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DE ECONOMIC
HET GEBOUW IS VE'RKOCHT

I '

DE yOORRAAO lOET UIT DU WEG GERUIlD WORDER';
Bezoekers aan de Stad behooren

ons een bezoek te brengen en zich van
eenige aangebodene koopjes verzeker-
en. Vergeet niet:

Ve Voorraad moet Verkocht worden.
Hoekvu Plein enSp~utrat8JI, Kaapstad

DEEL 68.-No 6,399.1

De ond~rge~~~i~l; ~~bo~b~~
~ [ daartoe EDE .heer W ILLl'JItl J. DE KOOK, die wegens zie-kelijke o~tandigheid' H. VISSD en

besloten heeft de Boerderij op te geven, heeft def enderge- ,Iaat. gaan
teekenden gelast publiek te verkoepen l unne

'X"e .R.ON'":DE"'ICL.I, !oDIIS))!&; II
.\

(Omtrent half-weg tueschen Malmesbury en D~rling) GE~u"'J.LL~
. . I bij

Op DINSDAG 23 Februari :1897. Publiek
, , i de Levende

I.-De Kostbare Zaai- en Veeplaats :genaamd "RONpEYLEI," reedschap en Gra~n
met de aangrenzende plaats, "LANGEDAM," groot in ~ijn geheel de uit: ',.
3~86 morgen:-Deze plaats.is behalve dat zij een goede zaaip~t8 is, bij I. Levende Have als:
UItnemendheid geschikt v?Or groo~ en kle~~ vee, en is voloP. voorzi~n 120 Aanteel Beesten,' waaronder
van standho~dend water UIt verschillende .zIJfer-da..mmen j ook:,IS er ruim . . .Slechtkoeien en. Vaarzen i,uit

d h kt hId ..... Du H.u& l. HrueR, Mairenberg.gron gesc I voor .. et aan ~ggen van tuin, en WlJngaar. . r ; . een beroemde Jel'86y Bul W&lUdc Heer,-Wees zoo gQed mij

, De gebou wen ZIJ~ allen ID e~n goeden staat. van ~aratle,:en be~ta.aD 60 Slacht- en Treko88en, "Urioodin," 100 ~g fj dit. bekomt.
UIt ?eTl rrum en su.ffisant WOC1phUlBonder stroodak, B en, wagenhuis en 300 Aanteel Schapen en Bokken, allen~~ ~~~~IWJ~::~~o,
bedienden vertrekken onder :r.Jzeren daken. , 'sommi e e8chikt voor den rust mogen hebben alA Ik.

Bebalve de woonstede, zijn er twee opstallen, die goed: verhuurd slacht! g !

kunnen worden.· 100 Vette Lammers
II. Leven.de Have, ala: 8 GedresseerdePaarden (mertjes

en ruins) ,
1 paar KarpaaRlen (Zwart Ruins]
1 lot Varkens,

Il. Boerderiigereedsehap, als :
1 Eersteklasse Bokwagen
1 " Tentwagen
1 Openkar op veeren
1.Kapkar " c "

1·Dogkar " "
1 Bakkar" "
1 Snijmachine (Daisy)
1 span Stinkhouten Jukken
1 " Wagen Tuigen
2 paar KlU' do
1 lotZensen
1 Nasibauk

Graan- 2 Waterkribben
i> Dubbele-voor PloegenBensoms
,2 Enkele- voor " '" ;
lEgge i

Eet- Voor- en Sla.apkamer Meubelen van de beste soort, Glas et ~(l'4;\.L''',:'f.l, lot,W:-Jjl1r~n , ..
werk, en .Ki:mkengeroods.chap. 1Mroer een eersteklas 'Piano ru Ilot 'Bótel"V'álWIl:~~","-
orde, 1 Groot Harmonium, 1 Klein do. i I-lot Karnen

V.-Een hoeveelheid Graan, bestaande nit Koorn, HavJr, Garst I lot Graven, Pikken ell Vorken
,cn Rog. enz" enz.

Ill. Granen, als:
100 mudden Eerste - klasse

Koorn (Baard)
60 mudden Eerste - klasse

Haver.
En wat verder zal worden

gebracht.

FILLIS'
GROOT CIRCUS

E ,\T

MENAGERIE.
Open Eiken Avond.

MATINEE ELKEN ZATERDAG.
MENAGERIE DEN DEHEELEN DA.~ OPEN.

Dieren worden gevoed om 1-1 uur v.m

p, E, FILLIS Eenige Eigenaar.
H. T, PH1LLIPS Agmende Bestierder.
CHAS. BARRAS~ Secretaris en Tbesaurler

ODD-FFLLO\VS ZAAL,
PLEINBTR.A..A.T.

Open s Morgens, 's Ilddags en 's honds,
DE Kd~GWE LONDENSCllE

WA S S EN BEELDEN GALERUt
Een zeer r- leisame ver-zatneling van meer

.Ian 100 Val vereldberoemde personen,
Do meest bekende mensebeu van alle een-

wen en vo lk en. Kamer van Afgrijslijkbedl'Jn
Open \0 v ':1. tot ó n.m.; a' Avonds 7 tot 10.

6<1. ESTREE. ed..

"BEAOH ~OUSE,'7
SOMERSET STRAND,

NIEUW LOGIESHUIS,
FRED J. HOITSEMA..,.

BILLIJKE PRIJZEN! GOEDE BEHANDElING I !

BENOODIGD
Er:" Onderwijzer voor eone

\Vijks~'hool, (Gouvernements
i!E"u:,sldieeI'tle school) distrikt Kru-
i!l'rsi;orp, Z.~\.R., "

S;,lari, f12u per pal; met \TIJl'

kost "li inwoning, en vooruitzicht
vun spoed ige vl'rhooging. Werk-
zaurnhedvu tt' beginne]l ID April, e.k,
Gctllwschriftrn van bekwaarnheid,

goed z~delijk gedrag, eu van Ii!}-
maatselrap cener Pro~stantsche
Kerk moeten de applicaties verge-
zellen. Applicanten moeten tevens
geIl illig zijn, indien noodig, bet
door ~éhoolwet vereischt.c Aanvul-
lill'7S Examen alhier af te leggen.

:>

H. C. J. BECKER, V,D.\L
HilS Gï, Krugersdorp, Jan" 11-<~lï,

WEGGELOOPEN,
01' Donderdag den 28steo

Jalluari 1::<<Jï, \'ftn de plaats
" Kkinbl'rO'," nabij I3rel'dl'l'lYler
Statie, .l'e~ rood bru in merrie-ezel
ollltn'nt zeven jaren oud, manen
kort geknipt, brandmerk H. V. op
de regter houp, regter voorbeen
kaalonderkan de knie, l,aatst gozien
ill de kerkstraat van . Wellington,
gaallde in de ricbting van d.c Paarl.
frelTen schutmeesters cn anderen
bij Wil! zij moge "komen aan-
loopen, gelieyen dadehJk kenniS te
geveii aall den ondergeteekende door
wic!! alle billijkc onkosten zullen
betaald worden.

A. LATEGAN.
Kleinberg,

:\ ahi i Breederivier Statie,
6 Feb., I j9ï.

,rEGGELOOPEN

W E(;(a:LOOPE~ van Jc plaats
Kalkfolltein omtrent ccn

lIla;lIld geleden, l'en rood bl'liin
rlli'ITie ('zei omtrent -t jare li oud,
011 lw"lagl'n. Hceren en scbut rDf'e,,;ters
bij 11'Jt.' ZIJmoge aankomen, gelIeven
k"llIll' ti: O'en'n aan den onder'ge-
"'I,\;r'll<k JOOl' wicn alle billijke
klH,'a zullen. betaald worden.

H, J, v. d. Spry,
Kalk fl)l1tl'llI,

p, 0, J'ltiladell'llia.

WEGGELOOPEN'

V.\:\dl:' l'a<lrl, l'en II it ."chirnmel
I'li:II paard, zc~ jaar oud,

I" ,I "Il Il"tiCII handl'll hoog, linkeroor
...)III ,'all ill'ld! '1'.

Ill·."n'll ,'II ~l'hlltml'("tel's bij wie
lu, In,'!.;e,lllllh'J!li'll g,'liL'I'l'1l kl'lIlIi,;
lt' of' I,'il a;LIIdeIl OlJdl'l'getl'l'keutk.

.\:1, l,rllIjke ('llk()"tl'n zldlen ver-
g"l'd ", 'l'd"Il.

~A\!. .i. IJE KOCK,
Paarl.

\r EG(i ELOOPEN
( )1' cl..,11 I··,den dezer, een donke!'

\'J,,, I'aan] gemerkt li. D. op
reclttel'bollt. lh'eren cn Schut-
IIli'<:stenl gelievcn kennis te geven
;l.lll den eigenaar.

S, J. V.iJ.'I DEH ~PUY.
Alexandria,
pio Philadelphia:

. Vendn- Kantoor,

... "alm.. ~, 20 ,~" 1897. . • i . •

Verko~ping .!!!!I::_ ..
VAN

Publ ieke Verkoopi ng
-TE- I ' Kortste en Goed

KOEKJ ESPA N. :Goederen van de Ze
-- I •

DE ondergeteekenden behoorlijk en andere plaatsel'" I~ de Transvaal.
gelast door den hoor C.I. Dagelijksche personendienst _~van Lourenco

H. Louw zullen voor zijne re- Li . thb
kening , Marques (Delagobaarr In 24 uren naar Jo annes urg

O KIINDIG t6 FEBRUARI A S en 61 uur naar Pretoria.
p aM I I ~,'1 ! Tarief .loor Reiligers • lohlllDeSbllrg n 171.--ill £3 171
Aan bovengemelde plaats Hoekjes- I I . I

pan,. gelegen in deze afd~ling,' "",, " h Pretoria £4 Ga. ,6d,-ea.£8 •
Pubhek Verkoopen, de ondervo]- 0 ·lïksche persbnendienst van. Durba'n,(Natal)
gende Levende Have, Lo88e~e- age JI'.. • . . •
ren en Granen enz., bestaanae ujt: naar Johannesburg, Rretorla en andere plaatsen-In

...~. - !', -
I. Levende Have, als. .._ dQTranjJvaal en OranJe Vrijstaat.

4 Gedresseerde Paarden (ruins) \-.------_-------

2~ Vette'Slacht ~~:: en Koei&n ][aa.psche Gouv~rnements Spoorwegen.
60 " .Aanteel Schapen (ooiep) _--;, _

lOO " Lammers f k' St d
II~ Lossegoederen, als: 'Maanlicht Fetet Muzie aan t ran

!1 Bokwagen(bijna nieuw) l ------

1 Extra Bok wagen (halfslijt) De .. bandi":van het IstelLeicestershire Regiment zal spelen
1 Afslaan Tweeplaats Kar ?p te St, James!' van 7. 0, tot 9. 0, n m, .

Veeren
1 Bakkar op Veeren
1 Stelw3g-en, wielen compleet,

(nienw)

APPLICATIES VOOI' ~ovenge- 2 Span Wagen tuigen
b kk' Id t " Kar "noemde ,etre lD~ vergeze 2 Paar Acht-er "

vap gecertificeerde afschrijf ten van
de bij de wet. vereiscbt~ getuig III. Granen, als:
chriften van bekwaamheId, goed 200 MIldden Zaad Haver
zedelijk gedrag, een lidzrufát eener 60 " "Koorn
Pri>testantsche kerk zuUen door 140 "Eersteklas Brood Koo!"u
den ondergeteekende i*gewacht. 50 Balen Kaf
worden tot 27 Februari, 1$97. En wat verder zál word~n

iKenniil van muziek efno ver- aangeboden.
eiachte. Salaris £75 per jaar. RUIM C~IET.

Werkzaamheid te . na G. J~'B. LOUW.
dei April Vacantie. Wit. • 1'. .J. . oomes .11. .•. Wo, lUlII.UW, .0
: J. P. J. DEMPERS, Vendn-i::mtoor,·: -,

Paarl. ' ~~. 2Fêb'J ..l~7 ..

KOSTBARE zAAI- a VEEP
IK DE ..MARKT.

350
10
2

Aanteel Merino Schapen 110Trekossen
Extra Melk Koeien met kalvers 1 jonge oprechtgeteelde ,Bnl
paar Karpaarden 20 Varkens.

Een aantal Pluinvee in soorten.

III. Boerderijgereed.ohap, a.la:
1 Bokwagen 3 Dubbele-voor Ploegen i(Ransom)
1 Kapkar 1 Ploeglands Egge. '
I Bakkar 1 Nieuwe Snijmachine" Daisy "
1 Waterkar 1 Lange Ladder
1 Kruiwagen 4 Zeisen .
2 Water Tauks (400 gallons) 1 Lot Nieuwe Galv. IJzel; Platen
1 Nieu w Venster 1 do do Timmerati~
1 ::-lpanJukken 1 Hooimes .
1 Zadel en Toom 1 Naaiban k ell Slijpsteen f
Zwingels Cll Kettingen, Pikken, Graven, Vorken, 1 Hoeveelheid
zakken, Ankers, half-amen, Botervaatjes, Karns, enz., enz. ;

IV. Huiaraad, ala: i

En. Ein.delijk:
Hct benoodigoe ameublement voor een boerenschool, als: . Schrijf-

tafels, Banken, Black-hoards, en een groote Voorraad Schoolbdeken, en
Schrijfmateriaal. en een menigte andere goederen te veel om te' melden.

De Verkooping begint te 10 ure precies. ,
WILLEM J. DE KOCK.

VAN DER SPUY/MMELMAN & Co., Afslagers
Vcndu-Kan'toOI:, Malmetlbury, 8 Jan" 1896.

Publieke Verkooping Publieke

BIJ gelegenheid van de verkoo- Le' y4nd4 HaY4, Graan, Enz.ping van den heer WILLEM J. U U \I
DE KOCK,

NABIJ
TE RONDEVLEI Durban Weg S~atie.Op Dinsdag, 23 Feb., a.s.,

Zullen publiek worden. verkocht
voor rekening van den Heer
LA)lllERTLouw:

DE Ondergeteekenden zullen
publiek verkoopen voor

rekening van deIl Heer F.!J. V. H.
Duminy, aan "Het Welcome Hotel,"
nabij Durban Weg Stati~ Pp

Vrijdag, den I2den Dezer,
Ten 10 uur v m.

300 1\1udden Zaad Haver
1 Span goed gedresseerde Ezels,

·S jaar oud, bijna 15 hand hoog
1 Molwagen op veeren met

lossekap
lOpen Vier-plaats Buggy op ,

8 SlacllOssen in prima con~itie.
IQ Eerste Klas Vaarzen, 2ijaar oud
60 Lammers, 30 Jonge iBokken,

alle in goede conditie.:
300 Mudden Zaad Haver. r
60 do. Garst.

Van der Spuy, Immelman 4 CO" Afsllgers. 50 do, Rog, en)!;.

veeren
1 Span Tuigen, bijna nieuw
1 Hooi Machine.

LAMBERT LOUW.

Malmesbury,
Feb., 1897. J. J. HOFMEYR & ZOON, 41slae:ers.

i

Onderwijzer Benoodigd. Hoofdonderwijzer' Benoodigd
APPLICATIES met certificaten

van bekwaamheid goed zedelijk
gedrag en lidmaatschap eener
Protestantscbc Kerk, worden ge-
vraagd voor eene Derde - Klas
Publieke School te Tl1irlsta.ne, dist.
Barkly Oost. Kennis van EngeJsch,
Hollandsch on Muziek wordt
vercischt. Applicaties zullen inge·
wacht worden door den onderge-
tcekende oot 10 MAART Mnst. De
School te beginnen met de vacantie
in April. Salaris £60 per jaar en
vrije inwoning.

JAN GREiYLING~
ThirlstOne,

Barkly Oost,
P.O. Bokspruit

IN DE ZIONS KERK SCHOOLPliRL

".' ~

]A~~-II'~~Aft;(li,*,"'"t.o:Uitrusting.
. .,

GEBOUW IS

De ',()ol'1'aad moet :nit deu wee geruimd
B.ezoekers naar de Stad benoeren

een
i

bezoek te brengen, en zich van .,...."..U,M
-:,, der aangebodene Koopjes verze kere Ai

Vergeet niet: .
De Voorraad moet Verkocht worden. '

" /Hoek van Plein 'en Spinstraten, Kaapstad. ~

I

.~·E~~~T EN STEEN EN NIEREN Departement fan Publiete WertIL:
GEtr'i.E~ám iddel veor Jicht, Rheumatiek, Gruis en Steen

Koliek erdoor v:eroorzaakt. Verder voor
O.tlLP~IIQ~ntnle:1d en alle ziekten in verband met over-

Urln~.

.ZEEKOE RIVIER BRUG •.

TENDERS VOORKONTB.A.KT!Io. lt
BruggehOofden, zu-nenen Be charm
. wallen voor Zeek:oerlvf.e.r Bru.j',

afdeelinlJ Colesberg.

Kaapitad, 14 NO'TemOOr, UIIG .

weten aflik meer van qw wODdcrvoi geneesmiddel kan be-
~'~eell~eowtll)v(lOt een UJbter geval dAn liet mijne, want ow

Yerl,lcbtjtl2':~1li!lTen,. . meer dAn ·twtn~ig in.ren ben ik 0011 IlIIU"Iclaar
een doo-n heliben \Ulj won4érlJjk vcel gooi 1,"'"

reet" verbeten;L
dcaaa &egen waardeeren en ik lam den heer GoudIlY niet

WI.'~~W:'OOrdafwacbleDde, blijf ik·

(WIIB get.) eHAS. WILSTONlt

TENDERS. duidelijk gemerld ,
"18nders voor Z~koorivier'"

Brug," zullen door den Conflrolenr
en Audi~ur-Genera.aJ, ~pstad, in _'
ontvangst genomen worden tot li.·,
uur WOENsDAOmDAG, 24 Februari.,-~
aan.s't., voor.het bouwen van gemet- ,
selde Bruggelioofden, ZttiIen, Be-
schermwallen, HeÏlliIlg ens., ens.,:'.,
van een brug te maken over de.
Zeekoerivier, Colesberg. .

Teeken,ingen, Specificaties· ~n
Kontr&kts voorwaarden te be~ié·h-··
tigen op applicaties aan het karitOQr
van het Publieke We.rken Deperte- .
ment, te Kaa.psta<!en Port .E1.i:za'beth .
gedurende gewone kantooruren.

Tenderaars moeten den tijd .ver-
melden binnen welken zij op zich
nemen het in dit kontrakt vervatte
werk telvolvoeren, en iedere tender
moet geteekend worden door twee
voldoende borgen, die de behoorlijke
vervulling van het kontrakt zullen
garandeeren, ,
. De laagste o.~eenige tender wordt, .'

niet noodzakelijk aangenomen. l. .
W. WESTHOFEN, ~.

1'1'0 Hoofd Inspekteur "an Publieke w.. ~.~
iX',,~ -'on\"'lt mn PuLliek,' WerkeII, .~ . ~..

K""l'0lad. :"1 Jun. 1~:17

WJltson'. Central Hotel, Korter:na.rlttátrwtt,
Kaap.t84, 16 November, 1896.

twee Iltseben te zenden Vllll u IV geneesmiddel voor RhclllWl.tiek

ik bet un een tal Yan 11j<leJ'lIheb aanllll.velcD.' Zij wachten
om het te beproeven. Ik boop dat rij (Utarvan deselfde

Ow dw.,
(1f85 get.) D, J, WATtsON.

Kaa.pstad,.6 December, 1896.DEN HElln l. H IllIlCR, lIluiZCl)berg.
Wa4rde Heer,-H.et zal mij gen(JellCnidoen als ge de verschillende AJlotllekers een voortallfl van nw

"Urloedin' wilt doen toekomen, 11<:b<lat dit uitstekend middel tegen Uric Acid Di:>tbesill
in dit land ZOO algemeen, nog niet verkrijgen is.

Uw dw.,
H. MA.'OKUS, M.D.

, i
D~NHUB I. HIII8CH, Muizen.h.!rg. i

Het doet mij genoegen u te meldend",i mijn nieren «:rlP?t zijn van steen door uw geneesmiddel
" Urioedin Stroschein " !

Nn Hlechts een halve flesch gcbrn.u..'t t~ hebben kwamen de steen en ,",.1' rloor. Wees zoo goed' mij
een andere ficsch te zenden., . .

i (was get,) M. OLASHOFF, c/o Mc'W'l!. Koch s: V:.! il',
I

173, Brcestrnar.

I
i,' Kanp t .. l. 17 Januari. 189i.

AARDE HEER HIB:lcB,

Woos 1..0(1 goed en zend mij een nnder l~rttcJ van uwe rnediciju lo Vriro-Hn Stroschein."
Ik heb !}an steen in de uieren gcl()I(!J1,V ..~nJiIldc de In.'l.t..tc zes jm-en, eli <;:1\ boUel van uw medicijn

hooft bi) volkomen geneeen binnen vijf lla~"l. daar ik mil eien steen en gruis Ill'makkelijk H!Tl,,,,t
werd. Ik sluit u een postwissel voor hel *"irag in.
o t Dc uwe.

!
1 l'rctoria,\Yolkstelll.2 December, Itl06 .

Dc héel' Fortuin '11.0 het StMtsSooret1'J'i,o departement n oost! I~ van zIjne Ilhcnmntische aandoe
ningéll geheel bevrijd {,'Crao.kt. RIj heeft lt te dankeu a....n Ile speciale metbode V:Ul dell beer HIRBlill-
Hotelcigt'lUlAr (U Urioo.lllLStl'OllCbein h) en ,EI Zocblden te Muizenberg.

,~~~~"- . /

Aal! den beeren WD'TZIlL eo 8cRLES.WI(iI.Apotluiker .. Kortelllarktstrant.

WlI<l.I"lcHooren.-Goduren<le Langep tjjd beb ik a....n Rhenml\l.iek j!'cledcn en heb alle go,nOO5llli.tdelen
gchl'ufkt, mMr wcr:d niet beter. Naclst m' , .... n,;eroden had IirCOOltin te probeercll, be! ik dit vul komen
volguDJ! de vOO'l'SChTUtengubm.ikt, en na Itt !,'Cbruik ""'" lO.1007,cn was nUc pij u weg en WUI! ik in td.'Ul!
.'ond te loopen zonder blllp Vlj,U ecu ~tok, p, eevccl het ten zeersie iOO"""u lijder Wlll Rhcumathick:wm
enz. !

'

i,.I FlorenceViIln,.Oranjcstrant,
18 Januari', 1897, !

Te bekomell bij alle .Apo~heker8 en in 't groot bij
!

KAapItad, 9 Januari, 1897.

Jo'. W, 1I0fF'ID-,"'~.

CALEDON
EERSTEKLAS PUBLIEKE

Eerste Assistent Benoodied
(MANNELIJKE OF VROUWELIJKB).

DAAR Mejnff. SHAWdoor oe-
voorziene omstandigheden·

genoodzaakt is geworden de aa:n-·
neming van haar applicatie door het
comité niet te aanvaarden, worden·_.
hierbij nieuwe applicaties verzocht
Toor genoemde betrekking en zullen
door den ondergeteekende 'on~
vangen worden oot op ZAT1UtDAG,
20 Februari 1897. Kennis van ~"
zingen en teekenen vereischt.

Salaris £120 per jaar. Wetk te .'
beginnen met den April-term, 1897 .'

Applicanten moeten kwalificaties .
vermelden.

Ik blijf de uwe
A. M. FISHEB,

voott- WM. URLAY & CO., Kooplieden,
No. 8, Strandstraat.

ichting gratis, te verkrijgen bij

RE HIRSCH, Muizen berg,
Eenig Agent voor Zuid Afrika.

S. J. ROOME,
Hon. Secretaris. '

Caledon, 22 Januari, 1897. ..

LETWEL:
De YerkooplDg zal preeies te 9 m beglll!l. i

M. H. VISSER & ZONEN. I

t W. IOORREES, ~r.,a Co., Irsl~Ii.

STUKVATEN t
KUIPEN' ,

HOGSHEADS ft!
Zuid-Afrikaansche •

EN alle s~~ten van Vaatwer·k·'
te verkrijgen tegen de Ia&~

Markt Prijzen bij den Ondel'~._
teekl:\nde.
GOED WERK GEWAARBORGD.

H, ZUIDMEER,
.Lady Grey St:r:aa,t;,

Paarl..

psre Route voor Reizigers en
. naar Johannesburg, Pretoria

BEK END MAKI NG~

DEKSTROO.

BENOODIGD circa4,OOO bossen
. dekstroo tegen den hoog6re:n

markt-prijs.
T. ROOS, T. ZOON.

\Kerkplein,
Paarl Februari, 97.

{I VELEDEN op 2 Febl'llllri, 1897,
, ha.re wODing te Villiersdorp, lntVrAtt'illr

A(;ATHA 6 ~KR'I'Rl'IDA JOIlHI!I'A K"EYl", ...... 'n..._
we vali wijlen JAcoors WILHELM DU
in den onder dom van 75 jaren, en 3
Jen, nalatende 8 Kinderen, W3aJ'V n '
gehuwd om dit \'edie te hetlvnreD.

!Je begrnfeois heeftfgetooad hoe
zij was. Zij I"URt.e in vreru..,

Da Vrienden oonevellll \Vel Eu"".
Retief onzen Leeraa.r wOJ"!lenalten bed.a.nk:t~
voor alle diensten beWC'l.l'IJ.

J, H. F. lIV TOIT,
en' Ilndere KinicrelL

Villlersdol-p, ;J Feb .. J84i.

Md eelingsra&d -Kantoor,
Calvinia.

IN verba.n.d met bovensta.nde
T.-eindJeost zullen Specl.8.1e

Kalkbaai .~rtrekken om 5.50 n.m,
hondende bijalde sta.ties; en 6,55
Wijnberg, .

Speciale Trienen zullen van baai U<lar Kaapstad 7ertrek:lcen om 9. nur n.m.
(Sneltrein), 9.10 en 9.20 n.m. holt llutWelDOC bij de TWischen Staties.
, Pa.sllllgiel'8 ván SimollSlitad . 6,24 n.m. 'l'rcj,n, en .keeren terug van St

James met den Specia.len 'l'rien en met den .Gewonen T-rein om 12_15 V.m.
Retour prijEen =Vanalle Staties 6. per Eerste-klu ef tegen enkelen prij • alJ\
het oP. min<let' te staan komt! -p.tijs.· ,

P8Sl!&gien tegen . met d. G~wanen Treinen reUen ver-
trekkeJlde van Kaapstad om. . n.m: be~~:~et de S~ Treinen_

PrijzeJl v.n 8imollll8liad,ls. Klnderen H.m~ ,beschtkbaar met den
6.U n.m. GeWOJlell Trein. . '

VQ01: veraere "bijJ()I~llrhl~1li

!;tAl,tel~1ag,13 Februa.ri 1897, beneve11ll den gewonen
inen van Kaapstad naar St James en

nUL,u,t:'[lUt: enkel te Wijnberg; Qm 6,17 n.m bolt
holt bOlldende 1l.ll6Cl1 te liowbray. Rondebosch en

SCHUTBERICHT,

AANGEHOCDES in Lt>l &but
Ko.mdallie o·ver den

ijd en te lVon:len"erkocht op 'l7
lM7 ilidien niel bev0l'8U8 gelost.

1 'Donker Roode Koe, met eene witll< •• W
en witte plekken onder de pens, umlte:f1.
z'II"alnwstaarl, halfmaan van voor
;:,jaren and .. Biljetten.

;-;.. .

, ~0: B~~ELLIOTT, D~nr-GeneraaJ.
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I. de' bron van jlezond.held.

Ayer's Sarsaparilla
Zuiv.ert het Bloed,

11 FebroaTII-Eilcboech nabij PortervIlle granen
Ieyondn have, Ilnivaad, boerderij- ~ keukengereed
tch&p, tUlnoogat t

P J RETlE~" AFS~ER
12 Febloan,-Plketberg, Ieyende!haye, boerdert]

~bap en boial'&sd
16 Yebruarl,-Keerom, (PIketberg),. e.. le, paar

den, nrkela, r1)tulgen, boetrlenJ~lICh ..p, l,uia·
.nad, graan eM ~

S DE KOCK AFSLADER
2t Fabmarl, rle plaats Mlddeikrw, levende have,

hU1li1'_1en boenlerljgereedllCbap I
P J P MARAIS AFSL.GER

S Maart,-Tulb&gh, de woonplaatiI!WoloenfontelD
rl.mede levende baVQ en 1.- goederen,

I
Peren
:VI)gen
lHa,yerbooi
PeJ1ilken
Appelen
Patatas
!1loonen (groene)
UIen
EIeren
Kaf per zak
Druiven
Waterlemoenen
Hoenden
Boter
Pnumen

o 1
o I
e 7
o 1
o 1
o 9o ,
o 6
o 16
o I
o :I
o I
o 2
o I
o lO
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o
o
o
o
o
o
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o
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van
den door
besturen tel'
Boudscongres,
het hcht welke de
ZlJn, die tbans de kolontale
bezlg houden. Deze brandende
van den dag ziJn ongetwijfeld
Immigratie, runderpest,
tektle, spoorwegen en de
Er zIJn rnis8chien andere
die ook aangeroerd worden, welke
grooter belang zIJn dan een of meer
blei genoemde, doch ZIJ bouden
niet de gemoederen zoo zeer III l,n''''Q.~;rl
en trekken derhalve minder de l\lU"U'.CU.h

De RHODEs-kwestie wordt
dan een beschrijvlngspunt
zoowel wat het verleden als
betreft. Het eerste beschri]
"Het congres stelle
zoek in of de Bendamoderamur
beeft gedaan In zake het RHon"Q-~'Q-~ft'"
en verder In welk opaicht het ra;flrlSC{le
Dagblad een Bonds-orgaan 1:8."
ste geJeelt~ van dezen zin schi
te maken te het
misschien
ders twee
te stellen, één naar"
der Bondsmoder.atuur ID zake
.l.'rr1Uld" en het andere" ID
het Puarische Dagblad een Bóndsorzaát
IS." Indien dl~ de bedoeling
IJlen die twee onderwerpen
tesamen behandelen, daar
waarschiJnliJk heel
zal moeten ZlJn VOOJ elk dezer on.I",rw,<lr-
pen Het lI!Ons UIt het beschllJvirlllsonmt.
zooals opgegeven, DIet dmdellJk
soort van ondelzoek bedoeld wordt,
daarom znllen WIJ van dit onderV\erp
etappen, en de verklarmg der
digden nn Colesberg op het
afwachten
• Hetzelfde geldt 'VaD bet tweedll puqt

" Het congres spreke een motIe van w~n-
trouwen UIt ID de commiSSIe van uitvoer"
Het wordt DIet gezegd waarom Richmond
deze motie zal voorstellen, en daar er zoo-
vele onderwerpen !.!\ de afge)oopen par'le-
ments~e wérden behandeld, IS het mO~ll-
hjk '06 gl88en waarop men vooral het qog
heeft-het kan zIJn eelllg onderwe'1l} lof
get.tl, an onderwel pen "anaf het komplot
tegen de Zmd-AfrlkaaOi!che republaek tot
de brandzlektew .. t I

Het IS wel t.e hetreulen, dat het publlj6k
Dlet ,ooral beter IS IllgelIcht aangaaIl$le ~le
t\\ ee eerste beschllJvlllgspunten, druu
7.:.1ken vau dien a~rd met de glOoti!te OJIl-
zIChtIgheId behandeld behooren teewo!d~n

Het verband voert ons nu tot punl '0
6 .. Het COIlg'res spreke een dUItlelIJk
geyoelen Uit over de RHODEs-Bgltatle en
RHODES' lidmaatschap van het parleD1en~,'
opgezonden door BUl gersdorp, Porten lIla,
Albame, Steynsburg, Hanovel, Rhenost~l-
berg en Colesberg Dit punt blengt Qna
In direkte aanraklng met het gl()ot~te
politieke vraagstuk, dat ZUid-AfrIka sedIlIt
de donkt're dagen van 1880-tH, heeft ber-tg
gehouden, dIt onderwelp IS ongetwl)f~d
van het groote bel,lDg voor den vrede an
Zmd-Afnka en de welvaalt V,lU ons 131 d
en volk Het 18 een allergewlchtlg)'te
zaak vooral omdat de natIOnale belanlten
der Afnkanel'8 ID het spel ZIJn, omdat de
toekomst ,an het Afllkanerdom ten
nauwllte el aan verbonden IS De z~ak
heeft echtel nog oon wIJdeI beteekenlB Het
IS DIet alleen een kweatle tU8i!schen Afll
kaner en flamenzweerder maal ook e$ue
tusschen eel iJ)ke, oprechte poiJtleke he
gIllseien en een demorailseerende kapita
haten politiek, het 18 ook eene tURschen dt>
C!llwlge begrnseien van lecht endle van
onrecht Men kan ZIch geen ge" Ichtlfel
\ ra.lgstuk lIldenken, en het IS te h0r¥ln,
dat de t1fgevalil'dtgde het 1l1eidIC mate y,m
ernst en ge,ool van verant\Vooldelljkhelll
wllen b('handeleu als het ge" leht (hH
zaak \erelscht. Onemdlg \eel hangt; af
van het beslUIt, dat op dit plint genomen
7All "orden de gevolgen ervan zullen ~og
lang III de toekomst ge\oeld "orden
Men ovt'rdenke de zaak dus ernstlgiJ)k!en
hl enge ge( nondoordachte ou\ ersclullige
ht(,lll el"O\ el UI t

Het gevoelen van het AfrJkanel,_lom Q111

II ent de RHODES-verheel I!Jkmg 18 reed~
Uitgedrukt op HK) vel'8Chlllende vergaflt'-
!Ingen door de Jengte en htEredte del
KololllC, en het congles wOldt vef\1 acht de
jl'e7A'lmeIlJke stem \Un het '\frJkanel dom te
doen hooren het moet, om het wo ULO te
dl ukken, al de ,el"Sdllllende vel gaderlll
gen tot een gl)heel Hamensmelten, en daal
doOl de mPI k\\ aal dlge elll8gezmdheld del
Afllkanel"R op dIt punt tluldehJk doen UIt
komen

RHODES' hdma~t~chap vau het pat le
ment raakt een zeel moelllJke ell n~ge
\1 Ikkelde pohlleke kwestIe Het zal nlls
Bchlen nIet moellIJk zIJn ~t'n antwoO! d te
'IDden op de 'I dag' ]JC/WUI I de h:et'1
RHODES langer lid ,an het par lcment te
lIJIl' doch het I~ een geheel andeIe 'raag
wat het heste en verstandIgste lA onder de
omHt.andlgheden Zoo men de zaak plllk
!Isch gaat beRchouwen, komt"'men ID aun
rakmg met de kIezers vanden heel RHODES
eeD dpel waarvlln een beshllt genOll1en
heeft hem '1-,lgeLde te bedanken al~ 71i)n
vertegen\\ oOI-dlgel Rekemng moet gehOIl
den worden met ons pallemeut, dat tien
heer RHODES met een gl"Oote mel'derheld
verlof V.ID afwezlgh61d beeft gegeH¥ll ge
dnlende de Jougste se881e Ook 18 hel
heelonzekel of hiJ de volgende zlttmg
zal IJJJwouen daar;het ondel zoek, qn het
BI Jl"che ( h lItel select comlte w 1,1J schIjn
lIJk nog niet 7.a1 zIjn ge(,lDdlgd en zIJn
rappat tnog'nlet hekend zal ZI)II \[Isschien
zal het 'el"Atamhg"te ZIJn Indlen hel
congles ~Ich hepale hIJ het UIlen l!lll ziJn
ge' oelen, of de heel ({HOOF;;; lallgE'f lId \ an
het l'allelUent behoort te blij ven d In niet,
het aan de Bonds-p,lrlE'mentsleden lItende
ondel de umstandlgheden volgen~ eIgen
OUIded III den gee~t \ an het congl1eS
beslUIt te hundelon.

In !len volgend ~It!l.{el hopen WIJ een
en ander over ~u paar andere belanglIJ Ico
beschlljvlDgspunten ta zeggen

VIH KAfFJ,;H8 zIJn ,oor voorloopmg onder
zoek voor den magastraat geweest ID verb.~nd

Onze buiten1andsche liang.Q} ){let den moord op den beer D EngeL., tAlKr&n1I
Het bhJkt UIt de statlslleklll ~- ve \ a plaats Cradock, gepleegd UIt de verkregen

d - - - 'j'yga U getUIgeDls scbIJnt het dat het plan om den man
en aande! d~r K.olD'iile met bet bUlten· te vermoorden ,an te 'oren overlegd was

lan,d. dat dil Invoel eu Ultvoe)- van pro-
dukten ZI)n toegenomen, d~1i E'r IS ge-
durende de afgeloopen 7 maanden veel
tnJllIler geld mgevoerd De In voer van
produkten 18 lel meerderd met ~1,S9!.207,
doch dMl el £3,4- H,titil, mlD~el geld IS
Illgevoel d, IS .le totale Illvoer 'Iel mll1derd
met .tt,<h{Ï,4:ii De UltVOUl van kolomale
prodnkt()n, zonder dIamanten t!,n goud, IS
vellUlndel'd met £IJI"iIlO, ell dIe \ an
dIamanten met 1::,162,'IKh De llltvoel
,an gOlld (ru") IR echter venneerdl'ld
met 2~1i,7R9 men vergete echtElI DIet dat
het grootste gedeelte llIet \lit dH kolonie
komt De lUIDeralen ultgeslotiim, vlllden
WIJ dUR dat 0112e tlll(}(,1 vermeerderd 18
met bIJn,( .t 1,40(),OOO, tel WI) I op.ze uti WlI

\elmlllderd IS met bIjna £(ji,{lX'
De goede I en dIe doOi onze havens 111-

komen om naar !Staten bUlten het t.olver
bond (m a w , naat de rraneyaai) \ en oeI d
te \\orden, zIJn ook aanme!=kellJk vellUllI-
de, d De Kaapstad IS de eeUlge plaats dIe
een ,ermeerderlllg kan tooneh voor de
afgeloopen 7 m,landen vel g~leken met
dezelfde m!lllnden III Hi% lil de ,muei e
havens toonen een velmlDd~lng, Port
Elizabeth alleen eene van .£. 1!y1)6lttl De
totale yelffillldellng bIel Isl £,171\,01'1,
W<U1l van de Z -\. H £ t )/1,21 Jf 1Ilct heeft
genomen

Der..e feIten toonen be pa tld d,lt on7.e
bUlteoland~che halld, I IIIet op (hen
floreelenden 'lioet IR als een prr geleden
H)e mlllLler goedelen bl) 0'1128 bavens
worden 1ngelaten om vel voel di tl \I Ol<1eu,
boe lUIDdeI kt IJgen onze SpOOL\1egen te
doen en onze SpoOLwegt'u W~I n ID rIe
afgeloopen pren (le, goud rul)n dl:l>l
kolume Durhan en Delagooodal com
peteeIen nu ,eel BteIkel dan \Ioegu: en
ZIJ dIe op RhodeSia nkenell en Bell'1l
vergeten leunen op eon gIIbIolfeIl netstaf

ROZI''if'' f" BR"'''I f WIL" -Op een puLheke
ergadermg gehouden tAl lt IlVSon' 11Ie I Fel..

door de IngezeteneD ,an Goudlnl wem besloten
rotunen ,oor nJet minder dun ;XI per Ib te 'er
koopencn bmnde"lIn ~OOIOlet nllnderdantegen
LW per legger Zeer nu tttge wenken werden
gegeven met betrekkmg tot het behandelen en
be\\erken van !OzUne<!om eon verbeterd artIkel
III de markt te brengeIl De algemeene gedacb
tt) .. dat er beroerd mln rozunen dIt Jaar t~
Goud,," zullen geproduce rd "orden daar de
,,"ugaaI'Jen w"bens de dro >gt~ als a.nden;zlIls
IJlet zoo moOI zlln als-gewoonll)k -(, '" ( ulc. I

HET TEIIt 19 k. BHEHTR \AT -)fet deLen
bl eng Ik m Jn hurtel Iken dank toe tan ne lae' e
\ Tlcudcn (~ICzoo goed wareu oos' rochtcn en grot"J1
ten te Wilden H'or de kmderen \ all OilS tehul.'!
nl 'au den heer Hofmeyr Kaapst.ad 4 maIH.lJP'
en 'an den beer ~L~rnl8 Paarl :.! kIstjes drUI' en
en' all ds Hofme' r \VUnberg pompoenen en
brood en op den bazaar gekocht Ook banden" Il
\\ eer een debat., ergaderwg over bet onder", U'
~e, en aan gekleurden of dat op gelijken 'oet
moet Stunll met dllt aan de blanken De mlelder
W Re)nders "as er 'oor en D ~el tegen het

Vertrouwbare berlo,ten ! resultaat wa.s dat dIe er tegen waren bet wonnen
met 23 tegen ï "temmen J ELerlelJl bul.'!

\Yl] wenschen da aandacht nzer l~zer8 ,ader
te hepalt n hl) de t\\ ee kabelgj'!lDmen en Dll IO~. COl E (,EOR E 3 } eb Hel I. nu
de oplUle ,an den heel r H r'I hompson, l..'In3 twee weken geleden dat de 'pnnkhanen
LW V voo I (,eolge, UIt de Londensche hun verscbunlng hIel maakten ell .edert dIen
bladen dIe WI) ID een alldere kplotn puhlJ t~d hebben ZIJonze mIChe landen hedcrllJk 'er
eeelen De zendel8 'an d~1 \>enchten uleld Dagen lan~ was de lucht bedekt meI
ZIJlI lwkllnd en '~IJ lattln h~t aan ht't groote zwermen Elke boer behoort de kIeme

I I k
• d I )I h d 'oetgangers te ~en:l'elen zoodra Z J hunoe' er

PU) le om le OOI ee en O\el \leu ID ou .cbuntng m"ken Dan ,al ons land "eldra 'an
uler ka\>elgl"lllllmen I de7~ plaag bevrIJd worden De arme Afnka

De heel 1hom Il}lOD, dl~ b~hIh eden ner heeft het t.ocil zwaar ID de werdJ aan dcn
lit el Logan de eeDlge wa~ om den eenen kllnt Inehlen de Rhodes a..,nb,dJerl! Z III
J a lIleso Il-Ill val 111 het padem6Jll te \ el zelfstandlghcad te onderml)nen en lan den lil

.ledIgen \ el telt het 13llt8che ~U bliek ddt d~rell kaot doen de spnnkbanen Ol k bun be.lt om
de heel Rhodes III zIjne \fweln~held OUl bem t.e 'ernlelen Z9o~er als dIt III hun ,crmugen

I d
",-( '''J,,,,I .. ,,

pel"ilOOll iJke le enen aangevallen" eltl
door een paar ultra fIollanclsche ledI'D EF~ Z\\Al<lE MU n 'IAI<I\-De Jla III
geleld doOi den heel MeIlIman Dat I~ ,.Id, 1/lIn9 \PI' puiJhceelteen aantlekkclqk

I I !Joek)e omtrent den Phok'HUlI op't,mJ Hel
nu eeus de waal held -\llIOf tien heel 1Joek.ke kost 18 en be, at l:l groote plateu, oor
Hho,leR DIet de gelegenheId werd gegeven Ktell..nde ,erscb!llende gebeurteHIssen en 'even
Zich persoonllJk of per Bchl1~t voor bet de do portretten, an de VOOMlaamste II<l~n~1l
select comlt.e tf' \eldedlgen ",,".It Illoet l'hok" 101 IS gelegen tusschen den 'poorweg
men \ au de IllSllluatltJn den4ea dat de nMr VqJburg en de I I'nn8\l1.alscbe grenzen
komplot-gesohledeDl8 uit persoonlijke Ju het stadJc ,taat een kerkje 'an khp waar1l1
).J.lollsle "eld onderzocht' Zuikedlllgen 'aJer Be,an-tbans berucht wegens ziln welge
kunnen slechls doO! Ua 111lN'le "e7 ..."d rang de hlanken III het oogenbhk 'all ge' aar te

• h -"" helpen en omdat bJl een z\\ ar1 geschilderde
\\olden Waarlijk de man he€lt. zIchzei >'{aa.gd Mana an het hedtgdom beeft OlD met
ven III dIt OIodukt overtloffen I De kie het Idee der naturellen OVereell te komen
zers van den heel Thompson li:u nnell ZIch \\ elk 'len krac-huge zendeling om de waarbelJ
Illderdaad vereerd gevoelen (vel bun aan de oatnrellen te 'erkondlgell' Wu well8Cben
waardlgen vel tegen" OOIdIger' W elk een de uItgevers geluk met hlln goeJ geslaagde
edele lubor!3t "ordt ID zIjne geY lelens ge onderoemillg
openhdaidi CJl\STA~TIA 'RC(IITF.~KWEEKER8 \ERH~I

I'" - De maandellJksche vel gadenng de£er
'ereeOlgmg werd op den :Men de.er gEhouden
De ~oorZltter (de beer Albrecbt) eo I leden
a<lnwezlg Besloten dat de ~eCrelarl" na' mag
zal doen om monsters en pqlzen 'an kl8l1e"
'oor 'en oer "-:1Jl vrllchten ven aard 19d door
de heeren Barge i'\tarbng eu CO Lo<.pstraat
Kaapstad De, oorzltt~r deelde mede Jat dl
l laremont publIeke markt h..ropcnd wu "or
deD en het VI erd beslot.en de m lrkt etll prod
te ge'["en en aan Le he' eien dat de mark' 0",

) uur • morgen' een aanvang zal nemen E"n
bnef "erd gele,oD VaDden ondersocret"n_ 'Hl

landJiou\\ Uln de band ge>ende eene i.leloomng
UIt te loven voor lDfonnatlc welke ~den zal
tot, eroordeehng van personen dIe moeJ" ilh:,
brandstlcbten 10 den Cons!.'lntla berg lle..hten
eene beloonmg van ilO t<J ge'ell en d",e!\"
een week lang !Il de (<lIH! Tow", te ud, "rteeren
De beeren 1I1brechl en I. .coetLee werden
gekozen als leQen van QC commlS8l~ voor UIt
deehng • en toekeu mng 'an Amerilnansche
.tokken ""R eeDlge. dISCU8SI~ omtrent de
ontsmeltIng 'an Illlin;:{ell uit ecn ph,lIoxern
.treek 111 de Con"t ,nlJa streek mkomende sloot
Je ..ergadurlIlg

;y:an 14 dwt, per
men Diet vergeten

ultzol)denng van 2,328
Ootopext, slechts" trial
beste van verschtllende
zIJn. Een 'l0udmlJn
mIU8t.ensl02 per ton le
te zIJn De mijn-induatrle
gehouden door verschillende
mede te begïnneu : de UeClllU't<lU"(lle
pagme behoudt
maatachapP1J dat het
waarop dividend betaald
Dan liln de mijnen Tel
brandstof IS zeer schaarsch en
moeten mvoeren alsook
mijnen te stutten Zelfs Itld.i.en de
spoorwegen naar Bulaway 0 epi Sahsbury
gereed ZIJn, blijven de mijnen +og 70 tot
100 mijlen van den fpoorwe~ Inder-
daad, het zal goed wezen 1!d~n de
Gecharterde Maatschapptj, en Pl' speen-
lateurs die er vet op ZIJIl gt'wolden,
begmnen minder aandacht aall de aan-
deel en-markt te besteden en ineel aan de
ontwikkeling van bet land " I'oor waar
niet een te rooskleurig voor uitzjcht

In de Iihodesia TI/lies van 1Sallsburv
vinden WIJ een artikel waarin! lie onte-
vredenheid der Inwoners van I:Hashona-
land ten duidelijkete l1ItkPIlilt " Het
komt den heer Rhodes te pais t,e Port
Elizabeth, Kaapstad euz groo~ beloften
aan de Kolome te maken om daardoor
hare ondersteuning te winnen, lloch dit 18

DIet wat WIJ die hier lJ1 het labd wonen
verlangen De spoorweg van de Kolome
wordt om politieke redenen voorge
scboven, doch de mwoners van Masho-
naland weten dat de haveni le Beira
prachtig IS, en dat ze slechts zo{'wat 400
mijlen van OOi! af IS" Nlet~enBtaande
dit allel! heeft sir James Slve'lYrlght een
voorloopige overeenkomst me] den heer
Rhodes gesloten den spoonvllg naar
Bulawayo voor de eerste drjCi of zeven
Jaren te exploiteeren l

Het blad legt werrug \eltJ<);uwén aan
den dag ID de mamer W4UIIOp de
Gecharterde Maatschappij get~, ht heeft
den vrede te herstellen, en I.oPDt UIt de
RhodeSia GfU'ptte aan dat de antOrltelten
het land nog lang DIet veilIg achten De
hJd,za! ons leeren wat van de qe( harterde
MaatschappIJ zal worden, en "(I) kunnen
wachten

EEN GOEDE TIJDING.

GEMENGD NIEUWS.

DE WEEKST \IU"'O -Zoolang de werkstaking
onder de letterzetters yoortdonrt gelieven de le
zers VlD 011&LWlfl vele tekortkomrngen te ver
ge,en Wu nopen weldra m atw te zun -oneen
besten voet weêr VOOruIt te 1;e\ten

DE VIII t;<T~ ~T.CIIG \"L.KllIlAAD komt op r.
A prLl a s, bUt'en

ER'" JAPANSCHE RPRE1:K -Wie geld rook
wordt opgehangen '!ne land rooft wordt konmg

A{ET Ol: J rsmor« Oune die II Zondag alhier
Ilrn, eerde, zIJn er weer ongeveer i:lOO passag1ers
)Il\ogekomen

KF.~"lI!GEVINO (F.SUJIF.llT namens den
.afdeelingllraad van N unakwalaad ID w.ke weg
~Iasttng Zie ad v

W '\':«~EEn, ,raagt Oil. I oH:, zal de regeermg
de ~/", een 108 leeren ' De hurgers denken dat
de tijd aangebroken I@

DE IIEEU S MFIIILL fan bet landmeier
generaals kantoor hgt tot onsen sPUt g&vaarlllk
krank aan ~lJne wonrug iu Hofstraat

DE NOllf"lArlE van kandid .ten voor de wet
gevende vergadering voor de afdeehng Beaufort
West Ml plaats bebben op I" M...'\Ilrt

VA!lTOOF.D -Dne kieme huizen 10 CardIff
Stran.t, alhier, Zoundoor de firma J J Hofmeyr
en Zoon gISteren verkocht voer £~W

STIH"nUF.ZOEKER" -De heer J J dn TOlt
Stellenbosch biedt 3 l101mewoonhUIzen te huur
aan te Somerset Strand Zie advertentie

TE Huru De welbekende plaats Olifantskop
2. uur van de Kaapstad, III W huur Aanzoek
te worden gedaan bij den heer Stofberg ZIe
ad, .

GEES KOor lE -Voor bet verkoopen van een
bojtel bokmelk aangelengd met watAlr
.. erd sekere Thomas Stunton te KImberley
mot £" beboet

EEN!: \ EIlK"OIISG van een aantal muilen
wagens, voer ellt en. ,>oor rokening van het
gouvernerneut ZAlaan De Aar statie en te Klm
ber ley plaats hebben Zie advertentie

HET seRPf (' -]I; aar wu vernemen bedraagt
de som door de regeertng uitgeven ter bestrI I
dmg der runderpest reed.£500,OOO Dus bluft er
niets meer 0' er van bet surplus opeijde gezet
, oor d lt doel

EE~I'. \ Eau ,1)F.RfSG ':lU hUl.bouders vlln
Rondeboscb zal VrIJdag avonJ 1'1 derer volgen.
elder1! ,erschnnende o.dvertentle geh)urlen
worden, om cen meuw bestuur te Iri~z,,,, ,oor
de Rondeboscb boogescbool ,oor dames en
'oor al dere zaken

GEP.S 'PEELOOEI1-Een negenjnng roonlJe
n.n den st:lhoncbef te Wmdsortou weg W<Il! op
bezoek te Rlverwn weg en nam dnar een re'ol
>'er ID band denkende dat het een muO! dmg
W!l.lI om mee te 8pelen De revolver" ag ecbter
geladen en toen hn den hann overhaalde I!Choot hll
zich door de Imkerhand

E~ ~ ( EI ER RI" I< H' En u,t Peddie Kru>pkulo
llIe '" doot den landdrost, an J ohanue.blll '5 tol
"er m ..~nde!l arbelJ an ~ I slagen' eroordceld
omdat Itll pa.son mll ,kt~ \ oor tndere ka If"r-
d,e onderteekende met de lUimen 'an "e1be
kende IDf.tg1sLrat-enUIt de KolOllle en"%e ~()(l,
" silllhngs per .tuk 'erkocbt

NOl RE" IJ lilGE""UT -Ds A .J I llofme, r
en de heer lom Louw L W V '1I" gisteren
Daar Engeland met de \ r. ., ertlokken 11'\
gezelscb 'p van nog eell olller parlementsleden
nam da heer:M M \ enter ltd 'oor Colesberg
De beer Venter denkt eenIge maanden III Enge
land door te brengen men .egt zlIn reu; heeft
geen pohttek doel doch anderen bet" ufelen
dIt

Is Tom Louw waarli.Jk
derhng?

Du;trikt Piketberg
I Februllort 1><9"

Engeland en Zuid-Afnka.

.'

Versterkt de Zenuwen,
Scherpt den Eetlust,
Verdrijft alle Matheid,
en Maakt het Leven een ïlenot.

Lijders aano iudigestie, algemeeue
verzwakking, huid z iekten, of andere kwalen door
onzuiver bloed veroorzaakt, geve men

Ayer's Sarsapari Ila,
S."..,.,..el'd door Dr. J. C A,e,.. Co I Lo.. Il, Mau , U S A

(jOUDE MEDAILLES w_~r~:o~:::I~nlen.
mr- BthONl 11 voor goedkoope l1tunMks.els De n.'\am-Ayf'\r'" Sa,....,...

l!'fIla..--3\aat duidelijk op den omsfag en Is III hel gla. vau ledere fl",~chgeulazen

'1'lNDEN worden absolnnt eonder FIJn UItgetrokken door toep8llSlDg va.n gll.~ AlJe
.1. soorten van vullmgen (voornamelijk met goud) De beste kunstmatige tanden
warden op VUIC&Dlte, Celluloid ol Gonden platen lDgezet, ook volgens de allenuellwlte
Crown en Bridge methode BlilaJke pnJzeo.. Spreekuren van 9 v m tot 5 nm

DOODBERIOHT.

ONTSLAPEN aan onze wening, op den
3den dezer onze geliefde dochter

LOUISAMAltl~ ood 14 Jaren, 8 maanden en
20 dagen

H~re zon 18 onder,gegalln toen het nog
da.g was Door hare gehoorzaamheId en
vh)t, was ze leads de steoo dêr moeder,
dIt maakt Ijlns verhes zoo bitter Echter
vertrost ODSde Heer a.ls HIJ tot ons fl!egt
• Mijne gedaae 18 u geDoeg,' Op dezen
troost zeggen we -

DIepe WlJ8held zIJn nw paden,
WijsheId zonder 8md of paal,
ZIJn, 0 hooge God I Uw daden
Zl~n 0\'1 wegen altemaal
7.1)n z~l1nrbeld, zIJn ze zoedheld,
WIJ aaobldden, ZWIjgen shr
W ó.nt de wezenhJke Goedheid
Maakt het good met liat ZIJ het WIl

Gez 21 vs 4

Departement nn Pnblieke Werken.
•
VerkoopIn. van Surplus Goed. be-
staande uit Muilen, Wagens, Voer
en Hemings benoodlgheden e nz

KENNISGEVING geschIedt hier-
mede dat er aan DE AAR

STATIE op den 17 dezer publIek
zullen verkocht worden

Omtrent 200 Mmlen, 20 tot 30
Wagens, een groot hoeveelheId
Voer, Schoffels, PIkken, Drills en
ander Hemmg-gereedschap.

Alsook te Klmberley op den 18
dezer omtrent ï6 Mwlell en ï wa-
geDB.

Het hoogste of eeDig aan bod n~et
noodwendIg t.e worden aangenome»

JOS NEWEY,
Hoofd Inspectallr va.n Pllbheke Werken

Departement vo.n Pubheke 'Vel ken
Kaapstad 8 Feb, 1897

Voor alle hnlpbetoon zeggen WIJ
lI)k dunk;

De bedroefde oudel~

ALWIJN J CARSTENS
ELIZA BEl H CARS rENS

geb Callie~
Budge TO\", afd MalmesbJ1J1V~

u Feb 18V7 - '~~
----------

Jf£ ~ I E~N~~~'~?on~~~om
f1Y _. : met pers tiJd te helpen.

tY "Prachtlge Amerlkaan- DOl aanzoek biJ den heer

sche Ezels, groot en sterk. I

Op MAANDAG, 1 MAART, I

,
• t

, . D. DE VOS RABIE,

NuysIdmg,
Worcest~r

'7ULLE~ opgemclde Ezels, die
IJ bIDoen kort zu lien WOl den gL-
land, pub hek verkocht worden aan
KLAPMUTSSTATIE ZIJ zIJn ID

mtmunt~ntle cOlldltle en Jo aan-
dacht ,\ aardIg

LEB HOMA~,

J. S. lIAIl\lS & ('0., :\fslagers

HUURTE

TWEE numE) HUlzen aan Somer-
8ct tltrand, met dne slaap-

kam61 s elk, X reu we Meubelen. Doe
I aanzoek biJ den (Igenaar,

J J Dl TOIT,
Stellenbosch

SCHUTBERICHT.

lY Itet schnt alhIer bevmdt ZIch boven
I den veroorloofden bJd, een Vaal
~lerr16 Ezel [, Jalen and ongemerkt.

P d 'P d '
IJ nd,en n,et gelost 'OOI den ZOsten dezeraar en aar en mallld zal dezelvc op d,en datum nIt dil

• • Schutkraal alhlel \ er kocht worden B mor
gens om 10 uur

J \C08 } M RETIEF
Schutmeester

Hopeheld d,st )1 t1me"bnn,
'leb lQ(Jï

Op Maandag-. FelJlllal i.!,)

UIT YE\DlJKRA\LDE
I
I

lM:~L:lV.[ ES:EI U R V,I

-{I-:-

THORLEY'S VOER
VOOR

tij t

ZULLE~ publrek wOlCJL11 ver- I
kocht 1tl G o<cd <7ct<cddt: PH!lI-1

den, rUIlIQ, ~ eli 3 J~ll oud, 1+ tot
1;:' hand hoog, allen gekelJ JD ttllg
en afkomstIg t!lt do "toctert] V'\D

dm h~tr \ an ZIJl, Coh,,),clg
\[ J BOTES,

Vu der Spuy, Immelman & Co, Afslagers
V l ndu-KantoOl,

Malr1ll"burj, llb, l;-;qï

v... laei grootmaken Tall ~

Zonder KlIk
EenIge A&,enten"

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

LACTIFER

BENOODIGD R. WILSON, ZOON I ti.,
'T.Q£O~T~.

.... Een Assistent In de Publieke Sr hool
le RhorJes

AAN INTEEKENAARS.
, '.,

A SSIS rE\T moet III "taat zIJn I
te tootlen .de klas certriikaat

van bekwtlUlnheld III Engelsch en ----
Hollandsch Naald- en lfnncl,,(rk, DE SubscriptIe op "DE ZUID-
noodzakelijk Cl1 bt:kwaamhl 1 Olll .AFRIKAAN en ONS LAND"
ID :MllzLCk eu ZaTlgkulht ondll II lJ~ lil van af 1 Januan, Hi97, terug
te geven ell "'TI gt)ed ZCdLllJk gT-1 g!"bracht op den ,ouden PrIJs, te
drag S,lhn" £: hl) I Cl J ~ wttt n Een pond zes shillmgs per

Apphcatles 1110ll~ II lan dell Olldt rg:( - Jaar of G/ U per kwartaal

tet·kentle gezonden I'. orden llIet A. B. HOFMEYR,
later dan den 1 ld! n \-laart atlnst Secretans

(' W CLOr TE, SlC,

l' K RhoJl::>,

II,t Bal kl) Oo:,t

Drnkper"m~atsehappt 1
Van de Sandt de Valhers &; Co, Bpkt

17 Ang, 1896

• i
RONDEBOSCH Correspondenten

BOOGESCHOOL VOOR MEISJES. I WORDEN verzocht alle brLeve~-

-- - geld ter betahng van reke-

EENE Velgadelll1g' van lIms- nmgen voor subSc."1ptleS, A.dver-
.J houders \.lD H.oDdobo~ch za-l I tenUes en Drnkwerk bevattende of

gehouden \lordpll op VRIJDAG- I betrekklDg hebbende op bezl~heId8-
AVOND, 19 dezcI, om 8 \lUI, lil ue I zaken, aan den Secretar s der
groote Klaskamer te RustenbIll g, MaatschappIJ, en alle br16\en met
met het do(" dlll \\ ,l.arborg 1(' "el- I CorrespondentIes voor de Courant
Ftl uwen, l Il Uil nH HW :)C!tOOJ!JL- aan dell Redil.kteur te ncLlen

__stun!" te klt:·r.en voor du ,olgend(' A. B. HOFMEYR,

dl'W Jarel1 SecretariB.

Op ll1st van het cboofhestllltI, Drukpel'8 MaaL ..ehapPIJ

G T A~.'-PIIL'ETT, Van de Sandt de Villiers &; Co, (Bepktl
J11. " Ona Land" Kantoor,

Ka.apst.ad, li Oct., 18~Hon. ::leeletans.

10 wageM 1) kanlen.,
51&UW. IU&J['I'

lO Februari, 1897.
... d
o 8 1
o G 10
o I f
o 0 8
o 2 6
o 19 1
o 3 0

o " 3o 2 II
o ! 6
1 17 0
o 6 0
o 10 9
o 16 II
o I 1
o 6 0
o I 4
o 2 0

harte.

ITamaties
Appelen
IBoter
Kool

lEenden
I Kieren
IBoeDden
'VIjgen
IGaD.Ien
IDrunen
LeJa)enen
Uien
AardAppelen
Pereo
Penlken
KlllkocJlcn
WaterlemoeDen
Prmmen

g ~ ,
~ ~ ~
o 2 f
o 16 Ó
o 2 ••o 0o 2 ,
Oor
o 10 •
o 4 10
o 2 ~
o 0 6
o 2 ()
ij 6 j.
o II

1 6
~PORT ELIZA.BKT;a

( Van de "teren HlrBCh, Louprtr rl; C<J )

4 FebruarI 1897
VOGELSXaUI8VIIDEBE:S-W'l hebben bet vol

gende Londcnsehe kabelgralll ontYangen -'V ogcl
stl uISYe<leren marlt .wakker 'oor alle aoorten
Plaat..,lafk, de markt "... ook zwakker tenge-
volge van de tlJdmg UIt LonJcp, cn lie pnJzen
Ietwat lager yi lj noteeren -

li. S II
6 10 0
5 0 0
4 0 0
3 0 0
1 H ()
4 0 0
a 0 ()
2 0 0
lOp-
3 10 ()
• 0 0
2 5 Il
1 0 0
o 6 0
o 16 0
2 5 ()
1 0 ro
o lO 0
o 4 0
o lo I()

1 10 0
o 10 .0
o I ~
I 16 0
I 8 0
o 18 0
1 0 0

, II.

10
6 0

WItte superieur prima
prima

Eerste wllte
rweede ,
Derde r
WIJf)es superIeur

good tot ge'loon
tweede
dercJe

Byocks (fancy)
Zwarte goed tot .uper lang

wlddelm
• kort

Zwarte lDIcrleur ~oft
, "flos

"ale goed tot super Inn.;
" mali uw

kort

4 0

3 10
2 10
4 lO
3 lO
2 15
1 li
• 10
4 15
8 ij

I lo
o 15
I 0
3 6
2 0
1 0
o lO

- 1 0
2 10
1 jj

o 5
2 0
1 12
I 0
I •

mfcneru
, lo.

Spado!U\SUOllgevogels)
smal en hard
clucks

Staart Wit
....eklcurd
donker
BB

VELLEN -Bok vellen Z JD nu !Id I'"r Ib
oll~schadlgde ADdere l'OOrteDoDveranderd
noteeren -
Mennos III lxii, ongesorH.'erd 0 31 0 0
Geschoren I() 2i 0 0
K""p.-che per stuk I 2 I 2t

lammer en beschad M"le Q 3 0 0
Bokvelkn gesorteerol {) 81 0 ~t

beschadl(,,,1 ,0 0 0 g
A ngorn.. gCl!Ortecf<1 0 0 0
ingoravellen gescboren 0 0 0

besdu,qlgd 0 Ii 0 2
HUIJen droge 0 ij 0 6

droog gewuten 0 0 0
natte 0 2i 0 0
droog beschad'gd .(). 0 **

~prtngbok vclkn 0 6 0 6
BUK"OL-Op de markt wonl,tllletsgcdaan cn

g(.'C1l z2.ken 1.lJn gelann \lo lot WRH2r of wmtcr1\ol
betrert scdert ons hLat.te rapport Op Dm<dngs
I JaatscilJke markt "enlen skcht, Ine !.Jalcn en
een paar l.a!...ken aangeboden Gemeng'clc \\ ol be
\attcn le een ytelnJg lane{e CD k\"Oallt.clt behaalde
laid lot IOj<i co ,n l>aal wInter lammerwol
wenl mgtllouden tegen 10i<1 per Ib II,) note.
ren -

I er Ih
• d 8 d

Super lang wmer bokjes I ~ I 5
Goed lot super lange wmer eerste 1 2 1 ~
MedIum tot lang <QlIler eer.Le I I I lt
Wltlterbal1.r (ord ) lJ lOl 0 II

(kort) 0 U - 0 10
1101 -Ouze Londenschc kabcl gedateerd ~OJa

Il!lart, rnl port.eert Sneeu" ...,tten prijzen td per
II gestegen 'rorraad u.cr klein Ar.derc soor
ten oDvemndercJ Plaat!!Cll)k nIettegenstaande
deze goode tl)dlDg, ,. onze plaatselIjke markt let
"nt .wakker en de m~'C>tcJ,:oopen<betichten
slechte k"'belnleuw .. tengevolgtl "lIIU'vall ZIJ hunne
zakeD beperken De ecDlIo'C prl v.&t.c tranS8lJtlCmn
belang sedert OD. laaLlitc rappo~ wu.' een perceel
van 603 balen Beaufort W c.-<t,\ ,clona \\ est eo
Carnarvon lange Karoo vet" ol !legen 4 td per lb
'nor Bradford Op <le markt heden "erdell 88
i.JaIen aangeboden co M verkOcht CompetItie
"as .lap en de I'llJzen Ietwat I"n guMt.c der
koopers Veelt len balen gemengde veld .et ...ol
l!l)ddelmat.ge lengLe en lamelljke t-ood tIC yerkocht
voor Hd 4 balen tllldddmatlo<> tot kOl to lidlle
trl,,""e ve(\\ol wer lCD verkocJ I oor Hd 4 bn
len korte lichte Karoo \\ crdéIl tneehol1 rt.·n tegen
id I balen Colesberg karn 0ctl\ol \\el\.lcn -
kocht tegell 4t.! 4 balen lange IIc"t~ KIlJ'OO
vel\\ol "erden verk.!Cht Legen 4i,l<1 5 balen laoge
I chtc ~me:;~t vetwol \ler-Jun logehonden tegen
tcl en 4 billen Inll~'C Karoo Leo'Cll 41d I'"r Ib \I J

noteercD - Per Ib
id. d
ij ,i 0 6i
OttO,.
o 4t I} Ho 5 I}

o 4t 0 4,
o 4 0 41
o 3-t 0 3,
o 0 0 2,
l Jl I 2t
~ til
o lIt - I 0
010 011
o 8t 0 9
P 7 0 ao. 0 Il
o 8\ 0 9
o 7t 0 8
o 1\ 0 6

!l;xtra S 12 mMn grMvclJ ,cUe
Boed tot 8ul"" •
Kort tot mld !cIm oras.cld vette
Extra soper Il maan karoo vette
Goed tot
Kort tot mlddeJm
Z" are slecht" vette
Ruwe en gekleurd veUe
KItr" SUItenhage snecowltLe
Superc
Good
slechte en met ookrtll<l
Op het lilld gewl\!lIiChcnrlroog

.Iecht
Ruwe en .;eklcurde gewl\IlSChcu
Zwarte ruwe gC\\'ll8.."cheA
WItte krUl.rlll! gewasschcn
WItte ruwe

tel graaf) -Op de bokhaar
14 balen Mngeboden en I
bl Jft _r ,lap en le' cn

.1 :\ I \ ~ I I , rI" r hel fl Jc "er het pul..lwk
'''0 ZIIHI Vnk. te wllLbteu Jat hU wb ic
huIl' 'In lll6€rdclc a:;.-,.t"lllo Il "neku'J b""ft
,hu "eer el' 11"n elI "dlgdqk hq'V"lId lUI! zoo
J,t hIJ I)tI kan ",~rll.lIdetJnlll bj;stelllDien 'oor
kODln.tanden III i'C' en urell Maar te IDilken
BillIJke pru,-en Blecbt8 eersw kllUl80matAll'iaAJ
ben nttJgn Pllnlooze UI trekk\ng gewaaroorsd,
zonder gas of cbloroform .dree J Nolan,
]hUile! Mattbews gebouwen (net OOogllte
gebouw ,n de etrut) Adderie,straatr Kaap

• talL-AI)'

ALLERLEX.

RhodeSla's voorui tzioh ten
In de <"'Clt(h \llldt men ~eu a!llkel

OVCI Rhodesia \an de hand Y'UI lelllaind
dIe laniler dan twee jaal ID dat lijllld
gewoond heeft .. Met. beltllkk1l1g tot de
gond-mdustlle l8 de toekolli~t ID 't geh~el
llIet zoo bemoe(lrgend als men III Lon(~en
schl)nt te denken \ au de ",emlge
I mllen dIe reed" degelI) k geplo,",pckteerd
zIJn (\an ontgll1UlDg IH nog geen 8pl'all:e)
I~ er nug Illet eeu die beta ,Ihaar IS
gehit ken In INlei gc, al dat und"l I,ll

a llIdtlcht lo gd.olllen hlelieu ti. II
kommtn 19 (poJ.:kety) en OI~:ooklll \llTi

~ a ti laar III Ma!!honaland en drie
Matabeleland \\38 de totale
voigenII Q~ rapport van de
mlJnen-OH9 Ol!", waarvan 3.')7
oude rulDen ont-dekt werden, en
tn alluvlalen grond, latende
811311 ton kwarts Qf een

(,ISt.~ren ontvmgen w'J het ,olgend 'peclaal
telegram UIt Pretorl& - I

Heden legt de I ,I, "I , dat n 10 .1l)6(1
rIJke krmgen 'UR PretorIa het [llan om ver
IlglIlg of afnemmg van lllvQefrechtell op
lekere kololll,de produkt.en te '~llrwezenllJken
geelt onguTl..Llg onthaal heeft gevonden Men
IS zeer getroffen door de 0l.'rechtie sympathIe
u!tlngen der Kololll£lle lirika.lle~ Jegens de
repubhekcll en wal III het moge jke doen om
Zlcb de sJ mpathle wU3nl!g te be onen

Ret lil de Kolomal~ Afnknn*r' die In

dIm laatsten tIJd wo ~I:el beLT, Il moeten
hoorIOn van de belastingen door; ( Tlansvllal
op KoloDlllle produkwn gebe' ent zeer ver
beugen IlldlOn de.e gBflOdh61d maf' un onze..
tiJdgenoot -getUIgt tot pe~ ge" -m>chte doel
leidt D ~oor zal de 8Cb[\;tlri~t der Trans
,aal' wellllg luden en ze zal dIe paar pon
den ook DIet mlJ!8en tef 'I ,tl bet afnemen der
1nl ocrrecbt.en op' Kolomale pródukten bet
A.fnkallerdolll 'luu"er al\llcen Islult.en Jul
wordt daardoor te' ens een gehcfkoosd "apen
genom!)n UIt de handell der vlJi\llden \ an de
1ransvaal D~~ .al dan de eers~o 'rueht ~'ln
op bet. mallmoecJ.lg optreden dtlr KoloIllale
Afrlkan ..", ID belang 'an bet Beheele Afrl
kanerdom ,ertrouwen WIJ dat d ze goede
tlldmg spoedig gc, olgd 'lal wordJn d.){)r de
bet~te dat de bela..tlll.gen werkellik zun afge

tatl de I Eo/I",
lI111uheer -In uw bil'oe~el '311 lj Jaouan

II las Ik dit Js \ J I nofme) r en de heer
lom Louw L \\ \ \oOt MalmesbuIl op lt'
J ob n Ulr Engelalld gaall ell verder af la. ,k Vall
nc groote mlldd"Jlj,(hcld van den ouderlmg 'an
\\ IInberg Ik daebt hJJml zelf b Tum Louw
ouderlLng Ik zond ow oen kerk almanak
~ocbt de plaat! op )a lnet Il! T A .l Louw
CD. ik bleef verbaasd ~tten llhOlJes aanbldder
en ook ouderlmg Ik moet elQd~en dalk 11
dle ouderling een ll~ef '<UI Tom. Heer edltenr
laat mu toch apoe<llg weten of dit die regte
Tom Louw 18 Ik weet nog tIleer

De owe, J C Kord-, C zoos

(Wu bebben ~ paar VOlzUll1ellge!!cllnpt J

Kleurlooze Kal.Jelgra!'!lmen'

DIT KRIJGT ME" J~ E'i( f I \" IJ \LS
OXVERVAL!".CHl E Mll K

Om onze lezers cell denkbool I le 1(" In, an
de soort \ an kabelgrammen dled)( r d

t "pt
ciale correspondenten naar de I n.el""l e bl.
den ge1lt'Iu4 worden geven 'if'1 de rdgend,n _

1 Speciaal tAllegr:am aan I>. I, I'
Ka.apst:nl II J anua-

, Een ant Rbodc- rOO( ptte \t l1:a.dt r • ~ rd
hedeo aan de Paarl g~bollnen 'li urntrn, "
personen waren tegen" )01 dIg

Een resolutie d-e dernon"tïd.tlfth afKeurtl le
en de hoop uitdrukkende ti l lt Le cl lUOO

straties geen gewlcbt of In, loed zou lt te
ben bl) de Impertale regeenn6 .. erd do< r 'lt
'Ufde der aanwestgen aangeuomen

De Rhodes ondersteuners die de '( rgad.
ring bJlwoooden verklaarden d II le re-s IU1.e
gep3J!I!Cerd werd door eell ,,),

De voorzatter ze..Ie u't<lrukk. lilt le
vergadcrmg samengestel i l\ as LI tt.i{f-'nI'l ian
ders van den beer RhoJ",,-, / I
lrw"d'(Jf! kiro f 'rpi Jfhl(l

Sterke poglflgen om een W>ede (I kc m t
te verzekeren werden vooraf godaar Ilt tg
heole du;tnkt werd dagen lang opre l\\ Cl lt t-t

biljetten aangeplakt Biijetten \\ erden I dt
verschi llende kerkdeuren vcrspreid en 'I
ten "'" de Transeaal hielpen ook

Een \ an d le ingevoerde betaalde a file
zanten was een pnge wetgeleerde 'an Jc
T'ransv aal de IIJIder een commandani d"
boerenmacbt ./,,,••aal wge, -erd , hl'l ,

l ril 11 door d" Arwp"rhf' nflrrl Hg Ir rl 'f 71'1

Deze mislukking (638<'0) werd 'an u,
Kaapstad bewerkt en was geheelenal opgemaakt
(purely facticious ) 10 tegenstelltng Inn
dit de gro"/~ maKi,. ontro» ,>1 orn. gth",,/ 'I" "
lat", ril 1 I '.lt""/! 9

De ,ergadenng Wag disloyaal In toon
"If" IxrlJ, t.£ II el rf/wIJII! flniJt 14-1 lH-V tt8d( II ti
rrll,lyk ,,,I.nf'(i,.,,kI

De bnef van den heer S.uer lUI n de L n
densche T.f1U. wordt bier met algemeeue InIO
achting ontvangen

Met sulke rapporten word I bet Brlwbe
publick dageljjke ge'oel, I. het dan l.e 'er
wondercn dat zl] onze toest=den met 'e'
ot"an? ls het te ,"orwonderen dat men TI

Engeland na zlilke kabelgrnmmen de woordelI
van een verantwoordeliJk mlfllstAlr als SIr .J am ..
S.1~ewrtgbt Je 'Vorcester omtrellt repubhkelu
sche betaalde afgeza.nten gelooft'

2 Het ~olgeDde kabelgram van het
tra I ]I;ew. ai.,n tschap ~cl'l!Cbeen 0 a
Club. 'lin 15 Januan-

GrooLe ,crontwaardlglDg wordt door de
gebeele KoloDle onder de Bntscbe en een
qr ., "l'e{ d., II/rlt ed,,) I p II, l/a'l('flCJI( be, olkmg
gevoeld aa.ngaande de klaarblllk~uke verdnut,
mg met be\rekkmg tot Jl! recente Rhodes
receptIes dIe naar Engeland zlln gekabeld De
anl! Rhode. vergadermgen &aD de Paarl en
Wellington werden blIgewoond door Tran.
vaalsche mlhtaJ.re "genten d,e gedurende de
afgeloopeD week nnar bet sch'Jnt getracht
hebben een ge,oel tegen dell heer Hhode' or
te ""kken doch het algem.,.n gc'oelcn I' dal
de pogll1!( nll~lukt " De petitie nan de.
heer Hhodes "erd I, II 'F! '-I !Irl" t< Paarl
\\ elhngtoll ell "or<"ster get.eekelld door eell
groowl aanlal Ir" loednlke Holland ... h 'pn
kenden dan op le antI Rhode.' erg Ldenng Lelle"
\, o()r(hg wa~ n:1. een 14 ti Lgen \ an actIe' C aaJ

"eli mg (Jl' "r '1,1/, .I, •• )u , 'ri' I,r 1 r /
f';PII tl.tl' I. 111/, d,r} 8.J nl",,,jt 141' I f' ti " I t
", I RI Hl ...U' 1fil ru !Jr, 1'1""9 rr,!/ (

De \ erlllnJt.cnIl! 'all dl n beer MerrirnRIl
ex mlDllIter met de antI Rhode. bewegIng "onit
bllna algemeen ,eroon.leeld

Het 1 , "_rh. 1). ~I/ "I het eerll~ Uul
L~ndscbe dagblad .n de Kolollle toont l"" dat
%n arulZlenlllk deel dergeoen d,e de ,ergade
rlng bq\\oonden gekompn "anon ' ....n dCI \ ril
.!.Mt en de I ..,.n.~aal {'. het stemt III met
de 0p'ntLlng dat de mct ..rderbetd v,n de lieste
Hollandscbe !Joeren den heer Rbodes 'oor
staat

Znlke UctIchtcn \\ orden naar Engeland gc
zonden als de "aarbeld en de gebeele "liar
held

tell
III de

3 De 11 «I, ",IPr I" ('/fr een Londen""h
blad dat met met de Rbod",! vergodIDg "
.~. mt puhhceerde In hare U1tg:l\e van IJ
J allOan het ~olge",le 'an den beer F il

J " V \oor George-
lIF'IIIZf'l Iln I\\H \IS lE" illER

HII II
D~ beer ~ rantl- lt Thumpson \ R li I Tan

de Kaa,_he "ctge\ln,( d,e thaII' op een beuxi<
" hlOr le Illnde heeft lan e,,, \ ertegenwoor
dIger' an de (I r'l all (. 1 ,,",It medeg,
deeld Lllne geH.eien. 0' cr d~l' Jameson slUIp
tocbt en dpn heerRhodes m<.t WIen b'l eIe jarell
op 10Ilcmen ~OCI 18 ge" ",",I Hier ~olgt een
Uittreksel -

Het groole doel \\ lt ':lIl het le'["en,.lo del
beer Rhodes I' gewee.t ten I..eboe, e van het
Brrt.cbp R"k het laatst.e .tuk lIIet toege<'lgendell
grond op de aarde te 'erz ..keren ell drt zonder
den BTltsch~n belastlllgbet,t1er een penoy te
kosten ZIJn doel IS ZOl\ er on~elfwebttg H
heeft dlkwl)Lo tegen m'J gezegd Ik" il
i lO 000 per Jaar bebben om op te le' eD Cll" u
mel..ll meer Ik \\ eet dal hll Afrtkaanscbe mal
lt 'nalres bestraft beeft omdat ZIJ begeeng waren
hllnne 'cbatku !log meer te \ enneerderen
W"re het Illet, oor Jen beer Rhodes zou oozen
weg IJ .ar Centraal Afnka door "at de heer
Stead het [mdd"n '~n rle ....esp noemt 'erspcrd
l In g""orden door Ic DDltscber>

llmncll lien Jare zeI de beer 1hompsol
lOU ZUId \fnka elk ell 'erbazen

EIV t l"~' Z ID Al-TUKA '''''' [E" HEtH

HlIor'E8
De heel Th, mp'" Il bll)ft er I..IJ dat de heer

Rh )de. heelema;d on>IChnldlg WRS aao dlll
slulpto<:ht eli toell hem ge' t1l.agd werd boe het
"as dat hl' eroordeeld "erd doc r de K a.a 1"<" e
parJemenlalre commIssIe antwoordde h.il

'i I de slUlptocbt had plaats gevonden en
LI) af" e~lgheld ~an nco heer Rhodes DlIrt}.eU
"jne tegellsta.nden; bet<u.\.a4ldeUIt eemge ultra
,\ fnkanen< Ulet neD heer Mernma.n, een per
soonlIJken 'l)anJ, an den beer Rhode~ &:lil h, t
hoofd de gelegenbmd "aar om hem allJl le val
lell daar .u hem "Ill poSItie en 10\ loed benUd-
den

Buna elk lid 'an het Kaap8Cbe parlemen t
sympathIseerde III de dl~pLe ~an zun hart met
de oogmerken 'an dr hmeson hoe .. e1 'IJ al;
publIeke manoen Illet den .Iulptocbt kOllden
'erscboonen en ge' olgellJk ge' oelde de meer
derheld der oomllll8Sle----<le UItspraak W~ nlct
eenparag -zlcb gebonden den beer RhodCII t~
\ eroord"elen omdat bl) Jam~on lil de pol!ltlc
stelde d le hem III "t.aat stelde den SIUlptocht Le
mnkell

('IJ kunt Illet bet feIt ...eg rerleneeren
tel Je heer Thorn ['Son da t negen ult de \leq
meu.chen III ZUId -\.fnka In den beer Rbod,·
geloO\ en eD denken dal h J \ olkomeD te recht
, Lardlgen wa. 10 al wat bl) deed

RUNDERPEST.
[RnttCT tt {(!lmf/flrttll J

PrIl 11\ k ~flll-Dc rnUdCt:pe.'l lItlInt
nog !i;t~ ...-ds t.()(_ cU beeft gU5'Lere-u tI lr \ pr
schlltllllg op oon lIlelJue 1'1...",,,,, gemaak' I,t
dllrel1d(l de laatste lol dagen ~jn uIIg"' ~cr
"U beesteIl gestorven tcrVllJl er eell! e b'H
derden Ziek zl)n e

ou-

JH P,\.I I" G L 'i
Het \ en ocr \Rn hoornv"e 111 Il <i,-tr k r

'r"burg en ~IafekLllg kin v"n h ,den If -It 1
pl""t ... h..Lbeu LD ... t ecn \Crlofltntf uIIgen lt
door een magl8trnat 'eld kornet , rlJer,~ I ,
of poliLleheaDl bl~ I le H~ r" """le, """
de l&lofl,,"lef gege' cn \\ Drdt , il dat ge
becstlln door pl&lllA!tn mogen gaan Wa.lf J
rvnderpc.t nIet hoerscbl en "aar n'ct Ing
I... '~rder mag geen vee ultge<pannen ( 1 l
het waler gebracht ,,( n.len Wil I" 'cri t
den etgenaar der pl""l.s )) I e""iJ" dl
,erlof],nd uitreIkt n 0<1 zu I t\ (rlU •

bet 'ec onbCjoO.mtt )K en J lt c.f gt: [
pcl!t \\"t\i! "I' de plaat. gedurende Ic
\oor.ifgaandc Il.au J,ell "aal "I bet ,
voerd werd ...........-----

l:.:1 , '" U lIU, -Tc Betbleh"m (I \ ~
vorige weck een gerucht dat cr rUlld, CJ t
gebroken "18 drutr Vllf be;..,.tcll ri,,,, I I £ ,
stor' en waren BIJ 0 IJcrzoek I lecl I. t le
beesten Coopers dip opgelckt badJen r, ,
scbllTk had een balf dozUn pakjes "I del "t g
en In het veld gestrooid en daar> an bad btl , t..;
gelelrt
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J' PLAATSEN Y- .PLAATSEN tJ
;.J " DE volgende zeer beroemde plaatsen in de .A.fdeeling Victoria West. ·f - zijn uit de hand fu koop nl:- .

1. Nobelsfóntein groot 7886 morgen .422 vierkante roeden.
2. -Ezelsfontein ,,[>335 J' 2.) 1 " "
3. G~ootklil?scheur " 4373 " 391 " "
4. Rietkloo!}>laten " 1085 " 7 " "
6. Adjoining Grootklip 523 ,,275 " "

.. _,.' Daar deze plaatsen aan een zijn, zullen ze als één lot verkocht
,_.worden. Prijs 10/- per morgen. De kooper kan, 'indien vereischt,
cf,wee-derde (i) van de koopschat op eerste verband krijgen, de balans te
worden betaald bij aflevering van kaart en transport. Belanghebben-
d~n kunnen de gronden gaan bezien. Er zijn twee spoorweg Staties op
__de gronden, n.l. Three .':futens en Bie.~je.~}Joort Sidi'ng, en ep iedere statie
. kan men een groote bezigheid voortzetten. Er iseen groote hoeveelheid
..Jtarreeboomen op gezegde gronden waarvan genoeg palen kunnen gekapt
,_ 'Worden om al de gronden toe te maken.

Doe aanzook voor verdere bijzonderheden bij
L. H.BRINKMAN,

Procureur VictoriaWest.

/

~,

J

f
i.t'

VOOR

VRUOE:TEN" -BOO::t:.i.tEN"

Speciale

POSTVRIJ.

,--......-_ f "

MIT~ d4zea gcSohi~dt oproe.pi!ig"v.a~ applio mten
betr.k"iog~o va~ RooM en A..~\Alnt no b. edJt~~lll)ode ""~'Ul,''''

• I .Alge-meene VereisG/tien:
Bewij~n vnn afgelegde ondtrwijser&exaaum",

vaa .pedale ~akoplei~~n" van lid~8ILtllCh~peener I"~Qte·.tII~lltllÓb.
Kerk, van ~ed sedelijk] geduI; verklaring van p'·~flli)Ó,l)lii'~eRela-IJII5(1i1'
tuiging, va~ bpreidheidJom. de kinderen op te
bied voor d~ overheid t* de wetten des lends, en 'fan
doen naturaliseereo ala bur~er der Zllid Afr. Bepublie~ - .
: Certifioaat. ven gebr)orte of doop en van goed en ~lld licl11aaiOlllI~,te1

Eene korte le'fell*beachrij,ing m,t vermelding' der plaatsen,
applicanten redert I'lin ~of haar) l 6e jaar nrblijf heeft gehoudetl.

: : Bijzondere VIYl'eisGhten : .
A. VOOR eCHoLIN !lET UITGIBREID LEJlllU?LiN.

a. Hoofden: Bewijzen van gronrli6c kennis der oflicieel~
en van mill~toDIItwee ~er hier te lande meest gebruikelijke andere
talen; bewijzf'n van er:va.~iogala hoofd e~D~rICho~l; . .

b, Assistenten: Bewijsen van grondIge kennie van eene d,r hl~r
lande meest gebruikelijke uieuwe talen (in ~ep~lde gefallen I'lll.?e I

dige kennis: eener twe~e taal tot aanbereling strekken) i bewlJzeo,
ervaring als onde'wijzef'

B. voos SOHOLINllET GEWOON LURPLA.N.

a. Huojden: D(.w~zen .Vllll grondige ktnni. ~ei' offi.oieclela~.dat8fl
van miestens ééue andere DWUwe taal; van ervarang al. onder1f.1Jler.,

Applieant rn II;oet~n i het bl lit Jf,n Vitn minlItpIJl hot on~er,!
certificaat 2· k11\8scI. \; lt ,of een daarmei in rang gelijkatasnd ee.

b . .A8S1·/;iIe1tlen: LIJ" ijzen von voldoende k.'lDlJis dar officie~le Ian
en, nunr ~el,'n; van con rar-g, von -afgdegll onderwijsereexamen 2e ('t
klasse. Z A. H .• (Jl een daarmede in rang gelijkstaand examen.

Van eet.' !ssistent vaD den Len ran) wordt bovendien
konnis eeru-r 2 , r ieu w~ ta I VI rlangd, .

N.B._;Apl'lita1dtN', niel in het bezit 1:an een ondenvijzersce1'fijcaat 4m'
Z. A. E., moelen ,:ich /;éreid cerklaren, zich oan een aawrulliuY8'ea'a1IUJ1f, i te
onderwerpen, iiuieoa! n.f.::oudra h1l1t kei o1llltTwijs door middel der oJlicit¥le
landstaal mocht. 'lVoI'Je1HljJgedra.yw. . . i

Applieunten wordt aenbe -olen, bewijzen "a.n bekwaambeid of qr-
varing in bijwndere v";kkol. l,ij hun ne applic .tie over t" leggen, zulleQ~tl
dr ze in aanmerking 'Worden genomen, om seoveel mogelijk aantde bjj-
loodere wensehen en voorstelleu van plaatselijke schoolraden 0 SC~JQP,1·
bosturen te voldoen. :. I

SALARI-SEN. (
verbonden aan de onder de v. rschillende rubrieken genoemde befr~k-
kiogen:

A. a. Hoofden: £50Q per annum, ml t vrije
plaais daarvan van boog~tens £15 per msand.

b, AS8i.eteoten, le rang £350 por annum.
20 " 300" .,
3~" 250" "
4Q" 200 11 "

Il. a. HoofJen : £360 per annum, met vrije
plaats daarvan mn hoogat-ns £15 per maand •

b. Assistcnten : le rang £300 per annum.
2e" 250" "
3d" 200" "
4~" 150 " " !

Verdere informaticn te bekomen bij het Departement ran Ollderw!ijll
to Pretoria en bij deo Heer Jhr. Mr G. J. Th. Beelaerts van Blokland.
Buitengewoon (Jezant~ en Gevolmachtigd Minister der Z A. B. [te
's Graveubage. ;. I

API.licaties.k~~De~, voort.durend word. n iD~ezoodtn bij het Derl'r~,e-
mer.t van .Onderwl]s, ;PretoCl!\, doch benoemlngeD,"f,Ullen, g~_!chi,5. ',"'
naarmate in de ont .tl!n~ vaca: ures moet ","orden voom n, waarbIJ tt> ~.
alle tot op den dag der: beslissing ingekom-n applica ea in aanmer; 'fg
genomen r.n11enworden. .!

Op- de gonJvelde~ i!t tut hiertoe naast het H~,llaDdlOh het Iflet't
Onderwijs door het medium' an Engrlsch en Cien enkele maal door ~et
medium va.ozDuitschg bvraf gJ. i

WO:llDg of toelage~f
I

I

I

woning of toelage lin

DR. N. :MAl\8VELD,
SupeJintendent vin Ondenrijsl

Departement van Onderwijs,'
Pretoria, 8 Januari 1897.

VAN DEN'

CALEDON,
Ha.lfjaar eindigende 31 Dcember 1896.

Andere WegeD Totaal.
.I'gen. enl..

I. d. #£ 8. d. £ ,. a.
146 9 10 292 19 8

416 16

,

., I'J

. .
._) '...

- -Prijzen

SCHRIJF

om het Boek

Modellen
over bespul-

tell van
Aanbevolen

door
BOOMEN

en om
Gouverne-

PRIJS LIJST.
ments

Ambtenaren.

EENIGE AGENTEN VOOR B~K.~ES POB!EPEN.

GEORGE FINDLA Y EN CO.,
GRA VESTRAAT, KAAPS'fAD.

WESSELS &GOMPAGNIE
2& x-'a:aX1ges-t;pa,a,-t;,

KAAPSTAD.

ALGEMEI<.;~r; AgeJltell in Zuid-Afrika voor NESS en Co's
beroemd niet-vergiftig Vloeibaar Schapendip. Toegekend
Acht Gouden Medaljes en de Hoogste Toekeuning op de Wereld's
Tentoonstelling te Chicago, Noord Amerika, in 1893.

Schaapboeren behooren dit Dip eens te probeoreu en zij zullen overtuigd
worden dat het het uitstekendste is.

Het vermengt zich vrijelijk met koud water. Vraag er om bij uw
plaatselijk: Dip - Depot. Getuigschriften van Zuid-Afrikaansche
Boeren vrij op ontvangst. van adres.

IJzeren Ketels om Buitendeure met Hout of Kraalmest verwarmd te
worden voor het maken van Kalk- en Zwaveldip, van 20 tot
GO gallon!'.

.Eenige Agenten VOOI' Kaapstad en Om!:!treken voor de beroemde
Nixon Sproeipompen. Een tweede bezending nu verwacht.

Ook voor het beroemde Nixon Sproeimixtuur.
Ren.igc Agenten voor Kaapstad voor de Amerikaansche Vruchten-

droogers. De Eenvoudigste en Beste.
Invoerders van Verbeterde Amerikaansche Kafsnijders en

Persen. '
Invoerders van Graven, Vorken, schopgraven. Kruiwagens

Pikken, Boschpikken, Pompen en Pijpen, Wijngaard
Cultivators en Stalen enz., enz.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

tNieuwe Ochtend Sneltrein.

Kaapstad en Johannesbu~·g·,50 Uren.

J,
~

VERTREKT van Kaapstad eIken ochtend om 9 nul' naar Kimberley,
Mafeking, Bloemfontein, Johannesburg en Pretoria,

uitsparende één nacht reizens met den Trein.
Vertrek~ Vllll Johannesburg eIken dag, (Maandags om 3.55 n.m.)

om 12 uur des middags.
Door Saloons met Conducteurs en accommodatie voor wasschen.

Diner rijtuigen door den Vrijstaat.
C. B. ELLIOT,]" Direkteur-Generaal.

Kaapstad, I) Feb., 1897.

Victoria West, 15 Jan. 189ï.

DE Senior Vennoot, de heel' A. D. l'E VJJ.,n:Ik"l, van de Firma
, . ~E ylLLlf:RS lmn;ulAN & Co., die heden ontbonden is, zal zijne
bezlgheld ~u. voortzetten, zoo al,.; vroeger, alti Vendu-Afslagers, Generale
en COmml'f\le .Agenten aan de Paarl en wel onder den stijl en Firma
van' A. B. DE VILLn~RS & Co.

.1\ lle Vendu Rollen zullen kon tant wornen betaald of Securiteit zal
verschaft worden naar vereischll'.

~N.B. Geld op eerste YCII, liJ altuO/:i te verkrij~en tegen billijke
To.nnen.11".ffl' Paarl, li) Jan., l89ï.

t~ Kaap,
?~
1

4

" .AuCTIO~EER."

de Goede Hoop Spaarbank Maatschappij

APPLICAT~S voor Leeningen zullen dagelijks in
, overwegmg. genomen' worden ten Kantore van de

~a.nk, Groenteple~ Kaapstad . •
B; V. ~OF1ltEYR,

Secretaris.

.. ~LLOYDS' .'. ,
! .0"'108;'. . Ia......oIelt1-. I!
......... ,.."" YOLTOOin, YOLlOlllBISCBUT !EGU BOBST,
rt. 1Itla, .et QBIlLliOBDD~ BIIIIIBW OP !

.TOIIII. Y" 10 ttt tOO It. boo&. i.
. (

De eenlp WIndmolens •• maakt n1et
. ,Wielen Beweeabare Torens. Zull~n

m.. r water pOmpen dan eenlg arlde,re
Molens In de markt. i

De hoopte prijs werd behaald dobr
deze lt Motore" op de Chloaao W.r~
Tentoonatelll"8'. 1898•

GEHUL Yll STAAL,
8 ,t., il rt., el

j.;I ,
I

LLOYDS' AEBMOTOBB HEBBEN OOX ~
ZUID ilBIlU GETROKKEN: ;

GoUd.D YecWlle TU d. Landbouw Ve"lSDi,g.
illg te Port tli.u.beUl ...,... 18p"
Gouden Medaille en EeI"lten Prijs, Johrmn~·
burg Tentoonstelling... ..• ... 1~6
Bpeolalen Prijs, Weetelijke Provinoie, Ten-
toonatelling, Rosebank ..• ... ... 'l8~5.
Eenten Prijs, Weetelijke Provincie, Ten~'
stelling, RosebAnk •.. ... ... 1996
Eenten Prij.. Port Eliu.beth, Landbouw

',,_ V'A::n~~~n d~r hét"Be.p~iin~··D,~~;·
em.ent der Kaap ~olonie, als het beet ge8Qh~
om water te pompen, gevonden doqr de
Governementll Diamant Boren te gebruik-tn,
of in opene puOten.. :

De Lompe honten Windmolen wordt pn
IInel vervllngen -door het Stalen Gal'Vaniaeetlie
&.EUOTOB..· !

l,.loyds· StAlen A..EB.llQTOB.S loopen njet
den zacbtsten wind, tijn geheel zelf.regulc?e'
l'6ud, en werken met een langen, vasten sl;g.

Het AERMOTO& is de goedkoopste en Ijlee~t-
economische Bewoegende Kracht ter w~re.ld,
een Pomp Toestel kOl!ten~ een weinig: mtier
dan een goede paard, terwijl~bet dag en lI..~t
zond,er eenig toezioht of kOilten werkt. 'If..ll

liet AEll.MOTOB. neemt ook 8poedi~ ~e
pla9.ts in vnn de logge en kostbare .. Nom.a
Lift .. " of n~kkje!i Pompen. !

Zij die 'toornemen r;ijn Windmolentoell,tell~n
te koopen moeten wel onderscheiden tQ.JI8C~n

~. Lloyds' Galvaniseerde Stalen A.EB.llOTORS; en
alldel'O inferieure en waardelooze nabootz:ing1n .

liet echte, LloydIl' A..EB.1lOTO& za.l bilt ~-
koopst en beste bevonden worden, en ~h~fj
den toets reeds doorgeetaan. I

Wa.nneer vereiseht, worden geschikte p<jr>
soneu gezonden om bet toestel optezettdn,
tegen enkel gedeeltelijke reiskosten, of v~\gebs
speciale schikking. . I

Schrijf OlD prijslijst en getnigschrif~n,
of zeml bij,onderhed.en omtrent diep~ .
d,'n put of hoe\'!!Clheid water ens., wa.atuit
llolekening der kosten per vol.gend. po4t
toegezonrlen worden.

GELJ~VE TE LE

~x...c»
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Per Balans

Andere Wpgen
Hoo!d"egeD. lD7. Tu\s&\

£ 8. d, £ 8. d. .£. , d
100 10 1 ,)9;3 1:2 2 W4 2 ;~c

Aln Bal.DlI 146
" Algemeene Belasting : ,

Aehtersta,llige 311 8
Loopende ... .

" Speciale Belastingen,
n1:-

"Bijdrage van Re-
_geering voor

"Hermanns Pieters
Fontein., viaAfdakwe.g

" Bijdl'&gen van andere
Afdeelingsra.den

n Bred&Ildorp Jaarlijk-
scha Bijdrage

.. Stellenbosch, voor
Sir Lowry's Pass ...

" Tollen op Hoofd en
Afdeelin.gsraadswe-
gl'n ...

" .Andere bronnen van
inkomst, nl :-

n Rente op Verschul-
digde Belastitigen

"Stanford, Dorpabe-
stuur Belastingen 0 jo 0

" : Hondeubelaating ... 0 i0 0
"Terugbetaalde be-

dragen
" Schut Verkoopingen
n Diverse

Overtrokken balansen
op Hoofd en Andere
wegen 0 '0 J)

In Back £4.'i 1 17 1 0:0 0
Min Contant in Thesau-

rien Kast 38 7;~ 0 o 0

311 9 7 622 19 3

" Kosten van Valuatie
en heffip g ...

" Salari sen van Secre-
taris, A.uditenren en

alleandereambtenaren 43),) 0
" Betaling van Leden
. van deu Raad Il :'I 0
.. Onderhoed en repa-
ratie van Hoofdwe-
wegen en Dammen
deorop ." '"

" Gewone Hoofdwegen 418,,18 ;;
"BLnw, Onderhoud,

Reparatie en Ver-
betering van Afdeel-
ingawegen en Dam-
men er op ... 0 0 0

" And,ere uitbetalingen
namelijk :-

n Schrijfbehoeften,
Drukwerk, enz. 11 19 10

" Diverse ... 0 Il 9
" Commissie op ont-

vangen Belastingen 4 15 8
Wegbelastingen tI rog
betaald

"Hondenbelast.ÏDg ."
n Schut Verkoop,ngen
"StaDforo Dorpsbe-

stuur
" Rente op Overtrok-

ken Bekening
" Kantoorbuur
"Hermanus Pieters

Fontein via Afdak
Weg

" Balansen op Hoofd en
andere wegen

n Balans op Rekening.
namlijk In Bank

In K!UoL

o 0 0

43 IJ 0 ~7 lI) CJ

11 [) 0 22 10 0

300 0 0 600 0 0

o 0 0

60 0 0

6.'> 10 0

00 -e 0
! ~

65 ID 0

o 0 0

o 0 0

o 11 :>
o 0 0
o ,9 0

183 1 8 18;3 1 to

o 0 0 86 0 0

19 9 6

Il lO 10
o 11 9

4- 15 7 9 11

~3 13 ~
I j ti

9 t4 9, 9 U 9

7 3 ~
67 10 0

1 15 0
1 4- 9
o 2 6

7 3 2
67 10 0

1 15 0
1 4- 9
o s 0

o 11 5
15 0 0
4 :> ti

15 0 IJ
4,

;o ,0 0
o ;0 0
o '2 6 6 8 lO 6 ti I')o 0 0

6 9 11
3 0 0

12 19 :'
ti li U

6 9 10
3 U 0472 19 7

o 0 0

o 0 0

o 0 0
o 0 0

413 9 10 1.3;3 12 6 43.1 I:! ljo 0 O'

---- ---- ToLasl ·661 ti 'u 1,318 9 ~ 1,920 lj :c

o 0 0

Totaal G61 , 6 j 9 1,318 9 2 1,920 6 2

, I

i
Wij certificeeren hier~~de (i) dat wij boven!l~nde rekening van Ontvangsten en Uitbetalingen van den Afdeelingsraad van

Caledon, 'Voor bet halfjaar' g~indigd :al December, 1896, hebben nager;ieo; (i1) dat .ij (onderworpen aao pa.ragraaf • desee)
door de vereischte beaoheidell lêedeb il; (iii) dat, zoo'Ver"ij knnnen nagaan, de daarin vermelde ontvang8ten de eenige lommen rijn
w.l~e gednreLd. geaegd tijdP4rk ontnngsn zijD j (iv) dat de aitgaven wettig en overeenkomstig zijn met Be81 uiten , Beaoluti8li
en Cootneten van den Ra~i; (vi) ?Ilt de balans besl.a&t nit £38 7 8 in handen no den Theeaorier. (die ons foorl(t'legd
wera op den al December 1896jlin de deeominatieë sooals naderomachre ..en op Vorm C. A. 45.1.), In lan een debit balans van £451 li' 1
in de Standard Bank van :paledon i ("ii) certificeeren wij .. nier dat wij hes Ve1'6lag nn Baten en Lasten vao
I{ enoemden RaAd voor be~ l~tB~e halfjaar hebben nlgmen, dat hd met het grootboek overeenkomt, eo, r;001'8r wij ItUnllSD
DI'gUn in ieder oplioht correc~ is.

w. HOJo'}<'MAN, lAd'
, S. J. ROOME, f u itenren

Oale loo, 29 Jaonari, 1897.
Ik, HIHIUN JOHAN Dsi(ru<" certificeer hiermede. onder de bepalingen Tan Sectie 2 n.n Wet 32 vau 1888, dat boven-

Ilaande tien waar en' cornet Vqsl¥ ia van mijoe Rekeningen Ma Thesaurier van den Mdeelingaraad 'Van Caledon, voor bet halfjur
eindigend. 3 '. Deeembee, 1896'jeu dal de balaos is 100&1. aiteengeeer op aaigebecbten Vorm C. A. 4.'i A. . ... . .

.H. J. DEM.: ERS, 'I'hesaurier.
Geteekend voor mi', al. ~ettlige, desen Zasien dal'van Januari, ~8j)17.

! }'ÓI:JN 1. MOORE.
Naiesi~D en tocgnt.&&n ~r den Raad op den 6den dog van ~rueri, 11397.

I ./j --j H. J. VAN BREDA, Voonitter.

I' c~

,APOLO~
IK, ondergeteekende, l~JOHANNES
h
. HedENDR!~I CedONRA9IBf~e~8ch Departement ru pUblieke Werken.JeTm e mlJn e wez,nl A.ennen ZUID-AFRIKAANSCHE
te geven over de besch:uJ. iging die . ,_ KONINKLIJKE MAILDIENST
ik ~emaakt heb tegen 'd I heer en Ten4ers vóor!;Contracl No. 1.
me]. THEtTNIS STEYNva". :{Jeeuw-.·.. c. -__:,.__ De II CASTLE MAIL " Maatschappij.
rivier, en trek mijne aanqie'4-ingen B'l"uggehoofáeo en Bescherm·
ten ...volle terug, o~d.a.~\de.zelve wallen voo,r de Touw Rivier
g~he~l ongegrond ZIJD. i/Ik weet Brug, Afdeehng-George,
mets tegen het karak te l'i, van ~ c' ~

van beiden. Ik stem -tof' dat ~ze .~:'. NDERS -na.,..:rokeurl·ggemerkt.Apologie op mijne kos. nrift, de -,
Nieuwsbladen .. ONS L' " en " Touw Rivier Brug" zullen
" CAPETIMES" geplaats' worden, door den Controleur' en .Auditeur-
en beloof alle kosten hiera.an vér- Generaal, Kaapstad, in ontvangst
bonden te betalen. genomen worden tot 12 uur 's mid-

.. dags WOENSDAG, 10 Febnari
J. H. CON~.ADIE. aanst., voor het bouwen van beton KIln Booten loor Engeland, III Lu Palm u

.Als Getuigen: ! bruggehoofden en beschermwallen. 1·KM6BJ~~~a~i.CASTLE,Kapt. MalIsBALL. omtrent

G. JOUBERT. heining enz., van een brng die ge- TINTAGELCASTLE,Kapt. RKNnALL, omttenl!!T1

P. J. PIlTERS. maakt wordt over de Touwsrivier, DOéJ~~u~~STLE,Kapl. HA.RlI.I8, omtrent 21

Swellendam, George. Januari
T

AReNDEL CASTLE,Kapt. Wrl(DER, omt",nt
3 Feb., 1897. eekeningen, Specificatie en voor- l"ebruari .

waarden van kontrakt te bezich- METHVEN c;.STLE,KApt. lIRYAli, omtrent I
l''abrnari.

tigen op applicatie aan het De- Voor V raaM of PIlo88age vervoege men
partement van Publieke Werken, ,;joh bij de Agenten van de CASTlK
Kaapstad, gedurende de gewone MAILBOOT ~TSCHAPPIJ, (Beperkt.
kantooruren.

Tenderaars mooten melden binnen
welken tijd zij aannemen het werk
onder dit kontrakt te voltooien, en
iedere tender moet door twee
voldoende borgen geteekend worden UN~ON L~JN
die de beho9rlijke uitvoering van KONINKLIJKR MAILDIENST'
het kontrakt willen garandeeren .

De laagste of eenige tender niet UNION 8TOOMBOOTMilTSClUPPIJ
noodzakelijk aangenomen.

DE S~mbooten dezer Lijn vertrekken
va.n Kaapstad naar Londen 010 dfn

anderen Woensdag, te 4 nOl' n.m., nur
M.a.deira en PlymotlLh, te Sint Helena CJl

Ascension aa.nleggende op de bepa.ald_t j;_tI.\I-
echentijden. ,.
" 20-ROliLINCASTLE,Kal't. TiA\'KRli .

~'eb. 3-liARWARDESCASTLE. Ka."l, RIl;8Y
.. Iï-'-T.A.NTALLONCASTLJ.;.Kapt. DrSCA.'

Mar. ~!\ORHAMCMULE.Kapt. HARRI8U~
" 17-DUNOTTAR CASTLK, Kapl. HAY.

W. WESTHOFEN,

" '

Mdeelings~~mailalabd,
Heffing van Wegbe1asUng.~----- ~

'KENNISGEVING l\geschiedt
mits deze volgens $ectie 266

"an Akte 40 van l88gi dat de
.A.fdeelingsraad van Nam4kwaland,
op een vergadering geho~don in de
Rofzaal te Springbok, opj20 Janu-
ari, 1897, een belasting~ geheven
en gelegd heeft van één p'~nny (ld.)
in het £ stg. op alle VlL~tEigendom
binnen de ifdeeling, daará~lD onder-
hevig, ten dienste va.n het jaar 1897.
Gezegde' belasting zal "ervallen en
betaalbaar zijn ten kanto~e van ge-
noemden raad, te Springhqk, op den
eersten dag van April, 1897.

Voor alle zoodanige be~astingen,
drie maanden na den vFrval-dag
.nog niet betaald, zal tegeoi6 percent
rente per .Annum gecharg~rd wor-
den, gerekend Vllll genoelpden da-
tum. ;

Op last, :
A. J. LqtyNES,

i:5ecretaris.

CBEPE,:aH;Tl.

aepartement van Publieke Werken,
21 JaDnl.lri, 1897.

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

LETfiJRZETrERS.

Kantoor VIUl den Mdeelingsl'llad,
Sp,l"ingbok, Namah.·a.land, ·1

23 Ja.n., 1897. ,
I

TE

WADNER EN ERIKSEN,
Gedrtlk1 eD Uit.ttelt6Tf11l door de Drollen Maal·
Schapplj vaD Ge Saodt da Villlen Á: CO
Beperkt, MIl ba Kantoor hoek 1'ID Jla.rg eli

WuJ8aa& ~

v.<>BGD

ZWEIGB~~~_,::- ElUltSEN " Co., 17
~i K.aaJl81a4.
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