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B~zoekers aan de Stad_ beh~o"n

ons een bezoek te breng~n en zich '/c1'n
een ge aarijebooene koopjes verzekc;t.
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B-ezoekers naar de, Stad behooren ona

bezoek te br~ngefl~ en zich van eenige
aangebodene Koopjea verzekeren •

. Vergeet met: '
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~oëlt na Plain eU"'Spinstraten, Xa~8tad
;

IJ.'

..
r' i-

,.... Publieke Verkooping
- rAN_

400 Vette Kapate:r BOkken,
20 G:roote en 1lette O••• D,
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.Zuivel. en Boerderij
PLAATSEN. ,

• "TTOOR de rondgaande school t(,

k · . V Bergpunt, dist PhillippoliiJer OOpIng o.v;s., een onderwijzer of onder ..
.wijzeres, ongehuwd, die de bij de
wet vereischte bewijzen van be-
kwaamheid, goed gedrag en lid.
maatschap eener protestantsche
kerk bezit.

.Applicaties zullen door den on-
dergeteekende ingewacht worden
tot 19 Juni e.k,

Werk te beginnen op
1897.

GEVRAAGD

J. W. MOORREES Jr. &, ce., Afsla2ers.
reo': .·Kantoor, ~Ialm~burr,

1',') ~f"I, 1~9ï. •

KENNJSGEVIN:G.
Kaapsche Afdee1ingsraad.

Pm; "ik Ifl.,..~~H.,.

('adtahoorn

TE
Om 10 uur in d.lI v,ormiddit"

JUNI, 1897,

OE ondergeteekeude behoorlijk
gelast door de heeren Gebros.

MARAIS en "\VELLS, zal per pu-
blie~e veiling verkoopen op

.~ VR.£J1tAG, 28 Mei, a.s.,
Op de plaats in front van het woon.
huis van de oude pastorie, Somerset
West, om Il uur s morgens.

I. De beroemde plaats de "Oude
Pastorie," groot 538 morgen, 530
roeden. Deze plaats is gelegen aan
den ingan~ van het dorp Somerset
West, en reikt tot aan de Duinen.
II. De kostbare plaats genaamd

.. De. Hoop." insluitende lot 15,
groot 216 morgen, 281 t roeden.
Deze gewenschte praats ligt tegen.
over en grenst aan deOude Pastorie.
Op beide plaatsen zijn er goede
groote woonhuizen, kelders en bui-
t.engebonwen, excellente wijngaar.
den ell groote bebou wbare landerijen

111. 50 le~gers Wijn, .) leggers
Brandewijn, Vaatwerk en andere
kostbare Losse Goederen.

BO'Vengenoemde Eigelldom men
zijn twee der beste van de beroemde
Hottentots Holland Plaatsen en zijn
uitstekend geschikt VOor vruchten.
cultuur, en wijnbouw en als Melkerij
en algerneen plaatsen zijn zij onover-
troffen.

De nabijheid nm deze plaatsen
aan Somel'set Station (G minnten te
voet) en aan het strand (een half
uur rijdens) en hun fraaie ligging
aan den voet-van den hoogon Heidel.
berg met uitzicht op de Zoo, vel'-
hoogt de waarde, en maakt ze meer
speciaal geschikt VOor woonplaats
doeleinden.

De plaatsen zullen eerst een voor
een en later tezamen opgeveild
worden

PA.UL D. CLUVER, AFSLAGER,
Stellenbosh,

15 Mei. 1897.

Salaris £120 per jaar met vrije
logies.

Billijke reiskosten vergoed.

1. D. DE VILLIERS,
See1"8. Sohoolcom.

PUBLIEKE
Onderwijzer Benoodigd

~OVEREENKOMSTIG~Sectie 156
van .Acte No. 4,0, ~n 1889, en

Gouvernements ProklarPatie No.
398 van 1896, geschiedt; hiermede
kennisgeving dat de .A.fd~lingsraad
van Robertson vastgesteld en be-
paald heeft de Wijdte, Voor het
gebruik van Rijtuigen, van alle

12 Juli Hoofdw~gen op vijf.en.t"ntig (25)
:TOet en' vaD . aile Tai.qvogen en
Wegen met. van weg r~hten op
twintig (20) vt., en de Wijdte met
het doel om vee te, vervoeren "Over
alle' bovengenoemde soorten van
Wegen op vijf-en-veertig (45) voet
van de eene heining na-u- de andere,
met plekken om te verto~ven (te
worden goedgekeurd door den R~d)
groot * akker op een afsqtnd mot
nader dan alle twee mijle'n-doch
geen heining te worden gemaakt
nnder dan zestien (16) vt, "Van het
midden van den weg aan den eenen
kant, en negen.en.twintig(29) vt aan
den onderen kant ervan, zoo tw('e-
en.twlntig en een halve (2}2t) vt,
Mn beide z.ijden van het midden niet
uit voer baar is.

Op last van den Raad,
G. W. BORCHERDS,

Secretaris.

I)A.AR er een Vacature is ont.
staaan in de ver'togenwoor_

diging van Distrikt No. 6, illslui-
tende de Veldkornetschappen YMI
Koeberg No. 1 en 2, DurhanviIlo
en Blaauwberg, door de re ignatie
van den heer J. D. J. Viss~r, wordon
de Kiezers van het boveugenoem,l(}
Distr ikt verzocht om in gescnriffe
Kandidaten voor de v-ertegenwoor_
diging ervan te nomineeren.

Ieder Kandidaat moet genom],
neerd wordan door niet minder dan
5 personen, gerechtigd om in dat
Distrikt "te 8temmen, anderszin8 zal
de nominatie nul en van. géene
waarde zijn. Geen Kiezer moge
meer dan een nOminatie teekenen op
straffe van zijn naam op alie nomi,
naties, waarop die verschijnt, ge.
schrapt te hebben.

.AHe nominaties moeten bij den
ondergeteekende iugediend worden
niet later dan Dinsdag, 15 Juni
Ranst.

C. M. STEVENS,
Waam. Civiele Commissaris,

Kaapstad.
Kaapstad, Mei 13, 1897.

VORM VÁ..~ NOMINATIE.
Wij ondergeteekenden, Kiezers

in Distrikt No. 6, nomineeren mits
deze den Heer '" ..~ .
van , in deze
A.fdeeling, tot Raadslid van den
Afdef'lingsraad dezer .Afdeel ing voor
genvemd Distrikt No. 6.

Gedateerd " .
Namen .

en W oonlplaats .

OP WO :TNSDAG, 2 JUNI, Aa.nst.,
-!TE - .- ,----.-,_. '_ _'-'_'.
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M A L M B S BUR Y.
.fl t ':':I,jt'rgeteekend~n zulll~. \'"('01' rekenio~ van dell heel' WlL~Ji:M
) r. If· II \['(:\',uit hunne' endll-Kraal, Illble!' op het Dorp, .Pubhek

r"r~l" l'en, !J()\'engpmeld geLil vee. (lok: eenige puik Schap8tl (Afrikaners).
l , \\onlt'n opgebrafht per treÏJl van het di.8l!riilt Tictoria West, enze::,,!: !,·~t'r ),re:'lent .lijn.

-Op Dinsdag, 1 Juni, aansL,
[TE 11 UUR,

Zullen ter ~la&ts Verkoobt worden:
1. Zes Kostbare Bouw Perceel en,

front mak~nde naar Arthursweg-,
tusschen de eigendommen' van de
heersn W.\S. Woodhead en Frith.
Deze zijn lbijna de eenige over.
geblevene Bouw PerceeIen in deze
aangenalD~ localiteit. -;

2. Een Stuk Grond in de nabijheid
van fJfollllt '.\ el.wn en N01j"ulku:eg, A' PPLICA.TIES voor boven.
op den" High-level" weg. genoemde betrekking, ver.

3. Zes Stukken Grond, annex Ruck. geseld van de bij de wet vereischte
lands, front makende naar de certificaten en getuigschriften van
Zee en RocJr,landsweg. bekwaamheid, goed zedelijk, gedrag
Bovengenoemde zijn, zonder uit. en lidmaatschap eener Prote8.

zonclering, de ;Prachtigste Plekken tantsche Kerk, zullen 'door den
die nog ooit te; Zeerunt a.angeboden onderg-eteekende ontvangen worden
werden. . tot den 30 sten JULI, 1897.

Het aangenMm kliman-, schoone, Werkzaamheden een aanvang te
verfrisschende: lucht, en prachtige nemen op 14 Juli, e.k.
omg-eving zijn lzoo wel bekend dat Salaris £120 per jaar en de
het ·onnoodig zou zijn VOOr de scboolgelden der leerlingen.
E"\ecutenrs er ever uit te weiden. Billijke reiskoeten, gestaafd door

Die' voornemens zijn te koopen kwitanties, zulll'ln wordeu vergoed.
worden vriendeJijk verzocht acht te J. M. THEUNISSEN,
geven cp de ligging van den Grond Voorz. Schoolcom.
te worden verkkJcht en .op den da.
tum der Verkooping.

y..De Verl."lfJoping zal beginnen
met het Eigendom gelegen aan den
A rthm·a.weg. ,

HOJ;3ER't C. I\""ELSO.'J",
J. F. WICHT,
G. W. S1)EYTLER,

ExeC:_!Jteurtl Testamentair.
K"Ioniale \VeeRknmfi!r Gebollwlln.

4. Kerkplein, Kaap,tr.d, 18 Alei, 1897 .

J. J. HOFMEYR ~ ZOON, Af13lagerg

Tuinplaats,
Dist. Philippolis, O.V.S.

10 Mei 1897.

Kaapelad

.\l idd&l!:urlf

!LuId,. ()o,n

Kaa~httA("d

D':I ).duzeteekende, gelast door den heel' LU C.tS 3. STEi1tfi ILL\I P van Aar.
: c:e!!1. die 'an plan i~ de bel!rderij op te ffenn, zal per pn.lieke veilin~ ~erk80pen

VERKOOPING voos DE

Rondgaande School te Kro IU HtHei,
Wijk Dntter Yet- en Vaalrivier, disl,.

Hoopstad, O.V.S.

OP WOENSDAG, 2

~Iegen halfweg
AARFONTEIN,

tusschen Victoria W&st en Carnarvon.
Kantoor van den Afdeelingsraad,

Robertson, 13 Mei, 1897.
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,'". F.er'te· Klas .\!"rino en KI\&p8cb. S<'.hapen, (waarvan 2(X)() HIlRlwli Eerste.
~ e' _·~"I.:kt 'f\""~den Sla~.r.) :'1 Bee~te., :1 Purden, Karren, \\Tagens.

'er- ... Kla" lot Hui~raad en een Groet Aliilortimeat Boerderijiel'ee~olJap.

---------~------------------
DiYisional Council ot Robertson.

WIDTH OF ROADS.'tr1ter fil ~ tWoensdat, 2 Juni, a.s. ti Aarfolteil. - Kre~let hilll Inder geede securiteit.
CAREL J. VAN ZIJL, Afslager.

----------

IN terms of the 1·')6 Section of
.Act No. 40 of 1889. and Gov.

erament Procl8Jnation No. 39A, of
1896, it is hereby notified that the
Divisional Council of Robertson, has
fixed and determined the Width for
the use of Wheeled Vehicle", of all
Main Roads at twenty-five (25) feet,
and (Jf all Branch Roads, and Roads
with rights of way at twenty (20)
feet, and the width for the pnrpose
of removing Stock of all tbe above
desoription of Hoans at fort.y.five
(4.5) feet across from one fenco to
the other, with restin~ places, (to be
approved of by the Council) of half
an acre in extent lit a distan~o of
not nearer- than every two-milei!
but no fence to be erected closer
than sixteen (11}) feet from the een.
tre of the Road on one side
and twenty.nine (29) feet on the
other Hide thereof, in case twen ty-
two and a half (22t) feet on either
side from the centre IS not
praoticable.

By order of the Council,

G. W. BOROHERDS,
Secretary.

Divisional Council Office,
Robertson, May 13th 1897.

Municipaliteit van Caledon
f7 ENNISGEVING geschiedt
\ hiermede dat de Nieuw~

Stemlijst (V oters RnlI) voor het
jaar 1897, ter inzage zal liggen aan
het Municipale Kantoor voor 14
dagen van af den datum dezes.

Eenig~ objectie tegen ge~egde
Lijst zal gehoord en beslist worden
op eeue vergadering te worden gó.
houden op DO~DgRD,\G. 27 MI!:f,
J 8DI, m] 0 UHr dps morgens.

Op Last,
C. J. N. DEMPER.S, .IR.,

Secrt'taris.

.H ONS LAND"~
."fJlI&ari
.. 'p""""Afd
.. ""QdAfd

Do
lJl,*,nej.t.j

AAN OE PAARL.

.\ Il

HERff.U.LDELI.JK dringend Terzocht zij. tie doOl' onze onder.
- 't' .:'t:r~ aa n de Paarl onza zaa Ic vt:>rder in die .A fdeeling uit te

"!:~id~l'.i;"I)[)pn wij hesloten een Pla&tslijk Kantoor lIan de Paarl te
',':'!Jl: . \:: .Jl' hl'cr D. F, Marais, J. son., .. Africa" Banking Corporation"
;;')(,~. w e::, " a. ngesteld als onze l"13atsdijkf.l v.rte~('}IJ tVoordiger. De
!)O,ie'i:!::':' em meer plaatselijk nieuws op te nemen en O"-Ii Land dUB in
.;> 0; c, l.n.n <tannemehjk te maken roor de i.woners der Pa~rlsche
.1' le,,;, .: f)e rapporten "an den Paaorlscne AfdeiWÏil,~~r~ad, MUD-icipalitt'it,
}[:,5'::'ti"lOl:-!'IJ;;,t1'llbliekc \"ergarleringenj CODeer·ten, enz. zullpn ~~gcld
l" 'Ir,I: .... 1"'1 II orden.

D. i t"'" .\rarai.~ z1\1ten alll ... tijde gereed !lijn tie nUR)en van nienwe
;~·"{'~en;.j1'f·'I. A(h'ertenties af allder Drukwerk, Bestollingtn, Xieuwlbc_
:-.. ren. \ '.1. t,· 'Jt/tl'a'gen en ol' te r.ellden.

\rI' 1"' k"rlt'll op dl' ondersteuning van al1en die de helal'lgen van ons
1~ ; lil • ,!~ "f' Let hart dragen. Yen \,"p,rvoegli zieb bij

DIS RHEIl D. F. lI.AJiAIS, J. Zoo:'.",
"African I~ankin« Corporatiol'l" !'Sl;)bouwen, P.\ARL.

Bultfontein, O.V.S.
12 Mei, ]897.

Hoofdonderwijzer Benoodigd
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---- J~ENOODIGD . Vaal' 't "Good
Hope Sominllry," Kaapstad,-

Een Geoefende Gécertificeerde On-
dprwijzeres voor Standaard V.;
resident zal de voorkeur hebben.

Alsmede, eOIl lliet-resident Gc.
certificeerde Onderwijzeres Voor een
Lagere Klas.

Werkzaamheden: te beginllen op
21 Juli.

Applicaties zu llen door den onder-
geteekende wordeh ontvangen tot
2;j Juni.

-;-

T:' EN (\ngehllwde hooftlonder.
.' J wi.iz~r wordt gevraagd "oor
de III klAs publieke school te Buf.
felskraal, Hex Rivier Oost. Appli.
caties, vergezeld van getuigschriften
van bekwaamheid eli goed zedelijk
gedrag, zullen door den ondergetee.
kende ontvan~en worden niet later
dan 20 Juni- aanst, .Applicanten
die leden zijn van een protestant-
iicbe Kerk en die hunne MatricuIa.
tie 'Examen gepasseerd hebben zul-
len de voor'keilT hEbben.

Salaris £80 en alles vrij.
Werk te aanvaarden na Juni

vacantie.

P. W, VIWOEN, H. ZOON,
Spe8 Bona School,

Herrivier Oost, dist Worcester.

Municipaliteits Kantoor,
11 Mei, 1897.

20 Prima Slachtossen,
20 Ruins, waarond('1'

scheidclIo goede epale paren.

Good
ver-

Hope Seminary.

BOY ENGE NOEMDE zltllpll op
V H.IJDAG, 21 DEZER, te

Wellington, verkOcht worden.

A. RHOODIE.
J. FRED PENTZ & Co., Afslagers.

Sf:HUTBERICHTEN.

DStad ----

Onderwijzeres Benoodigd' AfdeelingSraad Robertson,
VOOR een Derde-Klas Buiten. _

I'chool op rle plaats Loopende HEFFING van WEGBEL!STING.
Ril"ier, (omtrent een lIur afstamls
nUl llct dorp- 1\lontagll.) .

.'\ pplic:ll1t moet Inliten ele gelyone
gl'tlligNehriften, de bekwaamheid
bezitten om onderwijl'; te geven in
muziek. Salaris £50 per jaar' lDet
kost en inwoning.

Hpt werk t.e worden aanvaar'd na
de .Juni vacantie.

Doe Mnzoek bij Ds. J. C. TauTER
te .Montagu.

.Applicaties .moeten worden inge-
leverd niet la:ter dail 20 Jm', I, a.I".

D. C. STEYN.

A .ANGEtlOUDEN in het schnt, te
Weltevreden, een 1.warte O.s., OlD.

trent drie jaren and, gcmerkt rechteroor
Alip, linkeroor oen ~neetje van achteren.
Verkoopinj(. inriien niet gelost., op de markt
te Ladi!Smitb, op Zaterda.g, 19 JDni, 1897.

L. J. LE GRANGE,
Sc L.u.tmeester.

:p.~..A.~~.
---

Nieuwe Karren en WagenmakerA.Bezi,gheid, -_ _._------ ~-- ~_._---- -"-_-

.1!!Jr
35 Extra Vette Slachtossen

en Koe;en.

DE hl·er ('\'.1 rAJ'{ XII':U:RK, Tal! Pik:et,~rg en FWED Kl RSU/\, van
'tl::"';]h();:ch, bo~engollleide lx'r.lgheJd aan de paftrJ geopend heb.

'.r"i" llJ!i !,rrt'ld alle werk in dat vak t. doen, en vr~en beleefdelijk de
c~,it'r.t(,u":II!? \"an Let p,eeerd algemeen publiek.

tJ'fJ .. pr('dnemlDg wordt gevraard en goed lftlrk Tan droo~h.ut
-·o;{"ZWM)\..ln·rj tl'gen billijke termen.

A.D:a.~

Weltevrooen, Ladismith,
6 Mei, 1897.

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

:Muir .Academy,

Ui~

K EN'NISGEVIXGgeschiedt hier.
me,le overeenkomstig .Acto No.

40 van J889, dAt op een vergadering
"an den \ fdoding~raad van Robert.
son, gohouden or 11 DEzEn, een
belastins;; nlD drie-acht"ten vim een
penny (~d.) in het £ stg. gelegd werd
op alle belastbaar vHstg-oed in oeqt'
afdeeling daaraan onderhevig: een-
derde der zoodanige belastin~ te
worden be"teed aan Hoofdwegen,
en twee.derden voor Takw9gen doel.
einden, en dat genoemde belasting
zal vervallen en betaalbaar zijn ten
Kantore \'an den Secretaris op I
J{JLT, 18()ï.

Op last van den Raad,
G. W. BORCHERDS,

Secretaris.

AANGEHOCDlo:N in het schnt te Uib-i
spa.nning o\'<'r' deu veroorloofden

tijd en t.e worden \'cr'kocht op 29 MEr,
1897, iD;i"n niet bevorens g-e108t ;_
l. Een donker roode [lul, twee jaren olld,

onllemerkt
2. Een lieu.1 roode Koe, olLtrent 4 jaar

oud, basterd mof, twee wit achter voeten,
klein witpe()~, kol \"(lor den kop, recbteroor
winkelhaak ran achter; linkeroor stomp,
en slip in den stomp.

Get. I. S. GOUS,
Schutmeester.

rr ZUID
KIRSTEN,
PAARL..

Gp WOENSDAG, 26 Mei,
'/ .AL opgemcld vee, ill extra Con-
. I d,tle en dat zeker jll'e8f'nt zal

zijn, pil bliek v0rkocht wOI'den aan
hL~PMUTS-STATIE.

C. F. LI EBENB:ERG.

I\' E. MOORE,
'-oor-z. \'nll 't Bc"tuur,

~II, Ka.'!teelstmat.
.. :1Id

VAN NIEKERK & Onderwijzer of Onderwijzeres

TE KOOP.

APPLICATIES, vergezeld van
. dA noodige certificaten van be.

kwaamheid en goed zedelijk gedrag,
wOl'den hiermede gevraagd voor de
bet!'e kk iDg van onderwijzel' of onder-
wijzere~ VOor de Der~e.Kla8 Publiek
School te Halfmabshof, district
Tulbagh. . .

Applicaties te \Vórden gezonde~
aan uen ondergeteekende VÓór of 0*
den 29sten dezer. ~·Verk te hegin-
nen met Juli Kwartajl,l. Kennis van
de HoJJandsche taal \een onmisbaar
voroisclrte. Muziek eeJ)e aanbeveling.

~alaris £60 per jaar met eelte
woning. . .

J. A. BUCHN$R, V.D.M.
Tulbagb, 10 Mei] 89{.

.AfdeelingsrllMB Kantoor,
Calvinia.

lIE (j.\\"E ALLE~ GAVEX DER .\ATVI'n.

Kost en Inwoning 'Gevraagd.

BENOODIGD
I~ EN ONDERWIJZEN voor de
(1...J III. Klasse School te Oath.
cartvale, Stockenstrom. Salaris
£120 per jaar. Applicanten moe-
ten in staat zijn ondt:>rwijs t.e geven
in Nederduitsch zoowel als Engelsch
Afscln-:llen van certifikatfln en goed
zedelijk gedrag moeten den onder-
geteekende toegezonden worden
Vóor of op den 23sTEX JUNI.

A. F.AURE.
Hert7.og, Stockenstroom.

KA.ntoor van den Á (deeling'!lraad,
Roberllion, 14 .Mei, 1897.

AANGEHOUDEN in het Bchut te Ma.t.
jesJontein over den veroorloofd.en

tijd en te worden verkocht op 29 MEI,
J8!li. indien niet bevoren8 gelost;-

J. Een roode bOllt O.~, rechteroor
zwaltl""~tr&at, linkeroor' slip, omtreflt 3
Jfln-Il ou,!.

"2. Een lichLroode UA, rechteroor winkel_
bRak \"lln voor, linkeroor slip schuins van
achier, rooi schirnm('1 streep onder de !reel,
l"ODd ""hilUm,,1 onder Je pelU!, omtrent"
jaren ond.

3. I':en ZI'I'8.I"I. fllJ I, rechtel'Oor winkelha.&k
.001' en ac"""r. linkeroor wink.elhu.1t vlln

'oor, gl'ijs plek "()(Ir d, n kop, al~oo onder
k~el, wil.Rtr·cep onrler de pen~, grijs kw88t,
omtl"8ot 2 jaren oud.

(Jet. F. D. TROUT,
Schutmeester.

[1-: Caledon Natuurlijk Warme (Yzerhoudend)
Baden, en

SANA~rORIUM.

~---------
Minerale (--" EOCULEERDE en ongeoc!!-

)"" lee:rde Limoen- Nart jc- en
Zuurlimoen Boomen tA koop bij

C. A. r. D. MERWE,

Loopenderi \'ier,
10 Mei, 1~97.

,
..lid UIT de band bij den ondc-r-

geteekende,

2 Eerste-Klas Bokwagens
r1 Loop Wagen Wielen.

-----..-----~_._-~_.-.--- f----- ------ ,__
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elo don beet' STl"('Kl,JJ fT w", '"""'0 '" ru..", t k",' hn,e ,,,.,,,, .. " doo' die, Watece~ ;, Well; ngtoo.
I l.]'/11:U·!Jti" l\oolzllllrzollt, aalHH'zlF" rn een hoeveelheid \"an Vler- . .. _

T ,.,' ! (lY, ... ! ;1:, j~ f'(.'uii!e ander!:' I-.Jckende ~Jiollnen (en onder "foorWanr-
" . ',\', ld'"'r !!et I.Jzer zeer g"imakkelijk Kt'usimileel".1 1\'O!'dt), III Ycr-
-,. ~ . lI;]' t (Tn tePl1peratllur van 120" Fahr, onlf8derlegbRar hunne
/,' '. - '1..:" ;['plilatl(' daa',:,telt... ~.

/1. I ,Ir' , :ding i)<Irinnen gemakkl'lrJken afiitand VII" Kaaps;ed-Slr
I.. \ '. ht- :.';dr IPgf'llll"oordige termirnl~ Spofln'e.r-StélMe dnarheen ..

i: t kLlllil;!t \ ;1/1 ('aleodon IYOl'dt als ('en del' beseen 111 ZI'lld.A.frlk:a
I•.~ . Id. Het ~anatorllim en d. Baden "ijn relegen op een heuvel

I b· 7' te t G('g-arandeertl van droGge hout
rnt.'·r,.. c. 1"""11. f>O\"L'nde uppen'lakte (('I' ze", an mnen "Hnll n.l' .>

\ -'! \ il, dl' :-;tad; l'lku zalf! ('n g-erief "orden TOor kranken en bezoekers <gemaukt.
{., ,."I J. J. HOFF:MAX.

,-I:r grlnlilk dter WaterelI (zoowl11 V(Jor 't Drinkel'l als hd Badp.n) PIK. Ollde POIit.
., "'!ra! \"IlQ.f!~s('hrt!ven voor he. die lijdol'1 aan UI''lDe Kwa.len, _
Ze' , ·h';"" ,\""doenón",n, Dv",,"p,ia, An"'",;a, Jocht, R•• "m.at,ek, ~ E L::D_'
L·: '.: '. ~.:·(';atl('":l,NH ,u !'1t lo"'" ia, en'w'rwllnt("' ziek:teH. Het Kolzuur ID het

IDEenig bedrag van £1 tot £6,000 te leen aan\\.,..: .• l·!nW('IW h!:'cft een prikkolentle uit\T;erlting op het ve. e eenige fatsoenlijke personen in eemg
\\']."", I'rr<("haffrll l'en Tonie bij he,~tel1iDg van ~nel verloopcnde deelvanZuld-A!rikategen

:', ,.·r. '1'1 ,(J()r makheid. waardoor ook: ontstaan; Z'ij zijl'! zeer aangenaam BILLIJKE RENTE.
'l', !. I, .;ma:l~ en hled('n Tafel Water lla.n T&Il de ee..oo kJa!!.

f'·'!!]l"h·)tt"lI, Ontleding, (;euees.kundige eli an~e rapporten, Termen TERUGBETALING BIJ PAAIEMENTEN.
i.': '" , . "'" b,jwndeo'heden en ;nEe b t.;ng,;)n le bokom.n op '.n",.k AfStand doei er nio., toe.

"lfEJ H 'LT 0 E·l7Anares. Schrijf(oin 'lEngel80h.)'lnslultende fran~
JJ. '. ..o..1JI3, 10-- _ tenveloppe g"6a-cl.reJi8eerd aan .. BULLION,
' b #...... Jtqtoor VU 0,., Larwt .

,

TWEE Hollandsbbe Jongelui
zoeken bij eene! nette famiJie

(Hollandseh) kost ~n inwqnj'ng.
Brieven aan het bureah van dit blad
onder letters T.V. \

DiJisional Council ot Robertson.
A.asessment of a Road Rate.

l\.i OTICE is hereby givon in
1. , terms of Act No. 40 of 1889.
that at a Meeting of tbe Divisional
Conncil of Robertson duly con.
,ened and hold on the Il tb instant,
a Rate of three.eights of a Penny,
(~.) in the Pound, Sterling, was
assessed upon aJl Rateable Property
in this :Division liable thereto, one •
third of such ratp to be devoted to
Main Road, and two thirds to
Branc~ Road purposes; and tbat the
(laid -ra~e wiU become due and pay.
able at I the Office of the Secretary
on the 1st day of July, 1897.

Bi order of the CounoiJ,
. G. W. BORCHERDS,

Secretary.

A fdeelinl!~raad_ Kantoor,
Calvinia. •

Divi,ional Council Office,
Bobert;+oD-, 14l1.a" 1897.,

APPLICATI ES
WORDEN gevraagd voor de be.

trekking van Hoofdondenvijzer
van de Derde.klas Publieke School
te Raynel' Station.

Daar geen andere men chen op de
plaats wonen, en de onderwijzer een
zeker getal kinderen logeeren moet,
is het wen chelijk een gehuwd man
te hebben, die dan vrije woning
verkrijgt in oen groot woonh~is.
Salaris £ 120 por jaar en de logIeS
gelden. A pplicaties moeten aan den
ondergvtcekende I!ezonden worc;ien
vóór 1 J n .. , e.k. Betrekking
te worden aanvaard na de winter.
vacantie.

LOUIS P. VORSTER, V.D.M.
JJurhersdorp.

BENOODIGD
\' OOR het "Muir Academy"

Uitenhage, een .Assistent On.
derwijzer ;bevoegd om onderwijs in
't Hollandsch te géven. . Sálaris
£175 per jaar. .A'Pp:licaties-en
get~igsch1'iften· zulJew tot op ó Joni
1897 ontvangJln. wordep. "Werk~
zaamheden te beginnen met Juli
kwartaal. Doe ,.aanzoek bij den
Secretaris•

I

VERLOREN ot GSSTOLEN
EEN Brllin Paard, ian de plaats

Vaderlands' Riet~Jei, Wijnberg
Vlakte. Heeren en ~chutmeest'ers
waar het paard mogi3 aankomen,
"IC.orden verzocht kennis te geven
lUID den heer



TE

_.
M a' mesbm,: e~n
" UNITY.'

fIE L FT van den gewonen prijs .
~eD waarborg Voor vijf Jaar wordt
net elk stel gegeven.

~
Alie Co ~sul/a/ies teheel Grati,

dan

PUblieke Verkooping !
... Publieke Velkooping !!

a 0 Groote Yetté. 'Kapater Bollen.
OP 15Mei llt~1cte Tertiu Jacobus, in

blanken ",elatand, IIij oe ...el'llChijning
op dit levens tooneel.

De dankbare anders,
J. J. 0, ESTERHUIZEN,
¥ARIA E. ESTERHUIZEN

Jeb. Dil VILLJESS.
Caledon, 17 Mei, 1897,

'DEondergeteekenden, daartoe ge-
last zijnde door den heer

JACOBUS M..u,us. zullen publiek
doen verkoopen,

-1'E-

.JIi!EONTAGU.
--oP-

WOENSDA.G, 2 JUNI,' 1897,
Te 10 ['Ilr 's l'u.),.,(,idJag~.

100 Groote en \' ette Kapater
Bokken, -1- jaar LJIlJ.

LOO Groote en "mte Kapater
Bokken, 0 jaar oud.

Hit:r i~ een kans VOOr goeJe
Slachtvee.

VA...' ZIJL &: WALKER.
GillEON p, Vil ZIJL, Afslager,

DOODBERICHTEN.

KOLONIALE WEESKAMER EI
MAATSCHAPPIJ.

No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
POSTBUS 14.

1'eleg'l'"atI el' Kabel 4arM: ..FIDBLITY."
Be_le Publieke >Verl~ping.

. '. ,

Appelen '"
Pe:-en
Nartje>i '"
Aardappelen
Kieren
Uien ••
Pat.tas ...
Kool
Hl.oemiool
GuaT"" ...
Kalkoenen
Hoeruien .
Eenden .
Zoarlemoenen
Boter
Lemoenen
Kweeperen
Ta.ruaties ...

19 Mei 1891.
" a. d.o 9 I
o 6 5
o 7 6
o li 2
I 1 6
o 8 8
o 4 0
o 0 2t
o 0 0
o 4 5
o 7 6
~ 2 6
o B 5
o 4 J
o I 7
o 13 0
o ó 0
o 2 6

Volgêns belofte in (''''I "''_'

waarin wij op de bPj;llh'C:. 1,)'<'1<1

eens valledige ki{'zPI'SlJy,: L,. i~."
wezen, vooral in deu knIJt'hl.' ,l~"
wij thans leven, ge"en w : I, 'leL

ZOO dUide~ijk mogellJk aLI II ... I',j :,p~'

vraag: wre kan geregl>lnTr'l \\'JrQ~

Wij vertrouwen dat d~b' dr "',el u.
aandacht gelezen znll ..n \I .. Ieu "
die de stemrechtwet "an I,.'} r.'f:

e
"

zich hebben zullen '\'JJI.P:l)'~ I ... ,
.1,l"-'lJ.t!~n

indien zij de COUI'aDI.. Il " "-If' !, 'le"" ~.,

tikeien verschijuen z,"'!5' IlId ',' . 'eli

om later weder tt! gebrulk"IL l, ....,lrtoer'
is thans het gerot'p VaD all ..I, "Q \r:, ~

hooren Diet ten achU'l'''U :, ."""" .L Jell;

zeer belangrijke zaak. ]I, .\!' ,lin-I"j
mogen niet tllapeD, terw IJ: I,lil.!,e leg.:
standers werken. E1.k 1""uJ.u"lf. jl. ~: IJ;
als zijn plicht be>!('h"ulI,." L'J~ ~'J~

aandacht aan de kiezen-llJ,telJ .. \\,j'Jeli_
en stappe>n te newt'n OIT, Ue ;';'i~:,1<.<.
volledig mogelijk te krlJgt'n, ,j,,: II:. "1:
gen, de namen der -VnkaL'-,., cC "p ~
krijgen en die onzer 1~n.'l<In,j~,." \lélh'
de kwalifikatie niet be" .. " d .• e, ".;,

houden. Gedurende bilt f'~c"'" 1I".ep J.
kiezers up de 1I'-"'I/C, 1')."" .:.:er'ot'jJtn
zijn hun stem uit t., I'-I't'n ...,.u 1 'J{,r 'I!

kandidate.n 'oor deu W .. I~~'·"ll I,." ,.a;,Q

en de verkie z , ug van It'J"'II , ..s , ,I- "-el.
gevende verg-ddtring zal (j, 'h j' ..,.Ii, VID.

den vóor l'<c'ne volg\'nd" h,·f'Z".;;,;lf' ,jel
lijsten. Het it< du~ van I,,! Il.:, "'1.. ' ..

lang cat een ieder zich ill ol ...", :. La, l'I-p.

pen om de bda'ngen onz"I' 1'''1"1'. I"~i~
vorderen. Lange speeches "l' i'u;'!Jekl
,ergadel'ingen helpen u i«: \",·i ludJ~n
men zich niet prakti8ch ld.: nidt"t
hij de stew!JUf. ell dit kal' """'" ~""
schieden indien wen z"r~ olr".c4'· 'l<i; :Jt
kiezerslijsten volledig z ijn

Wi" kan geregi.etrl·~rJ "ur.j,.1. ij.!

antwoord op deze Hllag i, 1\\t""I"rlel._
1. Alle mannelijke jJt'1'~, 'IlP" ,I". den

ouderdom van :lI Jaar h,'r .. ik: he!./of;"
welke de volgende kwalitik:.:l'_ ,f I",
voegdheden bezitl~n:_

a. Zij moeten burgPl.,.. upr J' .. I, ,," ll'é
Allen die in de KolOnie lZeGorprJ Zi;O. ':)n'
burgers der Kolonie. Zij dip lJl"; :~.;,
Kolonie geboren v.ijn InO,'/t'Il 1<"'11<1"11'".'"

seerd worden. Gt't'n p.-rs, ~Jll k,,,,
turaliseel'd Wordell tenzij hij lIilIl,:,.U,
maanden in de Kol0nil' h..L"ft1',.",.,
met het doel hiel' te blijl"l'n. 111) Jl"
natnl'llliseenl wil wOI'dell !JlO"1

doen bij den kolonial .. n SI-("n-Ian"
indien het aanzoek in orde iS./lt·ru "<'Il

fikaat van naturalisatie zlIl U't'LPll,kn.
gemakkelijkste i6 aanzoek t~ d,,,.!] 1,.) ,

magiRtraat om een offici6€lpn "'111)

aann-a,ag tol naturalisalie, cl it' Il 1"'nI':n
vull .. u en clan op te zenJeu Dau ,I,.g
lonialpll "('cretllri~. BUl')<el'l! \"an ,j"Il r
staat of Tl'al1svaal. lhaD~ WO'!I1;'ChtlM
,le Kolonie (in liechuanaland zijn "el
behooN'n op dit pOU I nauwkt'llnc' a"hl
g;,velJ.

Ó. Zij illoet:en een gebouw mtl
grond erbij, afzonderlijk of ~e7.<illl
van eene waarde van niet mi !Jd, r

WIE KAK GEl{EGI:'T)iLr:l~fJ
WORDF..\' :

r

TANDEN!
TANDEN!'
TANDEN Uf

H. E. v. PICKSTONE, Wijnberg, de

\'

-
( ) VER.LEDEN op den avond van 13

dezer na een lang en smart-vollijden,
door baar met geduld, gedr&gen, mijn tet>-
derbeminde echtgenoote SOPBU C. LCBBE,
in den ouderdom van 2!f jaren en 6 maan-
den. Voor al de liefde den laateten tijd del'
.overtedsns in wijzelven bewezen, worde.n
de vrienden mite dezen hartelijk dank
gezegd.

De bedroefde echtgenoot,

J. v. N. LAMBRECRTS.
Porterv IIle. 15 Mei, 1897.

I

OPGERICH'l' 81 M!A.RT, 1846
D·.E "'d~'Jl'eIeekend.,~b_lijk gelast door de RiWlrivierLand Maat-

schappij," zal PublJek Verkoopen te RatelnVler, ¥deeling Bra-dasdorp, op
K.apstad, 1

Kapitaal ...
Roserve Fonds ...

£20,000.£M.ooo
WOENSDAG EN DONDERDAG, EEK£NAARS.

6,

il
Z

W

}>,

tI.

- e .BN 7 OOTOB8a.~ 18S,,?
Dat Prachtige Eigendom, bestaande uit Zeven ~~taen gre~zende aan

"eI.kaIDUE,r,zoo wijd en' welbekend als de <r Ratelnvler .Estate, beslaande
gros area van 21,~4.5 morgen, of .44,96? akkers, met een ~eegrens
ongeveer 20 mijlen. Het WeIveld IS ultennatfl geschikt Voor

rden, BOO8ten, Schapen en Vogelstruisen, en ~er zijn prachti~e
aailanden Tuinen, en twee groote Zoutpannen. Er is ook een UIt-
tekende Voorraad Heerlijke Water loopende door de E.:igendommen,
een overvloed van allerlei soorten WIld, fnsluitende Grauwe en Rood

Patrijzen, Fizanten, ~-?ippen, Eende~, met een .w;oord Water-
s van alle soorten, terwijl van Veldwild men er vlDpt Vale Rhe-

ken, Klipspringers, Grijsbokken, Duikers en Vlakbo~eil, enz.
; Het Woonhuis, Buitengebouwen, Schuren, ens. eijn :allen van de
beste soort, ..Als een winstgevende Plaats, Bezigheids Plek, en een
aangenaam Verblijf Voor de gezondheid, met al de ~oordeelen en
genoegens die Wild en Vermaak te Land en ~ Water ~bl~den. kunn~n
verschaffen, is het Eigendom ongeevt'naard ID de Kolome, en zal het ID
ri
erce

e1en worden opgeveild ten einde Kleine Koopers te gerievtJn, of in
een geheel. De Spoorweg naar Caledon, waarmede naar alle waarschijn_
liJkheid binnen kort een aanvan~ zal gemaakt worden, zal de waarde Vandit Eigendom grootelijks vermeerderen.
, Tegelijkertijd zullen de Levende Have en Losse Goederen ver.koC"ht

worden, bestaande uit 7,000 Merino Schapen, van .Australisch ras, 120
P:iarden, Hengsten, Ezelhengsten, 30 Muilen, 80 Koeien en Ossen, 60
v ogelstruisen, Wagens, Karren, Tuigen, Ploeg.en, Maaie~s, enz., alsmede
:-)Ob Zakken Zout, ens., een Prachtlg AssortIment HU18raad, en wat
rerder op den Dag der Ver.kooping mqge aangeboden word~

w. H~Fe KLEYN, Afslager.
Caledon, 18 Mei, l8!)ï.

DE Su~ip:N op "DE ZUID-
AFRI en ONS LAND"

ia van af 1 ~anuari, 1897, ..terug
gebracht op; den ouden PMJs, te
weten: Een pond Ze8 8hillings per
jaar of 6/6 per 1cwartaaJ.

C. P. SCHULTZ.
Secretaris.

Drulcpersmaat8cb.ppi).,
Van de Bandt de Villiers ';0., Bpkt.,

17 Aug_. 1896

Voor de AdwiniRkatie van Boe~ol.8 en
Ei).,'1lndol1lmen, als EX8cnteuren,Admmiatra.
tcnrs, Voogden, Curatoes, Tr!1&teea .~an
[U8-,1venten Boodel.8 en onder H!1wehJlu.
·W. W 'a.Jdell, [lUIpektol'8, Allsignees, Agent..
-n voor Ingezetenen en Niet-Ingezeteuen.l
iJik widatfrul'Iln van Oodel'linge. Ma.r.t-
<dl,.ppijen en Firnlll.3.

V00r de InvorderIng van Verban.
Je.r, Wissels en andere schulden.
Voor le."lnlng van Geldop Eerste

lerbdnden van Vastgoed en andere
JoeJgek"3urde Sacur!teittm. het Be-
legge." van KapItaal, dan Koop en
Verkoop van Vastgoed en ander
Ei"endom,

Vendu-Kso toor,
Montagu; 11' lIdi. lb~17.

H ~T heeft den Almachtige beha&gd van
nnj ns zlJd.e weg te rukken door den

.. OnverblddeliJken Dood," mijn tederbe.
minden ecbtgenoot D.NIEL P~T.KCS rAS

[J~& MnwE in den onderdow van bijna 46
Jaren. Ho~ bitter. mij dit verlies oo~ ~j,
wd Jk Ilochtaru; ZI\'IJgen en zeggen: Uw
wil geschiede." V e'-yoJgeuB kan i le .niet
nalaten mijnen innigen dank: te betntgen
aan Mej. Hennie de Wet van Witzand,
mijn broeder Jacobus en echtgenoote Voor
hutp mij veI'leend vedurende net zIekbed van
den overledene. en ook de vele falL.!Je be.
trekkiu"en en vrienden voor bet bewij8 vaD
sympathie .lOOI' hen betoond bij de
begrafeurs,

Lït naam der bedroefde WeJllwe

A. E. VL'f D~R MERWE,
geb. liE Wn.

DIREKT1i;UREN :
('AU L DE VfLL[~~RS, Procureur,

VOORZITTER.

HARRT nOLLIS, C. T. Voe,
J. C. HOYlfHH, H. M. ARD£RNE,

C. M. BERNAR:l, E. J EARP.

Dezolken elie ben weno,chen aan t-lstellen
zelieven heil te Dowineel'en ah "De
Kol·'Tlill.le Weeskamer en Trust MMt-
dl'i'pij."

Q":De fn:iOlvenlo Tak ~ordt bestierd
")01' den SeCJ-etal1R. voor Wiens daden d-
"'t\,."haPl'ij verantw'nruclijk rijn zal

WAARBORG TA ....;

Dr. SM'TH 1MOR~É;Ul£oUSE
W Al.MER W.EG, WOODSTOCK.

K.utoor Uren: 7 tot 9
Kantoor, te Kaapatad,

1 Luthe,an Terrace.
IUntoor Uren: 10 tot 12 v.m., 4 tot 6 n.m,

IpbetaaJd Ka~ltall
:eserve Fonds

£8,UO 0 0
£10,000 0 0

150,000 VRUGHTBOOMfN,
Gewaarborgd Oyereeniomsti8 den Naam eD YRlJ ,an lnseiten

:PRIJS, ~/- EN DAARBOVEN.
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~VER.~OOP:J:NG
Onder Proces van het Hooggerechtshof

VA.N

VASTGOED,
Gelegen Jn de AJdeel1ng Yu BbJjnsdorp,

VOOHHEE.'i

CLANWILLIAM.

VERKOPPINGEN

r7 Er:rt uhiet en onverwllchts van OIJ~
/.J weggerukt en overgeplant ,in het
f'al·.Jijs, onz e geliefde moede r SL'~A.!I"XA
HE.:I.V!.\;f,;...O.\ CATU.\Rl:'\A, weduwe van wijlen
J. J. Kitshoff, in den ouderdom van 59
jaren, :j maar.lIlcD en 8 dagen .. Wij berll.'ltelJ
in deu wil des Heeren eu zl\'tJgc:n ati l.

l'it "aam der gezame'lljjlee kinderen,

J. J. KITSHOFF, Sr.
LIlCfu'fulltein, 19 Mei, lEs!),.

Voor hr-t Gllarnn:ineren van de Eerlijk.
,~i,l, R.'cht.,cha.penhci I en Gefrollwhai~
:lill Per"'llpn die Ver.intwoo[·tlehJke POSI.
;p" bpk leeuen, bij het betalen van ee,,,
aal lijke"he Premie.

~De Polisslln der M,.~tscbappij WOl
I~I, ill Olit , .• ngst genomen door de l~penaL
:'>1 ,,,;,,1(', 'l"rans'll.i,I'r),;) en Oranje VIlJ
tr,.,tschf' Il.t>geeringrr, Mtlnicipnlit.cite~ er
\fde,-linpr-ntlen, Bnnkrn, andere Pllbltek
IJ, i"hlin!<cn en MaafsrhaPl'ijen.

])tl Dircktpuren korn3lJ elho r'insdag Ol
1 v Dl bijc~ll Om Zaken nf te handelen.

G. W. STEYTLER, Secretarie.

J. J. HOFMEYR le ZOON AFSLAGERS.
20 Mcl-Kaapstad, lrCfen WOOnhuizen.
21 Mei-KaaPl!tad, vier woonhuizen.
:.lGMel-Kaap1ltad, zeer Itostbsar V88tgoed en

eerste Itl... buisraad.

J FRED PENTZ lo: co., AFSLAGERS.
21 MeI-Wellington, a!achto&8en ". paarden.

PAUL D, CLUVER, AFSLAGER.
t8 Mei-Ter plaatae Oude Putorie, Somet'l!et

West, pracbtige wijn. en zili ~e1boerderijplaato;eD,
wijn en brandewijn,

C. J. IrAN ZlJL, AI<·SLAGElt.
2 Jlloi-Aarfontein, c.rnarvon, eerste. Id"" sch ....

peil, beesten, p8a.rden, buo raad, boerclcrijgereed""hap
J. J. TRERO~. AFSLAGER.

2 Juni-Z&Aiplaats, l!iulberla.nd, koIltbare vas te.en 10SBeg00deren_

In Zake de E't't"lJkUl'fln Te"tarneulair 10

Jeu l;vtc,j,'1 'an wijl~n de n heer
\rILl.d'l 1\'11.,-." }IA"d:W, G'-RHlr

lJF.kUlIl' TH' ru" JO)fl.'S~f;" IlDl'"''
1),- \rA.\L ell lIUOf.\.\I,:, lj![)~ ..f)~

MAP-Illl\., V.\\ ZUl, Kla,,'1lr-,; I en
DAS!;;!. 1l.\l:rH'JL"}lf.l' T'<I·HP. ("Il
E!I..\STHD.I'I:la \\'U!,p.\.\RI,r TP.LT.:t:. in-
diviJupel eli ln bUIl"e capacltelt als
E.reeuteuren Te~tanlentalr in dell
Bue,lt·1 VfLa wlJI"u "unue .\lUtldel'
CURl""'" PHlI.lIP:\" :\IAll',AHETHA
Tkl T!:P.I!{ehoren W,.d.f·AARDT )en PlIRL'

fh:)iJUtl\ 'A~ HHYS, in zijne capaciteit
al~ E.<ecutf'ur Dat.ef yau den Boedel
van 'wijlen Fl:.\s.; JUllAXS&S LJi .\'E' KER
TRI'rH,

LïtkomM, dist. Ceres,
lï ~Iei, ld!!;.

,.
....(

Het \-ulgl Ilde \ ~l.~tg()('d,gelegen
in het dJstl'lkt Van HllljlJ.sdorp,
voorht:'en ClanwiIJIa,n, namelijk:
(I) Zeker ueel \'au de l'l'uwigulll'f:,n~
de erfpacht pla:'lts, u BakkeleI
Plaats," genoemd " :\1(.lkhoum_
drift," groot I;:!:j morgen en 3-U3
vierkante roeden, getran,:porteerd
op genoemden FR.I.\:' JnH.\.\""it;.; DE

NEëKEf( TRL'n;lt, op l.j, ~l'pttrnber,
18-1,0.

f Lf) Zeke!' een-del'd" deel of aan-
deel in de plaats genuemd "Zanu
Kraal," met den eCllwigdllft'nde
pachtgrond annex, gelegen iIJ deT!
KamtJoll1\":-! grand tf: Olifantsrivier,
groot tl' zaWen :l,:!:!;) morgen ('IJ
269 vit'rkaut" roeden, getranspor.
teerd op CflIiISTI.\ \ 1'IliLJ.!J'I.\ \ .M.lli-

G.\HETH.\ \r(JLI'.UUI' r, Wed" \Ve van
wijl"'n F)-'A.\~ J('U.\.\.\E ..; Tlil n:H, op
25 .Februari, )8ti7.

(TIl) ZL'kerf'euwigJurenJe pacbt-
grane:!, geJegi'n al" ho't'll, in het
VeldkornN:-;chap vall den }!Dnd van
de Olifantsnner, in.,luitende de
Leenings Plaat.~" koude KJlpbeu.
vel," gruot ..j.,~1:!7 morgpn en 1((
vierkante roedpn, geschonken aan
gezegden F]i~.\", Jllfl.\.\":o:" T'E

i" NECKI::R TRl"TEH op 3IJ ~o\'elllber,

¥':"'-:·i"}:~":';;~';'." 18(Jr7y) Zeker eeuwigdurende erf-
'$< pacbt grond genOt'md "Potklei,"

groot 17, I (jf) rnOl'gl'n en 1132 vier-"f;': kante roeden, gescbonkell a.-'l11 gl'-
i,.," zegden FkIL\j,< I'r~ Xr:1 hEli TRl"n:R pn
~;. twee antleren, op I AjJril, 18-4-;3.
:,VL~ De Koop-conuitii:n lilllen of VOor
"::" kontant zijn, of op liltstel van negen
le-, maanden van af datum del' VUl'-

.;n,'},:.l",' kOOping, zoo de kooper tWet: borgen
,_. bezorgt ter :<iltl:Sfactil' van den l{e::ll-
f2:; dent .\fagistmat.
~~-~ De AfsJa:;ers rech ten \ I percent)
~!"~ alsmede Tnmsport rechten en alle
•• LI' I~';; /AO ten van transport, Ill." Il/tenr e
i$.F alle achterstallige belasti ngen en I'f:'-~l; cogrue moeten door den kooper~~:~:-gedragen worden.
tl~L Het .Eigendom worJt verkJcht
~M!, iooaJs aangt'(7t'n"n door TraIIHl'<.>rt,,~ jJ ("'J I

t!L" of kaart, houdend" u(' Baljllw 7.iclt'~J,. . Jl' k
t_'~'l,nlet verantwU()f< l' IJ \'001' 1'l'III~
~~f:tekorr, l'n af~lt'lld._· \ all al,lt:.'i dit tt-
;~;,!,boven~a[lllrl... I!.'t J.~'gl'ndl)ll1
:';:;';''Wordt l)uk \"l'rk"llJ! l'Ildt'rbelïo a<ln.•,~ 0

,;:~jaile st'rvitutcn ell "oor\\"uardt'lJ ill
' ~~deTranspon .dcten.

.1 'De JJla':tt:<f'n ZU1Jl'IIeerst afzonder.
'lijk en al.'dan ge,;aml'f,jiJk opgevt'ild
Word!:')).

Dl' verk, "!'Ill"; zill cmderworpen
zijn aalll"'l1 1;"", i \,' 1'/'1.)"\':t.:;tgesteld
onder ,!.'tl J I·~ H":..'t·J \";jil het Hof.

\'001' \"'I'd"I'e :1!'1'''ll'lt:'rhedt>n doe
~aOJZO, k ", d"1l ·JHt'..;,dént JIagis-
:t-:'aat, \"ar'I Hil,\ll.'.j"l'p.

Jl. n·:XX.\XT,
( )l'perbaljuw.

VAN RHIJN'S DORP,
Op Woensdag, 9 Juni, 1897,
In front ~an llt;·t hanlunr \'an d"n R .....,iJe,,{

..\fa~l."{laL.t va.n \'aFl Hhijll'~ 11oftJ,
kl (l'ffl ,Irtl jJ, '/"'!"II JJ, ,I. r ,-,.,.~ .,,-Jf( ,r',r,I

OI
"

LOOPSTRAAT,,
HET JUBILE ROSTHUIS,

Zal WOENSDAG, 2 JUNI geopend worden te 66, Loopstraat.

MARKTPRIJZE~.
KAAPSTAD.

DE' V'r¥)rn1\:\lll!~tr_, )fll~i,,; V";'l., :.rrn ...p. " ..rYtvrIl. ;dJt
.\ nJar"nr", [)t, \, ;"11 ...r,'y'!t: 1'1:1 . jf' I Hl U7.j(.lC:.

handt"! \"'111 <I"n h"'r H. \lI I.r.Er: t{.root. en
k!f·J[lhand,'I). III Jl..' (;r::l.lld Hp,,'l (;"I"'llIW"n. Kaap.
~fa.d. 'I"',r dt, t 1,. Plan"tóI. 1/ . rrnf'l1I:1IlIl!=l, ,-\ lnL'TIkn,. ..'Hl.

~d)p 01"_" 1", rnjk. t'n 1:b.n:,(;n""I'1111 ('!lll'n; l>llk
l"<)nr ""tl;\""n "11 ~:), .....""rtl'n 1111~il'klA"h,HJthb''''dhcden,

1\1ALM ESBU RY
.\C(' Il tenl'skanlCi' en Voogdij- en
:rand- A..ssUl'alltiemantsclIappij-

OPGERICHT IN 1864.

Tafel, Bediening en 'l'ermen zrIlJen niets te wenschen overlaten,
Reizigers en Vrienden bij de aankomst der Treins opgewacht en de

uitel')3te zorg VOor bagage in acht génomen.

J. VAN DUXJN. EbGElNA.A.R,
84, Loop.1iraa,1i •

Bt:-1...">ndln.twn Gt'1!rllkre Mlllll"k uit Duitac.hlanrl,
Engt land en .-\mt:nka ,Il rt';~:heidenheid,

·.gel~/d bij Acte vali Parlmum No. lIJ !la.. 1889

R. MULLER,

<.

"RELLUM." KA;;PSTAD,._-----~- Verassureert Los- eo Vastgoed
tegen billijke termen.

(")RPERS .voor 100 en daarboven kosteloos afgeleverd aan eenig. • Stailon.

Honderden ongevraagde Getuigschriften uit geheel Zuid Afrikamet lrtatste Seizoen ontvangen.

Voor Geillustreerden Prijs-Lijst en Vrllchten-kweekers Gids, Post
Vrij (EngeJsch en Hollandsche Edities),

DoE AANZOEK BIJ:

Do KRmflr onderneemt de Administr&ti
...n Uoedels a.1.~ Executearen, Voogden,
I'rust.ces in 1nso: ,,:ntc Hoedei!!, c::z
)I'tr-ek ken van Schept:lJkcnnUll~en, Tran,.
'orten. HnweJijks Contracten, Voor het
oOI'schieten van Geld op eerste Ver.

., _nelen, anz; en Algemeene Á.genteohap,
l'n in en buiten de Kolonie ..

Aarda.ppel
a..verbooi
Kierell
Bloeml<ool
Appelen
Peren
GUB"B8 ...

19 MeI 1891.
• I. d

o 7 6' 0 II 2
o 8 9 0 8 II
J 3 0 J li 0
C 0 q - 0 0 lit
o 0 10 0 li 8
0'3-046
o 0 8 -,~2 I-JOHANNESBURG.

7 'rand ioteI Gebouwen, Stranc~traat
~A..APSTAD.

A. SPDLANDER & GD.,
(.;/T f;'STlGD .5.1 JAREN

C!L"UGGilleter., Horologs. en KlOKI1'.akers
Hw",,1 Gebou",l'71. Darling.traae,

GOndPD en Zilveren Horologes In
Voorraad l!ehouden.

IJ aeren hek I~erk geleveró
vol~n!!ll11e t-e(-keningen. Op-
&ebriften gemaakt op d"'bcet.
wijze, ingelegd met lood. Por-
~J.in.u krallllen tegen de
l&&gate prij.en. HANDEL EN NIJVElUtEID.

;£7,) elk bewonen (jf nccupt'PI'PIL I
.J. _. nu dat J.. een h1]i~ bewoonl t...,. 1\

(Leo WolJf tf..Cu'. rapport f1i)Or.." ~, gu..,,-

digd 13 Mei, 1897.) vaD .t:l(k) dan kan hij naIlllllliJ4

gistreerd worden. He! hui,.; !WiJ''''!1 Il
De aanvoer ged!1Tende de week was bi.jzonder

groot waar de prijzen bleven V8IIt, ziju eigenJom te zijn, J1]X kalI .... [1 i.
De volgende zijn de noteeringen voor laat.te Wonel', die ,'en huis bew"ollu ,Lri j'

week:- of lOper waard iR. gel'el!istre ...I',j wOJrUl't
Zemels 0 8 0 \) 10 0 ..\'6€fi1 weder dit geval. A .. H. ~I, (' liJIlBeter (verson) 0 1 I) 0 11 0

Kaf _... 0 10 Q 0 17·6 I",woners van een gl;bon IV Ua: ,nl
i

Eieren 0 2 3 0 2 10 waard jg. Zij'*unnen dau all,. ,Ir". nrr'
Voer per ba&! 0 10 0 0 17 6 m.streerd worden, want dJ.i,'Ill.~i <c::,I'Voer per 100 bdl8... 2 0 0 3 0 I, ..,.
Hoenders... '" 0 2 0 0 2 9 slechts £225, en de Wll<ird" 'iill I,d hun

Katferkoo
m

0 8 0 0 14 0 is £300. Zeg dat in dit gP, al .\. "':. i....r
Mielie! Amerilc. 0 0 0 (j 0 0 ia, en B. en C. zijn tWee Ul"'IoIJI.." '''DeDMielies koloniale 0 14 0 0 l7 3 _

H"er per zak 1 3 0 1 10 li die het recht lieblJell bij "fill I, I' "oeIl.

Uien '" 0 10 0 0 18 0 dan Irnnnen zij :Ll!:' dril' ,-,pr,." -lr",,1'.!
.A.vdappel. '" (I 15 0 1 8 0 worden, want het huL'! is m,.,.). ,Lr, <cl::.!.
Een zegen VOor 'liJders aan waard.

Maar neem nog dit geval: _.\ .. 'TIJ 1,0{')'B1echte sp\isverteeliDg. bew""". ~n pl.."'-h" """ "'""d"
TANDEN' TANDEN r TANDEN! met zijn twee iIOons, U. en C. "'''Ill ~

.£100 waard en de geht'''le 1'1;;';\1., " ";.I'WI
waard. Kunnen B. Pil ('. Ill! , .. ,k 1:&1'\"

gistreerd worden:- Het i,; dUldei". ,Lrt
A., de boer, bewoopr '-an h"1 h 1/ .,_ eu Jl
plaats de bevoegdheid loezit. )u:!.,: hOf

omtrén~ B. en C.:- Zij knou, Tl IJI"I Iléo

regiBtreerd worden ab b"\\"Ilel, \":10 tel
huis, want het h u is is alpch L; ~ I, " 1\"r",~L

Op welke voorwaarden kllllIlt'n Z.; Jat
geregistreerd worden' Het ;llll" .."rd ii

eenvoudig: B. en C. kUllllen !,'l.rJ.;::.,lr....r1
WOI'den. indien zij .'eu stuk)'" \'<1, .Ieo
grond V(Jt)/· f"{Jen "p/ff'III/I[J. ", .... ""! .• lllk

tuin of stnk land, l'tlwerken. qf "',"r ~''''.
veld gebrUiken, want dan P('CllP""I'eu li; .
dit stukje grond. B. mo.:t zlIll.: ",./ "uk!,
grond met het buis daar"I'. 1,., IIJJlrde
van .ti5, bewonen. en ('. , ..,k. 0/
indien B. en C. sawen I.',.ren w,>I'i
het stukje grond IIf ht'1

ervan tweemaal £.i,,>, of .U:,". """ni
wezen. Een andere manier \\ <I.' ", .

C. stemgerechtigd klJDnen

indien zq elk .t,)lI per jaar I "r 1'"DeIl.

Deze 80~ kan betaalu "',rd,;. .!, ..,I~

kleederen,l rijpaard-"oedn, 1.;.1, ..... I. </JL.

Wij vertrouwen Uat wij ,L' ; ,"I.: Di

dnidelijk gemaakt hebb,.u, en ',I,: ~~

boerenzoon ongereg1str .... rd I.d '.:;rtt
omdat hij niet deze kwali!i".'!l' '.-lJ:.
(c.) De derde be "oegd ht'i<1 ol. ,. " :. j,~r.

800n moet bezitten is Jew: lJ:,

6taat zijn om zijn 1J'lanl t" 1-. '.' :,"G "~
zijn adres en nering te 'St'hrij' PL.

De kiezers in ueze kh~~ l..ne:. :.. jllS
deze drie bevoegdhed"1l bel:"

moelen burgers der I\n!oI"
bouw met .7-0nJ Lt" "

van £75 \oor elkeelJ Jl "'1

£50 per j8aI' trekken I en :L
hanne namen tsteekenen en hut. "fn'e.t
!lering re aehrijven.
2. " lj komen tot de tweede k LL.,,;. lAI

kiezel'fo, Huo getal Is niet grWl, j,d

het is ,':" '-'Hl biet van minder tJi;L;r,.

dat op diL _puat nauwkeurig acb: WOf'lt

gegeven. Toen de kieswet van l~:'~ ::
werking kwam was er een aantal kiw~.
op de lijsten die niet de be'oegdhede:'
beaten die wij onder 1. hebbell beep/"l)'.
ken, doch daar de wetgevers hen o.iN val!
hurua .~ln wilden beroo,en werd
bepuld: dat Jij, d.I. .teJ:ai8l'l'Chtif

OOUDUITVOE.Il

Van Vri.
ludit'tJ cl,

we~ naaI" I
bhjkeu. dal
Yrijllllrl{ er
(Jill kan lJl"
burgel1l eerd,
te donker" ,
zull ..n bel,l,er
m .. t fei t"n J.
BnJaway" DJ,
d')"r d~ ~lr,'1
!fdat de ...,'/,/1
" !\ 1] d<ll .

I'Chatten "Al,
hou ,it, valt Il

lijkueden "aI
om he't pu I"
brengen dat
Voor Veeteelt,
niet hel geval
en bokkt'n z,
kwesth', en ,
ten deel!' g"""
laatste jar-en
et'u WaLer-ri J li
guns~ige gel""
op ui~ebreid ..
gesproken, i~
MaahonaJand.
tO! naaI' ::-IaJi,,1
niet verwacht.
Van dit gedp(.
Bulawayo~lijn
Sivewright !:'CJ,
zijn met de ,
door hew met
Inaal' de denk IJ'
i':ijde gezet, en
zaken llall8Ch"u
hoopvol over lj,.
de Overeenkollli"
huis komt, daIl
zaak van alle 1,

besproken Wor,!
dringend op %1

plichting op <f,.
t;enig (.ekort /;l' J'

De Heer WALKER,

DIRECT1!UREN :

De Wel Ed. Heer TB . .A. J. Louw, L.W.V.
Voorzitter.

De Wel·Ed. Reeren.
~. ,]. H. CROESEIl, I P. RUif, L.W.V
H. R. B. G~EErl!'. C. P. BA8SOlr,
G. W. D. RUST, .A. W. LoUW',

AUDITEURD :
De Wel-Ed. Heeren l. J. J, Vu ..u..

en \IARTRS. SJfUT8, H. Zoon.
[leLJirecteuren verpd_ ellren Diu.

dIl;(B voormiddlli''' i.l.n Zomer ie 9 ....
n den Winter te tt! nur.

G. W, KOTZE, Secretaris.

Kaap

Voorgebruik met Een of Twee Di88elboomen, Extra Sterk voor Zuid Afrika.

flIHEh:TF.t:R VA.S" !jET r...
A. T. RUTTER,

voon.
WHITE

SO~n.zJ.P

,JNDENSCBE TANDEN INSTITUUT
Is 'er /(amers, Gronte/J/ein,

: 1- [I: rT de eer aan het publiek
i in de BuitendistrIkten te
"'rieL!i'll (L,t bij een HEEL STEL
I'AXDJ.:X ill EE:-J DAG kan

CATALOGUSSEN.
RYAN De beer Nolan, tanden-ilOkter, Heyr..ee Mathew

gebouwen, AdderleY-l!traat! ~J>8t.ad, wenscht
aan het pu bliek v&n Zu:id -Afr1Ita bekend te
maken dat ~einde te voonien:in de aanvraag
naar eerste Iclaaee t&naheelkundEl _~ matige
'Prijzen hU bereid is te Ter.achatreo : Eeu geheel
z-et tanden, bo ..en- en onder~ tegen VIUl af
flO 108., geovaa.rborgd voor tien :'jaren, en ge.
deelteljjke zetten tegen colTe8pon!leerende prij
zeD. De beer NollUl ill een 8pecWillt in bet
trekken VIUl tande.n] zonder ptjn; bp gebruikt
geen gna, geen cllloroform, of ellIllg ieta dat
be1VU8telOOllbeid verool'Eaakt. ~ set landeen
kan gem'lakt en gepallt worden bUlDen 24 Ilrol!l
mita dat IDen vooraf 24 uren ken~ geeft. Door
middel van bet verbeterde lfui~1se~ is het
niet noodig de wortel! of eelrise gewnde tanden
ait te trekken, en later kunnen ~den toege_
voegd worden a&II de plaat tegen geringe k~.
ten. Bedorven tanden kunnen gllvuId ~orden
6D aldus dienstbaar gemaaJtt wQrdeo. Het
"oornuemd werk wordt gew1aarbollfd het beste te
Zijll dat in Zaid ..A!rika ver!tregen bn worden
en waarvoor in den !"efal tWE!em--.J zooveel
eIde" betuld moet worden. :pe beer Nol&n
beeft Bén·speciale studie geJnaah VlUl IrtlDllt.
matige tandeu en pjjnlooze uittrelrlring en heeft
meer da.n 15 jaren ondervinding in Europa en
in dit land ; en h{j wil het pnbliek doen ver-
It:Wl dat, hoewel zijne prijzen billijk zijn, het
onm~lijk is een beter Inraliteit werlc te vin
den.· Co~tatie vrij. Let op het 1Idrn.: DeD
beer Nol&n, Heynea Mathew geban"en, Kaapat&d.-[A.nv.J

minder

"I A K lê R "an de beroewde KolonialeÁ' " J:>[ .'Ho;::; " en ,. ORIG HTON" zadels,
heken' O"er' de Il'eheelf' Kolonie. Zadels op
or'd~r gprn'i:,kt l'lln C:; en meer, Oude zadel.
nieu IV "p!.:etnll"kt of seku 11r nagemaakt
vol!;'en8 p"'rnnefl nlll de klanten.

TUlrOEN
\fet de niel! lI"e S:Jh u(fstreng, om het
"cha.~·en te voorkornun,

V raa,? Om Prij,lijstf'n
23. D_4.nLï:::-oJG8TR.A.A.T,

f<AA:JSfAD

& CO.
14. f6. 18.

OOKTER'8 RIJTUIG.
BURGSTRAAT. KAAPSTAD'e.eren kgen

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.

,3 Noorsche Pramen geschikt
voor Rivil'ren, Yleien enz" enz.

V ()I)I> b;jronoerhf>dPD doe I\anr.oek bij

MERCER & SKAUGE.N,
OOKWEG.

Voor gij elders koopt schrijft dan
eerst naar

GUSTO ANDERSON & 00.,
35, LANGSTRAAT,

kAAPSTAD.
~oor monatera van hlln

PRACHTIG PLAKPAPIER.
Koop van 01188!l Teraekeri 41U ~, .....

nitlri6lling en BESP4A.RT u1t GQ.
VER.F, VERNIS, BOBBT.lLB ....

l-.g.te prijll4lll.

Gustaf A.nderson & CA.,

P~J~=:~.J. C. S~ITH &- CO,? .
KLEEDERMAKER. (Jzer, K901 en TlIDmerhontlagazJjnCH
PORTBRllILLIiI. KOLONIAAL EN AMERIKAANSeH lAGENHOUT

: '. ,

--_

De ondergeteekenden zijn be
reid monnmcnteo en grU_
Btf'tlnen in marmer en graniet
te leveren en op te richten,
graven met, teenen mnren ol
graniet in te 81uiten ta Mait-
land of op a.nder-e kerk hoven
in deKnJonie of &'ln.I'8B11end.
Staten, tegen redelijke prijr;q
en met den meesten 8poed.

-
PLAKPAPIER.

R. CANE en ZONEN ..Hoek van Strand en Langstl"aat,
~AAPSTAD.

OR.4.'HWERK£H WIJl8£RG. TELEGRAPHISCH A9~ES: ~A.( UAPSTAD.

Pl&nuen en prijzen worden
franco op aanzoek gezonden. Per IIl&ilboot Moor "erden gisteren uitgevoerd

87,S 16 0111 ruw gelUI, ge&cl!a4 op een w&&nie no£13i,878.

ha .. "r V.il lll'll ')PI erbalJuw,
K, ;'~~·a·. 1') .iL':, ~8:1ï

ALGEMEENE AGENT,
A. NEWMARK ,31,..KASTEELSTRAAT_

Postbus 389.

NATALS UfKOMSTEN.

-_KOOP.
KAAPST"D.

SpOOrwe,
Sir James Si,

ingebracht om ('
ten sPOOrweg te ..
Iran VOÓl'IJtellen /
distrikt Zeer Vel'i.
hunnen WellJlCh
Zien. De plaat",,!
de heereu J)f' IIII '
geen moeite g""l'
; .. t1. ".'1'1 te Leple

,I I·'<.i.jin h~l
: 'olug"n in het hf'
1!1lC<:e8 bekroond z

De voorgesteld,.
PlII naar Cal&! 0 I.

k08ten, I'll het rapi
is dat de tunnel
Yds.lang zal moet.<
52 mijl lang zijn.
. naar Oaledon zal £.
en de tunnel te }
yda, lang moeten z

. 4o.u Daal Swellend •
~ ..-.totlap

-
PrftbJURtTZll17IlG, 17 Mei.-{Per t~)-

Do Sj:lOOnoeginkomateu voor d~ "'!lelr ltëindigd 8
Mei "'·""n .£19,1l19 in ~lijltlDi me' ,£20039
roar dueJfde "eelt: no bet VOrigé Jaar.

STAAT8L~KOM1ilN.
PJlIi'l'ORLl, 18 .Hei-(Per tclcgraat.)-De werke.

lijIte staatainkom8ten \'Oor het eerste h.~ ""-u
1897 ... £934,1J8, tegen £948,004 voer he~etfjdpn in 1896.TE -------- ,lAAR de Heer Newmark groote

, ondervinding in produkten
hooit opgedaan en speciale gelegen-
heden heeft VOOr het koopen of
verscbeping, zoo vraagt hij om
prod bestellingen en orders voor
verscheping, Jie als. dan voor zich
zelven zullen spreken. Geld voor-
geschoten op produkten.
. Vertrouwbol'e corr£'spoIldf'tlt-6ll inEuro))&,

'nl'llll)l. DIR "~IC.,
, .

'.STOOM· ZAAGMOLENS,

80, ; Br6l1~tl'AAt_ en ...Rieb,B,9ks ..,PI~i1I,
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loch niet de
be zaten hnn

zo iden I ehouden zoo'tal'!l zll
I r t, I aarin zij ge78fJt3

Ien hlijren uone-n Men
k lasse van kieeers op

tem recht kan ver

D Ct; harterde in Engeland
I
I
I

LoNDEN 18 MEI -(:R~) _ De DuhllD
Fualhe,.. zun naar ZUId Afri.ka vertrokken
In het lagerbu18 zei de beer Balfour beden

avond dit het DIet raadaam zou zlIn de poet
te Pesrreken voor de troepen ID Zllld Alrilra
terwu de onderbandelmgeu aan den gang
waren Sir Willlim Haroourt .181 dat hU
het ID d~zen met den hoor Balfour eene W!la
De h.er Sharnlln beeft formeel aan BIT

J uhan p!&uncefote te kennen gegeven dat man
er met 111 gealaaed 18 het arblm.ge 'erdrag door
te krugeo

17 MEl - (JUvter) - De DIeUW'
neo over b"t Il!pmeen dat groot

gehecbt moet woroen aan de OpIDle
beer 8elolH ale een onpartijdig Znid

AJ:nl[uu!r en zu be1'6len den beer ChaIDber
voonteUen aan

-CIVIELE ROL

AlCNfC1 PAI..IT-.t:l:r ~ 17.;\1' Il L

Bnef gel~ VU "eta ll8' ni den neer D
J A. van der I::!puy den raad o1'fer.erendtt de
1001 van £1563, ala antwoord op een ei&:b
mo £65 6 3 mo £Yn kliellt gevord~ 1'OOr
achteratallige belntinren De beer v d {luy
m<lldde IIIzun bnef dat ZOn kb.ent een vordertl!K
tegen de mn!1lClpaliteit had van £50 "~)(et
gebruik van een weg over .un elgeJldom 'lJdena
bet bou"en van de meuwe -terwerIren
De raad besloot stappen te nemen t~n den

baer UUllruU' Ilch RIet bewust zunde V8.O I hoaao.
hem schnldtg te '1I1l CommlSMnssen zeiden
dat beID destjjds £5 aangeboden wu

WATERWE..RKEN
Op VOOrstel v.an den heer Louw werd besloten

dat de wat.er commlllSle bet reaervoll zou pao
uapecteeren en usn welke reparatie n<>octic
18 Om dan dadelUk aan bel werk te gaan en hec
noodlge te doelllo

Daarna glng men wteen

TUI!: QU1'!J!N ij RecORD Il..HGJIf la de naam
"Iln een boek te word}ln nl~ven door de
heeren gebroeden Duubar Areade bul dlngs,
Jobal!neaburg In dit boek zal opgeteekend wor
den wat IDen ID de TranllYaal pat doen om t
Jubilenm te bllrdenken

EEN UH'ER PRISONIERl die van Fordsbnrg
naar het landdroe:thof aet>raoht werd tractltte
te onllenappen betgeen hem DIet relukte daar
een dIender z!JD revol.,er op hem afechoo&
en hem ~ verwondde dat hll na ID het bos
pllaal gebracht te zun stIerf De diender zaJ
voor manslag terecht It.&an

ONS LA~D AANDE PAARl - De heer D F
M.anua J& 18 aange.teld ale ODZeplaatMliike ver
tegenwoordtger &an de Paarl Zijn kantoor UIID
de African Banking Oorporation g.bouwlln en
de namen van IDteekenaren beateJlina'en ens lul
Jen door bem ontvangen en opgeaonaen worden
Het doel II 0 LIl Land meer I&IlDnemeluk te
maken voor lesers en adverteerden ID de Paar
8Che afdeehng Plaatsel lk DIeuws zal geregeld
worden opgenomen (Zie (Idv)
EEN ABUIS - Onlangs publIceerden "lJ een

rellOlutJe genomen op een bondaverg&derl~ I
Mei waarin gezegd werd dat die vergadenng
de bnndelwute der Rlchmondache kleun goed
keurde In t sich bemoeien met de verteien
wO<>rdlger. ~ 10 Cole.berg Dit was e Pout
het moest geweest zIJn dat die vergad g dit
ofkeu de Het doet ons ionoegeo dit abuis te er
kenllen op vehoek van den heer Abraham J
Ooetzee deu opzender van het heaiui t

Di KOLQ:'iIALE WEE8KAIIEl! _ De 4late
JaarvergBdenng dezer maatschappIJ werd g1l1-
teren gehouden De netto WlDst bedroeg
£ 9 930 waarvan £ 6 000 bIJ het reservefonda
ge\oegd werd dat nu £ 60 000 groot 18 Een
dl Vldend van £ 30 per aa.ndeel werd .,erklaart!
De aftredende direkteuren de beoren H 1\1
Arderne en C T Vos werden berkozen en toi
and teuren werden ~ekozen de heeren J H
Hablutzel ell J (T Nleshch

(Poor <kn Mer C. W Broe,., aUMUni 7'Ullkfll
mag ,IraQI)

MAANDAG 17 MEI 1 97

Jam-.tllbr1eken
Met veel genoegen hebben WIJ opge-

merkt dat de Jam IndustrIe ID de afgeloo
pen Jaren veel voorul\ IS gegaan m deze
Kolonie Langzamel hand IS men er toe
gekowen onze eigene markt te voonuen
en zelfs III Joh \nneshurg met goed gevolg
te competeeren tegen de overzeesche JllqlB
De Jam fabrIeken werden daartoe in staat
gesteld door de Voorzlenmg lil het tolver
bond dat SUiker VOOr Jams slechts 1s
fer 100 Ibs IUvoerbelW!tlDg had te betalen
De heel Memman heeft herhaaldelijk
aaDJ;(etoond dat dj t voolueel \\ eggenomen
zal worden duor het nieu we tolverbond
en daal om heeft hl] el op aangedrongen de
oude vOor;llenLDg te behouden en de beer
Saner heeft kennis van zulk een weuwe
clausule gege~en Het antWoord van ~Ir
(Tordon was dat de jam fabrIeken op an
dere WIjzen geprotekteerd worden, woals
door de verhoogde belW!tmg op ingevoerde
JaWB doch dit voordeel gflldt slecht" vooi
de Kolonie en den VIIJBtaat die 10 hettol
'erbond Zijn De nieuws belasting OpBUI
ker IS 18 lid zonder Ultzonuerlllg en
WI) vertrouwen dat ds voorgestelde clan
sule In ,belang der lam f.abrleken aange-
nom<>n zal WOlden De vruchten kweekerlJ
neemt zeer toe In de Kolome en het 18

stellig 10 belang der vrncbtenkweekers en
Jel Kolonie In t algemeen dat de op
brengsten van het land IOdlflO nood 19 he
schermd zullen WOlden

LoNDEN 18 MEI - (&.ukr )-In het hoorer
hllUl sprekende drong de bertog l'&Il Cam
bn~e sterk .. n op het nemen van sterke
maatregelen 0111 me' venenach. zIekte IQ Indie
te kampen

~d-A1r1ka en Engeland
MEER TRQEPEN

ILUL EN SlSCLAln '" D CAROLUS

Deze w.. een eiseh \ oor £25 78 op een schuld
bewua De beer D J A van der 81lDy vQt'8Cheen
"oor eiBchen "er'feerdllr afwezlg Provll!10
neele ultapnak met kOllteJ;l

EEN HEVIG n a.A1LEY " • .II.AlITHLNI;8 DU TOIT

Deze 11'&8 een ~eN.06k voor IDbechtenitmemmg
op een vroegere ElItspraak van h.t bof "oor de
somma van £5 3s 7d op 20 Febru&rl, 1897
De h~r Enslill venocheen voor klager ver
weerdar tegenwoordIg. HIJ zelde dat de schuld
door slIne gade gemaakt wf>1"dnletteg'en8taa.nde
er een adverteutie 10 de krant was dat hn DI.t
verantwoordel!}k zou zUn voor schuld door haar
laniegaao EIscb toeiC8taan.

\ r Jhu.rg naar Bulawayo
I n spoor

Parlement se praatjes
---L_

Skry f Jan Kieser dan DIe meer Hoor ek
di.kwtl" vra, maar d ..n hou ek my dood sltl
want ek weet te veul -an n goe saak ISme
goed nle en ek w IDIe maar net alles saam blaf
"nt j e Ca} eT" se nlO Ek hoor hulle s.;
dat Sqnarer een groot som geld beskikbaar
gest.el het ver dle hersl8nln!!, van die kIeser
f) st.e eo by sal glo geen moelt.e eo kost.e spaar
me om de 1)8te zoo veul moge"k n ryn voor
deel te kry DIe 0 eral sal agent.e angestel
"orde om te 81en dat die lyste In orde 18 Ek
hoop die Afrikanen< en vooral die bOlld z.al die
wenke Vlln O. Land goed te barte neem eli
sorg dat die .£.frlkanerparty oek vert.eeowoordlg
'''urn Ons moet "org dat el oos meLse up dit,
ly. kom en da I kan hulle objeksie maak te"l
die name wat 0 e daarop behoord te wees DIe

oo 0
Dan weet ek d t op goeie autollt&lt dat

Squarer gesê bet dat de parlement tog DIe ont-
bonde moet worde DIe voor die berslemng n e
klMr UI want hy reken so dIe Afnkaners zal
me moolw lIlIak me en zal oek nie ouko.te
maak dus z.al die onwe lyst.e seker meer In myn
voordeel wees dan die !.eenwoordtge Ons het
dus glad Die tyd om t.e verhes nie ell ek boop
dle Airika.ners lal praktUI l.(){)n dat bulle lets
wd doen ver hulle l.iatlOnahttlt

JA!'! KIESER

GERUc.aTEN EN TROEPEN
Pn fER!lARlttl (R~ Mf I-(R",,"-e )_

Gel uchten ten elJ'ekt.e dat 'l'erdedlgIngswerken
t.e Cl arle.to,.n zouden ge):>ouwd worden
worden officieel door de mlhtaire autont.elwn
ontkend De Lancers 8n de RoyalInsb
Rifles zullen te Lad~'lIlJUth kampeeren daar
er geen accolpmodatie voor hen te Fort
Napier le

Lo~oE~ 18 MEI -In de ZItting op hed$'! van
het slulptocht-CODlIté werden da t.elegra!)lmen
van dr Harru aan den beer Rhodes lQgele
verd Het z!Jn ID het gebeel 33 en gedateerd
November 1895 Voor een groot deel h~bben
ze betrekking op de 0 erdracbt van Bechnana
land maar d. bewoord ng en strekking .rvan
IS dikwIJls dUISter Hier volgen eemgo op
merkel Jke pa&8ages ID de teleiJ1lmmen I At.
gU het Jamc80n plan Diet kunt ulhoeren heb
( k) reden te gelooven dat de beer Cball)ber
lain van plan Is een actieve UDperuue pohtlek
te volgen met het plan, an federatie

Heb FIOla gewnden om Chamherlalll te
overtuigen 'an de ondersteuDIng van de lines
AI. lW telegrafeert welken koe!'s gU wild dat
de I lea • d ncmen betreffende de 1raus vaal
za.( Flora handelen

Er UI groot ge'aar (111) dat Phillips en
Leonard zaken druven zoode" bulp 'an de
Gecharterde compagme en onafhankellk laD de
BnLBche vlag Dit zal uw poSItie hier ernst g
aJfektceren

Het volgende telegram werd door den heer
Rbodes nan dr Harns gezondeu Betreffen
de de Engelsche vfag' ersta.'ln ze mu III Enge
laud Ve! keerd Ik zou niet alles wagen z9<>
als Ik doe behahe voor de Bntscbe 'Iag

Dr Harrl8 werd on-iervrnagd HU ZQI de
zlDsnede Jameson plan had geen betrekkmg
up den sluIptocht maar alleen op het plaa~en
van pohtle op de grens In geval van eeo 'lP
stand op den Rand H!I waarschuwde den bqer
Rhodes, zeI h!) omtrellt de Impenale polih!lk
omdat de beer Rhodes met VBnruks tU8SCheb
komst hield HU Wist IlUdat de Imperiale acb
VltClt lo verband stond n;et de driftenkwestlO
JongeJ Flora Shaw haj op ZIch genomen Ge
politiek van Rhodes te 8teunen als ze en:JD
op ae boogte gehou de Il werd ell die goedkenr
de HIJ Ilprak met haar en den heer Belt en
den beer MagUlre over het JameBOn plan H)
(dr Rams) dacht dat als de heer Rbodes ID
vorband stood met een re olutle op den Ran~
dre n ct de Bnuohe positie bevoordeeld~ bet
zeer ladeel g oor den heer Rhodes zou .un

LONDEN 18 MEI -De
stantlnopeJ hebben een
de not. "an de Porte
geweigerd bad den oorlog te
voldaan '11'&8 aan haar eiICh
buaadeur teekenda echter met
gende IDItructiee van sune
nota der Porte blUft dUI OD"'''."~_m...;'...l
Een algemeen geveebt dat

dUurde bad gt8teren rondom
De Turken reden In den
de Gneken en desen waren IlIl<:JW<omlen
te trekken
Domoko UI nu verlaten en de

ken nog terug naar de Ottrys bergen

ChristelIJke JOD.i'ellngsvereen1.
ging

KALEI ET

IH liAR I ~C V8 BReni8
Het erboor ID deze zaak werd voortgezet

eo gecilldigd el u tspraak werd gegeven voor
klager de verweerder de >(lG aandeeIen te ver
koopen of af t.e le veren of de 80m van £500 te
betalen de waarde van de landeeIen d<l8t[jds
en ook de ko" ten der Z!lak

Het hof verdaagde toen tot heden

EEN EDITEUR VRIJ KTNDERPRET

PIE rEll:l!U I 8IJlRf 18 Mc _ Het
"U sir Charles HartIeyen den hooI Woolfe
llllrry over de havenwelkcn ...erd gUIteren
avond ID beide bUizen ter tafel gelegd Het
rappOlt beveelt aan de 'erlenging >lW bet
noordhoofd totdat het 'erder dan bet breek
\Vat.er kanaal s dat dan 600 \'oet breed zal
zIJn en bet opnemen vnn bet zand bIDnen en
bnlten het breekwater Illeer effectief zal make
In het lagerbws werd een mIDute aangebo

den Villi den gou verneur bevattende de 'oor
waarden waaror del de seoretaru van staat
voor kolon eg bereid was de annexahe van
Zululand en Amatongoland aan te bevl'len Het
bestaande, erpachten 'an het land moet bluven
en een Comm188le aangesteld .. orden om de
naturellen locatles t.e bepalen Natal na 5
Jaren de vruheld te hebben t.e handelen !let
het oogereseerveerde land als dorpen gaprocl ..
meerd met toestemmIDg var den sec ... tans
van 8t.aat t;r moet ecD bof van app(;1 wezen
oor naturellen zaken beperking 'fan deu ver

kOOI van drank aan naturellen peDllloenen en
betalIDgen mOt>tcn ,oortduren zending staties
onaangeroerd bluven en de Becbulll1aland ll.Cte
zoo na mogelUk gevolgd wordell De heer
Challlberlam zal met den prenuer bespreken
den status van DIDlzol1 en dH afperking van
bet land

Tegenwoordig Dp heeren R J Moll J P
futlef J D !lalan II J 'aD der SpU) A S
Bru k J H BI g'naut ~n T J Louw
B I af veztgbe dvn den \OOrzltter werd de

he. I It J Moll tot den stoel benoemd De
ne uleu del vor IlC ergadenog gelezen eo goedgek.eurd
lie s<eretans r.pporteerde een bat g saldo

op water werk erekenlng 'al £208 eo dllt
de algemeene rekeru g <:,vertrokken ,,,'"
£148

lIPAnI f IA~ !lAUK1 Ill:!

De beer J du lOlt marktmeester verscheen
10 d~ ver;gaderUJg en erzoeht deo raad om de
bu ten muron van het markt hn", te lat.en voor
ZI6D en bracbt v~rdel onder de aaodacht d"t de
kraalmw'Cn III eel bouw.alhgen toestand "are~

D" Ioer Malan ze de dat het hoog t jd WIUI de
kraal In order te stellen en rnerkt.e aan dat het
gebrUIkt kon" ol'den voor endutles

D~ heer Retlef was van gtlvoelen dat het
mIUkt-huls In zulken ben lrden toestand WIUI
dat (r buna geen kill 8 b""toil.d OlD botzelve be-
I oorluk n order te krugen
Na eCllLge dISCUSSieWCl'den de beeren Retief

en Blr.gna lt aangesteld om Iet gebouw te be
zoek n en om een rapport n te le ..ercn

K ACHTE 0 ~ll ll!Ol:!DEL 1 ,\1ER
De 'OOTZltt.er las een bnef .. oor Tan den

kolon talen secretarl11, meld ng makende vll.n een
Imef door beID an den he~r G lbhle oltvangen
waarin geklaagd werd 0\ er de ondnnklJaarheld
van het water en den raad verzoekende OIJ eon
mooSler van het water te laten a.nalysecle

De voorZitter gaf aan de hand dat men een
mouster zal overzenden met een bnef de n-den
aange ende waarom het wat6r troebel s

De "OCretar", zelde dat er reodB een monster
venonden Wn.s 'oor ontlOOlrig

De I .,er Lou w ~Lelde OOr dat de secretans
eeu br ef moet rIchteo aan den kolo Halen sec
ret.ans meldende dal een monster \< ater reed.
verzonden ww! en vragelJ e wat de ultBlag van
de ontleding Will! Aange Il ome

-Met onze vereeDJgUlg gaal bet lanf!'A&lD maar
Eeker

Onder de bekwame leiding 'I'&D de Mool'l'llQ
sou men vel"W1lcht.endat de zaak moet bloeien
doch dit kon OIet met waarbeid geaard worden
van de plaatselijke Jongelingsvereen1iU1l.

Vmngt men UUIi waar de fout hit, da.n lUIt

woorden Wli voorzeker niet bU den leider
wan t bet IS een leder duid elUk dat hO de be
lao~en der VereeDlgmg op bet hart dl"Uit
Er IS zeker geen lid meer geregeld In het
buwonon der V.lgaderlDA'6D lmnien hV 11'8.1
nog 1I00lt afWezll{,_behalvtllw.nneer verhinderd
door onvermudelijke omatandillheden. Wu
vergaderen éénDllaI 10 de week nameJjjk: I
Donderdags

J -vn DOl derdag houdt de voormtter een nuttig
e I"erzame b!)bellelWlg met de leden, en de "01
geode" ook wordt bet werk 'l'ernebtopdeWIl.Be ....
uehatsvereeotglDgen De voorntterimaaJrt de
h )Uelle%lngen seer aantrekkeink en leenaam
uu eens behandelende de karaktertrekken VBD
voornams mannen gete'!ken~ In dil !l'8wijdo
gescb eJelll4 dan weder verklarende op duida
1)ke wuze moeilIJke hoofdstukken haalt b!J te
oorschUn paarlen die de oppervla.kklge en

m n1er verhcht.e Jengdr.ge lezer met EOUontdekt
h..bben RU de andere vergadenngen, gehou
deu op het sk el "an dehatsvereentgmgen,
krugen de leden de gelegendbeid ze te oefenen ul
bet u tsprelten hUIlDer gevormde gedachten
door middel 'an debatten en Impro'I'UIB.tiea,
terwUI hun no vel"8tandsvermggens verder
kunnen oniwikkeld worden door eene ver
schtlldenheld ran werk looal8 bet 8Chrjjven. van
opstellen lellIl1gen en het leveren van rem
tatl88 Eén ding 18 zeker dat de geregelde
leden zeer verlao.gend "un naar de avonden
waarop de vereenIgIng vorgadert en .mIJen lient
eeDlg vermaak van de hao.á WlJUll dat het bIJ
woneD d r vergadenng zou belett.en

WIllen Oll.Zll Jongelieden slechts een proef
maken om leden t.e worden en zU zollen DIet
gemakkelUk afstand doen V8.O de gulden re
legeoheld V:l.n genot te bekomen en tevena
kell1l.18 op te doen Het 18 zeker later zal
men on.., vereemgillg eene bloeiende kunnen
noem~ lIlIAI waarom verzuIlDen? Heel spoe
dig krugen wu ons algen gebollw dat r.eker
daargest.eld z.al worden door de mede-onder
st.en lIllg van de bemiddelden 00l:er wgezetenen
maar dan moeten de Jongeli eden eerat toonen
door hUllne belangstel.lWg In zulke mnchtwgeo
dat 7. de medewerking ('(lwr oudere menschen
waardtg ~1In.

De ouders znllen behulpM:l.m zUn onze po..
grng<l1l tot een Sucoes te maken door a&Il te
dnngeu bj bunne zonen a1than8 diegenen onder
ben dlO tot JareI vao onderscheId .!:ungekomen
om ~e bJ ons aan te .lulten en de dame. cul
len ook \< el nIet zoo karig zUn om h.nne
Letren i'~o "'ond Il de week verschoond te
houden zoo<Jat • I III de gelegenhetd geateld
kunnen WOlden om ons t.e komen helpen

De ereeDJ.glDg he fL n.'e<U éene pubheke ver-
gadenng achter de rug en bet publiek, 10
:Ill zlenl!)k get.al tegen"oordlg 'erzekerde ons
v" een genol vollen a ond te hebben door-gebracbt
Het I. de bart.e"en!!Ch van alle we~ezinden.

n ons dorp dat dew nrtchtmg blO<!lenmag
tot vreugde an den geachten leIder en t.,t
nut geest.ell)k zoowel als verstandeluk, van

Jungelieden

ALLERLEI. KI:illITNEELE ROL

N00d1ott1g spoorwegongel uk

PORT ELlZ.LBETH 18 MEI -(Reuur) -Een
noodlothg lpeorwegongelnk vond g'IIIteren
avond plaatiJ Het blU.ki dat een voorma" ge-
naamd Roliert Cook geemplOfeerd a.IB een
stoker naar het loahak.en van eentge trucks
gmg ZIen liaen hu 0111een of andere oorzaak
ge, allen mQet zun en een-gedeelte vau den trem
ging over zl/n hcbaam dat vreeseluk verminkt
werd HIJ moet onmIddellIJk dood geweest z!)n

Abraham Fredenc.ks stond beschnldigd dat
hIJ op den avond van den 15den deser een
law~ had gemankt In de publieke straat HU
pleitte onschuldli doeh werd scbuldJg bevon
den VOllDlS tien sbLllmg&of een week tronkstraf
PIeter WIener stond betiQhnldlgd dat hp een

pohtIe dienaar verhlDderae 'Un plicht UIt te
voeren De kOlUltaool ~ getutgeDls Vonnis
£5 of een maand harden arbeid
Thomas JIlmes stond beschuldigd onbekwaam

geweest te z!Jn in de publieke strallt Vonn!!!
vUf ShIlIlllgS of vjjf dagen harden arbeid
Maria een kind van omtrent ..uftten jaren

oud st.ond beschuldigd twee dagen van Uit den
dienst van den beer Arnold so ider verlof ge
wees' t.e Z ju Zu pleitte dat zu ZIek was De
magistraat liet haar gaan met eene gedueh~
IIChrobbeellDg
Jobannes een doofstom man stond beschul

dJgd dat hU lawaaI gemaakt had In de publieke
straat HU werd losgelaten met eene verma
Ding (Dit 8 ~naaka DD)
Gert 'an lHerck stond bescbuldlgd dat hU

'lIne varkens op strant liet loopen HU pleitte
onschuldIg en daar er geco bew!Js was dat de
var.kens IllUIhem behoorden werd de zaak Vlln
de hand gewezen

Lode, Ik 'an Wlese stond beschnldlgd te
dIep In het glaasje gekeken te bebben Dit
was reeds do vuide maal binnen een JIl.aI' dat
hU opgebracht werd VOOr betzelfde wanie
~ VonnIS i.5 of een maand harden ar

Lodewflk Doornbra"ck 8tond bescbuldlgd van
onvooTZlcbtr.g te paard gereden te bebben LO
de publieke straat en eenlgszms ruw aan te
landen t~en den heer Jacobus Myburgh dIe
lp zUn b,cycle reed HJ pleitte schuldig en
wert! veroordeeld tie I sIllllings boete te be
t~en

Abrabam Doman stond be8Chnldlgd PlCke
lUDOe aangerand te hebben dicht :Un Klap
nut ...8t.atie met voornamen OID bem ernsttg
b.cbamel!Jk leed aan te doen Deze zaak werd
tdruggo7.0nden dOOI den procureur genemal om
door den magIStraal te worden afgeha.ndeld
Hj) pleitte scbuldlg VOIlDlS een )aar harden
Il beid De magr.atraat mOjrkte aan dat ware t Diet
d ,t pn80mer een beetje naar die ou kan t
was zou de aaru andtDg hem 36 met de kats be
z( rgd hebben

DUl3BELZINNIG
KAAPKOLONIE.
EEN ONDERZOEK

LONDEN 18 MEt -Lord 8aIUlbury ~ekende
ID de Juntor Oonstitntional Club bzel dat
bet onmogeluk W!la toe te laten dat ariaten
menscben onder den sultan z.,nde~ vaIleD
maar terzelfdertjjd mOOIItGnekenlalld bet gelag
betalen t

DE lIE f H A 8 or PLESSIS vroeg den heer
Faure Mllandagavond dne vragen waarvan de
eerste bJ abUIS DIet ID ons rapport werd opge
nomen die vraag w... of voorzienIng' geDllakt
WM om Molteno en bet weatelilk gedeelte vnn
Albert U1~lultende het dorp Venterstad van
ru.derpeet-kwarantalDe regnlatles te ontalaan?
De heer Faure antwoordde dat h I ID corve.
pond entte was met dr Hutolieon om de ge
noemde deelen zoo spoedig mogel!Jk VTU te
maken

D~ NECS DI DE:I/ ZAK-Een afgruseluk ge-
al bad hier (Molteno) eenige weken geleden

plaats - &en kaffer kwam b!) den magistraat
met zin nea. In 'pn onderbaatJe zak klagen
Het bleek dat eel11ge Wers strUd hadden over
een bottel bralldewun met het gevoli dat de
een den neus van dell nnder afbeet De kaJfer
kwam toen Z!ln makker aanklagen en haalde
z n neus als bewus Uit 'un zak voor den
dag -[Ollze ber cht.&,~ver m·'dt niet wat van
den neus of deo bllter geworden 18 -RI;:n Q, s
la I]

GRoafF. I ~R fZES DOOI! K rop. RE EN"__
In ons vong nummer deelden we mede dat In
bet CradoekllChe de boeren 'W&re verhezen onder
hun kle n vee gehad baddeo door koude regens
Verdere bertchten bewllzen dat nog anderen
leden Op ue plaats van den beer L Steyn
Tarka sber en 1000 bokken terwui de beer
D Era.mos 400 verloor De heer Barber bad
alle bokken onder dak maar het dak 'an een
bu t.enhuis bel" eek door een ZW<ll'e Haebt
sneeu" dIe er op gevallen wa. en zoo k .. a
men 0 bokken om

PORT ~LfZA1lE'I'lJ 18 MEt -(RtIJler ) -H('t
hof "an Dnderzoek naar de oorsaak van bet
Yergaan Tan de <A'llbu,lIelkm, opende beden
ochtend met den m&iUlttaat als voorZItter en
kapltem f-ockhart en Woodrn.ll'e al. 8Uc8aora. WAPENSTILSTAND

DE SPOORWEG KWESTIE LO~DEN 18 MEt -De sultan heeft Edbem
Pacha bevel gegeven de vualldelukl:t~eD te
staken Dit bevel komt wegen.s eed recht
streekach beroep V&llden tzaar op den: sultan

De Gneksche bevelhebbers hebben nu ook
lut gekregen ~uandelukheden te 8t:1.kerJ

De mogen<lleden overleggen weer Voor ze
een antwovrd geven aan de nota vnn de porte

DUlt.cbland lil lIU bereid de andere mogend
hllden bU te staan om een elOd aan den oorlogte makeo

De heer Ryan met z1jn voorstel
De heer Rvan vond DIet veel oodel

steunlllg voor zIJn vOOrstel om de parle
mentalre toelagen 'ian parlementsletien
to V~llUlnderen of geheel af te scbaffen
HIJ verklaarde dat hij op Z Jn eIgen
beenen Btond In t voo I brengen van dit
voorstel het gevolg waanan geweest wn
Z Jn WUien bet \\aB doorgegaan dat ue
kapitalisten meer en de boel en ullnder
~rtf'gen~\ oordllser8 ID het pallement zon
den k, Jgen Oodf' lA omstandigheden
dacht het edele I d het heter den aftocht
te blazen

-CALEDON 18 MeI - (S~Jaal) _ Geheel
Caledon Vllrkeert In i_tea sp&nDlng 0' er het
bench! dat onz.e spoorweg hilI heden Damld
dag zal wt>rden Ingediend en een leder gevoelt
dat de to~komat van dit distriJrt III d. banden
van het hOls 19

De heer Rhodes en de .!frI-
kaners.

(Reu/.er lelegra II

De geheime telegrammen,
Generaal Goodenough

De kabelgral1lmen tusschen den heel
Rhodes en dr HUl ns die b) het coml e
In RIlgeland zIJn IDgedlend werpen een
IelallgrJjk llcbt op de vel houd ng tns
scheu de hoofd samenzwool-ders en de
Londensche T,IIU'< de heel-en ( bami el
la Il en r alrf:itld 0", berichten ZIJn ze~
Oil V( Ile<l!g doch dl Harlltl heeft erkend
Jat el 1I0g meer kabelgrnmmen zIJn
Moes! de heer Rhodes nu DIet In Enge
lanJ ge"eest zIJn om een HItleg te geven
van de onverstaanbare Z nnen

-GRAI1.UIil8:rAO 19 MEI-(Reuler )-De gene
mal werd gJoteravond In het spoorwegbOtel
op een dUler onthaald Kolonel Naon eIl
kttpltetm Vernon Ludlow en Myles waren ook
tegenwoord'lf, De generaal vertrok heden mor
gen naar KJtlgwtlhamstown

NATAL.
EEN NIEUW KAMP

Kabelgrammen VOor het comite

KE:-<:l/IS InT u PI - Er \< ord! door velen
zoo gellChreeuwd dat ID d.e Tra svaal zoovele
Hollanders n d eust zUn elj dat wordt door
somm geD 001< als een gl ev. aangemerkt tegen
de regeerlDg Nu eder die oogen wd gel rUiken
weet dat d e Ir' e e ook a.l een 18'a.n hetzelfde
800rt als de anderen En Wilt zegt de Sta nn?
D,t \oor telegrafisch werk t.e Johannesburg
DIemal d bet.er geschikt 18 dan de opge.oede
Hollaoder die zun Engelsch Hollalldscl
Fransch DUltsch enz kent welke kennIS b Ieen
veelt.al ge oevolkmg ala d,e van Jobanne.bnrg
Icpa Id lOOtl go s

E~ S Y.R\""TI SECK o'erkwam 000 man
daot W J 'an &lnsbnrg de een tud lang het
be el had over het A fnkaner korps n Mat ,bele
la d 1 I Donderdag op de plaats Karreebosch
fontelD Crad ICk HU en 'I) broer J acobns en de
beer 8 Lombard waren op de spnngbokJacht
u t De com man lant leidde 'In paard bIJ n
randje op terw!!l de twee anderen aan den
anderen Ic&n t daal "an waren toeD er sprmg
bokken boven op het randje Zicb vertoonden
HI legde aan en hoorde telelfder tud een echot
va de andere zUde Hoewel hU getroffen" at
""hoot hU tweemaal en toen cent merkte hU
dat het ilChot hem geraakt had De kogel W!la
ooder het sleutelbeen doorgegaan De ~etrojfene
werd naar de stad gebracht en hgt nu 10 een ge
vaar111ken toestand

-PIF:nl lun! rZBlJp. IR l\fEI-(Reul.P.r )-Een
plaatsel!)k II~ meldt dat een stnk grond t.e
Lad \ smith gekozen lo VOOreen kamp eu dat
afdeelingen aJiillerle en bereden troopen ten
getale ..an 1600 daar znllen kampeeren

MuniOlpalite1ts Vergadering
DrNSD l.G lij MEI 1897

Z A -~EPUBLIEK
DE MALEIERS DOOrnrlVler (Worcester).

GEVANGENIS PROPVOL EE~ \ REE:-;ELIJKE STORM

HOOG GERECHTSHOF

JOIIAN~E8BCR{l 18 Mn - (Rtl"-~r) -De
Male el'!! op d. Rand 'IJn \OOrJlcmens de
KonIDglIl een gouden JOstJe llfUl te bIeden

De nat ureUeIl! gearresteerd "egens dienst
verlatmg van de Wolhuter maatscbapPU
moesten 10 de Clcbt.erplaats van het kantoor
slapen daar de ife anienlS Propvol was

l een boer
waal n hi1
WooDI III

! lil • I (~M)

o k gere
del Jlr dal
] li :;en de
m;w hoe

VAN ~IEKEr K v. , 'I ~nKEIlIt
Deze wa- een act e 'oor herstel, an buwe

'Ilksrechten of andel8 om ecbtsche ding IOgesteld
door l\I chael evan N ekerk tegen Zijne vrouw
W lhelmma D van ]I; ekerk geboren Coetzee
Voor de verdedlgmg werd overspel en mUI

handehng beweerd
Het ver boor ID deo loop waarvan het bl"ek

dat een uitent onaangenaam echteluk leIen
werd ge~oerd duurde, rIJ lang

[J ltapraak werd gege~en voor ..erweerdereolSe
de klager de kosten van de zaak te betalen

NOOdlottige ongelUkken lAU LSCUE DEBATSlElt ENIGI~u
De beer T Hitchcock verscheen persoon lUk

en ,enocht om de hUllr 'aR een der kamers
10 bl3t 8U1dshw8 'oor de vekeLJk:sche vergade
rlDgen vao de deba ta 'ereeDlglog H IJ ver
wachtt dat de raad billUk zou zUn
De heer Malan was van gevoelen dat n en

llIet d karuel moest verhuren ollder de
waaroe Beslot.en do Immer te ge en tegen lOs
pel ms&nd onder voorwaarde dat mocbt er
apphka ae gemaakt worden tegen een hoog"r
huur de vereemgwg de kam~r moest abtaan

-..___

(~an u>l Gurresponckm )

17 Mei 1897
Wu hebben 0 onzen wthoek veel geleden

door de uanboudende droogt.., en bebben DIet
verlangen u !,gezien oaar regen dien wu il
VI ]da.!( zeer on erwacbu en In o\'ilrvloedige
mat-e ont\ logen

~ rud lJi[morgen vroeg vI"len er reeds eeruge
~erkw kkende donderbuien doch het weder
bleef betrokken IIn zeer warm In den Damld
dag het de donder Zicb booren en omtrent
zonsondergang brak de stono 1011Het gedrellu
des donders en de bliksemstralen waren '1"1'_
lUk Een geweldIge hagelbuI tOO8ls bier zeker
nog lOOit g... en werd duurde voor een ruIm
dnekwartIer het gekletter d..,. ba,relatellnen,
de grootte van dUiven e erell tellen Je ven ten
en III Iren was vreesel Jk te hooren. De regen
r ol tis met stroomen Uit de lucht en In
wewtge oogenblikken W!la er Illets dan lfIltm
te zien bel s'let tegen bUizen en drong zefá
bl) de den ren 10 alk kloofje en IAajl'te 1I'1Ia ala
In eene nVler \ eranderd

Het 18 reeds de Vierde dag na den storm en
nog ltgt de h"llel op somml{re plaatsen waar
Iet door het wat.er opgeboopt werd, en onder
bosschen buna een 'oot dik
Gel ukktg ''''" er goon staande oogst op he~

"ld anders tou de schade door de ba.lI'e18teenen
en Overstroonung van wat.er vel'llChri.lc.kellJk
groot geweest '!I' ~ u beeft de storm lllet .eel
schade gedaan vele ru ten echwr zIJn Itnk
geslagen a:..rdappelen Uit den grond gespoeld,
wa!.er-810ten zUn vernield en vol zand ~odre.,.en
BU ien beer Knegier 1& een muur mgeatort,
waaronder I) of 14 bokken gedood wemen
BU den beer \\ H du PlessIS onzen veld kornet,
beeft het waLer 10 den kelder wiena del.l1' nlOt
a.( te dicht .. as tngestroomd en eene diepte
van omtrent ti voet bereikt "OOr men het .tw
t.en kon

Wu Z!JII ecbter zeer dankba.ar voor den
reg:cn en denken Ulet Ban bQt welDlge dat wu
erl< ren hebben

EEN liASTER ZAAK

ISI r
z.... r IDgenomen te

rl oplge onreenkolll.!lt
..charlerde getroffen

I~ unt vlkkellOgen op
I Il echten toe~tand van
I lall Z Jn WIJ DIet zoo
k ore"u mJ '" anneer
r eh aDlh·1mg voor het
1 I te hopen dat de
~ J kil SI II Ipnnten zal

llal de leden er
z lier

o
~ 0

Oompie 0 '0 L. Id D t UI nou die eente
klompie nnws wat ek stuur Die .ta.~le Il! al
aande nll.8erabel vol mem kan daat alle sekse
SIen lords 1 w v • slanuuel'>! mU len lydlel! en
III dies meer DIe losle8 hlll8e IS prop vol In
t\.dderley.traat kan mens byna Dle loop Die
parlementsbnUl lyk lam Hulle SIt oou ID die
...m.ke SOO8 nai katte Die kabinet Il! r 0 nes n
weesk nd On seur Spnk praat zoo su tJes nea
u mens wat waak De gladde skot lag nog
IDM. en somtyds zoo dat n mens .yn klem
tonieJIO kan Zleo OOID Petrus word nou elke
dag n beetje meer na die nag toe Soos hulle
hom opvoet.er dan lilt hJ n ander brij op Hy
dra ook al net so veul bnlle als oom Daan Ou
TlDlrtmkle 18 klaar praat soos boetie Erns alt} d
",;-klaar met kees Tommie Drnppels 18 nou
net tIOO8 n kat wat op ryn herne gehad bet In
de d18peD&-by weet self OIe deur watLer
\ ens ter dit die beste sal wees om te "pr ng le

o
o 0

Die lords IS beztg met die Ins-bill Oom
Maarten. het emdlik Z) n kJ ker omgedraa ver
die bil POOl Plet bet onder die bel!prektng
Clndlik (!Ie Dle8zIekte gehad Ne.,f Koos bet
elkemaal die papelelle koors van lag gekry v~r
oom Lolpot Oom Daan bet die dag gesIt nes
n profElOi80r wat zyn les vergeet het Lolpot
het homself lelik III die hoek gepraat WlOand
praat slag ver slag n bele klomp ou lydles Dit die
bUll! Ek boor hier 18 nou u wolf wat dIe

( " uor /" Mo/drp hier, ech e1.
lfaa8d rp)

DINSDAG 16 MEI

PIIETORIA 15 M't:1 -(RWI'" ,)-Maherrr stond
heden In bet hof beschuldigd van onmlDeelen
laster tegen spotlJ"Wegcomml8&&ns Smit 10 een
declaratIe te Middelburg gemaalct WIl&rIDhU
ID81DUeerde dat de heer SlIIlt geld ID CODsIde
ratleS ontvlllg voor het geven van zekere Macba
dodorp concell8les De heer Smit ontkende de
be .. erlDg De heer rOll6n llrkende onder eed
dat bIJ J; 2000 orihangen bad als een aandeel
10 den verkoop van de concessie ID kweRtle
maar ontkende dat hl OOit daar'an gesproken
had met oommlSlllrl8 8mlt of den heacbuldigde
of zei dat hl) de conceS!lle zou door kqgen
Het verderv erhoor zal volgenden Dinsdag plaata
VIndei

Het Natalsche Parlement,CIHELE ZAKE~

ndig., • Ileo
n te 'oaen,
ereg! f reen!
r <lau i I-.!J

(Re!i.Ur uiegrann en )

DE MARILL-I. ti BRf:1. ~8

JOIlANNESBtl!G 18 MEI - (Re.uter)- De
naturellen die den dWIUlt aan de Wolbuter miJn
verlaten bebben waren heden 'oor het bof
Alleen de lOl aanvoerders stonden terecbt en
werden 'eroordeeld een boete van £2 10 te be
talen of een lIlaand baroen arbeid en terug te
keeren naar de mIJn

Een man genaaa)d Henster die op den kant
vali een skip zat lil de Glen Deepmun 'l'erloor
zun balans VIel ID(le schacbt en werd gedood

Een kaffer werll gedood en zeven anderen
gewond door een 9ntplolfing ID de Ma) mun

Deze was een actIe voor een som van £500
veTllCbuldlgd op een zflkere o •• reenkomat waar
b) de klager zekere llljnsten gedaan had 10 bet
tlot.eeren van de plaats LoeneafontelO .dIstrikt
CalvIDlB
De verantwoordelilkbe d werd door verweer

der ontkend
Een lang getu gen verhoor vond plaau dai

nog Diet geelOdlgd was toen het hof verdaagde

'" hUllIIl ka"Z
l lien worden
I Jn 'an Bu Lowns-

~ Il)~ per mIJl
'au Jeu lugemenr

lJ ~Ir Lowrv pail zoa
e L Jn Deze lijn zal
De lijn van Klapmnts

tIl \)3 per wIJl kosten
t' ~ rall8Chhoek zal 3 159
t'n l Jn De lijn van Cala-

LJiir " <e 16ndam waarvoor de .....D.......1'1~" , "'"'1)--.... eel:! toeJAie al ,ntn ~ eQ1rt

PRf RIA 19 Me -Ill den eerste rlk'ld we.rd
heder b"t rapport 'an deo rcg sLrat.eUI 'aI
ak t.en aangenomen

Het grootBt.e deel VlJ,nden "" m du." \\ erd
doorgebr-.wh t 10 geheIme Zlttlllg BU her
.attlOg Om half Ier werd bet nvoeI;Teehten
rapport gelelen waurna de heer Lo eday
name lS z lne konstltuent..,n de heer de "" lal.
Illspedeur gener IIII der dOulI.l1e bedankt.e om
dat hIJ met de reguerlOo Barbert.on verklaard
had tot nlklllrlngs st.atlOn

De iwt'Cde raad hield een gehe me z ttlDg
vnn anderbalf uur ~n he.prak dil ln!!OlventJe
wet die een nieuw artikel hemt "aardoor
de ll1soJvente hurgers beochennd worden dat de
balJUW Dlot VOor scbuld op hun paard aal
en toom beslag legt

De voorzl tter Jag eell bnef voor van den beer
G J Mal.berbe vragende verlof een zeker ge
deelte van Du TOILsstrllat t.., openen die toe
gegroe d was 0 vergela ten ann d( straal-{)()m
mu""e 0 nonderwek t.e doen

EE~lGE \ERZOEKEN

Brief ,oorgele.en VlUlden heer F J Rehef
Dwars ID den Weg vel lof vn.ge.nde een sloot toe
t.e maken recbt oyer zIJn etgendom BU drukw
zune ge,,,illigbeld Uit de helf& ... n de kosteIl te
dragen erwezen naai de straat commUl&le010
de zaak ai t.e handelen

Een brlOf werd gelezen van den heer J A
Perold al phcn.tie makende een gaJ1'3ll.18Chu.ereD
bUIS op t.e nehten langa de Mainl!traat 10 de
nabuheld vao de Noorder Paarl school De heer
Moll werd aangesLe.ld de plaats w underwcken

Rf.' ~DERIESI
Brief gelezen vao den beer KohIer ennUI

gevende aan de leden' an de runderpt'1Ii Lom
m18!U6 dat er eene vergadermg gehonden zal
worden op eel'8tkomel de Donierctag ten hnJf
nel ure om t.e b.eBpreken de wenseb ..lukbe d
van maal regelen te nemen t.er beschertl'llng
tegen de I aderende runderpt-'8t

AI PLI AllE"
Bnef Il' lezen van CtTW l nrle" 8 \ erlof <ra

gende om een Vil ... rden <le I "",boom vlak 0 "r
zllne wonLOg af te kappen loegestaao De heer
C GEStarke maakte applicatle namena de
Lu tbel'1!Che kerk voor het daa.n!r.ellen 'an een
lamp bU de voetbrug l<lldende naar de keI k,
op mUDIorrale onkoat.ell HU llCldo d lt de bn g
zeer geva;lrlllk wa. oor ke.rkbewekel'l! op
donlrere a onden GelHlgerd
De beel Pauw \roeg om vru gebru lt 'an

de .tadsza.aJ voor de lladerende elemeotAlrr
en scbool Iooger examina foegesta'U

De heer Pauw HO~ mede om vr!) gebruik
van de zslll voor de \oorle'LUgen <he etaan
gehoaden oe worden gedurende de "LOter
maanden ten beboeve v~n de Christeluke
Jongelingi' ereemgillg en de gymll&1<lUmsct.ool
De raad besloot dat het gewone tancf zal
betaald worden

DU TOITI!STRAAT

EEN ONGELUKWOENSDAG IQ MEI

( Rtuler tdeg a mj

----JUHA~~t IIlRG HJ Ml::l - (R", ter) _ Eel
rangeerder .an Heerden gehee!.en werd heden
t.e Braamfooteln tue&:hen twee trémen dood
gedrukt ~

De beer Heffer edlt.eur 'an de Gr,t c 'er
scheen heden JU Darnaw ly 001 zicb te verant
wool'llen over een aanldacht van la.ter t"'gen
He'yneman en P~llD De staats prokDlcur
weigerde te ,ervolgen en dOl vecweerder werd
ontalagen

HetJublleum-onthall1 van den beer Joel aan
de kin eren ill FIlti8 ClreUI werd hedeDmlddail
zeer op prlJ8 geeteld, Meer d lO Vler dnlzend
kmderen waren ~oij'()(jrdlg eli vele bOllder
den kinderen konaen !Vet toegela ten worden
Allen kregen een z~kJe lekkers en een Jnblleum
medalje present

RUNDERPESTWET

PI ET lilA IR 'fEl -Eel eersre raad com
ml8l<le UI aangest.eld om underzoek te doen
naar den nood onrier de arme burgers terwlIl
de re17e9r g gelast werd geneesmIddelen ~lIn
de noodlIldenden te zGnden

De beer Stoop werd beden IOge.woren a.IB
een hd van den mad

RHODESIA

PIEIER.\IA1!lrsIlCRG 18 MeL De wet op vet!
~Iekten werd beden gepubhceerd Zu maakt
voorZien ng voor het dooden van alle vee ge
dreven of toegelat.en door de helllJngen t,., bre
ken m de Kolome en tronkRtraf Diet te boven
gll.&llde 5 J4I'Cn eo verbenrdverklanng van alle
eigendom van den persoon die !tchllldIg bevon
den wordt aan het 111voeren en vel"8prClden van
veezIekten
De premier maakte 10 !tet l.agerhlll8 bekend

dat de regeenng boe wel zU over bet algemeen
eens WII3 met de voorwaarden door den beer
Chamberlain gesteld In zake de annexatie van
Zululaud met tot een finaal beslUIt kon komen
\ oor de zaak voor een speciale .!:Ittwg van het
parlement WilS na de algemeene electl811

WORCESTER.ram me 0pp&l!

GEMENGD NIEUWS
( ~an ry LU7l (orrupoudtfll )

Een puhheke vergadenng gehonden te Dlnle
dou 5 Mei 1897 Dne en veertig pel'llOnen
w&ren tegenwoordlg De heer G J Strjjdom
werd ala Voor.ltter g.ekozen en de heer J G
Klhan E zoon ala !l8cretans
De voor:otter m..akte aan de vergadenng bto

kend omtrent de Innes drankwet met welk doel
de vergBdenng bueengeroepen WflllDe heer B
Kruger stelde voor - Deze vergIldermg geeft
hare volle ondentenDlng IUInde Innes draJlk-we'
met de ventandhouding dat het zoogenaamde
bonlOgbler en Turk.schevj)genbler onder de-
.elfde wet geplaa tat worden a.IB kafferbler
Gesecondeerd door den heer G Terbl!Ulche
Dit werd algemeen aangenomen

De heer C SU'!Jdom stelde 'l'oor dat de ver
gadenng eene r_'lnua zal optrekken en een
oomlté lcieaen ....n vUf leden gesecondeerd door
den beer C Bliinau1 AIgelIIeen aangenomen

Voorgea$eld door den heer B ~ tot leden
.... 1') bet _té de heeren G J Strijdom lIeD.
C J StrtldolD 0 J Bl(,u&at, G Terblanche
en li: P Hom om ID naam der .,ergll.denng
awne NIIOlutie op '6 .tellen en te versenden
G_ndeenl door den heer E .!. Nortje

J G KILLL\

&cr.tar~o.~""'9"''''""

Pl'.TITIFA!
Een petitte ",erd lngedlend gelee,end door

23 peraonen de mll:ntClpalitelt verr.oekende de
KonJn8'ltraat te grutZen de petltio~n
ondel'llemen le £ 15 VAD de koot.eo <haman
Yerbonden bl} te dragen Toegc'tltemd

Petttle lPJeren, onderteekenu door 60 k
lall'tlngbetaltll"l. den mad veno..->k"Dd.e Mol! n
s:traat te grulzen een V~l pal:! te m'lken Ian
Plematra.at tot Molemtl"aat "n een brug o'er
Q 'ftteraloot to Phtte.ld:ip De heer Bnnk
.ttlIJt Toor clt brur ~ ~D ~~AlfA

18 Mei 1897
Sedert miJn laaLsw llébrllven verbeugt he~ m

re knnnen melden dat "II prachtige regen
hadden o~ laaLs 1.,J~ , r ldag die ook ve1'[l'e
zeld gmgen van d ndtr.,n "eerhcbt De donder
.. as zoo lllld als zelden bier gehoord werd De
regeD zoo er Ik kali 'erncmen 11'113 algemeen
over het dlstnkt Onze !:>verenzijn verheqgd
en hebben de ploegen dadeluk aan den gaug
geUlt (, st.ercn en heden al lerpraehtigst weder
In September 1 I hadden wll laatst r;1llk
een regen

De Ieer Tbac'er sub-lIUlpectenr van politie
ertrok van b er op 1 1 D nsda.g maar voor

b Ion' verliet om Z Jne n etlwe betrek.king te
l' "rt Ueaofort c a.a aarden werden hem hIer
twee adr_n aa 'ne .odeo "-en door de damtl!ll
en bel andere do< r heeren betwelk gepaard
g1ng V&D een benl'>!met ii

Op de laatste 'crga Ier ng ID verb:wd met
baar mJlJast.ellS Jnb e'lIl onder voorZItterschap
'an den beer G ( "al cr CC en R li. werd
oen 0011' lté 'an Ollde'eu f. leden >ani5<1tte1d
waaruit elDd&llJK PC cracnd-oo mt.é van il
leden gekozen werJ Hel 1"olgerJde IS he~
programma van feulel Jkheden Oor den dag _

I Onthaal van zondag-scbool en dagllChool
kinderen

'L Optocht 'an rertegenwoordigen der ID
dostnen.
3 Een kODlngljJk sal Jut d • m d~ag.s
4 ExerCItIe vaD\olmLter'8
[) Spelen op bet k rkplem
t Een munelel", ps
7 Vert.oon van vuorwerk
8 Optocht VlLnruw elen 10 den al"ond
9 Algemeene illnmlllat e
Het werIeende O'JlllJte zal nn tijd io.t t jJ

vergaderen, en mdlen noodtg d&nM~eJ~e
liel aam bli"lkaar roepen Intcek'tma.~,.llJsUm
woruen I JtltlisCltcn naar al ~ Id lcornetten
en dd<--clIOg5raa.dl!I~n g

Op een gebOlld.ep Tergad'l1iIJt':'~. mnnlel
palrtei heden mo~ werd ~md voo.
de t_tVlenng ap Jd'I:1I1e&-daf.

B 'SKI Y OUST WM laatat.e week bedekt
met meellw van Vier tot 'es du m dlk-
lfuhg~duld

TE " )()~ Uit de band bU dell heer J J Hoff
man Ondepost eel">jt.eklas bokwagen. en wagen
w1elen -Zie adv

TI'. K H I eelUge ~ool'l!Cbe pro me of platte
vaartuigen bU de beeren Mercer en :skangen
Dokweg Kaapstad

D~ ROYAl III~1I RifLES en andQre troe
pen zgn h,er gtstermorgen met de Du !en,
aangekomen In bet geheel waren er 1200
man aan boord

'VIJ I ER\\ IJ7.I'.~ O~ZE LEZEI' naar eell ad
\ ertentle an verkooplDg van 'astgoed lil bet
d18~nkt van Vila R.bl)nsdorp onder pl"OOO8van
bet hooggerech uhof

DR KOIlL8T)( K de met professor Koch
werkztl3m geweest l.8, IS Uil Kimberley ver
tn kken ten etnrle nlar ~amnkwajand en
Dsmaraland te gaaD

O.I¥.!TRH \0 Tl!l"KF.N -De bottent.ot
Rooi dio door het u..'lt8te rondgaand hof le
Graaif Rel liet t.er dood \ eroordeeld werd wegens

mo< I gepleegd op een kaffermeId te
I:"retonta~ll)()f 18 Maandngmorgen berecht
DE IIflF.K 0 OLIVlfR brandT.lekte lI18pektenr

'an GI'lIIItf HelDet die zooals we In een von ge
Dltgnye melden door een paard geschopt werd
UI fIóln de gevolgen daarvan overleden De
overlede~e laat een wednwe en acht kinderen na
EE" 1I001t.~TF.ENA.AN' BIUND - GUIteren

avond 7 bur werd de hl'lUldwoor nltgeroepen
l'I&Il' no 16 Bloolll&inlat Eenlge mmuten nadat
het alarm van hl'lUld geaeven wu waa de bnnd
weer 0J> de plek en bevond men d&t de achoor
•teen ....'0 nn woonhlll&, door Maleiers bewoond
I&D brand 1rU. DI blIDd 1wd ~ p-bl_.. m.r. ... ,",__ ,

Transvaalsche Volksraden.

~OODLTJDENDE~

INDIERS EN HET CHARTER
NOG STEEDS ONRUSTIG

A lSOUR\ I~ Mrr.-(Rl!ltL.r )-Een depn.
tatle van de kamer lan koophandel maalrte
hare. opwachting bU lord Grey en drong &an
"p wetgenng om geen koehes en Burmeeaen
bandelsheentlel! toe te .taan

Lord Grey antwoordde dat de Indlers Bntsche
onderdanen ....aren en onder het Charter kon
men ze niet verbieden Rbodesltl bIDDen t.
komen als hun karakter goed W!la Lord OreJ
zei verder dat hU met Natal over de zuk
COrTellpondeerde en beloofde later een antwoord
aan de kamer te zuUen ge<en

Majoor G08lmg keerde terng "lIn een pe
tronille dre IIfll'eltonden was om Armatrong
ID Mat.okOilland te verlOll!len Htf beTIcht dat
biJ geen b1fen! geZien beeft

Men overweest actief op te treden tegen
Mubomgooll en KnMI ID de volgenlie maand
ale de kooriatUd voorbg 18 en de "lI.a1llChap
pen weer gOllCbiU lIUD

De Innes-drank wet

AANDEELENJ(ARKT.
JOHANNESBURG

19 Mei -(Per telegraa!.)-De IIISrkt !. stil
Verkoopen -Rietfontew jO!!, Raat llande 10.,
li'reDClI Bands afJ uI Heidelberg III lid, Ale:ua •
dra 81 Id W'I& DIePi n. sa, IlaDlJee 8la.
loIH"JIOCII1a f. Iel, .uiJ-*'
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J. x. VLOK.

EN a.ITe !OOrten VRn Vaatwerk
te verkrijgen tegen de ~te

Markt Prijzen bij den Onde;~
~nd.e.

GOED WE.F1'K CEW AAR OORGD.
H. ZLID}IEER,
Lady Grey Straat,

Pa.arl..
._-_

P.K. DT rbanville.

(en)
J. G. LOUW SI".,

PlruantekraaJ.
dlg('n, rnr»
opend wor'd
ontkomen. '.
•leehts '00'

Toor de tCl'
Xo."mbt:r .
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on t \-.;erp wa. ...
ftl('('ht. om _
Hp bad het
"0 Iwerp oer-
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De ed. boer
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lir Gordon d
gezien had d
Maart a, I. opl
De ed. heer

auutelting ter.
willen ....eten
aftreden. '
Sir Gordon

dateerden van ,
De preaideD:
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"oor dat tijd P'
'llo Voor~nger
De ed. heer
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mogell;kheid "
bui.en en hi; I
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paald noodig ("
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de on Ibinding
d'gd heuben. (li
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Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSCAHPPfJ.

u: I:l!\.' ,. J -rf I '\rl~'"
l~ .[',.i." ..., a :-:-\.F á.~' •• t,_ ZUlD--AF'R.1KAAM 3CH E

KON INKLIJ liE }fAlLD ILVsr

Kortste en Goedkoopste Route VOOr Reizigers en
Goederen van de Zee naar johannesburg, Pretoria
en andere plaatser in de TransVaal ..

Dage lijksche personendienst Yan Lourenco
MarqueS (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbu rg
en 21 uur naar Pretoria.

'llliel 19o1 lt_i lUl JOh'1J1abug £4 171---tD Ja 11s
Prfl&lÏa £j .. 1Jt--f1l.Q 41

I.

JJ " " ft

DageUjksche pers,onendienst van Durban (Natal)
naar johannesburg. Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

-_'- -_ ----._ -_._----
KEN.~I~GE ~'INO.

WE
r
t
f...

li:~a... ge&lli.~li,
KAAPSTAD.

AP PU CATI KS, gepaard met "'8-
CL1.igscbriften van goed 7edabjk

gedrag en van beltwaamheid om ook:
(l'nderwij.s in hec Hollandsch te
geven, voor de betrekking van een
G0l1verna,me op een plaats onge-
veer twee rrnr vu h-et dorp, en één

'Ifll.lr ntl'l de statie, zullen worden
imgewa.cht ciDor den ondergetee_
kende tot: de h~dnvan Juni a.s.

De Applie-.l;lil1ierrwet t-en I'llita~te
het Onde-rw-qZJet'S ELumen gedaa.n
hffiben. Kennis van Mll2i~ en
Hand.wel"k: EaJ eene aanbe-velWg zijn.

Sala.ris £41) per jaar e-n all-eg VF'ij.

J D LOUW, V.D.M.
Hope Town,

14Mei, T897.

WOud-b-oomen Zaden, en
Boomen VOOr Verplantin.g-AAl."iDACEIT wonit bepaaJd bij

. _GJ,~H:l'Il.emeIJ.&s Kenn.isge-
VUJg, s« ;),\1 van 189-7, verschen-e'Q
in de IJ01I.CI·r;,t!IIt,r"",f_y G'J,zdte van Il
de.2er en de twee volgende nitgaven,
aan gevende de ta.rieJvraeh t V'tlOr het
1s9 7 seizoen VOOr Zaden n.n
Woud-boomen.., verkrijgbaar aan het
Zaad-~n te KaaPSiad. en
voor :BOOm:em ter Ve:rplian.:ring Tam
de 'lobi enKltritjes Kraal Pbn-
tage~.- ::::a
~. CHThLEs ClBR.EY,

Ondel" &creta.ris van LanGhou 'iV.
Dep&nGlent \Ta.n 411Lihouw.
~'de GQ"ie Hoop. ~r:a.1.

LI MeJ, !IT.

UXXO.lV LXJN
KON1NKLUKB M.!lLDIES~1'-
D'JIOI S:'IOOluWQTIUl'.SClU.P PIJ

D'l ed. heer
een opgaaf ter .
bet g~Lal immlg
tege<'ring gedu,"
de Kolonie gele ..
nationaliteit en ,
Tenoele en met ....
D. !Ki. heer Y

.Oor.tel weni Mn.

ÁY:If .. KIXG \

De- od. heer Il
ran opinie dal j"
"Ilf lr ourif'!r r1('> '"
elgl'lJarPD "au z- N'
een pick lt"-n LJ
hegraren "an hu I
°l' een voldoendel1
Ironing ten eind~
te ver hinderen: en
gTning door do I

SpreIeer bad vele I

ge'proken hadden
nechuanaland het
derpOIlI uitgebrokel'
alle. waar 11'1\3 dal
wreed en on,f~8'ell!
.onll4ngenaamh.id 2..
d. politiedienl1An! 0:
nemcDtAW'ege het ,
""tilt den Pig.!naar
Ten een pIele Mn I

dood wordeu. BJj I.
Tee mout door de

~orden, Het

.c
I
1

1
t
!

ALGE1mE~I'~ . A~r:'nt~ in , Zu'id·Afrika voor NE~S en Cots
beraamd rl/at-vergIftig Vloe!baar Schap::md~p. Tcegekelld
Ache Gowl..:·n :'[d:tljcs en de Bo~te T()f~kel'll,m~op de W~d'!I
TC'ntoon:,tC'l1in,::j Ce ChiC'.l.go, Soord Amer1.ka, in 1.':j~3.

&haapboe-rê:n bebool'L'Tl dit Drp eens te probee-ren en zij zullen overtuigd
worden da~ het het uitstekendste is. ,

Het v:rmengt zrcl; nijdijk met kOlld water. Vraag el" om bij uW'
pl.a;1.t~lij" D. P - Dep(~t_ GetJ'li.~hriften van ZULO-MnlrWlilIsclte-
Bucren vr:; op 00 t \',1rJg-st van adl"es.

IJzeren' Ketels om fll,itE'udeurs nlt>t Hout of Kra.nlmest VCl"wa:rmd te
word('u voor het maken van KaJk. en Zwavel~i:p. van 20 tm6·) ga 'lons.

Eenige Agenten VCGl' K:1apstart en O~stre-k:en VOOl" da ber:'oemde
Nixon Sproeipom.pen. F..,:u t\h'(1Je bezf:nrung !lil verwae:ht. _

Ook VOOr het b:::;'o2md: Nixon Sproeimixtuur.
)i{fI'[)i~ Azel'l.tl?O Voor K:l:1I''''t..vl VOOr do Amerikaansche Vruchten.

drcog::r'3, De EI nvr.n lig"1 e J"n Beste.

Invoerda3 "J,Q Verbeterde AmerikaansChe Kaf,sf1ijd~rs enPersen,

Invoerders vc n GI";;_'/e"1, Vorv2~, 8ChOpg:--é!ven, :~ruiwagens'
Pikken, Eo:::c', c, '-:I«:l, re ;11.Jen en F IJP::l1, \V/[:--rga:'trd

Itiv~tO!'''3 f'~ S~31~.'l enz., enz.

OU dIl

en te ht',
diepe .1."'"
minder k04

HH Vertrltd 1\
Wa WOrd'li

'0,;1;

J v~ Au:1l1),Y!i';:'. ". r r. '1 WADNER &
Blo' prl-'tihh~'nt z.ei d.d
dpn rand kon Mil:"

geen initial id h
I..etrof.
r:"ni'>n !'pn-';i/ 1.,'

""Jr b.-td lfll{en h..t
rcgeerinlf de' kCll<1>. JJ
leu mell IJJiiven d",.

ed. beet Wicnalld
11'01 eens geen e~
lil". "'aar Let gedl~.

lllA~ d~n op eon pla ..

,
W-:~_'., ': :lo

'::.1" 1':' ,f'1I:n bij l"doimop£2 76.

oemde j" aanm,':-k,.j'j:": f .. -1',,1. n 1:1 rn.;-: rL:" d.., tnFt'nelll'e mge-
• J arti'k.elen en (h,'lr W'] ..1"'1." r:'''1l _!!"'Q"'1l:':"0 dar ~1€(1 gedroogd is

. m ," lome lullen f\,,()p •.f'O u. ë \"(j,)!'·l'·el hdA~:n van onze waarborgd at
. de ~elen de.hlttt, "all Let kll[naat I.ldl.:n staan.

dtJrISAACS&Co
... .LUHNETF A.BRIEK. I UITST.A.LK A 'DR8.

BAIt~ A 0 K . ST RA AT. LANG1t1ARKT-8TR.A.AT

aio.·S"TRUT. I PLErN-~

Off K A A PST AD..)t~ ;

"'i!:::

-----_

Kaap de Gafda Hoop laa(schapp~
APPLICA 1?ES VOOr Leeningen ZDllen dageliiks in

overwegmg genomen wordtm ten Ku:tol'V van deBant. Groentepleta, Kaapstad

a. V. BOFJIEYR..........
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