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fS·

moet 'uit dén weit _ ..

ni.,jIe

; .Beza,kera, naat de Stad· bebc~nJ~QI
•.. n ~z08k; ~ Jj,r.,~gê"len zich
aangebOdene Koopjes verzel!tertJfti::,

"d.~'"

1 V.raeet ~et.:

De Yoolnad moet Veriocbt w' rOnI&>~

;j

Boëk na plein en Spinatraten,J[8~JIIt1I1M1.~!t!!

gedenkteekén t£ Witte
Rivier, Wellirlgoon.

D

llR het wenschelij~ is .een

BENFIELD
we.nseb:t,
M E"JUFV.
het; publiek bekend te .....'''-....

.
gedenkteeken in Witterivier, dat zij e'en Eer te-klas
Wellington, op te richten waar de op bovengenoemde
plaats
viérje,rigmge levens verloren wer. geopend.
den zoo wordt hiermede deelnemenDegenen die voornemens zijn net,
de vrienden hartelijk en vriendelijk St: and te bezoeken gelieven te .verzocht mild.elijk hiertoe bij te schrijven of in per oon 8aozoe-k t-e
dragen.
t'Jt desselfs oprichting doen-" Sea View House." Tertnell
aldaar., Hot gede~kteeken zal £L50 billijk.
kosten.
.Ane. Jlften Z~ln?n ten
.' k&ntore v.an. dit blad mgewacht
'wordeD.. Deze giften zullen erkend
op 12 J
worden door-de Kolommen van dit
AN de plaats Klein Da88etl~rg
'.'Applicaties m~t, '~~u.igsehriften Blad.
op Donderda.g 10 dezer,
"
Namens
de
Commissie.
'-SaJat;is,'£59 p.a. ~., v~ logies.
te .• o'rd~n jngezon~(mi .niet .later
Eeu wit schim me) Ruinpaard i~..' Vmnaobtén:.
~nandtch
'en dan 1 Juli en geadresseerd aan
conditie, slap van ooreo-.
Erlra:' Yéf te ~lach
Kennisgeving aa;n Onderwijzers. goede
E~lách,:;
noodzak:~lij~'
Muziek
J. H. CONRADIE,
gotopte
staart met een paar Z~
-----'"
"
Schapen.
merken op zijn borst; laats Il'8laeJ1'·.-r
een s"-lee aanbeveling"'"
'Vm'
k Rivier,
'ROOFDOXD.ERWIJZEDS,Asaistenten
, ,
I
van . Cerli&eaten ~.
P.O. Lang~vlei.
Pl'iVl\te Onderwijze:
en Gouerin de richting van Piketberg
Calvinia, 19 Juni,: 1897.
Op Donderdag, 24 Juni,
w. el al"'l· an ~
,edelil'k~,
g. en, Robertson.
\
nltuten, naar betrekkingen uitziende, moeHeeren Schutmee ters en anderen
Il,....,....
ten schrijven &An of persoonlijk
aauzoek
ULLEN
opgemelde Ossen eb bdm~hap !'i~ eener Pro~tiJ9he.
Paard woge'
doen bij den Secretaris van de A.I!8ooia.tie bij wie bovengemeld
,Schápen, ",Uen in extra Vonditie KerK ~lle~ door den ..ondérge~.
uit komen worden vr.iendelijk ver.
DftAAAid,d
van Onderwijs, 15 Kuteelstraat.
UVrB-\llIVUiODGU~JC
~
_
publiek . verkocht
worden aan lien~e, !ppwacht . w~rdén ,- tot 30
zocht dadelijk daarvan keonis te
KLAPMUTS-STATIE.
Z~ zullen J~l. \Verk te!:>egtnnen na de
--:.......
Kennisge~g &&DSchoolbesturen enz. geven aan den ondergeteekende,
zeker present zijn.
door wien alle billijke onkosten
W'mte.rYac.antie.
\
_
EN~ Onderwijzeretl word.t ver·
,,
P.
J.
PIETERSE.
:.J
eischt
op
de
plaata
DneheuEC. RETABISSEN
van Scholen
en zullen worden betaald.
L. A. STOFbERG.
vel, Malmesbury die in$taat is on.
anderen
<tie naar
Onderwijzers,
n. RUPERTI.
P.O.
Hackney,
. J. S. KARUS ct Co., .bt4g8r8.
derwijs te geven in Holland~h, private onderwijsera of gonveroa.nten uit,
Klein
Dassenl!erg,
.
Dist. Queenstown,
lieD worden v'en:ocht te schrijven 8.&Il of
Engelsch en Muzi~k.. Getuigsclii;~. persoonlijk
P.O. Kalabas Kraal Statioo;,
1 Juni, 1897.
u.uoek
te doen bij den
ten: vei'eischt. Salaris £45" per jaar Secretari. van de AIIIOC.i&tievan Onderwije
OF
•
benevens vrije woning. en kost. IS, KuteeJ.trMt.
EATON
ROBINS
&
Gelegen in het Distrikt RIVERSDALE,
AppIiCBti~n .~,worden ingezonden
Kaapstad
.
AAR de mondelinge overeenvoor 20 Juli, e.k; aan
.
SOHUTBERICHTEN.
TE
komst verbroken is, dat de
ANGEHOUDEN
in bet Schut te
'Eli, Onderwijzer voor de Tweede
JAC. A. LOCHNER.
MII.tjeefontein over den verocrloofden
firma. van V A.N DER SPUY, lMHKUIAN , . Klas Publieke School :te
tijd en te worden] verkocht op 26 Juni,
Driehêuvel, dist. Malmesbury,
& Co., niet in het Paarlsche Distrikt, ,rasel'\burg.
. .'
Ist?, indien niet bevoreus gelost: 12 Juni, 1897.
en de firma. van A. B. DE, VILLIB.a. ! Applicaties voor bovengenoemde
(DISTRIKT RIVERSALEt)
1. )!Jen roode Os, schimmel r'ibben, roode
& Co., niet in het Malmesbury l>etrekking ,zullen ontvangen wor.
.
. plekjee aan de ooren, roode piekies op Kelll1is~e\'ing'aallAehwl'8taUig6
. de voor poten, rechteroer zwalowI<taart.,
Belastluebetalers,
Distrikt Venduties houden zullen, aen tot en met Woonsdag, 7 Juli,
rechterbout C, C, linkerbout ondnidelijk
zoo geven de ondergeteekenden 1897. Salaris £240 per jaar.
E, omtrent 4. jaren and.
AS
en
lJagga..
VOO
hiermede kennis dat zij nu voortaan, i School te beginnen op 21 Juli,
-\ L L E personen, ten achteren
2. Een l'iwa.rte Bnl, recbteroor slip. linker·
'.
aánzoek
bij
de
.heeren
zoo wel in het Paarlsche alsook in
oor winkelha.a.k van achter, omtrent 3
met de betaling van hunne '
E ,ondergeteekende, behoorl~lt daartoe gelaat door de Executeuren het Malmesbury Distrikt eu ook te 1897.
. HEYNES, MA TH BW & Co.,
ja.ren oud,
,
belastingen die betaalbaar waren op
il
Applicaties
te
worden
gezonden
ill
de Boedels van wijlen den heer JACOBUSNl!)OLAASSW~T, Koeberg Venduties houden zullen.
Adderleystraat, Kaapstad. 8, Een zwarte Od, rechteroor twee sneetjes 21 OCTOBER1896, worden er &JUl,
VH.n achter, linkeroor winkelbaak vau
en vooroverledene echtgenoote DINA MABlASWABT,(geb, !Iys), za] pubhek Wege.ns hunne bekendheid alom is aan Ds. F. SYPKENS. Voorzitter der
herinnerd dat, tenzij -die betaald
voor, omtrent 3 jaren and,
verkoopen op bovengemelden dag en datum :_
.
~chooloommissie.
.
verdere aanbeveling overtollig.
worden aan den ondergeteekende .of ~,.
F. D, TROUT,
Op, Jast,
. .
.
~
1. Het Resteerende Gedeelte van de plaats IC HONINGFONTEIN,"
A fdeelingsraads- Iran toor,
aan de Invorderaars van bela&tinge-n
A.
B.
DE
VILLIERS
&
Co.
met het fraaie Woonhuis,' buitengebouwen en kampen daatOp, groot
Calvini.a., 18 Juni, 1897.
J. G. LINDENBERG,
ORm~LIST
voor de. ~ed. Ger.
re Wellington en Franschhoek of op
995 morgen en 17 vk. roeden,
"
Paarl, 8 Juni,J8~7.
.Sec. Bchooloom;
Gemeente. Iemand die dêvoor 19 JULl,_aan t., gerecbtelij~
,
Éraserburg,
gelijk. muziek-onderwijs geven kan,
2. Zeker Stuk Grond t, .ANNEX HONING'FONTEIN"
alias KOOU'.
stappen zonder- eenige verdere ken- '.
'"
sal: de "YOOl'-keurheëben.
Voor
Pl.U TS .. met opstal daarop,
groot 2898 morgen en 800 vk. roeden.
nisgevlDg tegen hen zullen ge-ll0men
~ 10 Juni, ]397.
hed
i
bij~onder . en
ver voege
men
wordeu.
3. Lot A. van de plaats" KLEINHEUVEL
" groot 3'70 morgen en'
;ASTE
Deposita
Kwitantie,
No,
.
.
zich tot den ondergeteekendo, niet
.20 vk. roeden.'
.
J. F. P. PEROLD,
ov 1i /73, uitgereikt door den
AAN BOUWMEEs-rERS.
later dan~Zaterdag, 3 Juli, a.s,
Sec.-etaris.
Kanpsiadnchen Tak van do "f3ank
4. Lot A. van de plaats ".ANNEX DROOGE RIVIER'~
groot 188
C. D. DAM.
of Africa" (Beperkt)
ten faveure Afueeli ngSJ uads- Kan too-,
morgen en 320 vk. roeden.
ENDERS
worden' gevraagd
Paal'l, III J uni, 1897.
Fauresmith,O.V.S.,
QUEDS "scaOLÁRSHIPS."
van DANIEf, H. W'. WES ELS, voor
voor het bouwen van een
Al de bovengemeldé gronden Jiggen aaneen, dus biedt d~ze eene
11 JUI,li, 1897.
, £3.500, en gedateerd 11 Juni, 1896.
(nacht-gevanIIchoone kans aan 'diegenen die wenschen . zich; te voersien van Nieuw "Lock-up"
Kennisgeving
geschiedt hiermede
genis) en Verblijfplek te Durbanweg
goeden grond in dit disttik:.t.
Plannën,
Specificaties
en
V
001'Dese gronden z~n z(,o. goed bekend als de beste Veeplaatsen
waarden van Kontrakt
kunnen
dit Distrikt, dat geene verdere aanbeveling neodig is. dus
.. zullen openvallen met het WORDT gev;aagd voor de Eerste, da.t om een Duplicaat ervan aanzoek Notice lo arrear RatefJoyers.
gezien en verdere informatie vervan het volgende Academisoh.
Klas Publieke School te
. is gedaan.
kregen worden ten kantore van den
in
Juli.
son,
bekwaam
~m
?nderwijs.
D. H. W. WESSELS.
LL person in arrear with the
ondergeteekende.
.'
• De Junior ,. 'Scholarships" zijn geven tot MatnculatIe
Examen_.
KoDl. en. Koop f
KOD1 en Koop I f
payment of their rates which
Tenders duidelijk gemerkt" 'ren.
voor nietGeQ:Ultriculeerde Stu- tialaris ~50 per jaar. Te begin~~n 14 Juni, 1897.
became due on the 21st October.
der voor Lock-up, Durbsnweg,"
onder rest.ien jaren oud, en 'met het werk van af 1 Oct.' CoptJe'n
_
l896, are reminded that unless the, .
zullen door den Controleur en wnr'f1An gehouden voor Twee Jaren. van getuigschriften
tot 12 Juli,
same
be paid to the nndersigned··· .
Auditeur-Generaal ontvangen .wor· ']OIekennj'1D2'len
worden gedaan naar moeten geadresseerd worden aan
or
the
Collectors of Rates at W't'l...
den tot op 'DINSDAG,middag, 29
positie
Kandif4ten behaald
Ds. McGREGOR,
lington and French Hoek on or' .
Juni,1897.
een Proef Examen, dat door de
'Hon. Secretaris.
IERlt$D.E
geef ik kennis dat before- 19th July next, legal preTenderaars
moeten twee 'vol. R.m,fe~lI'IOnm lullen afgenomen worllmz & V F.:BSFELD,
. een ~eine
jongen v~n mij ceedings will be instituted a~
doende borgen verscháffén, voor de
beginnende op 26 Juli.
Vendu Adms.
heeft
weggeloopen
op
23 MeI, geel them without any further notice,
uitvoering van het Kontrakt, en ! De Senior "Scholarships"
zijn
Riversdale, 15 Juni, 1897.
.
lU1Q>
van kleur, omtrent 4 voet hoog en
J. F. P. PEROLD,
~oodanige Borgen moeten de ,Ten· open voor Geniatriculee~e
StuP een plaate 90. minuten' van' omtrent 14 jaren oud, merk enderders onderteekenen. .
.
, denten benoo.en de 18 ~aren, en,
Secretary.
Ermelo.
Onderwijs.moet
kant de knie door draad gesneden,
De laagste of eenige Tender niet ~orden gehouden voor Drie Jaren.
Diviaioual Council Office,
I
Soh I t ~t$t
gezien met vaal kleederen.
Panrl, 19 June, 1897,
noodwendig te worden aangenomen.
Toekenni~~n
'worde~
gedaa~ geschieden
vo gans
. 00 w~.. Iedereea
bij wien deze jongen
e
nJutr de positie van K~Ddidaten bij Salaris £8 per maand en vrv mocht k'lmen aanleopen gelieve
H. S. GREA-VES,
het Matriculatiel Examen, hunne i:nwoning. M. J. i OSTHUIZBN.
d8delijk kennis te geven aan den
"pro. Hoofd-Inspekteur.
ONSTERS van de' volgende" Merken ., van de beste ".M~e"
applicatie voorafgaande.
ondergeteekende.
En indien einig
Departement
van
Publieke
Werken,
vervaardigd in de Fabrieken van de heeren HAOEBJUN&; Co.,
lUe Queen's "Scholarships" sluiten Goede Hoop.
een dezen jongen aanhoudt zonder
l'aledonplein,
Bnon,' Rotterdam, naIJl.:
.'
~e College Sch~l-ge~den in, uitErmelo, Z.A.R,
Kennisgeving, zal die' persoon ge. UITS dezen geschiedt oproeping "
Kaapstad, 16 Juni, 1897.
~nomen
de
Re.gt8~le
FOOI
van
,
ct Cowbrand,"
"Three Crown" en .. Confectieners Favourite."
Dl van appheaatee voor de betrek- ,.
rechtelijk vervolsd worden.
_.
king
van buitengewoon Docent in
2s.
~
per
8eBlIC.. .
Alsmede monsters v~ gepreserveerde, vleesohsoortén en saucijsen
MALltESBURy.,
PIETER J. PRINS.
~Apphcatle8 moeten mgezonden
de
Duitsche
en de Fransche Taal
.
iD blikken uit de fabrieken vaQ " Confederation!' Delftehaven.
ENE Assistente voor de Pu· Prins Alfreds Hamlet,
Exeeatelrskamer I •. , 'eogdij· ID Brud w»rden voor 20 Juli aan
.
aan
hetSt.aatsgymnasiom
te
Iieroria
blieke School te J acobsdal,
BMILE' H. VAN MadaDBN,
Cerea.
IsSaruUI lutscblppQ.
Vereischten zijn:- Bewijs van lid·
I
CHARLES E. LEWIS,
.
Salaris £126 per jaar. ---~------_- Eenige Agent.
maatschap
eener Proteat.ni6ehe
Secretaris Tnn den Senaat.
Getuigschriften te worden ingesonKaapetad, ,54 Loopstraat.
Kork,
van
bekwaamheid,
van goed
den' aan den .ondergeteekende v66r
!.
",.
I •
zedelijk
gedrag,
en
van
voldoende
(BEPERKT.)
of op 31 Jul~, e.k. A~. de ver·
kennis der Landstaal.
eiscbten
der
School "et
moet
' iENDERS
zullen"door den on"
Aa.n een geboren Duitacher of
Kennisge\'in~
aan
Aa.adeelhoullel'S.
worden voldaan.
L
dergateekende , ontvangf!D
Franschman met Academische op.
B. B. KLOPPER.
worden tot op Dinsdag, 29 dezer
de voorkeur gegeven
V'ENNISGEVING
geschiedt hier· leiding 2'.111
beschikbaar
ran koopers, v09r de
elbekende Studiebeurzen
worden.
A
mede
dat
de
Transport
Boeken
Jacobsdal,
Marico,
! van af het volgende
plaats ., Sluijswijk," gelé~en aal!-de
Salaris naar ev~redigheid
Van
der Maatso,happij van 1 tot 7 JULI,
, 14 Juni, 1897:
i kwartaal.
Berg Rivier, Malmesbury} Afdeebng.
1897, beide dagen. inbegrepen, ge- het aantal lesuren (20).
Vooi' verdere bijzonderheden doe
sloten zulleD zijn.
Applicaties met de vereiscbte
DB
ATLANTJ:&OH
.• ' VX&OHBRJ:JlEJN.
I. Queen's "Soh-o-lars-hi-ip":-Zie ke~.
DE N A.TIONALE
aanzoek bij
,
stukken in te zenden Voor of op 16
, nisgering van . áen Secretans
W.
PICKERING,
W!DJJR ct mKSD,
BOSTBUS355" KilPSTJ.D.
G. W. KOTZE,
van den Senaat.
Secl·elaris. Autru tus, a.s., a!l.nhet Departement
Secref4aris.
van~deD,Staatssc ert tans Afd. B met
llumy's
"8eholarship ":-Ten
_ Vleoh Vl80la J'rlkQ4e11eu
in Pekellllet
8peoerijeu, .oofi1e8t2:"
Malmesbury,
lID
Y'cl'meldingop de enveloppe "Docent
~
GesouteA, Gerookt Vl8ch, aev'lekt. 9noek, Geelbeek BU~ng, en andere V Jl,
14 Juni, 1897.
nutte van bet .minder ve.r·
IIOOria naar het 8eisoea
in
de Duitache en de Fransche
OPGEIJJCHT
1869.
mogen de deel der. Kolonisten;
.....vA.DNER. & ERJ:K.&BN
•.
Taa!."
,
de afstammelingen van de Oude Het Eerste Kantoorin~e Wereld
Betrekking zoo spoedig mogelijk
GEENTE
110Uandsche volkplRnten de
om d. Overgaaf Waarde ID werkIng u
na
beno{'ming te aanvaarden.
brengen
om
Acbtent&1lige
Poliuen
Tan
voorké.ur hebben. Vormen van
Verdere
informatie ~ bekomen
baeM te bon.den.
.
appllCátie met alle bijzonde~.,
bij het Departe~nt
van Onderwijs.
heden. kunnen...op aaqzoek ID
Hoofd Kaflioor t'OO7 Zuid Jfn/(JJ : .
Getamorgd
~hrift-Q
_bij den oJldellJe- St. Oeorge's-straat. Kaapstad".
E eig.en,aar van de Pioneer
'eeT. J. KRooH,'
. kerij biedt te koop aan:, 172 van de
teekende verkregen w()rden.·
PRIJS, ,lil- JeN D~.C?VBN.
GouY,.~.Kantoor,O.S.S.
beam uitgezochte Californie, Autraliach.
Auurautiee van
. South ltti_ CQllen School. Bedragkracht.. ngut
Pretol"ia, 17 Juni, 189ï .
en Koloniale vruCbt800rten.
Verder 9
te ~en
£lO.OOOjOOO
800rten geocculeerde Limoen. 2 do. Nautj.
Vrije
"'8cholarstiiP8~'
Appli.
Belegd Fond8 pa.t te oo.en
,.. £'.a,roe,.OOO
RDERS .voor 100 en daarboven kOsteloos afgeleverd
eenig en 5 do, ZIllH"limoen. De limoen boomtm
£440,OOO
caties z~n door .den ondellp' Ju.rlijbch inlWrJiJen<rrer
zijn allen schoon, vrij "'lUl "Scal,e " of
, teekende ónt~gen
worden. '
StatIOn.
.
'.
h 1 Z .d Af 'u Lim:oen schurft. .. Ten laatste 12 ~eawe
H6ndel'den onge~e
Getuigsehriften- Ult ge ce . ul "
n
DIREITEURfI II ZUID MIIU:
Soorle.n talel-druivflll die geschild in be~
. pplicaties VOOl':U~en Ill. mooMn ea t. ·Sttbllllt
mét laaute Seizoen ontvangen.
.
.
.
P
EZOEKERS naar Pretoria zul.
Sir Oó.oo. Bmoo. K.~.JLG.,
lend ZiiUflllzijn voqr Prieel uitplutin~.
~
TOOl'
2
Juli
ingezonden
worden
Voor Geill1l8treerden Prijs·Lijst en Vruchten.~eekera
Gla,
ast dtuif 1OO~1l liin eeënt 9p}'apeetria ~
len wel doen' het Viljoen's
Voonitier.
.
BOUT.
Vrij (Engel8ehe en Uo¥a,udscbe ~tieI),
,)fOlltpellier.
Due aADzoU bIJ
. ,. ,
Pretoria Logies Huis een bezoek te
.J. DE V~ DVUU.
hlln.
8. W. JOUBERT.
brengen, alwaar men rekenen
DOB JUUlZO.X' BU,
.. ~'T:lG •••
ZB ••
op eerste klaa ?nt.vanpt en ~.' .
~,rtlD'I'aH'". Wé~~
ro'...
vriendelijke bedienwg.
~.:·r~
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<·,RU N D'VEE,
PadI~·,·YBJtels
.-- , Schapen
ENZ.

.~.,

-
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"

~rnaaIJl8te
en meest. koatbare bes~llddeel
dier WatereD il
~"~,""aJl~",,,,, Koolznurzout, aanwesig in een hoeveelheid van vieril'lllftmriIiAl als m eenige andere bekende Bronnen (en onder voorwaar,iWlw8",~1'het IJzer zeer gemakkelijk geassimileerd wordt). in verntet een temperatuur van 120'? Fahr, onwederlegbaar hunne
_1m1re
t"1BVlll,fJ
il.tile dsarstelt,
,
',
g is binnen gemAkkelijken afstand van Ka,I\f!;tnd..-S-ir
PaS is de tegenwoordige'ttlruánus Spoorweg-Statie daarheen,
klimaat van Caledon WOl tit als eeu der oosten in Zllirl-Afrikft
Bet Sanatoruim en de Baden zijn gelegen op f.'.1"1) heuvel
~clanlOOOvt. boven de oppervlakte der zee, en Linnen 7 minuten te
de Stad j elke lot g en g~rief worden voor kranken en be we kers

gebNlik dier Wateren (zoowel voor 't Drinken als Lot Bad-m)
vooi:al voorgeschreven voor hen dio lijden ann Urine Kwalen,
.Aandoeningen, Dyspepsia, A neemia, J iclit, Rheumatiek,
UIlJ,~l.It,.~)Cn~tJca,
Neuralgia, en verwante ziekten. Bet Kolzuur in het
aanwezig beeft een pl'ikkelemle uitwerking' op L t vel, De
ra1m'fm verschaffen een trollie Gij her t.dlin~ \ an snel vcrloopende
en voor zwakheid, waardoor Lok «ntstaan ; zij zijn zeer aangenaam
den smaak en bieden Tafel Water aan vau de beste klas.
"Pamfletten, Ontleding, Geneoskundige en andere rapporten, Termen

, alle

verdere

bijzonderbeden

CD

iuhchuug

te

ziju

_,

souaXJP

(OXS. E.IGEN MAAKSEL),

(JE.V.rTENf)E 8, ARTIKELEN ALS H/ERONDER:

DOKTER'8, RtJTUJG.,

14.

re,

t8.

BUR08.TaA"AT.>'

'li" AKER van
lIL "LNNES"
bekeni

TUXGEN
.

.

',.,~

Met
,

'

Yand« AfslOl!ers en AlTenfen
Tel. ad. Malmesbury en Paarl:
"UNITY.'

Zuid- Afrikaansche

BIJBEL VEREENI1H NG.
ANZOEKEN
voor de opengavallene
betrekking
van
Secretaris en Bibliothekaris (in de
'
plaats
van· den heer Jacob M. de
Kock, die wegeD! klimmende jaren
verplicht is die betrekking neer te
leggen) zullen tot 30 Juni, e.k.
ontvangen worden door den Voorzitter, dan weleerw. 1)1'. J. Kotze,
of den SeCretaris, den heer Jacob
){. de Kock, van wien alle hijzonderheden kunnen verkregen worden
Het Salaris zal zijn £200 per
jaar en waarborg zal moeten gegeven worden.
Op last van het bestuur,
JAQOB M. DE KOCK,
HANOll'AItT, S Yoot'
Duim wijd en 6 \' oot 9 Duim boog, met I!Stnegelglaa
.
·Secretaris.
"'.8 Duil& bii l' Duim. .asS
15••
Kaapstad, 10 Juni, 1897 .

A

passen. '

Deze Windmolons' zij'n op. een veroo~rd
plan ingericht, ep sterker dan ~~tS nog in

rut

& DIXIE,

land- in,~c\'oord.
De torens zIJn sterk gekoppeld, en de wielen zijfrcgulocrend
zoodat
er feitelijk niet naar omgerien behoeft is

KaalJsta~.

.........

UAR.L'tNG3-;:~A.A.T,

YÁI D. SPUY. I10LlAH I: 00.

J'.

worden.
HET PRIJZBN

om het

KAAP,HAD

" 'IN l)E'~~"
S voet wiel en,2-6,i-oSt:T,oren.

ALLE INFORMATIE

Sohutfstr')og,

nieuwe

'lel,

DE STERKS TE mt'DE,BESTE,

BESTE TUINGEREEDSCHAP.

de

lIChaven te voorkomen.
Vrug
om Pr.j,,:ijstcn

OM 'VATER 'OPI ~,.~:P{:f~~EN.

Pompen Tan ~Ie soort om~ op alle putten

KOOH

do beroemde
Koloniale
en u CRIGHTON" zadels,
over de geluleIe KOJoDi~, Zadels op

'ordergemaa!ct
van £:1 en moor. Oude sadela
nienw
opgem_kt
of sekuur
nagemaakt
TOJgeDll patroneu van de klanten.

-.._---

BIJ

A. T. RUTTER,

I\:!AA,'Y-'D'

8 voet wi~l en 30 voet Toren.
S voet wiel en lO voet Toren.
10 voet weil en 20 voet Toren.
10 voet wiel en' 39 voet Toren.
10 voet wiel en 4(!). voet Toren.
12 voet wiel 'en 20 vQet Torea
12 voet wiel en ee voet Toren.
12 voet wiel en 4() voet :Toren.

PRIJZEN

ST. GEORGESSTRAAT.

~9 1Gs.·£0 iel.

CATALOGUSSEH.

".,\.

LAGE

R. WIISQN, ZOON &. CO.

KOMPLSBT,

MEJ. HALLS, Eigonares.

TEGEN

'

IN~'GO£O UEDROÓnO, SOLIED ISSCHEN-HOUT,

voon

bekomen op aanzoek

Richel-,
Gootenen
V
, all. en K'lV'a.sten.
l;;;J;lJI.BBOJL1(N
BUM, de Jtrootel 'W" ol be'W'a.arder.

,

VAlt

,

WESSELS & COMPY' 26Kl!~~~!~T
J
Invoerders van La bouwwerktuigen en Machinerie,
Bakkiespompeu, Graven, Vorken Eggen, enz.

]
~~~J

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

ID - AFRIKA.

SPO 0 RWE GMAA TSCAHPPIJ:

,r: ~

l~~

.,

ZUID-AFRIKAANSCHE

Bemoedigd door de' enorme
verkoo.pingen. maken da Fabrikanten zich geréed om

KONINKLIJKE MAILDIENST
De"

MAIL"

MaatschappiJ.

E Stoom booten deser Lijn vertnklreu
v .. n Kr.ap8tr.d
naar Londen om den
.. nderen
Woenedag, te 4. n,nr n.m., DUI'

D

BLIKKBK

g&o,ooo

CASTLE

TE VERSCHEPEN.
,

Madeirr.

en Plymouth,

Allcension

aanleggende

I

en
VI?

te Sint Helena en

I!l(

tu-

99

op de bepulde

IIChentijden.

QYNEs~JUTH,W en 00.
J. D. CARTWRIGHT

" " "personendienst
Dagelijksche

van Durban (Natal)
Johannesburg, Pretorii' en andere plaatsen- in
'Transvaal en Oranje Vrijstaat.

.

B. G. LENNON en 00.

Tarief loor Reisigers naar Jobannesburg .£4 t7L-G £3 t71
"Pretoria
.£4 k 6d.--ti.£3 41

9-DUNVEOAN CASTLE, Kapt. ROBIN80Jl
.. ,23-ROSLlN
CASTLE, K&pt. TtuVDl!
Jllli
7-HA W AJWEN CASTLE, Kapt. &10111'
.. 91_TANTALLION
CASTLB, Kapt. DuNCAIi
Aug. i:-NO RHAM CASTLE, KApt. HUlU30N
.. 18-0UNOTTAR CASTL.E Kapt. HAY
Sept. I-DUNVEGAN CASTLE, Kapt. BoSIli801l
Juni

.,-VERKRIJGBAAR'BIJ :3 Von

en 00.

Top W A80BTA1BL met Tiohel Rug, met, Klem

MADIBD

benooen, en eeD

Kapswk ~

elke Zijde.

..

ra

Kutjb

.14 ..

, B.UWuNOE e~.Oo,

IItra loot .. lOOr bgelud, III Lu Palmu

STEPHAN XoPHERSON en 00.
bij andere PakhUizen.

WARWICK
CASTLE,
Kapt. --,
Juni, Tia St. Helena en A.IIoonsioo.

'11

..,......

AVONDALE C.\8TLE. Kapt. BSOWN, omtrent lO
Juni.
GARTH CASTLE,
Kapt. W AJIDEN, omtrent
Juni.
TINTAGEL
CALTLE, Kapt. Rs.snALL, omtrent
Juli.
RAGLAN CASTLE. Kapt .. BKYN, omtrent 8 Juli,
via St. Helena en AJ;censlon.
ARUNDEL CASTLE. Kapt. WL~n..B, omtrent 2l
Juli.

'

Zuid Afrikaansc,he Vertege,nw.oordl,ger:-

,CHAS. 'W. HOL.MES,

Timber Straat, Pietermaritzburg.

oc:lib' h -:'JJ2J.iJ :>io:!gen, of I3oerderijgereedschap, bee riooren. 0.;' vor ~'J.S die te koopen het groote voorraad

/.1'

,

êIk;

,-

C:O'.',

Ploegen en' Gereedschap te inspekteeren.

)UILBOOT MA~TSOHAPPlJ,

--,..
....
nige intichtlng van dez.enaard in Zuid
Afrih.
18'nIJor~n voop Zieken
hen (lie MIst en he~teU.ng
IOek.eD.
O~'I~ge,i op eene loogte in de IICbooDe
CJfln~moi1t. Vallei, op korten &fataDd T~ 1I~~
Jr ew lands St.tinn, WJI40r alt.ijq IlIn.rk&lT8ll PPS
. ll~t SanitarinmJe eene .inrichting • ..,. ~

~ "Verity" Dubbele-voor Ploeg'

de

)1et~oden

U_ZON

KONINKLIJKR

..

J

Á1.LE

MOOEL1JH

SOORTEN vA.1i BJ..:lEl',.

sooal ..

Roveagenoemde Ploeg is van Staal
Li bt êo 'terk is. '

gemaakt

ten gevolge WaarT ••

worden met Stalen of Gegoten Scharen.
,.Ransomes, Howards, Zweedscbe en .imerikaansohe Ploegen.

'~Jl

~,
4

3

~omes en Howards Eggen, Dam-Schr-apers, Grond-Rollers.

De Massey Harris Cultivator
of lODder Zaaijer. Deze is de beste Cultivator
en geeft alle voldoening.

STRANDSTflA

'TI KAAPSTAD.

EN POReE4'EIN~... MAGA.ZIJN'
AD,Ï)ERLEY'{EN

D~aiSTRATEN~"

nog aemaakt.

M. ROSS & eo.,
,

GlAS-

_
On~bijt:, en~Th~rvies,
E• ET-,
Ha.n~- Tafellampen,

Toiletartikelen

'

TemT

KLuDT.U'EL

-

J. D. CARTWRIGHT &-00., ..

voorzien van een Spiegelglas 18 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. ' &!.i! 7 ••

~engeuoemd~ is aamner~?lijk

beneden in prij~ dan de inferieu~ iDr."
~~
en daar. W1J slechts hout ,gebruiken dat goed gedrOOgd il
lUllen Koope1'8 het voordeel hebben van onze waarborgdu
. de hitte van het- klimaat zullen staan.

v~
in~

eie '

-Ó,

•• 0.

&~a:&A 'r

• S 'l\BA •. 'r.

~G.Aft=~T

~ PLEDI' • BTBAAT.

K' AA p.S T' A' D

en alle aoOrteD Aarde-

werk. 10 gfOO~ kéuze.
.
,
ft',
".
en
Vloerlampen voor'de1V oork8mer, TafelmeSllJi
en janf&1'e- artikelen en aDe HuiBhoud-Bimoodigdhedén. ,
I--~--:-.--.-------------......
----Verzilverde en Fantasie Goederen, ~hi~tlVOQrTrOu •. -,ofVerj.ar.: .....
H
dagsJ>l'Csenten een Specialiteit.' J'list, ontvangen' een 1a4in1 ~
.hun
lpeclale Port.
,
,','-'
,'.
i
'p rc-cnmfi
'I'"
I\:~:_rj) cl T ranspo rt -Uit' ma..Ir,er,

,·8400p.

" VIe' TO'",'BJ'·"I!' ,iN.'" ,W.·
A

BOO'BN VOOR KNG.LAND.
OIAKA (T1I\'in Serew), Kapt. __
, omtrent I
Juni.
'(JUAL (Twin Screw), Kapt- Snl'ESTER, omtrent
,
JllU.
ATHENbN, Kapt. C'R~P&, omtrent I:; JulI.
GREE.K (Twill Screw), Kapt. ARM:.TI<O";, om t rent
om' rent ID Juli.
GA.8CON (T ... in &row). Kapt. M AETl~, orulfr.1
12 anplU&
,IXTRA.

-

.

e'"'"
I

a.~~:S&DE,

C
•

~

~1~1eBt~~fo~:jbij

en ongcocuod

, d. ~v.1). M£RW'

MAA~.)DORP,

'

HJ
breic
epen.

eo

alle
Afdf'

Mag
ceptJ
Inter
ri~ht

land

erwin

OEUJ...I'H
Screw), KD)'t. Trsos,
OUltr •• ,t :16
Aogug!o!l.
GOTB (Twin Screw), KO-I't. fiUF.1UIER, oru ,,,,0 t "
Septem her.
OAJKA ('fwin
Screw),
Kal't.
CoJ'~, om t ren t ~;l

,

.

VOOR ENGELAND.

" 16-QXICAN,
KApt. R'CYJ!iOLJ)iI.
'L 3O-NORllAN
(Twin Screw), Kapt. MoLO!I'f.
JQll li-TilTER,
Lpt. MaIlTON.
" 28-MOOR, Kapt. GBlffll.l!.
Aug. 11-8ooT
~in
!'iere",) Kapt LABJfEU.
" 25-Mll:X1bA.N, Kapt. RBYNOLDS.
Sopt. 8_NORMAN (Twin Screw). Kapt MOLOn.
.. "-TilTAR,
KApt. Mono!'.

D~:.AACS:&C()
,o.-:~,nIR.
'I UlTS'iAI.TAXD&

, Jf~ .~ !:&.O~.

l

der Mu,iachr.ppij
verKupeSad DAAr Engelr.nd
om den UldereD W oe~
ten
ala onder MIlleggen.de
Tall

• U'III' Il.m.,

Kan verkregen

LXJN

MAILDIENST

Kailboateu
DE¥adaira,
tnikkn

'ria

CLAREMONT Gn:EES· RH HEElKONOI lE SANITA.RtUI. Clmmont

(

(_lEIPBBK.Tl.

Stoombadm, Turk8Che1Ja4m,.

EWctrischebaden, E'lelltl'isc.h lJil~tralend.c-Bitte Bad.
Di, Bad beeft &Ïc,hbewesen de
flIeest doeltreJ!ende vorm nm b ...handeliDg te "ijn "oor Rhll!lmatieJ.,j lthé.umr.tie~.
,jicht,
:Malaria en II. ~ JJc ultlccrlrillf! 1'3 tl¥JtuJerlijk: -: Bi1&onder, we;*\.,.~t
J!auag'
(::emaakt.
Een mooi GJrnna~JnW (wet opgelt'lde DIrecteuri),
.ol~ï Ingencht nu.r d.
behoefte dei patienten,
Hnime T.del, Uilatekt'.,ile
fl,iQOI!ltIrio,. fli,Jke J4men
vggr df
bebandeling der Zieken, geheel V1'ij van Besmetting,
ens., eOjl.
Electri-cb
ticlit dOOI' hot gebeeie geoou \Y, en een "uft" voor de veiligheid eD het
gemak van zwakke pntienten.
,
. r'
,
.
De Inrichting
VE'I ee'nigt BI de gemakken
van een eerste kl • .,. Hotel, en alle' mUi·
dekn en de nieuwste
uitvindingerr
VOOI' de J'ehaIH,)eJing
eo ~e~e~og
\'&Il CbronilCh.
Ziekten, die Sj)l'i)iale verx-ischten en Debatid\lling
no' dig, hebben; die ,nérgenl
andera te
krijgen
zijn,
Ren \'()!lei.lige sI.. ! Opgeleide
Yerpl~gers en Hellandelaan,
III ...
iowonenru,
dokte r en rlameH·dlJktl'r.
• VOQr verdere l,.ijwndl'llwJen
ell proFp' due adresseer

.~

II:b

Ft>

UJIOISTOOllBOOTIU.!T8C1UPpTJ

en, B,,"oodigdh~

voor de ,b~lta"iUt,:tlU der' ~~1
wPrdt1l
geb.roild die in Rationeele Heelkunde
erkend worden.
Het heeft ook acéommadaUe...wr
'
penoDen, die sioh niet ziek beRcholl'fen,'"
maar uie
zijn elf I·U.st noodig hebben. •

moe

j

Bn.

ee,

M iddelen,

ao'

(Beperkt

,..."

F.

.)

Voor Vracht of Paen.ge vervoege men
aieh bij de Agenten van d,' CASTLB

Ht! Claremont Genees- en •
HeelkuL.dige Sanitarinm.
~-.
'D Toor
D

van de neeren

• ::li\II'o ~c::l'l!if!i

'

omtrent 10

PU

September.

Een van de Maat.schappij'e
Dooie Sloom
booten zal SOUTHÁMPTON
verla.len ~,",r
HAMBURG, kort na de a.ankomst veu
deze Mai Istoom booten.
RETOURK..AARTJESnaarENOELAND
gr.ngbanr voor
Maanden,
worden ultve·
reikt ~n
een vermindering
van 10 percent
op den Dobbelen PlIo88&g8prijs.
RETOURKAARTJES
naar HA n::-;s
l&IlgB de KUST wordetl u.itgereikt voor oe

Gelé

zee

terugreis binnen Drie Maanden perde C nwn
of the CuUe Maatachappij Stoombooten.
Voor Vr&eht of, Puaage doe men a&llsO+'~
aan de Kantoren
van de Union 8tooo>bvot

. ~táeh&ppij,

A.dderleyatra&t

o
·met

»<

