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EfR\tt1N, '. '
~€'I(>genaan de M~er~ Dirksen- en Du Tói~tê~: beplant met
\ mchtboomen, WIJn~aard en een pl"aCbtlge B~:::van, BInegum,
Port Jackson en Populier Boomen, grensenda 'aan oe, .i:RP$irting Gronnd!" '
De steeds toenemende aanbouw op gemelde ~Dc1en~ aie in een klein Robertson.
dorp IS veranderd, maakt verdere omschrijvmg Q~. _

G. J. w:tHËt(Btj"~:Q. C3~NOODIGD,
A. B. 'De V ILLl HiRS &'00•.•A_gers. ORGELiST'_voor de Ned. Ger. SOHUTBERIOHTEN. .áanOnderwiJ'zeres.

Gemeente. Iemand die de- AANGEHOUDEN in bet Schot te
Paarl, H Juni, 1897. gelijk muziek-ondel'wijs geven kan" lbtjeafOliteiD over dea yeroorloofden

ll;DO PS Pl 17__ -,- te' te '--;_ A' B V· 'C'! Z_l cl voo k h bben V tijd en te wordeD .erkocht op 26 '/uni VOOR d .IDI ..- an AlWU'l< Zlen n kantore van • . DE ILtnms &; Ó. ru e r eur e • oor 18&7,indieD niet bevOl'8ns gelOlIt : _ ' , I ,e ~trekkIUg van Hoofd-
bijzonderbeden verroege men 1. Een roode 011, schimD)el ribbeD, 'roode onderwijzer voor de' Dorps-
zich tot den ondërgeteekende, niet plékj8l,' uil de \)Oren, roode plekje. 'op Distrikt School te Rouxville, O. V.S.;
later dan ,Zaterdag, 3 Juli, a.s. .de'n)()l'poten, reehteroor zwaluwlltaart" worden applicaties gevraagd te

rechtclrbout C. C. linkerhout onduidelïk·. .
C. D. BAM. E omtrent. jareD ODd. J worden-gericht aan den" Voorzitter

2. Een I".rte Bul, rechteroor slip, liDker' der Schoolcommissie Rouxville,"
oor winJrelbuk \'lion achter, omtt"en,t 3 door de ondergeteekende niet later

3 jEa.renou~:.._ 0 hte ~ t' dan 20 Juli 1897, werk~mheden
, en IIW ... "" II, ree roor vwee mee Jell be' 18 A 18(17
vlln achter Iinkeroor winkelhaak van te gmnen ugtlstus.., .
voor, omtre~t 3 jareD ODd. ' Salaris £ 140: per jaar benevens

F. D. TROUT, de schoolgelden en een groot en ge-
.Afdeeli~.raads.K~toor,· rietlijk onderwijzerswoning. ,Ue-

CalvlDla, 18 JUni, 1897. mildelde aantal kinderen. Vijftig

lN hei Schot.alhier beVindt sich hoven Applikanten moeten, benevens de
den veroorloofden tijd, 1 bruin witpell8 gewone getuigschriften van he.

Koe" met groote wit~ liesten, wit' op kruis' kwaamheid als onderwijzer ook
en witte kwaai, kQrte horentj8ll, linkeroor () D ..
atomp,£, t.'3 Jaren oud.-Indie.u Diet Opgeven: a .' at ZIJ tot een
gelost' , 21 luU, aanstaande, qJ d.... ve Protestantsch Kerk Genootschap
op .di.n lW.m uit de. Schut~;~ht behooven. (b) Dat zij va.n goed,
word.n., , .. , z~elijk gedrag zijn. (c) Dat zij

MATTHEU8MENTOR, ....ehuwd sijn en boe oud, ziJ' siin.Schutmeester ,., ~
(d) Hoelang onderwijzer en waar.
Billijke. reiskosten zullen vergoed
wor(Rn:"-'~'" -, -- .

DE ECONOMIC .
i '

HET GEBOUW ilS '•.AI'I~'"
DB \OORRUD lOBT mT D.. !IIt!.,gljljj

ERVE:N'I i •

PUBLIEKE.

Op
ZrLLEN de ondergeteekenden, daartoe

~lAI.fH:lllH;, Publiek Verkóopen.

~I. 'BOUW

BELANGRIJKE VERKOOPING
VAN KO$TEAAE

JlA8T B/OBHDOJ/,
Gelegen in bet Distrikt RIVERSDALE,

TE

HONINGFONTEIN
(DISTRIKT RIVER8.ALE,)

Op Dinsdag, 3 Augustus, 1897.
----------------~--, ,

DE .ondel'geteekende,. b()bo~rlijk daartoe gelast door de. ExecuteUl"eD:'
III de .Qoedels van wijlen den heer JACOBUS NrcoLA~S SWART,

en vooroverledene echtgeneete DINA MARIASWART,(geb. Uys), zal publiek
verkoopen op bovengen::elden dag en datum :-
I. Het Rest-eerende Gedeelte van de plaats IC HONINGFONTEIN,"

met het fraaie Woonbuis, buitengebouwen en kampen daarop, groot
g'J.J morgen en 17 vk. roeden.
2. Zeker Stuk Grond" .ANNEX HONINGFONTEIN" alias KooRS-

PL.U TS "met opstal daarop, groot 2398 morgen en 300 vk. roeden.
3. Lot A. van de plaats "KLEINHEUVEL " groot 370 morgen en

120 vk. roeden.
4. Lot A. van de plaats ".ANNEX DROOGE RIVIER" groot 188

.organ en 320 vk. roeden.
Al de bovengemelde gronden liggen aaneen, dus biedt deze eene

IChoone kans aan diegenen die wensehen zich te voorzien van
pden grond in dit distrikt.

Dese gronden zijn zoo goed bekend als de beste Veeplaatsen lD

ii, Distrikt, dat geene verdere aanbeveling nocdig is, dus

KOD1 en Koop!

OP DINSDAG, 3 AUGUSTUS, 1897.
D. VERSVELD, Afslager.

BlITZ & VE'RSFELD,
Vendn .Adms.

Rivel'8dale, 15 Juni, 1897.

II ONS LAND'~ AAI ilE PAARL.
n'BRB 1lIJDELIJK dringend v~b. t. ail~de,' ~oor on~ 01l~r-

etellDen aan de Paarl onze ~k, ~~~t: .~. dIe AfdeehnJ mt te
breiden, hebben wij besloten ~en Plaa~nt. XAntoo:r aa~ de aa!l ~
openen. en de heer D. F. Marals, J. son., "~!ricaIrBa~king C?orparatIon
IZ!I'bOuw.n.i.s aaDg~steld als .?nze.,plaatsebJke verlegenwoorthger. ~
bedoeling ia om meer pl~tsehJk meuw8 op te ne~en .~n Oni Lafld ftUS In
alle 0P-licbten aannemehJk te maken, voor de l!l,,!onérs, .der _P~r~sc~e
AfdeelÏng. De rapporten van den Pa.arlsche Afdee1lD~raad, MUUlclpalItelt,
'Magistraatshof, Publieke Vergadermgen, Concerten, enz. zullen geregeld
rpubliceerd 'worden. .... .

De heer Marais zal ten allen tijde gereed ZlJDde namen van menwe
lnteekenaren, Advertenties af ander Drukwerk, Bcstellingtn, Niouw::.be·
richten, enz. t3-ontvangen en op te. zenden. .
. Wij rekenen op de onder ..;teunlllg van allen dlO de hel;w!;en van ons

land en Tolk op het hart dragen. Men vorvoego zich bij

.rEX ur:F:& D. F. MARAIS, J. ZOO:'i,

cl Afl·iean Bnnking COl'poratio:l" gd)OUWCll, r,UIH"

ORDERS .voor 100. eli daarboven' kosteloos af~e)eterd aan E!enig
Station. '.' ' ..

Honderden ooge~gde Getuigschriften uit geheel Zuid Mrika
met laatste ~n ontvangen., . .?'. ~ . •

Voor Géillustreerd:en iPri)a-.LiJst ell V rucbte.n.~eekers Gl~ Poet
Vrij (En~Isch~ en :BQllandl!cbe·Editie8~no.' "'ZOir:~,.IJ.

H. E. V. PICK&TO;NE, :W,iJ'l:~ef:g,,·,d~.,KaAp,
.... ...,_ ,

.Dienst ~ beginaen
1897.:' "
:t " Applicaties. met., .getui~hriften
te worden ingeeenden niet later
dan 1 Juli en geadresseerd aan

J. H. CONR.ADIE,
Vink Rivier,

P.O_ Langevlei.

Fauresmith,O.V.S.,
11 Juni, 1897.

,

Onderwilzer Gevraagd,
OP een plaats 90 minuten van

Ermelo. Onderwijs moet
geschieden volgens' Sohoolwet.
Salaris £8 pel' maand en vrije
inwoning.

M. J. J. OSTHUIZEN.
Goede Hoop,

Ermelo, Z.A.R,

Somerset West Strand,_.

"

rEJ1JFY.;. "BE~LD wenscbt
het ~publiek bekend te maken

dat .eij een Eerste-klas Logies Huis
op bovengenoemde plaats heeft
geopend.

Degenen die voornemens zijn bet
Strand te bezoeken gelieven te
schrijven of in persoon aanzoek te
doen-" Sea View House." Termen
billijk.

Publieke Scbaol aan "De BadeD,"
----

BENOODIGD.
(
~ EN Onderwijzeres; goed En-
) gelsch en Muziek een hoofd

vereischte. Lidmaat eener Protes-
tantecho Kerk, moet reeds onder-
vinding hebben van schoolhouden.
Salaris £45 per jaar; logies vrij.
Van 8 tot 10 kinderen. Half uur
van hef dorp. Werkzaariiheden te
beginnen volgend kwartaal. Appli-
caties d:adelijk te tenden aan den
onderget~k.ende met getuigschriften

P. L.LI£ROUX.
Ad'res:

Baden Móntagu.

Staat sgy'mnaaium
MITS dezen geschiedt opl'Pt'ping

van applicanten voor de betrek-
king van buitengewoon Docent in
de .Duitsche en de Fransche Taal
aan betStaatsgymnasium te Pretoria

V ereischten zijn:~ Bewi~ vaillid-
nia~tsëbap eener Protestantsche
Kerk, Ván bekwaambeid, van goed
zedelijk gedrag, en van voldoende
kennis der Landstaal.

.Aan een geboren Duitscber of
Franscbpl.ail met Academische op-
leiding zal de voorkeur gegeven
worden.' .

Salaris naar evenredigheid van
het aantal lesuren (20). "

.Applicaties met de vereiscbte
stukken in te zenden voor of op 16
Augustus, a S., aan het Departement
van den.Staatssecretaris .Afd. B met
~ermeld.w~ op de enveloppe "D~~t
ill de ~.ult,sche en de Franscbe
Taa]."; '.

B8tretq~ng zoo spoedig mogelijk
na benoc'Qlmg te aanvaarden.

V erdeI~ informatie te bekomen
bij bet Departement van Onderwijs.

,~ 1\ J. KROGH,
Goavts. KantOor,0.8.S.

Pret.oriá) 17 J UD~ 1897.
" ,

S'ECRETARISSEN van Scholen en
'Anderen die nanr Onderwijzen,

private ander\vijzer's at 'gnn'f"f.'!nla.ntenuit-
zien worden vereocht te schrijven ,un ol '
persoonlijk aanzoek te doen bij den _
Secretaris van de A8l1ocia~ie van Onjlerwijs
15, Kuteelstraat. "

KOLONIALE WEESKAMER EI TRUSt nE S~~erg~:ken~:r zijuA~~:X~
McGREGOR, die de Melkkerij op-
geëft om meer aandacht aan zijn
SJacbte,rij te kunnen weiden, om te

PO.TBua 14. "Scboongeziebt," aan de belling
Tel~gra.tl eIJKubel''Ad;u: "FIDELITY." van." Signal Hill" te verkoopen

op, .

Donderdag, t Juli aansl,
om 10.30,

£26,000' 30 Eersté klas koeien, in melk en
£60,000 te kalven, meestal uit Hol-

1a.ndscbe ras. '(
6 Uitgelezen Vaarzen uit , de

s~rij van den beer Mellish.
6 Vaarskalvers, do.
1 Bul, 3 jaren; 1 jonge

maanden.
1 Veerekar, ] Melkkar (inge-

voerd) met toebebooren er aan
gevoegd.

1 Nieuwe Veerew~en. 4 Sterke
Trekossen. 3 Berkshire Zog-
gen, 1 Yorkshire do., en een
Beer; alsook, 4 Sterke Ruin-
paarden.

De Dieren van den Verkooper
zijn te wel bekend om ze verder
aan te bevelen.

KIUJnl1Q"w..~j,J116l':1)lait.t; ,Ij[altknd
,;bin8d~:'~IIl'ClUUIt .•I, ' . ~-a'~ .

" ", OM '10.30.,'
12 Eel1l'~l[:)u Koeien. in'1lelk: en

Kalven.
18 Goedgeteelde VaaT~eil·, 1Dorps-

Kar. " .
Een paar E.xcellente Paarden, en

2 Paar Enkele Tuigen:
J. J. HOFMEYR & ZOON,·

Mslagers.

:Mamre, dlst, Darling,
18 J_!I!'!dW7. _

KeDilisgeving aan School best uren enz.

TE KOO~.
- ~

IJ den ondergeteekende, k ' rtenB hoos ten-vleesch tegen ,illijke
prijzen. Orders zullen met I poed
uitgevoerd worden. '

O. J. T. DREYER,
-Paarl.

MAATSCHAPPIJ.
No.4, KERKPUiIN, KAAPSTAD.

OPGERICHT 31 lLURT, 1846--
Kapitaal ...
Rof\arve, Fonds ... ...-vOOI' de .Admi.niatratl. nil Boedels eD
Ei~{lnilommen, aJ!lEJecuteuren,A.dminiatra-
telll'8, Vo->gden, Curatora, Tl'Il8tMa. ft1l
l'Ia ,I"entcn Doodels en onder Hu"elijka.
yoo,'w ,~(Je!l,lnipekton, AI.si81lee8,,¥D\.,
en voor IngezctneQ e1l Ntet.lugele~
Likwidal.-qurep ,'-r.Ji,1l O'ltferliDje.)bat.
8()~Jl.ppjjen eD Fil'JUfl'. .
Voor deh1vorderfng·van VerbAn-

de." WI3seis en I:nd.re aëhu.lden.
VO'Jr I<1',,,·nl,,ir·van (leldop, '£eNte

Verb 1:nden:van 'V!l8tiirQ,ed en andere
woe Igól( iu«lé S.curltelten. het Be-
feglJ"n van ·K~Q;I~I, ~.n Koop, en
VerKOOp ván Vast8óéd.n ander
Elllén(lom. ---DiREKTEUREK :

PA.Uu DE VILLIERS, Pl"OCllnIV,
VOOIlZ,I,TTER.

lIURY flows, C. T. Vos,
J. C. Ho,all':YR, H, ~f.ARonn,

C, M. USRlIAIl.:J, K J EABP.

Drzullren Me heu \Vell~,ch.enun t'utelleu
~iilll'en hen te 'nommeereD ala .._De
K.i)loU'i1\~e \v_ca-mer en Tritst' !lMt·
Iébapl,lij." , ' ,
. 'Gif'bO -YMól'yent8"Talt wmt beetierd
dOor den Seel'eiaria."voor, ..neu daden d.
~lUltséhappii '.erán(woOrdelifk lIijn sa)

WXAltSOR,G TAl.. ;. l.. ~,

,VQOI:het 'Gu.ta~~eeren van d. EerliJl.
,piiiJ" ~htaé~penTt~ii n. Ge!~"ffei:.,
.van 'P..l'IIOaen dle 'VeranL\fOOnleb]ké PUllI '

ti_ ~ki--'.biJ h:e~ &.taleD no een
Jaarlijlrnlo. (trem... .;

H~ Q,EBOUW IS VERKOCHT
BeVoorraad moot nitdetl W~ geruimd _A'..t ... I1..'

B'ezóe_kersnaar 'de Stad behooren. '0,",
'-een bezoek te ·b~ngen. en zich van _nl"
der: .ngo-bodene Koopjes verzeke~/
Verre;et ,niet:

De·Yeornad moet Verkocht worden.'
Boek ftJl Plein en SpinstrateD, ltaáJM1'&4 "

h
Uc'ltohll!r' kwártaal.

.Ap'plie.twn ',met GetnigscbrifteQ
, zllllen ingÊlwach.t worden tot 12' Juli
, 1897, door den Hoofd Onderwijzer;
Op het Couvert "moet het woord
ol Applicatie " staan. ,

Logies te bekomen tegen £24,
per jaar ..

Hoofd Onderwijzer.

Lady Grey, Robertson 19Juni, 1897.

WEGGELOOPEN,

'l\'l· IJNlIEER,-Negan mundetlgeJedel\
: betuigde ik in een brief un Il Y1lD

le goede uitwerking van RlIEUMA'rl.
OU HO in mijn geval. Ik ben 00 ~ Olid .
en heb 23 jaren laug geleden un CnRO~.
ISOHE A TllA.M. en RH KUM..A.TiEK 8'. ';
zoeLte verliol1ting van vele beroe.md,e:p
neelikundig\m, eu probeerde alt- '.ooder
-baat te viuden er. had in miju pval ,~I,.. ,
geloof in menschelijke be~h,liiq ,.... ,
loren, tot da:t ik RH~.UMA~C01\O:·~
beerde en In eens !lIJO MIJn: Nftr!lfgi...... '
~heumatitJk en pijnen iU,boofq~~ .' '
zwht verd~8ne'ó 6U het Nft'Wl'?Ij, _ ft ,~,

wijd verspreid d&~ .. onmeeeter VI.. Ro t'
amper heellemaal gesond 1'flW n.a a
\VolIJeJ"lijke Medicijn," en dit Will weri1r-1 i
"et ",e"AA1; elkeen dje het probeerde' b
beet het II&n.

De heer J IoC08 \'AN ZIJL VIJl Vl&ldontein UDr van Stcijnsbnrg), is genmG 'Rtl
een schijnbaar oegeneeslijkgeval vaDRhea..
matiek en Jicht, Nooit., zei lijlr moede,
Mevr. VANZiJLaan mij, w8.B eree:ner~erp-
val van "Koorts Ziekte", zooala sij het noe-
men. De eeste- dosis RHEU \i A.T1C.U:RO
deed de lijdende jonge man r'Wl~ig1Ia:pet\en
medeeijn werd voortdurend toeR'ediend'
hoewel da buren en vrienden lleidtm. da"
nij uiet ver-wachten dat hij levE'n11011. «'IK
zij t.ne.-ma.I.1 h-;~T. en ~i;uiJ<de van de, ge.
l.eeshacbt van de llHElJMATICU:aO ell
PILLEN.

JONES RHEUMATOURO.
lIe oude heer VAS DER W&LT, .-an Red-

do,-sbnl'g, werd genCl':endoor een hotte I.
De heer A., Co I:TY. KE, Brandvlei, Middel·

bul"ó' C, C, vond dadelijk vel'lictin.g., :Miju
eoon JAN CII zijn schoonvader. de heet J. A.,
SMIT, van wouderboom. Burgeesdoep, wer-
deu OOI.; genezen maal' ik moet nu llait!'U-
Ik blijf IlW daukbare vriend, J. '0. Vl\tl

Het gr'OOteZuid.,H ..ikaanscha geUOt-'imhl,~1
VOUI' J icht, n,i,eumt.iek, Rhenmatisohe Jic.l.t
Le" le Jioht, Heup Jicu&, Aangt'lftcb,
pijuen, enz. en heeft \'eI8 dai~n.den:ge-
val l.. u, v.ptll e'lóur dan bovengen noemd4ót
1I""'''''''u, Is verkrijghaar Vil') all.eA.potJv..
keI'll en Winkeliers door ge het.l Zuid •.Afrib , '

DlJIPENDEN geënte Vrucht-
2de' Klas.se P'iïB1ie~e ~'1,)oomen van de keurigBte
~ te :Wy Grey- soorten overeenkomstig naam:

Prijs ni.et bovengaande 1j-
. Dri..~ande Gua~a-s en Loquats
Phjs 6d..

500 L~ino('n (Seedlings) vrij van
insekten. Prijs 1/- '

Doe aanzoek bij
e. *- 'NB:ETHLING,'

Ever Green. Stellenbosch.

WEGGELOOPEN

VAN de plaatsen der ouderge-
teekendan :-

(1.) Een vaal merrie Ezel, G jaren
oud, lang manen, gebrandmerkt
met hoefijzer linkerkant mn nek.

(2.) E-en donkerbruin merrie Ezel,
4 jaren oud, gebrandmerkt hoef-
ijzer linkerkant van nek

(3.) Een reode merrie ~zel, gemerkt
J. L. op bout, manen ongelijl
geknipt.

(4.) EAn bruin E7.e1, gemerkt J!
linkerkant van den nek.

(5.) Een donkervaal merrie Ezel.
(6 eo .7) Twee swartbruin Ezels.
(B.) Een zwart Ezel, gemerkt ,F. op

linkerkant van nek.
(9.l Een blauwschimmel merrie

Ezel.
(101 Een vaal merrie Ezel.

Degenen hij wie gemelde E.zels
mogen-eenkomen worden vriende-
lijk versocat dadelijk kennis te
geven aan de l'ondergeteekenden
door wie alle billijke kosten betaald
zullen worden.

S. J. v. D. SPUY,
Oak Eale,

(en)
J. G. LOUW Sr.,

Phisantekraal

VAN de plaats Klein Dassenbel'g '.
op Dond-erdag 10 dezer, ..

Een wit schimmel Ruinpaard in "
gr-edo conditie, slap van ooren,' -:~
getopte staart met een paar zwa-rt -,.
merken op zijn borst; laats g:ezién ,
in de richting van Piketberg Brug, .

Heeren Solrutmeesters en anderen
mj wie bovengemeld Paard triage
uit komen wordon \Tiendelijk ver-
zocht dadelijk daarvan kennis te
geyen aan den. ondergeteekende, <;.
door wien alle billijke onko teen -:.IIlE ItM EDE gesch iod t Kenn is- zullen worden betaald.

, geving tot algemeen naricht. 'II. RUPER'n,
in termen van Sectie 13 van de Klein Dassenberg, .,
"Municipale Wat, 1882," dat zijne P.O. Kalabas Kraal Station,
Excellentie de Gouverneur voor- or
nemena is een proklamatie uit te EATON ROBINS & os, ' ,
vaardigen onder de voorzieningen ,

KaApsta.(i; ,van genoemde Wet:
(1.) Vormende het dorp Clanwil-

Iiam tot een Municipaliteit onder
de voorziening van genoemde Wet,
onder den naam van de •. Munici-
paliteit vap Clanwilliam."

(2.) BePalende de grenzen er van
ala volgt:- 7'

Van de junctie der Olifants- eb
Jan Dissels Rivieren, de Olifants-
rivier op, van daar langs de Jan
Disselsrivier af tot aan bet Zuid·
westelijke baken van de dorpsgl'on.
den, nabij DarrskraaJ; van daar
langs de grensscbeiding tusscben de
dorpsgronden en dlOlpblatsen Ronde·
gat en Platteberg Daar de Jan
Dissels Rivier van daar 'langs de
Jan Dis8I;l1s Rivier, af tot aan de
naaste pnnt van baken X 1 op de
Kaart van de DorpsS{ronden No.
2783 O.K., ingelever j ten kantore
van den Landmeter.Generaal; van
daar naar dat baken; van daar langs

Bul, 8 de watervoor naar de Zuid.oostelijke
grens van des dorps private eigen.
dommen, zoodanig dat ze in de
Municipaliteit worden begrepen
naar baken b 1 op boveng-enoemde
Kaart,; van daar naar de naaste
punt op de Zuidelijke grens van den
grond gekocbt door de Re~oeJ ing
voor een woning van df'n Civielen
Commissaris; va.n daar langs ge·
noemde zuidelijke grens Daar de
Jan Dissels Rivier; van daar langa
de Jan Dissels Rivier af naar de

J. J. HOFMEYR & ZOON, Brug; van daar langs deu publieken
Afslagers. weg naar de Zuid.westelijke grens

van de Augsburg Erven; Tan daar
langs de grenzen van de Augsbur~
Erven. zoodanig om ze in de
Municipaliteit in te sluiten tot waar
de weg naaI' Van Rhijnsdorp weg

, '.' ,draait aan de Noordwestelijke grens;

DAAR bet wen~helij~ IS. ~n van daar langs dien weg naar de
. ged.enkteeken. iD WIttenvIer, Jan Disels Rivier; van daar langs

Welhngton, op te nchten waar de de Jan Dissels Rivier af naar eers.t-
vier jeugdige le~ens verloren we!'-· genoemde junctie; en
den zoo wordt hiermede d~em~~- (3.) Zes Raadsleden er voor toe-
de vrienden hartelijk en vnendeJij'k kennende.
verzocht mildeliJk hiertoe, pij. te ObjEacties moeten ingediend wor-
dragen tot deazelfs opncbtilig den bij den Onder Kolonialen &ere.
aId.aar. Het gede~kteebm -zal ~160 tariI bin,nen den tijd in Sectie 1S
kosten. .Alle ~£ten .z';lh .fm1 fier Wet'~~hreven.
kantore van di~,.b~, ,~ ...acht HENRY UB smDT
worden., .Dez.e gr-ftién zullen ~etkeQd, ' .', , ' .
wOrden door de KolQinmeD ftn dit OndeJ' KoloBlalen SecreulrIs.

~~d. K=~~en~8, . .I,
l K"pUacl,l,* Juni, 1897. @:lBi!!

P.K. D'U rbanville.

CLANWILLIAM.
GERHARD R. JOOSTE.
Secretaris Schoolcommissie.

Rouxville, O.V.S.
18 Juni 1897.

Oprielltillg van een Municipaleit

Publieke Verkooping
VAN

UitgelanD Melkkoeien, Paarde ••
lamD, lageM" Varten~ eOJ.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERING l

MA,ATSCHAPP~.r.

o P G E RIC H TIN 18 -4 &.
~l

Geincorporeerd bij Acte van Parlement 188t . !

Hoofdka.ntoor: DAl!.LINGBT1!.liT, K&&}It&d.'

TClklven in fllt-rban., Rloemfo1f,UiA '-"
Johanneabu,rt· ,

DII!EKTEUR£li :

Ron. ALI<'RED EBDEN, Voonitter.
H. M. AROERNE.
HENRY SOLOMON. SEN.
FR.ED. J. OENTLIVRES.
PAUL Dl! VILLIERS,
GODFREY SlCHEL.
J G, STEYTLER.
HARRY BOLUS.
Hon. J, X_ MERRIMAN, M,L.A..

!EMU OBNEESliKUDIOl ADV(~Ilt1a.

G. E. 0, ANDERSON. M.D., M,C., Lollabll
M,R.O.S. Engeland,

1AAl!.LIJ KSCH 1 P&ElUE -
INKOMEN \ INTEREST

FONDSENIN HilDEH
G,h<.a Bekgd ill Zuid·Arril_utl,~

E6n gedenkteeken te Witte
.Rivier, Wellington:

UAT8TE UITBETALINGEN, 1889.

(
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• A. WA

Arc~itecf e.11 .L~
, 12 WAALSTR ~

K.A.A..P '.----._-----,--- - - "
SOMERSET STRAhOt.

'sae ~ __:n..e_~-1r~a,_!ar;':tj
. KAAPSTAD.

, !

~,ii~~·SrlLA.!-a,·.··m..a::p···~.ka·G~l'''"&W.B-·'-~:··.,' <S'et·" .
, .' \ ' ". . ~ " ' . .

... '~'. ' " .'.'~ . " . ",.. ',. ~ .
, -.. . '. ". "_

-." ... ,

EERSTE-KLAS

LOGIESHUIS,
G. BLAKE •

DE BESTE STANDPLAATS,'
BILLIJKE PRIJZEN

.-.ALGEl.rreENE Agenten in, Zllid,-Afrika voor NE~S en ~'J
beroemd njet-vergiftl~fVloe)baar Schap~ndlp. T~~~

. Acht Gouden Medaljes en de Ifuogst.e ~ook.ellljm~ op de Wen:u I!
TE'nto~mstelliDg te Chicago, Noord Amenka, ID 1~93. . -.

Bobaapboeren behooren di,t Dip eens ~ probeeren en zlJ zullen overtuIgd
.worden dut het het UItstekendste IS. ..

Het v rmellgt zich vrijelijk met koud water. Vraag .er 0tr;t b1r DW'
plant-8.eJijlc Dip. Depot. Getuigschriften van ZUtd.Afnkaansoh,e
Boeren vrij op ontvangst van Ildres.

IJzeTe~KetcJ9 om Buitendeurs met Hout of Kraalmes~ verwarmd te
worden voor Let maken van Kalk- en ZwaveldIp, van 20 tot
60 gallons.

Eeni e Agenten voor Kn~p8tad en Omstreken v~r de beroemde
~ixon Sproeipompen. Een tweede bezending nu verwacht.

Ook voor het beroemde Nlxon Sproeimixtuur. Vruchten.
Benige Agenten voor Kaapstad voor de Amertkaansche

droogera. De Een voudigste en Beste.
Invoerders van Verbeterde Amerikaansche K,afsnijders en

Persen. .
Inroerdees van Graven, Vorken, Schopgraven. KrU.I~agens

Pikken, B.OSchpikken,Pompen en Pijpen, Wijngaard
Cultivators en Stalen enz., enz.

S()(lv&ielala eenige andere, ®.Jf8p1<l:e
-HH.n"K,r bet IJzer zeer "....~;.;,...",...c..:

eel). temperatuur oll'wec~erleg[)ruu .
. . dearstelt, i .. .. .:. , . ',:. _

De ~1~lljIUJHJII"; is binnen gemak~eJiilFen 'AfS'tapd:"v811 t&8pt,~"d~Si:)'
Lowry.'8 is de tegenwoordige ~r~UiQU8 Spóorw~g~Statié 'da~.hjo'eD;.\', '

Het van Caledon wordt als. een de., 008ten· ,ilf ~llld~A:rhkll
bescho Hot Saaatoruim cn do BalÏen zi~u -gel~~lft op l.....n h~uvel
meer dan IOOOvt. boven 4e oppervlakie d~~~ee; en Li~D('n -7 minuten tt' ,
Toet van Stad; elke zorg en gerief worden voor kranken en OOiett~ril

bezo1:t dier W~terE'n (zoowel voor't -Drip-ken al'! het ft:ad~n)
wordt veergesobreven voor hen, die ljjde~ .,uaI_l Urine K,i a~en,
ZenD .AandoeniDi8n, Dyspepsia, Anamna., JIcht, RLcum.8tltlk,
Lumbago, NeuraTgia, en verwanta zil!kten. Het KolzU11r.m het
water een prikkelende uitwtlrking op Il t vel. 'De
Wateren een 'fanie bij herstelling "an s!ld· verloopon.d€
ziektan en voor zwakheid. waardoor ook (mktaun ; zij zijn Ze,el' aa-ngcuaaJD •
voor den stiaak: en bieden Tafel' Watcr aan van de bes!e l!Ji\.'i. . .. .

Pamfle~ten, Ontleding, GeneC$kuutTigo,en 8u:d.e..ro t3p'pottéll, Tërmen
en alle ve~re bijzonderheden en inlichting zijn te bekomen op aanzoek
bij i: " : ': ".

i ' MEJ. HALLS, El.;onare8.Tele«ramm~n j_U HALl.S," Caledon.
I--------~I----------------------~------~,~, ,____

-', . '(ON~ EIGEN :MAAKSEL),

.: ···'1;00£0 GEMaOnD .SOUEO fSSCHfNHOUT, Jl UI EEl lEDER RBCOIIUDKERKI ,

THORLEY'S VOER
VOOR

K'O'MPLBIP'r, ,

Sêl ·1Gs. £9· ·:LS..
" BE:VAiiENOE· 8 ART/KELEN ALS'HIERONDER:, '

RUNDVEE,
Paalden, Varkens, Schapen

ENZ.

LACTIFER
Voor het grootmaken van Kalveren

Zonder Melk
Eenlp Apnten,

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

'.E:I((l) ~ ~ ~ ~
Jioodig hebbende Ploegen of Doerderijgereedschap, be.

hooren, alvorens die te koopen het groote voorraad
• van de heeren ,';;_

~. »4. ~C>SS~ ~O'_
t;, Ploegen en~ Gereedschap te inspekteeren.

YAlf D. SPDY, lDBLlAN & CO.
Yandu Afsla~ers en Apen/en

Tel. ad, MlIlm£>sbnry en Paarl:
"UNITY,'•

Zuid-Afrikaansche
BIJBELVEREENIGING,:I.':.1;d]lD~o:I.:·4I!.p.:._.

'UIIL fil GlLYJlJmBD 11 YO~TOOfl~,;'YO.IlOld •.1i'''''811J11!
8 rt" U 'rt.; et Je rt. Wtelu, litt GEBWICEBID BBiiUJIJlB

usn TOIDS,. JU 20 ,.~ 100 INt loog ..
De eenlp Windmolens p,naakt 'met

. Wlel.en Bewee8'bare· Torens. , ZuUen'
meer water DOmpen dan Mnl&, ander.
-MQlens In de markt. ,

De hOoaste prijs werd beh .. ld door
deze II Motors" op .de Chlcqo Wer:eld
Tentoon-atellln&" 1898.

De "Verity" Dubbele-voor Ploeg AANZOEKEN Voor de openge.
vallene betrekking van

Secretaris en Bibliothekaris (in de
plaats van den heer Jacob M. de
Kock:, die wegens klimmende jaren
verplicht is die betrekking Deer te
leggen) zullen tot 30 Juni, e.k.
ontvangen worden door den Voor-
zitter. den weleerw. Dr. J. Kotze,
of den Secretaris, den heer Jaoob •
M. de Kock, van wien alle bijzon.
derheden kunnen verkregen worden

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

Op last van het begtuur •
JACOB M. DE KOCK,

Secretaris.
Kaapstad, 10 Juni, 1897.

;
l,
io•

UNZON LXJN
KONINKLIJKB MAILDIENST
OIOI8TOODOOTllUTS01UPfTI

(BBPBJit.KTJ.

DE Mailbooten der Maatschappij ver-
trekken van Kaapetad naar Engeland

via M.deira, om den anderell W~ t.o
, IIUr D.m., ala onder aaaleggende

VOOR ENGELAND.
" 16..-MR~rCAN, Kapt.. IlA:YNOLDs'
" 50-NORMAN (Twin Serow), Kapt, MOLOH.

Juli a-TARfER, Kapt. MORTON.
" 28-MOOa, Kapt. GRIPFlIN.

Aug. I~-scor (Twin ~tw) Kapt W.RIIEIi.
n 2"_ME~WAN, Kapt. RSI "OLDS.

êept, 8-NOR.H.A.N erwin Screw), Kapt Mo LO!> f,
" 2~TABTAR, Kapt. MORTON.

IXTR.l BOOTEN VOOR ENOKL.l!'JD,
GIAKA (Twin Berew), KajJt. __ , omt"",!

Jalli.
GUAL (Twin Screw), Kapt. t)YLn:snm, omtrent

Jllli.
ATHENIAN, Kapt. CHOPE, omtrent J.i Jub.
GRsEK (Twin !'erew), K"I'I. AR.l(HH'J.\V. "mtn',,'

omlrent IU JulI.
G.IoSCON (Twin Screw), Kapt. MAkTI.\, om,,.,,.,,

J2 Augustns.
OEULPH (Twin Screw). Kal'I. TI so x, uru t rent t6

Ao~llSl us,

GOrB {Twin Screw), K"'l't. BIl.&l!l.IEK. ornt •• nt ~
Sept.mt ber.

GAIK.A (Twin Screw), K "pt. Copp, omtrent : 3
September.

Een van de Maatacha.ppij'B r:Jooie Stoom
'booteD za.l SOUTHAMPTON verlaten voor
H,AMBURG, kc.rt na de IUInkolllilt van
deze Mailstoombooten.

RETOURKAARTJESna&J'ENGELAND
pngba.a.r voor Zes Maanden, worden nit~-
reikt tegen een vermindering "an 10 percent
op den Dubbelen Po.\'Sa.gepI'ijs, .

RETOURKAARTJES nli&!' UA YENS
}angs de KUST worden uitgereikt voor. de
terugreis binnen Drie Maanden perde Umon
of the CaaUe .Ma&tschappij Stoombooten.

Voor V I1IoChtof PIIB8Ilg8doe men aanzoek
aan de Kantoren va.n de UIliODStoomboot
Maablchappij. AdderJeyatraai

LLOYDS' A.ERMOTOaB HEBBEN OOK Ilf
ZUID Ali'RuU GJilTBOKltEN:

!Jouden MedaiJle VADde 'Landbc)1l1r Vereenig.
Ing te Port Ehsabeth '..u ... 1~
Oooden Medaille en EerJten Prij., JohaDD~
borg Tl!ntoonat.elliDg ••1.· .. ' ... .: 189A
Speclalell Prij., Westelijke Provincie, Ten.
toonstelling, Roeebank... '" ... 189:1.
Eersten Prijs, Westelijkll Promtcie, TeDtoou~
.telling, Roeebank .u '" ... 1896
Eenten . Prij I, Port Elizabeth, Lr.ndbouw
VereenigiDg, , ... 1896.
AanberOll!D door het :Besproeilll8J Depe.ri.

ement der ~p Kolonie. :ale hN beat ge.chikt
om ·water te pompen,' 'gevonden door d.
Governement. Diamant. Boren ·k -gebrniken,
of in opene putten. -:.' ....

De Lompe hooten Windmolen wordt DU
snel vervangen door net Stalen Galvániseerde
AEREl'OR. ' ~.,;;. .

Lloyds' St.len AEB.lI0T0iB 100pell, mri
den lIachtateu wind, '.ijn-" ge_I uU":"oe-
rend, en wer.ken i.ilet een ;~.D, "'asten .bg.
Het J.DIOTOR iide ~~t.e en m.t.

ecooolDischfi ·Beweegende ~ht kr .1réreld,
een POIDP Toee~1 ~o.tende.11 '1fehdg meel'
du eeD. goede paarCI; tenrjjl.het--d •• ll taacht
lOnder een:!K_~Oht óf _tG. .,;ei{t.; I

Het. A.I&IO'l'()B. llee~t ook 'poediA' de '
plaat.. in ·~.'.D de !oggw 'ea kostbare .. Noria
Liftll " of Bakkies POID~D. .
Zij !He voornemen.IiJU:Wmdmolent.oeatelle,D

k Itoopen móeten Wél óncl4rr.ëheidan tOlillChe . . fn W· TO ha' 10' K .
Lloyds' Ga.JVAni~ '8~ ;mXOTOB.8, -en ' 3 Von )f4t~>',9P, . A.80B'1'UIL, met . ~~ ei ag, lIItá em 8.ltJb
ander" inferieure.én. w~l9olle nabootsingen. . beDed-. en eeD Kapstok: aan elke Z:vde. .a J.:48.Het echt4!, Llofda' 4QQToR. AI het goed.
kOOJllt ea .,beate beYOllden·. worden, en heefl
den t~ ~ dOorgea~". _

Waoneer 'VereUoht, w01'den. ~bikte per.
IOnen gelO"n!len om het toeetel opkizetten,
tegen enkel gedeeltelijke reialtóeten, of 'Volgen.
l_peciale IOhiiki"g. , ,.

Schrijf olD- prijllij., en getnigBcbriCten,
of Eend bijlOnderh. : 'omtrent diepte YIoD.

den pot óf hpeveelheid water ene., waarnit eene :
berekening der kOliten per 'Volgende post I&]
toegezondea worden.

,
HANG1U.II1", 3 "Get" Duim wijd .p 6 "oot 9 I),uim hoog~ mer. I!5Dl¥lg1as
• " .ta Duim bijU Dtlim..5 e8.

J

. Bovengenoemde Ploog is van Staal gemaakt ten gevolge waarna
hij Licht en Sterk is.

Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Soharen.
Ransornes, Howards, Zweedsche en .!merikaansche Ploegen.
Rans~mes en Howards Eggen. Dam-Schrapers, Grond-Rollers.

De Massey Harris Cultivator
. Ket of IOnder Zaaijer. Deze is de beste Cultivator nog pmaab

eo geeft alle voldoening.

f~~·~··.
t<l -lt j

ZUID-AFRIKAANSCHB
gONINKLIJKE MAILDIENST
De " CASTLE MAIL " MaatschappIJ.

DE Stoombooten deser Lijn vertrekken
V&(l KAapstad IIIlII.I' Londen om deo

anderen Woensdag, te , !llll' D.m:, Daar
Madeira. en Plymouth, te Slut Relena en
ÁtCenaion aanlegg-eade op de bepaalde tu.
echentijden.
Jltnl 9-DUllVEGA,N CASTLE, Kapt.B081~80lf

.. ·2:J.;-ROSL.IN CASTLE, Ka:pt.. TuVlUl8
Juli 7-H.A.W ARDEN CA..8TLlil, Xapt. RIGBT

tt '91-'I'ANTA.LLlON CAS'I'LB, K~~~uwcn
Allg.4-NO RHA.M CA8TLBJ KApt.. !ION
'.. J8-DUNOTTAR CASTLE, Kapt. Hu
Sept. I-DUNVEGAN CASTLE, Kapt.. ROBIN80lf

R. M. ROSS& 80.,
STRAr·"DST~A 'T. KAAPSTAD.

11th Boeta loor Eqelud, Jla Lu PUIIIU
WARWICK CA..STLE, hpt. -, omtreoL 10

Juni, via St. Helena en Asccnnon.
AYONDALE CASTLE .. Kapt. RR.OWN, omtrent 10

Juni.
GUTH CASTLE, Kapt. W.laDEN, omtrent

Juril.
TINTAOE.L CA.LTLE, Kapt. RE::-:DALL, omtrent

Juli.
RAGLAN CASTLE, Kapt. BaTN, omtrellt 8 Jul!,

via St. Helena en ABoension.
AR~DEL CASTLE, Kapt. WINDElt, omlroot 21

Juli. ,

Voor Vl'1ICbt of Pusage vervoege m.J1
sich bij de A.geoten vu dt, CA.STlE
IfAILBOOTMA!TSCHA.PPIJ, (Bfpel'kt

•. ,'.Voor gebruik met Een of Twee Disselboomen, htr& Sterk voor Zuid!ttik&.

SOHRIJF

dsche Znid-A:frlkOOIiSche
OORWEGMAA TSOAHPPIJ:

I,.ETTEN ,9~..P~S NIUEW E:.NEENIG ADRES:~.D..eD. <=0.,
BURGSTRAAT. KAAPSTAD.'WHITE

RYAN
CATALOGUSSEN. & CO.

DOKTE-~'S RIJTUIG.

14.- re, 18. BURGSTRAAT. KAAPSTAD

.. .
Kortste einGoedkoopste Route voo~/Reizi8'~rs en

Goederen var de Zee naar ~ohannesburg. Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marque~ (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 (1ur naar Pretoria.

I

3 VO:aTKt.unTUEL voorzien van een Spi~e]glas 18 duim hij 14 duim op
. patente wieletjes. ~2 7a. '

Bovengenoemde is aanmer~~lijk beneden in prij~ dan de inferieure ing~-
voerde artikel~n en daar WIJ slechts hout gebruiken dat goed gedroogd 18
in de Kolonie lullen Koopers het voordeol hebben van oaze waarborgd at
de M'tiiWeD de hitte yan het klimaat zullen staan.

{,;

JJ ", tt

Dagelijksc;:hepersonendienst van Durban (Natal)
naar Johanne~burg. Pre.toria~en andere, plaatsen in
de Transvaal en Oranje VriJstaat.ft .

1f. BESTE TUINGEREEDSCHAP.
·1.... ~. ",j~tJCh&P. Rlchel_, Goote.n_ en
j;~\.- De.k ...aI.M.l.... l, Ver"W'.OUe en K"1iIra.at.n.
';.:i:OJILR:DOL•• ZVM., da Itroote W"olbe'lllraarder.
~~:~ ~ 1'1':00 UG!: PRIJZEN BIJ'~

:,h;,: lrO,OB & DIXIE, Kaansta't-~i;,~:~
J. O. SMITH & Co.,

IJzer, loo en Tin1merhoutMijnërt ~ ft ~op.
KOLON' . EN AMERIKMNSeH WA8£Nff'OUT G· 7 B~ijLEE_RDE enT on.geocu-

.. . - . - J . .- 18érde LJmoen- Nal'tJs- ('!)

SOOM .ZAAGMOt..ENS~ ~ ZU1ll%noeo Bool,Uen te koop ~ij
nree' S t R' ·b···1':' Pl' o.A.. v. D. MERWE,
D raa.. en ,. lB" aaKS . em, ejo den beer STl;CRT,

.Wellington

MONTAGU

G. P. VAN ZIJL,
Vendu- Afslager, Algemeen en

Wetsagent.

GEVESTlCD ,SEDERT 1'870.
KANT09R :-BANKQEBOUWEN.

Gedrukt en t'ïtgegeven door de Drnkkero MA,
BChappif t'an de '"ndt de ViU.len .Ii: Co., Be
perkt, un hnn Kantoor hoek 11UI Brng en W ....
8traat., Kaap&tad •
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