No. 1.
4. Koeberg, No. 2.

HOPBFIELD PUBLIEKE SCHOOL.

B ENOODIGD met aanvang
van het volgende School

K wartaal een Onderwijzeres voor
het kinderen departement, £60
per jaar. Het zingen te worden
onderwezen. Hollandsch een aan-
beveling. .

Voor verdere bijzonderheden, doe
aanzoek bij,

A. J. STIGLING,
Hon. Sec. Publieke School

Hopefiel<L

SCHEDULE.
Veldkornet5chl1p. Stemopnemer.------ -_'. -----
1. Durbanville. Speciale V.a. R.an het

·Magistraat.~ Kantoor
Dnrbanville.

Veldkornet, aan r;ijne
woning

do.
do.

Mllnicipaal-Kantoor,
Montagu, 9 Juni, l8g7.
------------ -

WAARSCHUWING, GE~NTE

VRUCHT BOO1tIEN.--
DE ondergeteekende waarschuwt

hiermede dat allen, gevonden
op zijn veld jachtende met of ~onder
honden of' eenigerlei wijze over-
schrijdende op zijne Plaats, door
vee te laten grazen of hout· te
kappen op de strengste wijze zonder
onderscheid van persoon, zullen
vervolgd worden volgens de wet.

D. W. KRYNAUW.

Armen School, Laogflei, George.

DE onderge~ekendê wacht ap-
plicaties in (man of vrouw),

voPr bovengenoemde School van
30 kinderen, tot op 15 Juli.
Salaris £80 voor een gecertifi-

'ceerden en £60 voor een ongecerti-
fiQoorden onderwijzer:

D. ROSSOUW1 V.D.M.
~~,r ..... ·l ~uni, 189.7,

Zwartfontein,
DÏst. Malmesbury,e Juni, 1897~

De oude heer VAN DER WELT, VIl.U Red'-
dersburg, werd gel'l.aen door een bottel. .

De heer A. CotlTZEE, Brandvlei, }:tiddól~
hut'g, C. C. vond dadelijk ve.rlicting. Mijn
zoon JANen zijn schoon\"&der. de heer J. A.
SmT, van wonderboom. Burgersdorp, W'et'-,
den ook génezen' maar ik moet nu 8tuiten~
Ik blijf nw dankbare vriend, J, C. nUl. ,;$i
Het groote Zuid-! frikaanso.he gene.-swidJ I
voor Jicht, Rbenmtiek, RhaumatiscLe Jit,ltt
Lende Jicht, Heap Jicht, AlUIgeliiclr_
pijnen, ens., en heeft vele duir:enden'~.
valll'n, ve91 erger dail bovengen nnemdet
genezen. '18 verkrijgbaar van alleApoth"_ _
kers en Winkeliers door ge heW Zaid-.A..frika •

Je

DE NATIONALE
Onderlinge LeYensassqrautie laat~ c

scbappij Jan Australane, Beperkt. v •

OPGERICHT 1869.

Het Eerste KantoorindeWereld .
om de OVPTg1IafWaarde in wel'king te,·.
bl'engPn om Achterst.allige Polis en 'Van
kracht te houden._.

DIREKTEUREN IN lUID Af.RIKA :
Sir GOr.[)0:'{ SI'RI(j{), KO M.G.,
' Vool"littel'.

De l1eel-en A T>RUN \'AS DEll BUL_, KooptURn; .
A. W. Sr'rLHAn, Koopman, Kaapstad;

JOHN W, RAIL,
Bestuurder voor Zuid .Afrika.

KENNISGEVING
Or!AR de mondelinge overeen-

komst verbl'oken is, dat de
firma van VAN DEUSPUY, hUfEUfAN .
& Co., niet in het Paarlsche Distrikt, ..
en de firma van A. B. DE VILLI~R:S
& Co., niet in het Malmesbury
Distrikt Venduties houden zuUen,
zoo geven de ondergeteekendsn-
hiermede kennis dat zij nu vooitaan"
zoo wel in het Paarlsche alaook in
het Malmesbury Diitrikt ell ook te .
Koeberg Venduties houden zullen ..
Wegens hunne bekendhejd alom is
verdere aanbeveling oTertollig.

A. B. DE VILLIERS & Co.
Paarl, 8 Juni, 18P7 ..

Keunisgeving.
BET wordt verzocht dat alle"'~

eisehen tegen het Departement' -.
van Publieke Werken mogen in~
dlend worden voor vareffellmg·
NIET LATER dan 19 dezer.

JOS. NEWEY,
Hoofd-Inspekteur P. W.

Kantoor van Publieke Werken,
Kaapstad, 9 Juni, 1827.

AANGELOOPEN
OP 2 Juni, lJ. op de plaats van

den ondergeteekende, 1 Rood-
br,uin Paard met klein kol voor den
kop, linker achter voet wit, omtrent.
2 jaar oud. De eigenaar kan het-
zelve terug krijgen mits lJetalende
alle hillijke kORten ook ,an deze
ad verten ti e. .

ROBERT DE YJLLlERS.
PO. lIoh'lei,

Malrne!'lbury A f,Ieeling.
---- -_ -- ----.-- ---
Logies Huis.

BEZOEKERS naar Pretoria zul-
len ~-el doen het Viljoen's .

Pretoria Logies Huis een oo.zoek te.
brengen, alwaar men rekenen kan
op eersw ldM ontvangst en goede

t
vriendelijke bediening. "I r """""4-';;;
..._- -_., -..~ --



~. -

C,

le: ~ !E!~ir
- No.odig hebbende Ploegen of DoerJ,~;.'ij5~rcJdschap, be-

hoeren, alvorens die te koepen hs: t:,Tooto voorraad9
van de neeren

~ ~" cl ~~EI'IJ~~:~ ~.~2,:::JCC~9S
Ploegen en' Gereedschap te icspekteeren,

GEBOORTEBERICHTEN.
~ ............_,----- ·B· EV A.LLE,N van een CI'i,,;S(:hc-n Z00n d

echtgeneete van e

D. F . .MARA!,.; Ju.
Oalvinia, Juai, 1 97.

Koningin§]jttmttntsD Jubilsumt 88 Juni lOO?

BT.~e:1.
AlB HIE1MNDEIh';('

----~----....----------
HOOFD,' LIJN.U~U.,.j.lJl ZEG!PXJ.Ul) •

Het IJamesonJ S1.·pkaniêw~t DOODBERICHTEN.De "Verity" Dubbele"voorPloeg A.L"V vrienden, en bloedrerw' rte
wordt hiermede bekend gemaak\' da:

het a,an Algoede God VIUl le"en fn dood
behaagd heeft tot zich te l'O<ï"'n OUl
teed.er geli.efden vader J.I\ H I \ , I l,e~

Lorw, op Zaterdag, ~6 Mei, l);!lï, .n den
onderdom va,n 00 Jaar, en tl mllandm
ua een ~lijk lijde~ van ZOO"'at :!8
dagen. ZIJn Asch rnste ID V rede, en 'f! j
troosteu ons met de woorden van den
Heil&Ild. "Wat Ik nu doet, w~t j[li niet.,
DllL&r' na dezen snlt gij let "erst.aan."

NamelUI de bedroefde kinderen.

J111HUDRlcK HOFliErER L,}['w.
Hartings bll1'g, Tr&ns vaal,

es Mei, 1897.

GOEDKOOPE Excursion Kaartjes zullen uitgereikt worden tussohen
Stations op de Kaapsche Gouvernementa Spoorwegen (insluitende

die op de Noordelijke Verlenging en Indwe Maatschappij Lijn, doch niet
insl,uj'tende die op de Wijnberg en' Simonss:tadsche Lijnen, waarvoor
speciale voorzeimng gemaakt is) als volgt :_ .

Voor afstanden beneden 30 mijlen tegen Enkele Prijzen, onder.
Worpen aan een maximan van 5/8 Eerste Klas, 3/9 Tweede Klas en 1/11
Derde Klas Voor elk Kaartje en voor afstanden van 30 mijlen en daar •
boven tegen Een.helft van den Gëwonen Retour Prijs.

Kaartjes zullen worden uitgereikt op en na 12 JllDi, tot op, en met
inbegrip van 22 Juni, 1897, en de retour reis moet afgelegd zijn tegen
30 Juni, 1897.

Persoonlijke Baggage alleen zal gratis vervoerd worden, en wel niet
te bovengaande 100 Ibs. voor Eel'ste Klas, 50 Ibs. voor 'l'weede Klas en
25 voor Derde Klas zullen aldus vervoerd worden. Baggage moet naar
het Station Voor registratie gezonden worden minstena 20 minuten voor
den tijd geadverteerd voor vertre Ir van den Trein waarmede Passagiers
voornemens zijn te reizen. Elk Pakket behoort voluit geadresseerd tezijn.

Kaartjes zullen niet geldig zijn in eenig direktie met de Wekelij k.
sche Eerste Klas Snel Treinen.

Passagiers zulleIJ,de reis mogen afbreken alleen op de terugreis.

(0 XSEl GEN .IJLL>.'ii'U,u.)~.u),

IN GOED GEDROOGD S D E8SOHENJfOUt
.,

•BEVATTENDE 3 ART/KELE

AAN vrienden en bloedverwaóten wordt
hiel'mede bel.:end gemaakt dat op

10 Juni, 1897 overleden is onze dierhare
vader JOUAN HE1\'DRIK EHLERS, in den
ouderdom va.n Ba jaren en 4. maanden.
Diep betreurd.

uit naam der kinderen,

G, L. EHLERS,
Wid Bickman.

.Bovengenoemde Ploeg is van Staal gemailkt ten .gevolge waarvan
!tij Licht en Sterk is.

Kan VCl'krt'gE'D worden met Stalen of G'!g'otc'n SC]::<I'(-n.

Ransomos, Howards, ZweeJ,:iclte en ~\Il1l'r,~[lat;;;c]lc Ploegen.
, Bansomes en Ho wards E';";l'U, D<lr~-ScLr.1F('!'s, Grand-Hollers. OVERLEDEN op 10 dezer, mijne tee.

derbeminde ecbtg1!noote Snu",.!.
LoutSA VAlli DER MERWB geb. LiebetrtlD in den
ouderdom van 45 jaren 6 maanden en eenige
dagen, na een Iangdnrend lijden van circa 2
m.a&nd~n mij n&latende met een dochtertje
van 6 laren oud om met miJ dit sma.rtehjl.:
verlies te betrenren, Hoe ewaar dit verlies
mij 001.: zij, daar dit het tweede verlies ell
slag voor mij is, wil ik zwijgen en zeggen I
.. Do Heel'8 heeft het gedaan."

8. W. J. VA.N DER MERWE.
Boschga.a.s jes fontein,

Dist. Malmesbnry, 12 Juni, 1897.

WIJNBERG EN SIMONSSTADSCHE LIJNEN.
GOEDKOOPE ~tour ~aartjes (alle Kla-ssen) zullen uitgereikt wor-

den .~an StatIes SImonsstad naar Dieprivier ingesloten tegenEnkelen Prijs, ..

Van Plumstead, Wijnberg en Kennilworth tegen Is. 6d. Eerste
Klas, Is. 3d. Tweede Klas en lld. Derde Klas.

Kaartjes zullen uitgereikt worden op 21 en 22 Juni en van krachtzijn tot Z3 Juni, 1897. '
Voor ~ijzonderheden van Treindienst, zie speciale kenniBge"iDgen.
Kaartles kunnen niet overgemaakt worden.
Daar de Diamanten Jubileum Dog, 22 Juni, een Publieke Vaeantie

Dag IS, zal het Departement geen l)akjes of Goederen Trafiek op dien
dag ontvangen, collecteeren of afleveren.

C. B. ELLIOTT, Direkteur.Generaal.
.Direkteur-Generaals Kantoor,

11 Juni, 1897.

WAAROM Lan~N ~~~en
VERKOUDHEID, HOEST,

ZEERE KEEL?

AY8~S Korsoo 8orsfmidóol
: <
~

i
AY8~S Kersen Borstmiddel

[AYER'S CHERRY PECTORAL]

ooade Medanla op de OMlOte WCftJ4.
TOJItoolUteflia~ ....

XrlJI1 ,eene ~~I~~ \Voardcloo ••

De Massey Harris Cultivator
'.Iet of zonder Zaaijer. DrzI-J i: (!~, ]),.;tc Cultivator DOg gemaakt.

en get:[t allt..1 yulJul.uiDg.

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

R. fv1. R;;;OQ,~ &'" CO'~ '~'-'~) .,
J. J). cUn'\rrnmn S: CO"

JLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,
ADl1ERLEY E:,r DARLINGSTRATEN.

I!J

V'U'I IWorcester 3'4,)
Goudini Weg 4,'6 I
Breedo Rivier '" 4';30
Ceres Wog "l'55 i I
'l'ulbagh Wog... [)'21 I I
"iquetberg Weg 5'3i' I Y :IJ

Hermon 6'4 Sit Lowry's Pass 7'25 I

Wellington ... 6'55 li Strand Halt ... 7'37 i
Lady Grey Brug ,'13 Somerset West 7'43 I

Paarl ... ?'22! I_!elderberg •.• 7'52 !
Klapmuts ('41 }i aure '" ... 8'2
Mulder's Vlei 7';j3 ' Eerste Rivier ..• 8'9
Kraaifontein 8'!) , KuiJs Rivier 8'23
Durban Weg .... 8'27 i Durban Weg 8'36
Kaapstad, arriveert I' Kaapstad, arriveert

8'58 9'15
, I '

".M.
Malmesbury... 6'15
Kalab88 Kraal 6'47
Klipheuvel 7'20
Kraaifontein ..• 7'53
Durban Weg... 8'17
Kaapstad, arriveert

8'55

A. T. RUTTER,
M.AKER va.n de beroemde Koloniale

"IN xss - én "CRIGHTON" r.adels,
bekend over de geheele Kolonie. Zadels op
order gemaakt mn £3 en meer. Oude zadels
nieuw opgemaakt of sekuur nagemaakt
vol gena pa.trollen van de klanton.

TUIGEN
Met de nieuwe Sahuifstrell8'. om het
schaven te voorkomen. -,

Vraag om PrijRlijsten
aa, DARLINGBTR.AAT.

KAAPSTAD.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Koningins Diamanten Jubileum
-""'El' n,_' "I" '
~ -, ljriJi~t ..., r-n "I, ""'!'~I~!t", 'l 1:'l-t:!:'ti::l\'!I en [iJ1e I~o(!rt-f'n...A._J.rr1c ...

.~ werk ill ;':J'()!I~l'_kt:{Ji:i"

~Har.z- en 'LI:' 1::(111) l 'I, \';"\I'hn:;";1 "",,:',],-. \"("(j;': '''ll,_'r, TaL,jm",~:S('ll
vfantuei.: artlk"!"/I I'll alk· li :l,I;U,I.:·I: ')' 'I~',i:" ; '"

Verz!lH'l',]t' en F:I;lf:I'." I;" ";":','I, ':' :' '.VI'1 '1': 'l"'''',of \'l':'j:l:lr.
. '~pres<'llt('!1 L'en :)jJ'_'C' :d.lc.C. J 1:<, (. /"'-" I_- ':1 v . I Il i:!J; v.u. 'JIIllloeiale Port. _

Heeft een bijna 6O-JarICe naam
voor he~ ceaezea van .... 4oe.
alngen van eie keel en l.,onPD,
Verkou4becJen. Hoest. Influ.
eft za, eD Longont5teJdng.
Aangenaam om te nemen,
zekere genczint'.IN ~erband. met bovengenoemde gebeurtenis, zullen Speciale P88sa.

giers Tremen naar en van K~pstad loopen op DINSDAG,22JUNI, als volgt, namelijk:"VICTUHLt\ '\r.\TLU-\\"llITE OrL,~' lTA..,W;KA'T, 3 Voet 4 Duim wijd en 6 'v oet 9 Duim hoog, met ~Dlegelgl88
.1.,8 Dui~ bij 14Dui m, ~S 5 s.

r PATFN'I'E
150 VUU!-~P:?OE;-',

"PAUCE'1' NOZZLE" EN EANNEN,
DE lJL.::iTl:: ui.[ I:: 1.\ liE ~\!.llU,:l'.

A. B. DE VILLrERS &. Co, AFSLAGERS.
17 Junl-Klapmutl!&tJltle, gocdgeteelde i-uinpur.

den en cztra vette bllmels.
J FRED PEN'I'Z &; CO., AFSLAGERS.

)FAUR~, NEETHLJ.!\G &: CO~ AFSLAGERS.
15 Juni-Paarl, k05tbu.r erf met gebouwen en

10'" goederen,

J. J. HOFMEYR de ZOON A.FSLAGERS.
17 Joni-Uontsbui, kostbu.r vastgoed, /Sroot a.!!.

eortcment hUil!l'll4d, boerderljgereedschap, CD%.

J. W, MOORREES JR. " Co .• AFSLAGERS.
:l6 Junl-Klapmututatie, e-xtrn vette &Iach~

CI1 ~e paarden.
WH F KLEYN, AF5LAGER.

" 6 en 7 Octobcr-Ratelrivier, Brodasdorp, seer
kostbare vASte en IOSBCgoederen,

------------------------------------------<------- r---

(I' I. I ( I ~)

"
'j" ,L

;- ,_../_~._-_.

~~vc; '\';:~lC:1 :":':-,i ':~,~ 'i'orcn.
~, .. 'J = t v.: I c ~ ~) v 0,.) ~ To!' C1.

LET WEL :-Passagiers. van Wellington, Lady Grey Brug,
Paarl, Klap~uts en. Muld~.rsvlel zullen niet naar Kaaps~ geboekt
worden tegen ExcurSIOn PrIjZen met den Gewonen trein vertrekkende
van Wellington om 6.30 v.m, .

Speciale Treinen, halt ho~dende aan alle Stations, zullen van Kaap.
stad vertrekken op de terugreIs denzelfden dag als volgt, namelijk i->.

, nm.Naar Wellington via Kraaifontein om "" .... 3'58
" Stellenbosch en Wellington om 6'25
" Stellenbosch, Wellington en Worcester' 10'15
". Somerset West en Sir Lowry's Pass om 9'4.)

É., Malmesbury om •.• 10'45

Excursion Kaartjes zullen geldig zijn tot 30 Juni.

l'! '.'_';(.',,:.1 (:1 ~j '-0, t 'lOl'tm.

L? YO, t ',:l'~0:1 ~i) 'I.·)'~t 'I'or-cn.
I:': voet \,;:,:::1 en 'i0 vo. LToren.

laatschappij Van de Sandt de Villiers
BEPERKT,

HET zal ODS aan~enaam zijn
indien de Afslagers, wier

verkoopingen door ons geadverteerd
worden, ons de prijzen die zulke
verkoopingen opbrengen, willen
melden.

i.','

De heer Nolan, tanden-dolct-er, Heynel! ?lIathew
gebouwen, Adderley.straat, ~8tad, wen,5ebt
aan het pnbliek van Zuid -Afrika bekend te

makeu ·da.t ten einde te voorzien in de aanvraag
nur eerste klasse l.antheelknnde tegen mAtige
prjjwn hij bereid ia te Tench&1fen; Een gehr-.I
zet tanden, boven- en ondel'lma.k, tegen ,'an "t
.£10 lOs., gewaarborgd voor tien J'&reu, en ~e:
deeltelijk:e zetten tegen ool'Teapon eerende pr '
zen. 1>e heer N olan US een 8pecialist In lid
trekken VlUI tmIde,nJ ronder pijn; hU gebrUik t
geen 8'1&8, goon cllIoroform, of eenig iet.< d.t
bewusteloosheid verool'Zllakt. Een tet Uinden
kan gem'lAkt en geput worden binnen 24 uren
mita.dat men vooraf 24 nren kennis geeft. D')()r
middel van het verbeterde ElIi~teJ..el, io bel
aiet noodig de wortel! of eenige gewnde tanJen
(lit te trekken. en later Imnnen tanden """~e·

. . EN. voogd wo.rden aan de plaa.t tegen geringe k()f\·W.A.DF.ER& ERIKSEN, BOSTBUS 855; KUPSTlD ten. Bedorven tanden kunnen gevold w0nl,0
- . '.' en aldns diemitbaar gemaakt worden, IItl

• lqoelelJ'Cl Viaai' I Vi.eoh Prikkadellen, Kootjes t.D Pekel met S ' - .) voornoemd werk wordt gewaarborgd bet be.t' le

Cl!'OOBd eli GeZOuw'an, aerookt.ViSCh' Gevlek~ sn.oe.k, ~elbeek BU=t1Je:lla=~~i2b:Ii.u"ndat in Zuid-A1rika verlue;<en hl> Iforlf,.n;
aoorteJ:anaar het. ·Seizoen. : ' en WlIarVOOT 'in den regel twocmMI '''~'''ee,

.~VA.DNER .& Ea y- - __ .. elders betaald moet ,,:orden, De heer ~ ,","
. . .. -- ..... A:'W. beeft eeu IJpeclale !!indie gemaakt >an .IJ",

----.--. . . GlJltige tanden en pijruooza uiUrekking en h.,:t
. G" SOMERSET STRAN~' JDeerdan. 15 jaren ondervinding in.t:uroI'8.tfJMONTA . U . AI. in dit land; en hji w-il ,bet publ:ek dot" I,f

'.' - .tun dit boewel. "line pruten bll,!!k ,,'11 tI I
EERSTE-RLAS ' ~elibc ill een beter kwaliteit werk lt <.n

G P""VAN ZIJL LOG I ESH U IS· ::;t:.~:uHa~!:~'i::a::K~~'Po
• lO '. Jiltad.~. _._[::_ADv~..:..] _J '. _

. G. BLAKS
VendH- AAlaget', A1ge~~en en DE BESTE .• TB

We_~n~ ,

'''; ï ( I) (, \'1 v I .: i){· t(· rd
I! I.' ,~t : .. " .: .}: )I'_...: ;;/: :/1 alt

lt:. li:, . If ":. : J .: i i I'; 'j'rk g'f'-

k(,;: ~~1. I ~i (:. \\ I' '1 ti ï. :' "_I":!:. ~':'('!I':l Z:',~)rJ...tt
er f 'I;~~ r.r. ; L,~.. ï t :j.-:'I" ..~l L1I.:Lvc;t te

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

add oproerige katfeTli

w o: d Jl.

;;,·;j!~,JvESSflS~i.COM PV.,2J LM1GSTRAAT
Y, C § B" 1(/\l\PST f,D.;.~~~~

• ~i'~ ~

Ii',

. DE .WIJNBERG EH MA.ITLAND
Gewone Trein Diensten zullen op 22 Juni gestaakt worden.

De 11.2? n.m, trein van Kaapstad 7,aJ elken dag gedurende Jubile-week naar SImonsstad loopen.
Voor volle bijzonderheden zie Biljet,lien~

C. B. EI JLIOTT, Direkteur-Generaal.Kaapstad, 14 Juni, 1897.Invoerders van L3 ',:'bJLi','/V/':;I'ktulg'_;n r n :\~ilc:i:inc:rie
Bakkiespompen. Graven, Vor ke n E(f;C'i, enz. '

-.. /+'! ---------------------------------------------

:':,J. C.~!fITH& CO'9
.I~JerJ Koolen TimmerllOut rdagazijnen

,- ;::~OLONIAAL EN AMERIKAMJSGH \'.!!18ErJHOUT,
" "c' STOOM ZAAcr,~1")1 i:7".!'"

,~~. ! J-'" , 1 • I ,_! ...::;;,

Breestraat

VERKOOPINGENA: '1\

· 150,000 VRJ.JCHTOOOMEN,
Geiauoorgd OJereeniomstig deJlt Naam eD VRlI van Inselten

PRIJS, ~/- •. N DAARBOVEN.- .._------ORDERS .voor 100 en aaarboven kosteloos afgeleverd aan eenigStatIon.
Honderde~ _ongevraag") Getuigschriften uit geheel Znid Afrika

met laatste Se1.Zoenontv,.~n.
Voor Geillustr~rde n PrijS. Lijst en Vruchten·kweekers Gids, Post

VMJ (Flng&tsche en Hollandsche Edities),
DJOB AA.NZOEK BIJ,

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

Een zegen voor lijders aan
slechte spijsverteering.
T~JDEN! TANDEN! TANDEN!

VOET KLEEDTAFEL 'l"00fZicll ,[Jil ren Spic,Q'el[('las 18 cl
patente wiolctj-s, £2 75. ' hij 14 duim op

------------.-----
~I'; ~ ,~,l ,
-- ~-' .!...._ . )

-I~1 r,.; ~l
' . I I

- __ . - -.--L.i~

- - ~~. -----------------------------
OE PAARL. coAACS..

STOOM -lWlINETF AB RUK. /
BARRACK. STRAAT

I,:) PLEIN.

KAAPSTAD.--..._ --_ ...._..._ -,~,

l:~

BOOM -STRAA'r.

.l')._ A:l~

If,,; ,.'.r,a'0rheril' i , . I u v

Á.LLE,IlBUTE ~N OPIIWTE GRf)E~E 7.",.\',"
SNUIF.- DeI!·e uit-ID nntend e en ".el t.e kenat
maif ill overal.beroemd bet~r ~ zijn dan een lie
aodere eoort; .,oor zinkiug., hoofd PUD, 0 'rpl'n,
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. De .1'CC1'(!~, ,at
du Tot~ ·onbylUlg.

on ~~~':~~~itl;:~~~,tvan den _1.aris 'TAn.. qe' ;Il
volgt laidende~.. .

Municipïlal kantool', "
Hano!!;er,'

Waarde heer! .:_ In
VlUI 13 April 11. heb ik de eru: !;E' "!JllBJQ!~lJ';.·Q.'"
municipale raad: geen kana "H!~
doli naihts van de !rh-ut uh01i<Wl 'm...l~,"'"....",(..
politie aan te houden, ....aareoor do llluBÏcipa.li'
toit te arm is. \'

Uw dw. dienaar,
(get.) B. DE Vt1.!aER8, aeoretaria.

De beer H. Wolfaard.8telde voor;d,c heer G.
J. Woli'aard secondeerde ~ daar hei weder on.
sinimig is, eu de leden A. J. Oi1liel'Men'8.NsU&\J
niet kUnnen tegenwoordig zijn om zich te ver.
Je-ligen, za.] de ZlIi\)C OVjll'1ltaa.ntQt de 'folgende
vergadering. .

Yoorgesteld door don beer H. W olliu!rd,
ge3000ndeerd door den beer G. Wol~, dat er
eene commiasie eal zijn, bestaande uit den TOOl'.
zitter en den beer H. J, de VillieJs, om de hni&-
boodel[ike regels af te schrUven en na te gaan,
en bij de volgende vera-adermg venlag te doen.

De beeren J' an CiJJien Jr., A. J. Cilliers Am.
en Jan F. Viljoen werden ala leden vim dezen
tak opgenomen. .

De heer H. Wolfaard stelde voor, de beer H .
OiIJier .llecondeerd", dat eene commisaio '-taan.
de uit de heeren A. Cilliers, G. Wolfaard en
G, P. YiMor, nieuwe leden zal aanwerven.

Besloten dat deze verg-adering hiermede bare
innige spijt te kennen geeft dat onze 'II'lW'dage
magirlraat, de beer J. O. Gie, ons vtlll'latell
moet, daar hij verplaatst ill naar BurgenKio~.
Wij lullen steeds al z[jno werlcza4mheden, hier
verricht, in dankbare herinnering bouden en zon
toekomstige loopbaan Illilt belangstelling gade.
slaan, .
,Op eene vergadering van den Hanoverachen
talc, heden bier gehouden, werd de volgende
resolutie met algemeene stemmen aangenomeo:
Wii heeten sir Alfred Milner har~ii'k welkom
en hopen dat ziin doel, om voor den al,emeenen
vrede van bet land te werken, doo~ hem ten
volle zal worden bereikt.

Het werd IUIn de afgil ..aardigden van het
distr ikts·bestour opgedragen, stappen te nemen
ten einde eene leeskamer in verband met de
scbool tot stand te brengen, ter cere van het
jubileum van onze gei'erbiedigde koningin.

De vergadering verdaagde toen met Cjln dank.
gebed door den heor H. de Villiers. Eerat-
komende vergadenng 14 dagen DA nacbtmaal, in
de maand Jun om 2 uur des namiddags,

G. J. WOLl'AAlID,aacretaria.' AANGEROUDEN in het schut te
Roode.fontein over den veroorloofden

tijd en te worden verkocht op 26 Juni,
1897, indien niet bevoreus gelost:-
1. E6lI Vogelstruis m~nnetje, ongemerkt,Dist.riktsbestDur van Willowmore. Verga· omtrent S jaren oud,

dering van bovengenoemd bestuur gehouden te
Willowmore op 15 'Mei, 1897. (Get.) J. H. LOUW,
Tegenwoordig: de heeren O. A. OosthuizOD, . Schutmeester.

(voorzltter ). B, Z. Steg-man, George Chatwind, Afdeelio!j'sl'aads Kantoor,
en (;eorge Muggieston, secretaris:- Cal vinia, 9 J uni, 1897.-

Xutule[l "an Je twee laatste vergaderingen
gelezen Oil goedgekeurd.

De voorzitter rapporteerde dat een tak opge· MALMESBURY
richt is te :'iallwtc. wijk Zoetendal8vlei, en dat '
de hesren Sybrand de Beer en Philip Botha Eucllteuskamel en· Voogdij. en
gekozen ziln als leden ran het di.striktsbestnnr
voor gezegden tnk. Assu.rantie laatscbapplJ.
De heer Stegm'nn stelde voor eo de beer Chat.

wind seoondeeN!e: •
Dat de tak Nauwte aangenomen worde en de

twee heeren S. de Beer en P. Botha zittiog te
geven als leden van het distriktsbestDur van
dien talc.

Aangenomen.
De beer Botha diende het veN lag van leden,

en de notulen van de eerste v-ergaderio! un
tak Naowt-e in en betaald .. de som van £1 1511od
als hoofd tax van 21 leden. De nótulen be,
wezen dat de heer LuJcas D. van Vuoren waa
gekozen als voorzitter, Dirk vaa Vuuren als
,'ice, voorzi tter, Izaak 'fhetJo al! 8eCretaris, en
bovengenoemde beeren t-ezamen met de heeren
P. Ma"',in, Sybrand de Reer, Philip Bo!ha en
L, D. Oosthwzen a)s leden van het wijksbe.
stuu.!'.

De heer Mugglestoo stelde voor en de beer
Cbatwind secondeerde:

Dat de heer B. Z, Stegmanu gekozen worde
al! afgevaardigde naar aankomend jaarl[jkllCh
congres als primarius. Aangenomeo.

De heer Chatwind stelde voor eo de beer P.
Botba secondeerde :_
Dat de beer O. A. Oostbuizen gekozen ....orde

als secundus, Aangenomen.
Besloten om een rapport van de vergaderin .

gen vao he! bestuur aan 01lS Land te zenden.
Besloten een distriksbestuurs ver!adering te

boudell te Willowmore op :I J nli. 1897, on! 2
Uur n.m. ,

Den secretar;. wordt geln.t, Dill te SClu;jj"en aan
Jen heer A. H. de \'ries, "oorzitter Villi den tak
ZoetGndalsdei en te melden deo datum van vol,
gende veJ'f':lIdarilJg eli hem uit te noodigen oth
den tak Zoetendalsvlei aan te sluiten met dit
bestuor en io geval dit ged1lllIl is om hem te
vrageo om zijn verslag van leden eu de notulen.
boek mede te brengen.

De secretaris "an tak Sehoorsteenberg had zijn
nOluIenboek ingediend waarin het bewezen is,
dat de t.ak Rchoorteensberg opgencht I. op 22
Februari, 18:10.
Den secretaris word t gelast om den heer Mnt.

tbews te scbriJVen om eenige boeken en geld in
zun bezit aan dit bestaurite o"erhandigen.

G EUHGE MCGGLE8TO:<',

Secretaris.

leId door don beer J. P. Marai!,
door den heer J. du Plessis, tie

en F. Conradie voor 11' ijk

beer i dn Plessis stelde' voor van de
'WOrëeeiCr en Ceres Boodstakken te vernemen
,'n1 ban g9voolen was omlJoellt kandidaten voor

.:).t hoogerhIlis ; de beer Erasmus, D.Ln.,
teeond~o.

: . ' ,Ten ~tlIte stelde de heer J. G. du Plessis
.niJg "001', 'en do heer P. Retief secondeerde :

if.'" Dese vergadering betoigt haar harteljjken
~ltánk· aan :den heer Schreiner voor de man.

, -:.no.ilige 1I'iju waarop bij zline g-etl1igenis
. afgeJegd bad in Engeland. en hoopt dat hij
, voertdurend het welz[jn van Zoid~Afrilca zal
. beeogen,"
- - 'Verder werd besloten de -olgendayer"sdering

te .honden op I~ Juli aanstaando, teil huize
~ den heer Johan A.. Gerher, en hoopt alsdan

, "Oom Japie" en .. Jimmie" ook tegenwoordig
te ~en, en dan metoen vnn "Oom Japie" te

~ bOOten hoe het kwam dal hU zoo door de mat
. ' ~J met bet ltemmen'itegen de regee..'ing, Wij

konden het maar hier wet gelooven dat het zun
II&&lll WlU! dio on-Ier de jingoes Prilkte :

De ...ergaderug met gebed gesloten zjjnde
door den Yiee-voonitter, ging men Uiteen.

L. P. ERA.slfëS.
Secretaris.

UITBRElDIXG VAX DEX BOXD.

DE HEER M. M. VENTER.

Colesberg, 15 Mei lR97.
Districtabestunl'8 vergadering gehouden op

~lIiMeL ,
Tegenwoordig: de voorzitter, J. H. P. van

·der Walt, en leden, J, A. van der Linde, P.
''Badenoont,. G. Jooste, A. B. van' der lIlerwe, P.
J. Pienur, en do secretaris.

« Notulen en flnantieel verslag gelezen en goed.
'pkeurd. De afgevaardigde naar 't congres te
Malm~bury legde het coogres-rap.port voor de
T~ering.Verder werd eon aanmoedigende cir-

'~re om deu bond uit te breiden, van dell
...:.·X:nn-berleyschen bondstak \'OOrde vergaderilIg
'ie1egd, on behandeld. dat warm door den secre-
tan. aanbevolon, en door den heer J. J. Theo.

, ma.en .an t Richmond (die met die gelegenbeid
- .n ....oordig was met verlof) met aanmoedj-
, ,ende 'W.>ordeo en met ernst hartelijk onder.
atelUld .werd. Nog andere leden spraken in dell
,·tent VaD de circulaire. De vergadering besloot
op voorste) VaD den heer J. A. "an der Linde
OlD te haadelen naar den wensch uitgedrukt in

' de eireulaire. Staande de veTJ11l(leringbenoemde
de Toorzi~ter den heer P. Badenhorst als lid van
"Onder HAntam" en den bee ... A. B. van r'er
Ilerwe ah lid vali ,.Boven Hantam" toi een
eommillie om te zien of het niet mogelUk is om,
waar de nithoeken van die twee wijken aaneen.
grenzen, een nHlUweo tak t-e sticbten. Aan den
.ecretaris werd opgedragen om met dank aan de
commillie van deo Kimberleyschen oondstak oot
T&ll!:fBt van de circulaire te erkennen,

Na nog O\"er een en ander gehandeld te
hebben werd op voorstel van de beeren A. B.
Tan der Merwe en P. J, Pienaar bet volgende
eenparig aangellomen :_

Deze vergadering, gelet hebbende op de haD'
delwuUl en ongegroode verklaring van den beer
!l. M. Venter, in zake bet Rhode-..onderzoek
voor het imperiale select·comité in EngelaDd,
acht dieoovereenkomstig dat de heer Venter
niet alleen een onwaardige vert...-genwoordiger

,I :ia van zijne kiezers, maar ju deze ook in het
minet geen vertroll wEm meer 10 hem stellen,
en noch al. parlement.aire vertegenw'oordiger,
noch als Afrikaner ieta goeds vau bem denken,
en bekrachtigt verder de mot.ies "an wantrou,
wen reeds VÓÓr deze in hem ge pa...;;eerd,

Ook spreekt deze "c.rgndering haar hartelijk en
daai Uit -'oor het manmoedig optreden van den
ed. heer Scbreiner -oor de belangen ran Zuid,

,. Afrika en de AfrikaneT!! 111d~n8 z!iae onder,
:. '_J Yl"aging duar het imperiale seleet,comité in
' , : Engeland, enz.

X . .4" J. YA' RF.7'i~Ilt'p.(; 'Jz\
Seer. Jiatnkls,besluur, Cole"berg.

WI LLOWMORE.

EE:<' ,'HErWE TAK GESTiCR'r.

". GR.ASVELD TAK.

eener Bond~, vergadering, G ra~veld
tak no, 2, gehouden te BIlterputs. op 12
Mei, J sn, ten huize vun den Lee:r Philip
Stnu8S.

C..\.LVIXIA,

:\'''Tl' u:, 'an een 130nd" vergadering gehouden
tu KlllJrug op :!ti Mei. lHU7, ouder voorzit-
tors"bap "an der: heer P. Burger van tak
~o. I. i\oorJ RoggtvcId. De heer J. A. L,
ran der Merwe opent met gebed.

;\'otu le" ran jongste vergadering gelezen ell
go)dgekeurd.

Als Oleuwe letlen opgenomen de heeren A.
Loaw en Jacobu. Louw. Itoodefonloin.
De heer Jacobu. A"thoniSll~n vraa<7t bet ver.

sla~ van de comm18sie laatat gekoze~l omtrent
het lI'c!:Jol1w dat gebouwd moest worden op
VaalfOllt.c1ll '\Is scboolgebouw. De voorzitt.er
geeft verslag. Besloten dat de zaak zalover,
staan.
De voorzitter vraagt verslag van de commiMie

1lllIlgssteld om toe te zi~n dat al de personen
geregistreerd mooten worden ill de w[ik Noord
Roggeveld;: de heer Jacohus AntboDill8en lid
der commissie, die tegenwoordig W8S, ant.
woordde.

De beer Abraham Lonwstelde "oor,secondant
T, ran der Merwe. Deze vergadering I.::enrt af
de handelwijze van del] heer Wege om te stem~
men tegen de motie van wantrouwen tegen bet
gouvernement eo ook die der alldere Afrikaners
die'met hem saamgestemd hebben.

De hC'er A. Louw stelde "oor, seooódant J.
Anthollioscn: Oezo vergllderillg b..""houwt het
IlH de t!lJ (lat de IHJel! \'lIl) Jozen tak zoo veel
nlOgel,jk "'ilt zullel! aanwenocl! 001 pozo Bunds,
lede" te rermee,·deren. Vok dat do arme
persunen dle wen3chon opgl"n(lmrn ttt worden
dat '·ij gratl" opgenl)mell worden door den tal,:'
zoo"eel mogelijk, Aangenomen, , '

lla.loten de volgende vergaderinll' op den
laatsten Woensdag in Augustu., 18:17, op de
plaats Roodefontein te houden.

Daaroa sluit de beer Frans Van der Merw"
sr, wet gebed, en ging men uiteen.

W. A:\TU{J)lI~SE:<', J.z.
__ ~~~~ ..... ~8eeretaris.

Als AeCretari8 werd gekozen du heer l. "
,.an der Mei we, en al" : ecundu. de hCt r H. D.
lVirke'ns.
. .Als afgevaardigJen nlUlr de locstuul'll,rerga
. ....erden gekozen de heeren H. D.Wickens
ell A. , p, Nel: als secundi de heeren G, Nel

. ~,.D. J. Louw; als th08auner de beer A. W. P.
"Nel.
. ", ,Het volgend voontel werd door de veTgade.
,,'~ .unaniem aangenomen, name!.: "Om met
, E' lliies DÁnden raad te verzoeken, de pol« ran.
',;. . jberg naar Klavervallei cu, l3itterpais aan
.' ,,!IIcbnfont-ein te verlengen," _
, .i!01' voorstel van den beer G. :-;el, ges~con.
4lier:d door den den beer W. Xci, besloot deze

"~ering eenparig een petitie op te trekken
~eá;aan den raad t.e zenden, verweltende om
~wegbcl.a.st,ing, meer bepaald aan Noord.Gms.
:,.Jd. te vel'llnderen op biJlijker termen,

. ~ ',Vérder werd beslJten dat de volgende ver,
;.... ering zal gehoudeo worden te Klein Ruoi,

_" i' J ten bui7.e vnn den heer cl. "an ZUL op 18
.;" '. uatG., lAm,

~" :;l,;~ werd·do "crgadering gcsi"lell mtt ge,..,;:;W~> .
rt·· r. f:'. L\" IH.Jl Hl ':..:', ..,
f;~:., :';ut,ct ,r,..

- "",'--;'f~:; HA~OYER.

:~t~ eener publieke, Bondsvergadering
:. , , 1geboudeu op Zaterdag I" dezer, .
~~~ beer A, C. :\olso!l tot '·oor.itler gekoz('n.
.~ beer Cl. J. Wolfaard lot .ecretari",
>':.~ yoornttcr maakte bet doel dor ve~aderi"g

, ~!ipd. namelijk om kant.lidaten voor e'eo wel,
"Tenden raad te benoemen.

, ,~& beel wat discul!..i" stel.lo de h~r Cbar I
' '~TOOr, en de heeT H. \Volf""rd .eoondeer,

,,(t~kl>eze vergadering word verd''''l(tI iot Z,lIP,',
~:~29 dezer teo ,!.;!() l1~e des nami<lriag. eli dat
. ~ publi-eJre keDl.l1:<gevlIlg'zal gager"" werd"n,

eJiI, ~t er ook Irellni zal gege"ell wortlQn zoo veel
. ~lilr"o de bu.itt>n lroen,

: ·.:'t G. J. WOLFHIlO,
'I >.; &COl "tari.,

Een paar vragen.

en 8CCTOtarill tegenwoordig.
maakte het deel -an deze ver.
n.Mlelfjk om "oorloopig budi.

d. n wetgevenden rn:Id toe b.,noemcn.
H. WIlIf.mrd stelde VOVrde heer C,

_on<leel'(!e .. cJnt de ..e tak twcc kt,'n
O<!Iloome:n_De Voonatlt'r, benoemde

V~ r ..n c. :s'Athl\n tot opne.
1Iu,mOlen. De aiislllg_ der stemwi.n~~n~'p",,,,,,,,.,'"~14, Van den Heever II. wie,

S~:iCt.lIIlj:ro'm 1. De Tooni tter "er klaar.
Pretm-illl en Vali den Hee""':Iis

~p l'erd~e de vcrglldering,
G. J. WOLl'AAlD, .

~tari&.

Ann dm Rrt/akt",,,..

\VolP:d. heel', - UI fmd in ow nummer .-an
:!!' Mei Jl. eenigo iluliTieV,:lingcDvoor dcn beer
M J l'retonns, als bodidnat Voor de n'lllstaande
algerneene e'c tic mil eCII nicll",en wetgevenden
raad - en wel (.(.n mn den beer L4 S. t"an Jer
Walt van SchorpiCJ<Onkt1lfJ._ Is de heer L. 8.
'-au der Walt niet brandziekte-inspecteur van
ccn d"r wjjken, in.bet MiddeJburgsehe? Zoo ja,
de heer Pret"nos lIvcrt 'l'oor de brand>lielctewet
en Je cd, heer 0, P. VIlO don Heever, T,. W. lt,
werkt die wet steeds tegen. Nu, wnl sl,.nt ons te
d<><?lI? Mooten wjj Jen beer Pretorius kie1.eo io
plaats vun oom Dallntje' Of moelen wii beid on
~;ezer, de een om voor de wet te werken en de
andere om er tegen.te ~e.rlreo? Mijnbeer rédak.
teUT, daze zijn "ragen van groot gewicb~ VOO? de
kiezers V3n de kleMfdeeljn~ Colesberg en ii
vertrouw dat n ze zoo spoedIg mngel[ik: iD uwe
geëerde kolommen mlt· opnemen CII dal de heer
L. S. van ~er Walt oos tocb spoedig zijne opinie
op de hH~tOOveu gedane nagel) ten beste zalgeven;.

.BlfiI ik
;E~N ~I-£l' TIj GRooTll IreWNlpU4.6ll,

KACHELS
",lUll' .... o. te StokeD met

KOOL OP BOUT
. .. bl Jr goed 'mede Buken, •
~4T,J:Ga P:a:rJZE l'Il.

VIX1R Dil

Gouvts. School, te Bethlehem, O.Y.~.

WoaDT gevraag<l- een eers~
assistent (heer of dame , l~

staat Engelseli te onderwijzen in de
hoogers klassen ea verder aan het
gewone werk deel te nemen,
Geschiktheid om zangkunst en
vrouwelijk handwerken te' oDder-·
wijzen .eene sanbeveling. Ver-
eischte stukken met bewijs van
lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk niet later dan 12 Juli 1897,
in te zenden aan den onderge-
teekende.

Salaris £135 per jaar.
Billijke reiskosten zttUen vergoed

worden.
. Betrekking te aanvaarden-

spoedig mogelijk.

G. F. REID,
Voorz. Schoolcommissie.

Bethlehem, O.V. S.
11 Juni; 1897.

te(!ren'\V'Ol)l'tlUretermj
.-I'!JII~ .. t. van . wordt . voor bov:e~genóemde

...... lioló:i,..l1ioiiif'i; Sanatoruim'en 11e ·zijn· 'gelegen 'oP, 'zdtten óiïtnogml wor-
bovt!n dEi. ~OO,en binnen '1 minuten te den tot -en loet: WOénSdAg, 'l Juli,
. elke 2Qi.g en g~l~e-f ~oi-de~ VOO~banken en bezoe.ke1'8 lB97. Salaris £248 per jaar •. ,

'v ,'. ....;'... t : . ". e , Sohool te. beginnen op 21 Juli,
gébruik dier- Wateren (zoowel \'~ri':~ 'Drinken als. het Baden) 1897. ~.

voorgesch:even VOOI' ben. dle ljJdE,l~. ~al_l Urine- K wa!en, ; .Applicaties te; worden s:ezonden
:.(Ie:n1l11V&(Jb:~:Ia-e:.AandoeDlogEln, 'Dys.pepsm" 4nremla, JlCht, Rheumatiek,. 'aan Ds. F. 8TPKENS, VoorzItter der
UlIID·llflijroi &llau·ea. Neuralgia, en verwante ziekten. . Het Kolzuur in het iSchooloommiBsie.

ooft een p~ikke~~nde .uit~erking oP, bet vel. , De i Op last
. YOlrSchaJtten een 'I'onic bl) he~8te~~ng van snel verloopende '... .,

zie·ttelll eil voor swakheid, waardoor ook ont$taan ; zij zijn zeer aangenaam J. G. LINDENBERG,
·smaak en bieden Tafel Water aan van de beste klsa, Sec. Schooloom.

~·-·'-~-I..., Geneeskundige eJ;!andere ;rapporten, TermeD
blJl~OnQel'Qe(l~1len inlichting .ziJD te bekomen oP:, aamoek

.28 BURGSTRAAT. KAASTAD

~e»Eoop •
(/I

GEOCULEERDE en .ongeocu_
leerde Limoen- Nart je. en

Zuurlimoen Beomen tfl koop bij
C. A. v. D_ MERWEI

c/o den heer Srrcxr,
WeIl ingto a.

YAN D. SPUl, IIIELUM &: co.
Yandu Afsla~ers en Apen/en.._

" .
Tel. ad. MaJmesbury en Paarl:

"UNITY.'
MEJ. HALLS, Eigenares.

'KOLONIALE iEE&KAMER~EI TRUST
MAATSCHAPPIJ.

No 41 K~~KPLEIN, KAAP8T AD.
POSTBua 14.

'l'elegraf/ e. Kabel ~dru: "FIDELITY."

Q:&:x..~.
~ be4nc 1'aD £1 tot .£6,000 te 18611aan
~ _t.o8nWke p8J'80IIen iD eelli(
4ei1 YIUI Zu14.Urika ~

BILLIJKE RENTE.
TERUGBETALING BIJ PAAIEMENTEN.

Afstand doet er niets toe.
~t (bl ~iEDplaoh) iDsluitende tranct

unloftMt ~ aan .. BULLION,'Ku__ 1'aD On« LaM,

-.---SCHUTBERICHTEN.
'SPOORWEGMAA TSOAHPPJJ.: OPGERICHT31 HA.!RT, 1846_'

Kap.ta.al ...
~~rve Fonds .., Ht

£26,000
£60.000-~'''''Cl1~''en Goedkoopste Route voor Reizigers en

IIoAY'CUerenvan de Zee naar JOhannesburg, Pretoria
ere plaatse" in de Transvaal.

ksche personendienst van Lourenco
ues (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg:
.uur naar Pretoria.

-
. Voor d: .AdminjatrttMe vau Boedels en

Eigendommen.aI8ExtlOuteureD;Adminiatra-
teura, V09gden, Onn.tora, Trll8teel Tau
Insoleenten Boedels en onder Hllwelijks.
"oorw8~en. Inspektora, Alisigneea, Agent.
en voor Ingezetenen en Niet-Ingeutene~
uilrwidatellren van Oaderlillge. Maat-
scbappijen en Firme!.
. Voor de Invordering van Verban-
den. Wissels en andere schulden.
Voor le.nlng van Oeldop Eerste

Verbanden van VasUlQed'enandere
i'Qedgekeurde SecurrteJten·, het Be-
lea-gen van Kapitaal, den. Koop .en
Verkoop van Vas.ta-oed en ander
Bia-endom. .

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden" Varkens, Scnapen

ENZ •

\

Brand Joor RefJfgers DIll' lohan~g U 111~. J8 111
Pretoria M as. 6d.-tD.£3 ft LACTIFER" " "ijksche personen dienst van Durban (Natal)

ohannesburg, Pretoril'en andere pJaatsen 'Jn
svaal en Oranje Vrijstaat.

R. WIlSON; ZOON & CO.
ST. GEORGESSTRAAT.

TENDERS Voor het grootmaken van Kalveren

Zonder Melk
E6nlge Agenten,TENDERS zullen door den on-

dergeteekende ontvangflD
worden tot op Dinsdag, 29 dezer
van koopers, Voor de welbekende
plaats ., Sluijswijk," gelegen aan de
Berg Rivier, Malmesbury ~fdef:)Jing.

V 001' verdere '»ijzond( rheden dOt>
aanzoek bij

-
DIREK'l'EUREN :

PAUL DE VILLIRllS .: P1'OCllU'8l1l',
VOOUITrIilR,

HURT Bows, C. T. Vos,
J. C. Hop.llEYR, H. M. ARDUlfB,

C. M. BI!RNAR:>, E, J, Eur.
Deznlken die hen wen&chen aan V, lltellen

gelieven hen te nomineeren als "De
Koloniale Weeskamel' en Tr:11Bt Ma;a.t,..
lIObappij."

1ir.De Insolvente Tak 'Wordt bestie."l
dool' d'Jn Secretaris, voor 'Wiens daden d,
Mnatscll1lppij verantwoordelijk zijn taJ

WAARBORG TAA;
Voor li~t {l uant:ndcel'en va.n de EtJtI"

heid, &chtachapeoheH en Gcll'Jow}llé;
van Pel"8oncn die Vel'!UItlVoorrlclijke Pv~i
t,icl! bekleeden, hij het betalen van ce',
Jaarlijkr-:1>e Premie.

Ii}'"U!Polissen der Ma.atschappij WVJ
den io OIit.vllngat genomen door de lm PIlI-j~I
Koloniale, 1'ronn'aaleche ~n Ornnje V. i.
staabsche Regeeringen, Mnnicipaliteitén ,.
Afdecling8.mdcn, Banken,. a.ndero Publit't
l.nrichtingen en Maatsehli.ppijen.

De Direkteuren kom(ln eIken Oinsdng ()
10 v,m, bijeen om Zaken af te handelen.

G. W. STEYTLER, Secm.aria.

Bemoedigd door d~ enQrme
verkoopin~en, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

ZUID-AFRIKAANSCH&:

KONINKLIJKE MAILDIENST

G. W. KOTZE,
Secretaris.Malmesbury,

14 Juni, 1897.
250,000 BLIKKB.N

EXECUTEURSKA MER. -Oe If CASTLE MAl L" MaataohapPIJ.-DE StOQmboot-en duel' Lijn vertrokken
van Kaapstad' naar Londen om den

ande~n W0tm8dag, te 4. nur n.m., naar
Madel.l'& en Plymouth, te Bint Helena en
.A.ace.rurion aanleggendo op d. bepaalde tu••
,!IChentijdA!n.

Juni 9-DUlJVEGAN CASTLE, Kapt, RoBllfSOK
" 23-ROSLL"l CASTLE, Ka.pt. 'l'UVJrR8

Juli 7-HAW ARDEN CA TU:, Kapt. RI.GBY
" 91-1'ANTALLION CA-6TLE, Kapt. DtTNCAli

Aug. f-NO RliAM CA:BTLE, Kapt. KlRlUSON
" I8-DUNOTTAR CASTLE. Kapt. Hu

Sept. I-D~NVEGA.NICA8TLB, Kapt. ROBlli'8OlI

TE VERSCHEPEN.
(Board of Execute"').)

Kantoren: Hoek van Adderley er
.Wale Straat, Kaapstad. VERXRIJGBAAR BIJ :-

I
B. G..LENNON en Co.
BEYNÊs, J(ATBEW en Co.
J. D. CARTWlUG1I'l' en CO.
B. LA WUNOJ: en Co,
STEPHAN lJtoPHERsON en oó.en bij andere PakhUizen.

OPGElUCHT A.D. 1838.

Ingelijfd bij ParlemEUlts icto No. 17-1859

Opbetaald Kapi~ in 180 AaMBeIen
@ £15£ £27;OO(

Reserve Fondsen £70,000 !f~
n$che,Vertegenwoordiger :_

CHAS.· W. HOLM:ES,
Timber Straat, Pietermaritzburg. ZUID~AI:R'KAAr4SCHE

ONDE·RL1NGE

LEVENSV.ERZEKERING
:MAATSCHAPPIJ.

IItra Bootu Joor.bgelud, JJa.Lu Pllml5
WARWICK CAB'l'LE, Kapt. _, omtrent 10

Juni, via St. Helena en Aseenaion.
AVONDALE CASTLE. Kapt. BROWN,omtrt.'!lt 10Juni,
GARTH CASTLE, Kapt, W .urDEN, om~ent

"Joni.
TINTAOBL CALTLE, Kapl. RJ:l5DALL, omtrent

Juli.
RAGLAN CASTLE, Kapt. BRl'N, omtrent lj Ju)1,

via St. He1"Wl en Ascension.
ARUNDEL CASTLE, Kapt. WINDER, omtrent 21.Jnli.

Voor Vracht of PUs&ge vervoege men
sich bij de Agenten T..n dl' OA-STt!
MAILBOOT MAATSORAPPIJ, (Bepeckt

DIRECTEUREN ;
Wel.Edele heeT J. H. HonIEYG, YOOI'ZltteJ'

" W. RIDDINGI!, L,L O.
A.. H. PIITER8EN,M.D,
W. MARSH,
Á. VA:i DEll fut,

"""
Voor het Adminiijtreeren van Doe.~eJ8 el

eigelldommen als Executeorell. A.:f"lIlen.
Voogden, Admiuisfrnteul'cn, of .Au, l:I zins.

Personen verlangelIdo de kamer ante,
stellen als voornoemd wonIon \'cf'zocht h""1
te benoemen en IlIlntt's teil CIl, als: De"
Exccateul's Kamer, Kua.pstad.

De Kamer a.dmioisLi-cert 1nl>01l"enet
Boedels dOOI' hanI' SecrEtaris.

N,R-Aanzoeken om beleeningen op
vastgoed worden dadelijks gedul'ende Kan
toQrnren in oven~eging genomen.

J. H. N. ROOS,
Becretarïa

OPGERICHT IN' 1845.

Geincorporeerd bil Acte van Parlement 1881

Hoofdkantoor: DllilliGSTRA.A.\ Ka.apsta.!L

Tak~", i", DZl-7'ban, Blo61nfo";;;tcu-t en
Joh,a"'11-e8bU_7't· .

IIlet Eên of Twee Disse1boomen, Inra Sterk, voor Zuid ~
--,

U-ZON' LZJN
KONINKLIJKR MAILDIENST
UJIOISTOOHBOOTltUT8ClU.Prrl

<.spaaKT).

DEMailboo.tenderM&&tech&ppij1.er-
trekkeJJ van Kaapet,.d ll&N' Engeland

'ria Madeira, om. d~ ederen W~ te
• uur D.m., ala onder aanléggende

VOOR ENGELAND.
" 16-M:gxro~, Kapt. RIIYNOLD •
" 3O-NOR.HA!l (Twin Screw), Kapt. MOWNT.

Juli U-TARTER. 1i:.apt.MORTON.
" 28-MOOR, K&pt. G&rF1'&N.

Ailg. ll-aCOT (l'wln ScN:w) Kapt LUIIER.
" 25-MEXICAN, Kapt. llEYNOLDtI.

Sept. S-N.oRMAN (Twin Screw), Kapt MOLon,
" 22-TARTAR, Kapt. MOR'rOli,

BX:T& DOORN VOOR BNaKLAN D.
GlA.KJA .(Twin Screw), Kapt. _, omtrent 17

tIDl.

GUAL (Twin Screw), Kapt, SnvESTElI, omtrent
"ali_

ATHENIAN, J:Upt. CROPE, oml:nmt 15 Jldi.
GREEK (Twin Screw), Kapt, AB.JI.STRONG, Omlll"t

.omtrent III Juli.
G~OON (Twin Screw), Kapt. MARTIN, omtrent

12 A Qg11.Stns.
GEULPR (TWin Screw), Kapt. l'YsoN,oIDlrl.'l,t t6Aagustul!.
GOTa (Twin Screw), KapL BRElllllER, omlrc'" ~

8cprember.
(}:AUL\ (Twin Screw), Kapt. COPP, omtrent : 3

September. .

, ,Een TlLn de Mnatsch-a.ppij's mooie Stoom
I)qOten zal SOUTHAMPTON verlakn "'JOf

HA.lffiURG, kort na de Mnkol'll1lt v~n
de&e Mailstoombooten.
. RETOUR~TJESn~ENG ELA~V
gangbaar voor zes Maanden, worden uitV".
reikt tegen een VlIrmindering van 10 pcrceut
op den Dnbbeien Passageprij.s.
RETOU&KA.ARTJES na&r HA \'EX.')

J&.ngs de KUS'!' worden o.itgereikt Voor de
t.erngreia bin.nen Drie Maanden perde l'nlOD
of the Cutle Maatschappij Stoombooten.

VOOr V rach.t. of Panage doe men a&nZOf: k
aan de KlLIltonm VILIl de Union Stoombwt
llaa~pJrii, ~derleY8traat

. "

T. A. WATSON,
landmeter,

12 WAALSTRAAT,

DlREKTEUR.!N :
Hon. ALFRED EBDEN Voorzit.--
H. M. ARDERNE. ' .......
HENRY SOLOMON, SEN,
"R~D. J. CEN'1'J4VRES.
p4UL '1>1 VILLIERS.
GODFREY SIOHEL.
J. G. STEYTLER.
HARRY OOLUS.
Hon. J. X. YERRIMA.N, M.L...!.

.l!lE.RSTI! O&NQsNJrUDIGI Al>'I'1811UR
G. E. Q. AliD.ERSUN, JtD., ad., L~n dOD

M.RO.S. Engeland.-l.u.RLIJK8CH1PXUlB. -
INKOON IJTiUsT

~NDS:UINWHIN '.

Architect en WHITE
vaan , RYANKAAPSTAD.

TANDEN' CATALOGU~SEtf. & CO~

TANDEN!'
TANDEN!f!

- .1.

DOKTER'S RIJTUIG.

BURGSTRAAT.14.

De Heer

18. KA.APSTAD

Iiet Claremont aenees- en
Heelkundige SanitaIium.

, DfREKTE-UR VAN H.IT :

DE eenig-e it" ichting van dezen aard in Znid
AII·,ka. le nu open'voor Zieklln en voor

hen die ri.t~t Cll h<'rStenjn~ zoe~en.
Gt<leJ;en op cene loogte In de IIChoone

Clal'crnout VnUei, op korten alated V&lJ. het
Newlands Station waar altijd huuttarren d:aao .

}let SllnitCll'inm is eene inrichting waar al
'de Middt>leD., 'Meihi:'>de:n en BenooEligdbedea'
voo/' d~ behandeling der Zieken, ",orden

le lle"lkur.de e.1·kend wm-d·('n. H.·t l.ecH ook accommodatie voor
?iel; bes.:hon'''en, m,,',u' tiie moe zijn en "nllt uoodig hebben. •

K~ S.~,r.·r~:x "u 'D.~:'f::-;, ?:(!OnJs ,.,;'loombadt'tI, l'urk,8cJ,ebathn,
Ir'll>th (. rlSlrMrncle-lhlle Bad. Di. Bad heeft zich .beweaen de

ml'est :loelf III '-al., b, handeling te ~ijn voor RbE'D.lIlatiek:, Rltenmatieke. jicht
yMa1&1;3 ~n1l!. 11·{'N.ill!) I,~ U'IJ11l1I!rlijk. nl~zo"d r werk 'lVord~ van Mauage

gemonkt Een G."nll'"~lLIlh (mt·t op)Jel. !de D,,'ectem's); Dii:le\ ingericht.naar de
beboefte .~el' pal'i~ Pil, llilitue T,.f~I, Ui'stckt:IlJe Rioolem-ing, }<'Iinke Kamen voor de
beba.ndeli[lll der Z hY",,'::1 "..-el Hij VClnUf.'~nlft.ljng, bl'~., enz. , .

Ekctl'i "li J I. tI"", lrt'~ g..!.cele gebonw, en e-en "lift" voor d'e veiligheid en. hetgemak 'I"I,n z"-akke i\mlen.

De Inricht' ""'F~"j):!'t aJ tie gfrnnkken "nn een eelllte klllll Hotel, ea a-Jle.mi4.
delrD 'en de I)'ieu uit, i, lli\'S:-l'n voor de flElbll.Ldt'lil,g en. G.e!let:ing VIUI Chl'Om.cb.
Ziekten, die "-'"~''''''.,, H'l\·i-«·!'ltllll ell Oëh&ndeJing no' dig bebben, die nergen. anden .. '
.krijgen 1"!:~l!ed.igf1Rt,,_! Qpgdejde Verplt'-gl1n .en.. Dehandelaari, en ...
ia,,~eode .rl.l'\noe ·G;,'kt f>r. . .'

él'lii,bi,i"tmdll'l',ll'êLI"n 11_'1~W:.!1t,UI' a.dre~er

LONDÉBSCHE TANDEM INSTITUUT
Ulster Kamers, Gronte/J/ein,
[JEEFT de eer aan het publiek
ti in de Duitendistrikten te
hCl'ichten dat hij.,eon HEEL STEL
'PANDEN in EEN nAG kan
leveron tegen minder dan .de
HELFT van, den gewonen prijs.
Een waarborg Voor vijf j38r wordt

met elk stel ge,geven.
~

All,

.t4A ~8TE UITBETALINGEN, f889.

... '"
t •• ,

......
G~.rnkt ~ Uitgege.nn <1007 d~ DrnHer-. li •.
-'&ehapp;] Van ile Sandt de Villiers & e." Il<

£';..~~antoor bPek van Bmg eD \oI'..a1,'.. .
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