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Bezoekers aan del Stad ,beROOren .
ons een bezoek te brfJ,ngen en ~i'êli vi'" '.
eenige aangebodene koopjes verze;'er,.-,'
en. Vergeet niet':: . '

De rool'J'ud moet V&rlocJit WOl'deJl." !
........ l'loIa ............ ~1

,

lt·

·'.DaBconmmc ,m~l'1l8tilig
Hn OEBOlJW

DeVoorraad moet uit denW~ geruimd ",UJt'U.~Ll''Z1P

Bezoekers naar de Stad behoopen

een bezoek te-brftnaen~ en zich van ..."',.,.,jII ....
·d.,. aan,ebodene Koopjes verzekere,n.,'

Vet-ceet -'et: · ',' .-_.....~:.,.
De YOOI'rItcI moet Verkocbt worden •

Hoek .... Plein en Bl'tutraten, Jtaapstact'

LJEJ~ L t)8.- ,,'0 6.412.,

- .,./

O "TH,~;',T" ,W, JHN' ";'1. ik 30 volblOed, g.,reg;'t,e;rde EZEL-
liE.\ (, S I l~:--; hobben, 14 tot I ~ handen hoog, 3 tot ,8 jaar oud,

ailell gpwaarborgd VOOr Paardemernea. Deze Donkeys zijn van de
~'n¥",d" Pik. ('o"oty, Mi"o~,;. Fokkerij, rle ~t.e Do~y Fokkerij-
"""I" "'g ,,, we"Id Ik .. /! eenPQblioke v_pin!i,j" de. ~
ht'hklJ, pla<ltd en datum later te wOl'den bepaald. ' , ",_ ,~" _ t <.,~.

JOS • R, EMERSON, .
Donkerpool"t, O.YS.

VASTE- ENt
VA.N RHIJN'S DORP,

Voorheen CLANWILLIAM.

JOHS. THERON,
P.. T. T. CONRA:QIE,

Executeurim Testamentair.

DE heer OARL VAN NllU[FRK, van Piketberg en FRED KIRSTEN, van
Stellenbosch, bovengemlftd'e. bezigbeid aan de Paarl geopend heb,

bende, zijn bereid alle werk in dat vak te doen, en vragen beleefdelijk de
ondersteuning van bet "eeerd algemeen publiek.

Eene proefneming, wordt gevraagd en goed werk van drooghoutgew.aarborgd tegen billijke termen.

~Daa8 :
VAN-}:êI'~~~!< &'

Koloniale Weeskarneren TrustMaatschapPij-- ,_-------------
PUBLIEKE VERKOOP ING

VAN

:f'dée1h1f1

ID:den Boedel van Wijlen den beer'rranC(J~ls Daniel Conradie.

Kaap de Goede

KIRSTEN,
PAARL.

GELEGEN IN DK Af'DEELrNQ
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ORDERS voor 100 en. daarboven koste1cos afreleverd aan eenigStation.

Honderden ongevraagde Getuigschriften uit geheel Zuid Afrika
met laatste Seizoen ontvangen.

Voor Geillustreerden Prijs-Lijst en Vruchten_k week ers Gids, Post
V rij (Engelsche en Holland~cha Edities"
DOE AANZOEK BIJ:

H, E, V, PICKSTONE, Wijnberg, de Kaap

STELLENBOSOH. 'jPublieke v~erkooPing
PubIiekp,Verkooping WATER ERVEN

- VAN_

Wijn- Zuivel- en Boerderij
PLAATSEN.

In Zake de Executeuren Teatament4UI'in
den BOl'del van wijlen don !:tear
WrLLIAM IVIL80:V MA~Irf:W. G!lt1!I'i'.
HEREoIIlA8 Tal'TEIt, JOHA.NNES H
IJK WAAL en RERM:Uil'S 'Gll>~'O)\>
M,u:rHf!W v.lIi ZIJL, Kl~'i en
DU'lIn B"'~o:r..rurI!OIl TZl:Il'T£n CA
ERNST HENDIHI': ~Á4lroT TRoTilI,:in_ "
dividueel en i~pt!p}W capacimit nIs
EJt8Cllteuren 'P~ent.fiil' In den
Boedel VIlJl ~Il hunne .Moedlir
C1ll!18TIRA PWLLlPlli..l MA.RG.lR£~4
TUrJTE.R(geborenWOLFUllOT)enPETllt: -;
BBN/UIIN VAN RIfrN, in zijne capaciteit,
&Is Executeur Da.tief van den Boedel~ .
van wijlen Fa.u;s JOHAXN~SDE Necue .TRrTER,

TE

VAN RHIJN'S DORP,
Op Woensdag, 9. Juni, 1897,

ten t t Uur '8 'voormiddags.

In front van het hantoor van dell Resident
Magi8tnun "an Van Rhijn's Dorp,

Zal "'In den l/oog'I'-" B;r4~r r:er/.;ocltt ''YH'rkt, :

Het volgende vastgoed, gelegen
in het distrikt Van Rhijnsdorp,
voorheen Clan william, namelijk:
(I) Zeker deel van de eeuwigdur ..n-
de erfpacht plaats, " Bakkelei
Plaats," genoemd " Melkbooa:t_
drift," groot 623 morgeu en 346
vierkantj:l roeden, getransporteerd
op genoemden FRANS JOHANNE DB
NECKEfi. ~RVTJ<;R,op 14 September~
1840.

(II) Zeker een-derde deel of aan-
deel in de plaats genoemd "Zand
Kraal," met den eeuwigdurenden
pachtgrond annex, gelegen in deu
Kamtdouws grond te Olifantsrivier,
groor te zamen 3,225 morgen n
269 vierkante roeden, getranspoi'.
teerd op CHRISTHiAPHILLIPINAMAll--
G.\BETHA WOLFAARliT, "'edllWO van
wijlen FFANS JOllAXSl:S TlwTE&, op
25 Februari, 1867.

(Ill) Zeker eeu wigdurende 1-'(2,I,;L" ....

grond, gelegen als boveu,
Veldkornetschap van den
de Olifant.sriviel·, insluitende de
Leenings Plaars .. Roode Klipheu_
vel," groot 4,~27 morgen en 17,
vierkante roeden, geschonken aau
gezegden FRAN"" JOH.H,"NES DI!
NECKER TBC'rEn op 30 November,.
1837.
(IV) Zeker een derde aandeel

in zeker eeuwigdurende erfpacht
grond genoemd "Potklei," g-root
17,160 morgen en 182 vierkante
roeden, geschonken aan gezegden,
FRAN:; DE NP.('KER TRUTER en twee
anderen, op 1 April, 1843.

De Koop-conditiën zuUen of VOOr
kontant zijn, of op nitstel van negen
maanden van af datum der ver-
koopinr, zoo de kooper twee borgen
bezorgt ter satisfactic van den Resi-
dent Magistraat. '

De Afslagers rechten (1 percent)
alsmede Tl'ansport reclJt.en en alle
kosten van t.ransport, insluitende
alle acht€rstallige belastingen en re-
cognie moeten door den kooper
gedragen worden.

Het Eigendom wordt verkooht
zooals aangegeven door TrallBport
of kaart, houdende de Baljuw zich
niet verantwoordelijk VOOr oenig
aekort, en afziende van aUes dit te
boven~aande. Het Eigendom
wordt ook verkocIJt onderhevig aan
alle servituten en voorwaarden in
de T,.ansport Aet.en.
, De pla:ttsen zullen eerst afzonder_
lijk en alsdan gesamenlijk opgevéild
wordeD.

De verk00l'ing zal onderworpen
zijn aan een Hesf'l'I'p Prij,'i, v:u>tgc.'teld
onder den 11J [{('gel VUil het, Hof.

Voor verdere bijzonderheden doe
aanzoek bij dell Hesidcnt .Magis-
traat, Van Rhynsdorp.

H. TE.\-XANT,
Opperbaljuw.

Kan'oor vall d.en 0pPt'r},alju",
Kaapstad, 19Mei, IR~7,
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.Een Buitengewoon Kostbaar Woonbnis,
EN PAKHUIS IN BREESTRAAT;

Alsmede Kostbaar Huisraad, Zilvergoed en
PIatedWaar, Schilderijen, Piano, Orgel, enz.

DE EERSTE Verkooping in de,en &.;lel ,al gehouden word.n je
ZAAIPLAATS, de vroegere Woonplaats 'des overledenengelegen 5 uur rijdens van Matjesfontein Statie, ,

Op WOENSDAG, 2 iJUN/, aanst.
BEGINI\ENDE TE 10 TJUR V.M.,

Hoop Spaarbank 1rfaatschapplj

Als wanneer verkocht zullen worden:

I.- v'ASTGOED I

a. De Plaats genaamd Damslaagte, gelegen aan den publieken
weg l!aaJ;' Sutherland, gt'oot 350 morgen. Zf'er geschikt voor den Hall-
del''''h~~t st~ndhoudend water, en yrucbtba~ zaailanden; de gebouwen
er op zIJn ruime, wellOgel'lcbte WODlDg,stalle~, enz.

b. De Plaats LeeuWfontein, grenze~de aan Zaaiplaats, groot
4910 morgen, heeft goede Veeweide, Zaailandtm, en .standhoudend water
ook hier beeft men: Woonhuis en andere GebOuwen.

c. Gedeelte van Koornplaats, gelegen ln de Moordenaars Karoo
groot 2137 morgen; deze plaats heeft zeer goe~e weide en standhoudendwater. ,

d. Een halve aandeel in Cambrohoek,igelegen als boven, groot2577 morgen. )

e, Een haJve aandeel in een stuk grond genaamd Palmiethoek,gelegen als boven, groot 1792 morgen. "

f. Een stuk grond genaamd GOusb,oek, jgelegen als boven, groot!J20 morgen. i
!I. De Plaats geuaamd Roode Wal, gelegen in de "Tanqua

Vallei," groot 2870 morgen, heeft zeer kostbaar: wiutersveld.
i, De Plaats Wilgehoutfontein, beter bekend als Dwars-

in den Weg, gelegen omtrent 9 mijion "an Matjesfontein Statie, aan
weerszijden van den publieken weg naar Sutherland, groot 11,915.

Deze PJaat.s is bijzonder geschikt VOor Kleln- Vee en is goed voor-zien van water. :

Een Stuk Grond genaamd" Annex liartjeskraal," grenzende aa.nlaatstgemelde, groot 420 morgen. "
,

II.-LOSGOED: LEVEN~E HAVE':
Het, illgevoJr.ie Clevela'li, Pa!lrd ','JJRIEF CLERK,"

tusschen 6 en 7 jaren oud (gt'slachtregister zal vertoond worden),
4() Slacbtbeesten I 11 Muil Eiels (geleerd)

4250 Merino Ooien 2<;0 Kaapsche Schapen (aanteel),
\)·')0 do. elo. 1 jaar and 7 Kaapsebe Rammen
270 do. -do. (voiGloed) /400 Aanlee11Bokken
930 do. Hamels, (2 jaar ond), 88 Jonge . do.
740 do. do. (l jaar oud), 172 Kapater do.
ILO do. Ram men 3 Rammert.

BOERDERIJGEREEDSCHAP :
~Bo~wagens, 1 kléi'l'l'l"",do. op veeren, ] Ka~kar, 1 Openk,ar, 3

Ploegen, 2 Eggen, 1 Spar 1UlrLen, 3 paar Acbtert~en, 1 lot Zwmgels
en Kettings, Jukken, Kllliwagens, Schaafbank, Aa~be(1ld, Balies, enz.

HUISRAAD:
Ledekanten en Katels met Bedden, l'afels,) Sofa, Rustbanken,

Stoeleo, Kl.ed., k ast, lf uisk lok, Glas- en Aardew",k; 'Keu keDger.eds.hap
en wat meer zal worden aangeboden.

~ De Aanteelpaarden en Deest€n zullen lat€r, verkoch~ worden.
Pchikkingen zullen gemaakt worden om Kooperis die allJks begeeren

en daarvan aan den Afslager kennis geven, niet, later dan VRIJD.ÁG, 28
Dezer, van Matjesfontein Sfatio naar de Vendu'ie Plaats en terug, te
vervoeren tegen. nen Shillings pel' hoofd. Deie koopers moeten op
DINSDAG, 1 JUNI, vroeg in den morgen te Matjesfonteio Statiepresent WeielJ.

APPLICATIES Voor Lee.ningen ZUllen dageliilc8 in
o'Verweging genomen waraen ten Kantore van deBank, Gro8nteplein, Kaapstad

B. V. HOFltEYR,
Secretana,

Jo r_;"fl Boedrl "an wijlen den heer JOHAN COENRAADWIel!'!' en later
nl ('rledelle echtgenoote ~Ll%AI3ETH JOHA}I,'NAWWHT (geborenIll' Koe,,).

LOO:E?STRAA T,,
HET JUBILE LOGIE!HUIS.

Zal WOENSDAG, 2 JUNI geopend worden te 66, Loopstraat.
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Zal ter plaatse Verkocht Worden:
) 1[, r 1'1'3ehlige Woonhuis, No. 102 Breestraat.
II.' 11111."is zontlt'l' uitzondering een der besten in de Stad. ono\'er_

Ir"T, /, >() Ilflg' al gelijkstaande met andere van dezelfde grootte, van
"r't ", II'" 1I1:II'Tialt'lI en lJitcr>it wel gebouwd.

II, [ \""lI'jl
o
rtaal ell Vier Prachtige Vertrekken op de Grondvloer

Z:;'! 'ol-r Z/",~I." hehoort. Het Voorportaal is ruim, de Zitkamer wcl-
)l", I, 11:" II!.{d('II goed bewerk t. De eetkamer is groot, en de On-tbijtkamer
L' " rl In",j,'1 Wat gemak betreft. Op de bovenste verdieping zijn er zes
i ,LI~i'~,IJf]"I'''. zoowel ruim als gerieflijk, ze zijn hoog (dus koel) en

'I," i: ,".,1'f'I'digrl ; de Keuken en buitengebouwen passen bij het huis;
dl' '::''''1" ,\chter'plaákl is omgeven van DispenseD, Pakkamer en Kamersrn, : FIl'Tl,t/ioden enz.

L:I 1'1<lcbtige breede Stoep en front naar Br-eestraat verzekert een
re::.., ".ate van gezondheid, terwijl het aangenaam gdegen is en centraal
~at 1. 11 Ilandel of plekken van vermaak in de stad betreft met gemak-l:;ke' "'::ilnQ' tot rie Tuinen.

' II, 1-:I;';L'n<loll1i,~ wut zijn lig-:;;Ïng en inwendige inrichtingen VOor
'1,,: "),·I!lf falwil'k dot'leinden hetreft, alHook TOUI'een 8chool of
1:1', , , 'II illIdr:r'e doeleinden even verkieslijk.

:! Er" Zt'IT g-roote Dubbel Verdieping Huis, annex bovenge_
nr.'m" "llltl'L'Dt 100 voet in diepte. De ruimte voor bergplaats in dit
g!'", 'I' I."t·r groot, daarom biedt het een zeldzame kans an VOor hande-
laar' ,,:' iln'),.ren dip naar gebouwen van dien aard uitzien. .

Huisraad en Toebehooren, be·taande uit een superieur lotHUI'r;lad ill, volgt:_

In ;~VoOrportaal-Hoeden_stánd, Gang Lamp, Stoelen, Brac-Ker., , :J/.

Voorkamer -Prachtige Rozenhouten set van duurz -am maaksel,
be~;a;1udt' IIIt Centre-tafel, .Muziek-kabinet, Prachtige Cheffonier, Zij-tafel,
Tw",. ' 1-:" '.I' ( hai rs ' en vier stoelen, Gipsy Tafels, Superieur Brussels
T'P'f, ",,,,,,".go'd;jnan, Palen, eo Tafel-LampeD, B'·ocket., Spiegel"
Prod"", "'I,,Iderijeo (olie), al,mede een p'ach';ge Cottage P;""o,lfarn:l'[':J lf Ili"klok enz.

Eetkamer:-Eetkamer set (extra kwaliteit), besta.ande uit
T.1e- ,·,0 I' Ee" afd, Peach tige Side hoard", Stoelen, Sola, Kan ten Gordij-nen UWI PaleTl.

ZJ tkamer.-Occasional Stoelen, 80fas, Centre-tafels, een prachtige
.Amel~";III,('L" Orael. Dit is een alJel-prachtigst instrument met
~r ': ho/

lfl
" toon: Scbilderijen (Olie en anderen; Onder de schilderijen

llJn I II u: nr:l. "/l8TH,IRE van de P"RAOJt; en den OORLOGOl)BLAAUW-BERs; ',. \\1, In 1806.

On t bij tkamer._ Eettafel en 8idtbo&rd, Stoelen, Sofas, Kanten~l'dl'I" Il enz. enz.

Slaapkamers. Nos 1 tot 6.-Ma.ggieve koperen en andere Ledi-
llntl": 1nl'( spl'i~g Matrassen, Prachtige Kleederkasten met Glazen
deu,,,,, j)'d,hele en and .. e M"m .. enhlad W.,ehtafels me' pra.htige
b"'kw,,,,,., Kleerlt.fel" Kleino Kleederk.,ten met dubbele !kureD,
Bru_,)(:, TiI['IJfen, Wa8cl!taJeJs en Breekwaar e1:Z. enz.

'Platedwaar.-Massieve schotels, 8cbenkbladen, Cruets, fickle
,'[aiIl], 1[1"1 I?l':slepen glazen bottels, Plated Lepel~, DesS£I!'t VorkelI en
L'~I", li., ". E,. co Zou, lepels, Zoep Lepe/" Vischmo"" ,~o,,,lepels,
Pracht,:. I :".,,- ,'IJ 1\0ffij setOl, 'l'O<ll:lt-Ra('ks, Tafel en Dpsl<cJ't Messen.

ZJl \'crwaar -!j( oa1s Lf"pt,jl<, Vorken f!TJZ. enz.
Glaswaar -1'''''e!Jt,i:.;o geslepen glazen, SeIlOteIs, Karaffen, LikeUI',

[Io'k,1 ':1:":11", \VIf11 L'll Vinger' Glazen.

Brcl_'kwaar. I'rachtigp. Hr( a.kfast, Eet De~sert (met ham1 ge-
"b iller 'I, li",l' ,''':tTvi'''',,;ell, Jpllv Vormen cnz.

~eukengereedschap._p~tten en Pannen, Koperen Boilers,Paraffiln c'n andere ~toVl'S, enz.

A)'i(),,~ (','11 Dalne:; Zadel en een hoeveelheid Rommelarij.
.\ Il II "I 11111r<raadmaa.kt geen groot vertooning, doch is solide pn

~i. }I,,, Ill't wat dat van een Gentleman behoort te zijn en nietsanders ..

Op WOENSDAG,· 26 dezer,
Tafel, Bediening en Termen zullen niets te wenschen overlaten.
Reizigers en Vrienden bij de aankomst der Treins opgewacht en de

uiterste zorg Voor bagage in acht genomen.

J• VAN D't,7XJN. E.lGENA.A.R,

84, Loopa&raa.&.

150,000 VRUGHTBOOMfN,
Gewaarborgd O,ereenkomstig den Raam eD ~IJ JBn lnselten

\. PRIJS, ~/- EN DAARBOVEN.

DE ondergeteekendo behoorlijk
gelast door de beeren Gebros.

MARAIS en WELLS, zal per pu-
blieke veiling verkoopen op

f) E onderget€ekende, daartoe ge-
Jast door de Municipaliteit

van Philipstownj zal op

Zaterdag, 12 Juni, 1897,

1'1' ,
!id .

VERKOOPING TE BEGINNEN OM to V.M.
Het Vastgoed zal om 11 uur worden opgeveild.

ROBERT C. NE LSON, [ Executeurs
J. F, WICHT, Testamentair.G. W. STEY'l'LER,

KolO;II,\r~\\', e, kampr GebctJ wen

>'0. I, I\rrkplein, KaapB~d,
]·t Mei, 1897.

.1, .J, HOFMEYH. &; ZOON, Afslagers.
-------------------------------------------
WADNER & ERIKSEN,
--4..4,PSTA.D. P.K.' BV8 388.M ",[ER" Yan KRIBBEN Voor&Paarden. ~ 'Ml!ile~,Wagen Zeile"

,en alle andere soorten Zeilgoederen n~ be$telling gemaakt.

Het Claremont Genees- en
HeelbJDd~e Sanitarium.
~DE eenigo inlichting vA.ndezenaard in Zuid

Afrika, Is nu apert voor Zieken en voor
hen cl ie l'n8t en bCl'sI,ellirii;zoeken,
Gelegen op eeue Io'?gte in de schoone

Claremont Vallei, op kOl~n afstand van het
Newlands Station WI1&I' altijd hnul'ka.rrenstaan.

Hpt SallitrU'ium is een~ inrichting waar al
de ]\f irldelon, Jl(ethoden ;en Benoodigdheden
I''''J!' ,df' {'f!,rllu/eling tI('1' Zi('/'l'l1, worden

gebruikt die in RRtionocl~Ill'elknnde ('['keudwUI'den, Het heeft ooieaccommadatie voor
personen, die zich niec zie" be~('huu1\'''", mail!' die moe zijn en l'USt I!ooclighebbel!.

AL,U; MO<l~I.JJK" ::;/j'JkTI';.\ \',I~ IlA:'E~, zoosIs St(J()'Jn.lm~t""1.,Tu rkscltebaden,
Elektri"ChelJ(vt"lI, jr,'ldfll'i8I-l, r:11.<tru/r·11d,·_Hllte Rad. DiGBad hEieftzich bewezen de
me.est:loeItreffende vorm V"" odll:llJdclingte zijn YOOI' Rheumatiek, !l.heumatieke jicht,
Ma1a1-ia enz. Ve uit le('I'k/nfl I~ /('ol,df'/'IVk. Bijzonder 1I'el'k W!IlUt ..an MrlJ58af1{'
gemaakt. Een mooi Gymnasium (met OpgeleideDirecteurs); Diee'~ingericbt naar de
behoeft.edel' pn,lienten, [([limit '1'"£,,,1, Uirstekeude Riooleering, Flinli1eKamers voor df'
behandeling der Zieken, geheel ni.i van Besmetting, enz" enz. f:

Electrisch licht door het gebeele gebouw, en eat "lift" voor de veiligheid en hetgemak van Zw,akkapati611tell.' i ..
De Jlll'lchtlllg vereenlgt a.l de gf'j11aldreuVaneen IJ8rstekillS FfoteJ,en alle mid.

delen en de nieuIVste ni-tvindingen voor de Bebandeling Iln Genezing "1IJl. Chronische
Ziekten, die Specia.levereischte~ en Behandeli.ng noodig hllbben, die !nergcns anders te
krijgen zijn. Een volledige st...,{ OpgeJeide 'Verplegers en Beluindelaart, eo eeninwonende dokter en dames.dokte!', l I

Voor vCluere bijzonderheden en prospeetQBadresseer

J, J. THERON, Afslager.

om 11 uur 's Voorm.1ddags,

28 Prachtige Water Erven
verkoopen Voor zijn kalltoor alhier.

Op de plaats in front van het woon- La~lt deze kans niet voorbijgaan
huis van de.onde pastorie, Somerset en vergeet niet ZATERDAG,12 Juni,
West, om ] 1 uur s morgens. 1897. Voor Koop _ Condities en
I. De heroemde pJllat,,, de "Oude verdere- bijzonderheden doe aanzoek

PIlRtorie," !?root ;J38. morgen, 530 bij den ondergeteekende.
"o'u~''', [leze pi"",. is gelegeo aan L J, COETSEE, Afslager,den Ingang- van het dorp Somerset i

West., en reikt tot aan fie Duinen. 'Philip.town,.t; Mei, 1897
II. De ko~tbflre plaats genaamd _.

"De Hoop," insluitende lot 15, -Ir.
groot 216 morgen, 281 t roeden. .
Deze gewenschte plaats liil't tegen- ~"'
over en grenf't aan deOude Pastorie.

Op beide plaatsen zijn el' "goede 35 Extra Vette Slachtossen
groote. woonhuizen, kelders en bui- en Koeien.
t.engebouwen, exO@lIente wijngaar_
den en groote bebOllwbar'c lándehjen
Jll. 50 leggers Wijn, 5 legge~s

Brandewijn" Vaatwerk en andere
kostbare Losse Goederen.

Bovengenoemde Eig-endommen
zijn twee der beste van de beroemde
Hottentot.~ Bolland Plaatsen en zijn
uitstekend geschikt VOor V I'llChten-
cltltuur, en wijnbouIven als Melkerij

en algemeen plaatsen zijn zij onover- J. S MARAIS ~. Co., 4!IJWgP1-S.troffen.

De nabijheid van deze plaatsen
aan Somerset Station (i) minuten ~!
voet) en aan het strand (con half
UUl" rijden,'!) en hun fraaie ligging "1Ii_...... "-
aan den voet van den hoogen Heidel- 50 Extra Vette Slach tossenberg met uitzicht op de Zee, ver- _
hoogt de waarde, en ma-akt ze meel'
Speciaal geschikt' VOOr woonplaats
doeleinden.
. De plaatsen wHen eerst een voor
een en later tezamen opgeveild
worden.

PAUL D. CLUVER, AFSLAGER.
SteUenbosh,

15 Mei. 1897.

VRIJDAG, 28 Afei, a.s.,

lad

,
•
cheMd

"d Op WOENSDAG,26 Mei,.""
Ib' b
.d
~ Id

,.blltg
.,1
~",dl

AL opgemeld vee, in extr.B Con-
I, ditie en dat zeker present zal
zijn, publiek verkocht worden aan
KLAPMUTS-STATIE.

,. Hd
,I-
:tuF\
le.lId
urg

C. F. LIEBENBERG .

d

f"""
• Md

Op Woensdag, 26 dezer,
ZAL. opgemeld getal ossen in extra

Condi tie, te worden opgebracht
door' den Heer JAN BA_!ll.TMAN,
Publiek worden verkocht t€ Klap-
muts 'Statie.

A.. B. DE VILLlE.R8 & Co., Afslagen.
Paarl, 21 Mei, 1B!>7.

TE KOOP.

TE KOOP.

UIT de hand bij den onder-
geteekende,

2 Eerste-.Klas Bokwagens,
1 Loop Wagen Wielen.

Gegarandeerd van droogu hout
gemaakt.

Dr. 1.BOBEIW,
EN wordeo a~not "onder pijo llitgetrok.lren door
nen van vllllingen (VOOl'Iul.melijkmet goud.) De

qp Vllle&nite, CeUIl.IOi~o~.Gond~nplatiJn ingezet, ooJc......._."'''
.~~. BilliJ:b pnJIelI.. Sp~, fall 8

J. J. HOFFMA.\.PIK. Oude Po."t.

3 Noorsche Pr~men geschikt
. voor Rivieren, Vleien enz_, enz.
VOOI:' bijzonderheden doe aanzoek bij

(IJSReER 4 SKAUGEN,
DOKWEO,

WEOGELOOPEN
IN den na(!ht van 12 Mei, hlS-

!'lohen' Paarl en Maitland, een
S.lachtos. Eene beloon ing zal gege-
ven worden 'aan hem die inlichting
g_eeft aan. .de lieeren COMiBI~CK & Co.
Kaapstad. :

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

Huishoudster Benoodigdvoo R eene kleiDe familie op een
buiten dorp.

Doe a::1nzoek:per brief, letter.:) R., .
dit kantoor.

-



80,

It.,n den Ahnac.h tige ~\aagd. Vlln
"'eg ta ru~n, dool' 8'11

~Vj~_:t'tnltd4UlJl~el'lDeed," mijn t!!derbe.
DANIli:!. P.UtiS VU

in .den ouderdDm v&n tiij'fl~ 46
lf bitter mij dit. verlies ook zij,

iiooltUIUl zwijllen en zeggen;: " Uw
.gea~l!ll.e. .. VetTolgens kan. ik !liet

mijnen ÏlUUgeD dank.' te 'betuijretlMei· Hennie de Wet nn Witand,
broed r Jarolma eo echtpnoot~ voor

14."JJlnFJftl~jll!l!lla vedunmde het ziel!:bed VIlD
·Q'l'j!l'fede.[I1l. en ook dil vele fan.ilie 1.-

fIlc!if:···1~JrbngEtll en mend.en voor het bswijs Villi
door hen betoond bij de

PUBLIEKE VERKUOPJNG' BLOEDl

Wij ccrti6ceeren n:its dezen ~i) dat wij boienstaande Rekening .van O~tVltn·g.ten en Uitgaven VIlD den Afdeeluksraad van
De Kaap voo: het h~lf )1lIIr geemdlgd 3~ J)e~~mber 1~96 hebben nage~~eD; V•• ) da.t (onderworpen aan paragraaf t. hierv.an) dezelve
door behoorlIjke beW11SStnkken g>!staafd IS; (III) dat, In zoo ver al;! "') knnnen vernemen, de ontvangsten daarin aalllOJt-eeke.lldde
eeDige sommen zijn Il'ednrende gemelde tijdpei-k ~vl~llglfn; (iv) dat de nitguaf 1Vet~;g en o\-ereenkoms.tig st-emmen, 1~olntie5 en
Contm,'" van ......... is : (.) dat wij niet h.L", '00"",.". d•. som , an nil. om redenen gemeld in ,.re ..... nd •• ppoi-t ,
(tn) dat de balanl!l tilt nil m hande',' van den Thesap.~ler ?e8to.llt, en nlt een balans va.n £8,457 193. id verschnJdi)!'J aan. d~ Standard
Bank te Ko.&p8to.den 2d. ve:schuldlg'd aan Gattey(~,,) WIJ certificeeren verjer da.t .nj de opgaaf van Baten en Lasten vaa gemelden
Raad voor het laatste half'Jaar hebben onderzocht dat dezelve met het Grootboek: over&eukomt, en, Voor zoo ver 'wij mnBnuitvinden, ten alle deels eonect is.

Ik, CoRlI' ET. I l'S LISO, eetiticeer mits dezéin. onder de Vool'ZJemnga van Sectie 2 van Wet 32 van 1888 dat b~ven.
staande een waar en naanwkeurig opgaaf is van mijne rekening als Thesaurier van den Afdeelingsraad van De Ka.'a

p
voor het

ha.lf·jaar geëindigd 31 December,,1896, en dat de b.,ranB is zooals gespecificeerd op nevensgaanden Vorm C.A. 45 A.

CORN LlND, Thesanáer.

In den Boedel van 1>unm JAOO'RUS
BRlSLEV, van R,iebeek West,
Malmesbury Afdeehng.

Afdeelin

.Uit num der bedroe-fde W edn we
A. E. VA...'" DE.R MERWE,

geb.lH) Wil!,._- Ujtlroll1si, dist, Ceres,
," I7 Mei,] 7.

-j
DE Qnderget.eekende zal doen

verkoopen -'e

RIE.BEEK. ~EST.
Op VRIJDAG, 4 Juni, t 897,

TE lO UUR V..M.,
Het volgends ;

I.-I Openkai-, 2Paarden, lOs,
Tuigen, Tuigengereedschap, enz.

Il.-Huisraad. bestaande nit:
Tafels, Klokken, Ledekanten, Stoe-
Ien, Pressen, Keukengereedschap,
Potten, enz.

FRED. WERDMULLER,
Eenige Trustee.

~Ialmesbury, Mei, 1897.

Van der Spuy, Immelman ! Co., Afslagers. o 0 0
o 0 0

I!.
o 0 0 451

••
284 15 4Aan B&!a.llll

ti Algemeene Belut-
ing-:- Achtel'!ltal-
Jige. •.. 1071 16 4 646

" " Loopende 1 13 10 I
" Speciale BeJuting

t.w. Maitlanddorp 0 0 0 13
" Toelaap; van Gou ver. .,

t 000000,'nemen ...
" Toelagen l'&IIa.lldere

Aldeelingsraden 0 0 0
" Tollen op Hoofd en

Aideelingsn.ads _
wegen... . .. 4161 19 11 249 1 1

" ..,Andere broD.!lenvan i
inkomsten, n..m,... i

" Rente op vervallen I
be~tingen lil 19 4 87 a 1

t, Woonhnjs haor ... 35 13 0 0 0 ct
" Verkoop VIoIl slecht

gereedschap ... 12 ID 4 0 0 cl
" Hoaden licenties... 0 0 0 132 10 q
" Certificaten van va.

luatie
Commissie
Ontvangsten

Uvertrokken Bala~en op
Hoofd en andere ,
Wegen... ...6369 1~ 0 2088 0 7; 845i 19 7

Overtrokken vel'8chul_
digd aan Gattey 0 0 0

}fin Kontant in Kast van
Theaanri6l'

o 0 0
o 0 0

o 0 0;ZEER ~nbiei en omrenrachtl! van ons
",eggerdk6 en 04'ergeplant, in bet

Pand,ij, .nnae gelilJfde moeder SL'UNNA

Hu. IHl OO!f DJ. CJ.l"IURI:'LI,weduwe van wijlen
J. J. Ki tsh off. in dl'n ouderdom van .')9
jlU'1ln, 3 m nden en el dagen. Wij bernsten
in aell wil des Heeren en :nvijgen stil.

Uit naam der gezamenlijke kinderen, _
J. J. KITSHOF.F, Sr.

. Lnoufontein, 19 Mei. J8:Ji.

o 0 0

o 0 f o 0 0

f) 0 0

i.'i lY
o 12
o 0

,
7; 0 0 0
"" 0 0 0
0; 6501 JO 5

lolo.nJtle WeeSkamer en TrustmaatschaplJij.
o 0 0
o 0 0PublIeke Verkooplng

VAN

5 KOSTBARE

BOUWPfRCEElEN
o 0 0
o 0 0
o 0 0Publieke Verkooping

VAN

Levende Have, Graan, Huisraad, Enz.,
TE

KJein OIifan lskop, Koeberg. o 0 0

BOVEJmDE VAS KLOOFSTRUT,
NABIJ DE BRUG.•

o 0 2; o 0 2

o 0 0

Op '\VOEXSD.\G, .) Juni,
ZllIIen ttr Plutse Verkocht worden:

Vijf Zeer Verkieslijke Bouw.
Perc'eelen,aan het boveneinde van
Kloof traat, llabij de Brug, front
lIUIJcende naa r het' eig'endom Van-
den heer John .:\'01,11', en ,l!rem~ende
aan de eigendommen "an de Heeren
Von Witt en H ig-gn.

Deze PerceelelI g-PTlir-tl'o blliten-
. gewoon goede li:!~ing('n voor het
bouwen van A f:'_;I·.-IlJtt'n Kleine
Woonhuizen. In de onmiddellijke
nabijheid van den Kloof"tf'aat Tram
TermiDflS zijndf', h(':it;lat er een on.
beperkte aan vraag voor Ball wper-
caelen in deze spreek woordelijk ge.
zonde en aangename localiteit.

VerlcopiDg te l7e.gJnnell om lJ our Y.m.
ROBERT c . .\ELSO\·,
J. F. WICHT,
G. W. ST'EYTLER,

Executt:nrs Testamentair.

DE ondergeteekende zal publiek
doen verkoopsri ter plaatse,

Op DONDERDAG, 3 JUNI, aanst.,
TE 10 URE V.M.,

I. 11) Paarden, waa'ronder 1 paar
extra Kar-paarden, 4 Ossen, 1 Koe,
ïO ~charep, in goede conditie, 15
Vette rarkens, enz.
II. 1 Kapkar, lOpen do., Vaat-

werk, Lot Timmermans. en Tuig'en-
makersgereedschap, Tuigen, Ploe-
gen, Laddert<;, enz.
III. Een kwantiteit Koorn, Rog

en ~rielici'.
IV. Het cewono A".'30rtiment

Hlli"r:l:1d, waaron.lo- een prachtige
Piano, 1 Extra ZweeJsche Stovë;
Glns- en Aardewerk, cnz., enz.

Geteekend voor mij, als getuige, dezen 19 Jairnari; 1897,

H. v. D. WESTHUIZEN.Gef'xamineerd en goedgekeurd door den Raad op 2 Februari, 1897.

J. G. MOCKE, Wo.a.rn, Voorzitter.

inferieure 1.<>1
w!lf)"" ",itt€. ,
£b , .. Od : tw",
£~ f,s od tot s:
tot £'L (lo'
£4 Jl;'; oa

In den Boedel van \\~j1(,11 den heer
JOH~' ('()~:'IiR ud \\(WflT, en later
overledene Echt!l('noote, El.Iz.\-
BETff J"H.\Y:-'-A WICUT (geboren
De Kock). eo

---_
Totaa] '" '" 1171.) II 9 3695 0 4 ~5Z,U 5 6

..
Kaapstad, I Februari 189i,

n. F. DERRA.\GE,
Executeur Testamentair.

J. J. Hofmeyr & Zoon, .A1~lage1'8.
Kaapstad, 21 .:\!('i, 1897.

DE
Andere

Hooldwegen. Wegen "nz.
I!. 8. J. e a, d.

116 6 7 0 0 0:
\

'l'otaaJ. Verdrijft aiJe Maihcld,
en Maakt bet Leven een Geliot.£, 8. d.

o 0 0
PIlF Ratan."

" Onlr·ot!tenvan Wav-
deering en Heffing. .• ~2 S 10 29s 6 2:

" Salarisun van secre-
taris, A.Qditelll'eD en
a.UeandereBe&m.bten 397 16 6 238 13 6;

., Betalings aan Raadil.
leden 94 7 4 46 7 8

" Make.ll,Ondel'houdltn
Reparaties van
Hoofdwegen enDam-
men daarop ... 0 0 0

" Gewone HOodwegen 93tS 10 6
Rep&ratie en Verbe.
tering van Afdae-
Jings\f('gBn en Dam.
men daa.rop 0 0 0 2794 8 8

" Ándere.uitgavcn,t. w.
Op2lwht Over w~n 155 19 0 93 Il 0
InvorderiDg vanTui •
gelden ...

Invordlfringvanhon.
den BeI88tiDg ... 0 0 0

Kantoor hum- 37 10 0
" Benoodigheden 144 13 0

ÁBsnrantie .•. Il 11 10
Rante 78 Il 4
Reehts Onkosten,.. 1 2 6
Klip verbreker 37 1.5 11
Elsjesbaai Siding ... 529 18 3
Benatten v&nwegen 195 6 0
Diverse 0 0 0
Schut Kosten 0 0 0
Maitland Dorpsbe-

stuur Belasting... 0 0 0 6 5 10 0 0 0
Uitgaven ... 1l549 5 2 3{)95 0 4 1.$244 /) 6

Lijders aan'.'jindigestie, algeill"(:::~
verzwakkin-g, huid-ziekten, of a ndcrc k\~'alen Goer
onzuiver bloed veroorzaakt, geve men

Cl

n
v

o 0 0

o 0 0

o 0 0 Ka

o 0 0
o 0 0:

o 0 0
o () 0

DAVER'S PILLEN, versuikerd. zacht maar werl<;a;'r:\
is \
gebl
weU
jaar '

o (I 0 •MIl\
Departement faD Publieke Werken.

C. H. Pv1AASDORP,
Procureur, Notaris en Tr8llsport· O!lmuer,

.. South African Chambers,'

ST. GEO!WESSTR.ur,

KAAPSTAD.

o 0 0

24 0 0 24 0' 0 o 0 0

47 5 0
22 10 0
86 8 10 'o 15 6
31 10 2 '
o 13 6
o 0 0
o 0 0
o 0 o
3 10 0
3 14 6

o 0 0
o 0 0,
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0

Drakj
VaLI

I
A.AN BOUWJ'IEEfgERS.

OPGElUCHT 31 MliRT, 1848

-:._

TENDERS worden gevraagd
Voor het bouwen van Nieu W~

Cellen voor Schuldenaars in de KOLONIALE WEESKAMER EN TRUST
Van Rhijnsdorp Gevangenis, Van
Rbijnsdorp.

Plannen, :;;peci6caties en voor.
waarden van kontrakt, kunnen ge-
zien en verdere inlichting verkregen Telegraif en Kabel ..JJru: "FILIELJTT.'
worden ten kantore van den onder-
geteekende.

Tenders duidelijk gemerkt" Ten.
ders voor .Nieuwe Schuldenaars
Cellen, Van Rhijnsdorp," zullen door Kapitaal ...
den Controleur en Auditeur·Gene- d

Reserve Fon s ...eraal, Kaapstad, ontvangen worden _
tot lt-fAA)o"D.W, 14 Juni, 1397. " d Ad .. . n ._~I

Id • oor e II mlnl.~tratle van DO""p s eoTenderas-s moeten twee vo . oeIJ- Elgelldommen, als Executenren,Admlnl6tra.
de borgen bezorgen voor de mtvoe./ tears, VD-lgden, Curators, Trn, Lees van
ring van bet kontrakt, en de borgen Insol venten Boedels en onder Huwelijks.
moeten den tender ouderteekenen. roorwnardsn, InspeJ..'iors, ~8S1~ees, Agent-

, . en voor Ingezetenen en Slet-Inge~e~eolDe, laagste of eeplge Tender Diet Li.kwidatenren van Ouderlinge. M:.r.t.
noodwendig tA worden aangenomen. schnppijen en Firmas ..

H S GREA V ES Voor da- Invordering van Verban,
. . , den, Wissels en andere schulden.

pro Hoofd· Inspekteur. Voor leening van Geldop Eerste
Departement van Pnblieke W6l'k8il, Verbanden van Vast~oed en andere

Kaapstad, 12 Mei, 1897. goeJgekeurde Securtteiten. het Be.
leggen van Kapitaal. den Koop en
Verkoop van Vastgoed en ander
Eigendom.

Y'lGEL1"1J/
,..eck zwak ,
Mng'cbvden.
l"lL'Ile toon I

Alle soorten
kleme verb",
roer "oor de
"pCUR;'.

Wil nUl",'r,
Wltt.~ ordm.o

Till. Á.-Iru: "MJ.XIlI. >t

MAATSCHAPPIJ.
No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

Appelen
Boter
Kwl
1{j(l('mkllol
Eenden
Eieren
Hoenden

POSTBUS 14.

--_;---
Totaal ... ...ll715 11 93695 0 4 15244 5 6

£25,000
£54.000

J, W. DE WET,
F, B. HOFMEYR . 1Anditenren.

( ;

AOOOUlN""T Departement fan Publieke Werken.

For the Half-Yiear ended 31st December, 1896.

•
OF THE

Divisional Council
i rli:o~lmul1e Wo,,.kam,,.- I;':I"'-'n~" :1.

~ l\prk(l!t·:n. Ka.'li''''.'''!,
1~ lle\. I-:J~.

1 :J. HOFMEYR & Zoon, A.fslags!'s

30 Eltra Vette Slaebtessen en Koeien,
f Z Gedresseerde Paarden,

Op Woensdag, 26 Mei, a.s.,
7. eLLE.\" opgemelde Ossen, Koei-
Y en en Paarden publick ver.
kocht worden aan KLAPMCTS-
~TATIE.
De oasen en koeien zijn spek vet en
de paarden cenite nommer.

A. KOTZE'
J. ~. 'LUt-US & ('0., .\fsing-erx.

-
nlaP.'KTEuREN :

PAUL DE VfLLfERS, Procureur,
VOORZITTER.

HARRY BOLe" C. T, '-"q,
J. C. UUF:\HI'll, H.:\f. ARI f:RH,

C .K BER.UR), E. J. EARP.

DC1.nlken die hen weQ~chcn a.'\11t~ slellenTENDERS worden' gevraagd gelicn)Q hen to nomineeren al, .. De
voor het maken van Nieu we I Ku!..nia le Wees:'llmet' en Tm." ~la.at.

Daken en Parapets Voor het Vie. schuppij."

tori W tG' ~De lnso.lvente Ta.k WONt bestlemna es evangeDIs. door den S8('I"tari,~. voor wiens daden d,
Plannen, Specificatien en A.lge- Maatschappij vel'l\nt,yoortlelijk zijr. UJ

meene Yoorwaarden kunnen gezien
worden ten Kantore van den Resi-

. dent Magistraat, Vieto:r'ia West, van
den Hoofd-Inspekteur van Publieke

d. Werken, Kaapstad, en van den On-
dergeteekende, gedurende de ge-
wone Kantoor uren tot op 21 Mei, I
1897, inbegrepen. .

J Tenders moeten om in aanmer-
king genomen Le worden, geschre-
"en zljn op den vorm pezorgd, en
moeten mede geteekp,nd zijn door
twee (2) bevoegde borgen.

Tenders, duidelijk gemerkt" Ten-
ders Voor Kamer Daken, V ictoria
West Gevangenis," zullen door deu
Controleur en Auditeur.Generaal,
Kaapstad, ontvangen worden t.ot op
Dinsdag middag, 25 Mei, 1897. I

De laagste of eenige Tender niet
nood wendig te worden IUingenOmetL

WOODM.L~ DICKINSON,
Waaro. Distrikts- Inspekteur.

Departement "an Pnblieke Werken,
Ondtshoorn, 29 April, 1897.

--_
AAN BOUWMEESTERS.

of THE CAPE.
Main
Roads.
£ 8. d.

By Balance
" Kl:penses of VaIn.

ation & Assessment
" Salaries of Secre-tary, Anditors 1lJld
all other Officers '"

" Payments to Mem-
bers of the Council

" Maintenance & Re-
pair of Main Roads
8nd Dams thereon
Ordinal')' Main Roads

" Construction, Main.
tenance; Repair aid
Improvement of Di-
visional Roads and
Dams thereon '"

" Other Payments, viz;
Superintending of

Roods ... '"
Collection of Tolls
Collection ol Dog

Tax '" .. ,
Office Rent
" Contingencies

Insnrance ... '
Interest ...
Legal E:rpenses ' ..
Stone CrllBher ...
Elsjes Bay Sdiing
Road Watering ...
MiBceUanlfOns .•.
Ponnd Expenses ...
Mait1a.nd Village
Rates... ...

Expenditure

TQtaJ ... 11,715 Il 9 3,695 0 4 1.5,244 5: 6 TE!\TDERS worden gevraagd

VOOrhet daarstellen' van een
~elegraaf . Vorm - Verniet~ger te
Woodstock.

Plannen, Specificaties en... V oor-
~aa.l'den van Kon~rakt ku~nen ge-
zleh en verdere mhchting v~rkregen
worden ten Kantore val! dei:! onder-
geteekende. :

Tenders duidelijk gemerkt" Ten-
der voor Telegraaf-Vorm Vemie-
tiger," zullen door den ControJeu.l'

tru. en Auditeur - Generaal, Kaapstad,
a4t o~tvangen, wor~ell tot op Woensdag

nnddag, 2b MeI, 1897. .
Tunderaars moeten twee vol-

doende borgen bezorgen VOOr de
uitvoering Van het kontrákt en
zoodanige borgen moeten de tenders
onderteekenan.

De laagste of eenige Tender nietJ iC SMITH & C noodwendig te worden aangenomen.· !... . . 0." H.p~ g!.~t:~l,.
,De'paHement van Pnbheke WerkeDIJzer, J en TimmerbontMagazijnen !~po''''I'M.i~IB9'. •

KOLON EN AMERlKAANSeH WAGENHOUT, ~08ten In~ GeYl"dagd.
I

,[' WEE Hollandsche Jongelui
; zoeken bij eene nette familie
(H?llandsch) kost en inwop.ing.
lJneven aan het bureau van dit: blad
~naerletten T.V•

~Total.I'
Other

Roads, k-c.
£ H. d.
451 1!l

646 9 3
1 0 4

To BaIar ce
General Rate:
Arrears ' ..
CorTCnt... '"
Special Rata8, viz. :
Maitland Village
Tolls on Main and
Di~-jBional Roa<ls 4,IIlI
Other Sonrces "{Jf
Revenne, viz:

Interest on Ove'nhie
Rates

Cottage Rent _.
Sale of Condemned

Plant
Dog Licenses. ..•
Certificates GE' Valu_
ation ' ..

Commission
Receipts. ~:

Overdrawn Ba./ances on
Main and other
Roads '" 6,:369 I!)

Over-:lrawn, dne to
Gattey

o 0 2 o ~O 2

~ 8. d.
284 15 4

lOil J6 4
1 l3 10 LVerkooping

Y.\S
13 ;3 4

, i EEN KOSTBARE

; VEEPLAATS,
-S7 3 7

--- ----- --- ~------ 19 Il 24~ 1Afdeelingsraad Calvinia.
HEFFING van WEGBE1A.8TING, 61 I!) .~

34 13 0Ha.ve~ e:nz.~

;
J.

'f~~JOUWSRIVIER- STATIE,
?"n AfdeeJing Worcester.
k" \~;

fJ IERMEDE geschiedt kennis-
1 gel"lng, ID termen van Artikel

:?6.j van Wet ..jJ) "an 11389, dat de
Afdeeling"raaJ \'an Calvinia YOor-
nemf:;ns Ï-'l op eelle V<:lrgadering van
den genoemden Raad, te worden
gehoudell in het Ma~traatg Kan.
toor te Cal,inia, bp ZATJ.o:RDAt:, 1
Juli, 18~1" tt' HJ Uur 'g voormiddags,
eene weghf'lasting te heffen en te
leggen op alle eigendommen in deze
afdt'eJing daaraan onderhevig voor
den dienst van ,het Loopend Jaar.

N. S. LOLlV,
Secretaris.

A.fdeelingsraads Kantoor.
CalYinia, 18 Mei, 189,.

12 10
132 10 0

iij 17 6
o l! 7'~r De ondL'rgl;'[t'ekendc zal or\:.,

,!.;Jlonderdag, 10 Jllni. lS07,.,,,,,"l.
\'~i '5 fIIor"B"S te 70 uur,

,~ltubliek laten \'('['ko('l't'n ;h?j

.l,ti I-VASTGOED:
rhl/.) De plaat;; genaamd "Df'
~'Vallei," :3ï·52 morgen.<, (b.) De plaats genaand "~lang
ll'Jvier," ~4.;3.)morgen.
,~,I(C.) Gf'deelte varl Tou w., Rivier,
,f)82 morgen.
::,,;'Deze plaat.~(..'n grenz('n. aan el-
k~nd('r, en zijn zeel' geschikt YOOr
11 'invee.
~:Op (II) taM een woonhlli:-londer
l'Jteren dak, ook ztin er twee groote
cmmmen.
,,~, ,Op (t,) heeft mpn w(Jonhui~, ~tal,
,ltageDi'huis, ,.mIt ..;winkel, kr~t!en,
iljptank, 1 dam, 2 plltkn met pOlO-

.~ en tUIn bt.'plant met vrucht.
~('n.
{.:. lI--LOSGOED:

6,501 ~O ;;

o Z,.css 0 7 8,457 l~ 7

ASSISTENTE BENOODIGD. Total ...
11,7]5 11 9 3,G9:':0 4 15,244 5i 6

Main
Roads

£ s. d.
166 {i 7

Voor het Gna.randceren van de F:trl, ,.
beid, Rccli.tsehapenbcii en Gel rd"" h;,.l
van Pen,mNl die Verantwoordelijke p,,,,,
ties heklE>eJen, bij bet betalen .-ail (C'"

Jalldijh'!l>e Premie.

~De Polissen der !.[ ...at8chJ"f' J n :
deu in ont"~ng-st genomen d<Ylrde lmj'er," ..
Koloni ..le. l'r'RllSvanIsche I'[] Om nJe \', I,
Sbat..che Hcg-eeringcD, Mnnicipa!lkl'en '"
Aft!eeling'l"-<1en, Bankp'n, u.ndet·e Pu',I,,;,
Inrichtingcn en Maatsch~ppiJeD.

0" Dirt'kL<'urr'n komen eiken Din.da~ on
10 ,. m bijeen om Zaken af le handel,.n.

G. W. Sl'EYTLER, &>cretari!

WAARBORG TAil.
~ota.l.OlbeJ'

Roatlto, &e.
£ '8. d.

492 S 10 295 I) 2

\\' • .arde H~,-a. t"t:I" ..tOl n"'"f ~It-t ("')('<J 'Tl ':: l' ....' .. _, ,! ~

'Pf'dCD, dn._·h "t'n~ Ik trv-h I II':' t-A:'<Ut>k .. ,:. ~c-.•.....,
hebbC'l"I won~n ,.-c1.a..oinmet h.~t 't"'1'"!t.h1r-r
hJi.c hoe-Jlt. So-tk:-t la d~ t')?'I':'"t;<ll~ • ac Jr" " ~ ~M.CI~

.ls rll~ den Kn"~1" r.n i'uJt ....hl~"J, d .. /, \ ,"w ~ .::....r:.,
leef DO:;I, b~'h ondd'lr-I.a.Jl t~ ....r. B~r h '1'..... ,. , '. ~ ~...;
DU:'mOind tnc1 m~chJk.hnd ~n 1\1:"",:; : ........ ~ ... ~....

!:ijm~~,~:t)Q~c~·o:~IJ~~t:Cjh~:d..~,,~,:I£;~.. : ~..I':" ~ ~

"erd it In .st..wt ijeHt:lu cr 1." "mr~ ....t;~1"' 1,. .. ' ~ I' til'!'

mi.'r:~c1rJkbCld..-lk ~. D'\1!nhC'O'", t;W :'...r.:I':'::,"r~~ ."

EEN DOKTERS GETUICENIS.
EEN DOKTERS GETUIGEl'iIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS

£: ~.

397 16 6 238 13 6

94 i .i 46 7 8

9,348 10 li

2,794 8 8

J.'),) 19 0
24 0 0

9:3 Il 0
24 0 0

;37 10 0
144};:I 0
Il I I 0
78 Il 4
I 2 6

37 15 Il
529 18 3
195 6 0

4; 5 0
:cl 10 0
86 8 10
o 15 r;

31 10 2
o 13 6 DE ?1lOrnaamste )fTT.qe! "".TI ~rv.r. ~ '~r .ti

.!.matenrs. br"t".-lf"TI ~tl'rk. a..,·l ." . ".~.i.
h&lldel ""'" ,j,'D h"", R. llli.LF/: ',',' "1I

kieinhandc1). in de Grnnrl Hnrej I j. I~ ,; ", '" I\'I.~~N
;tacL voor de t.e.tf' PianOl!i. H armotJ '11·:!\ \ "j' f ,,-,l,an-

!Cbe Or.srel!.. f:trijk- pn Hla.."t..,on""·'l'!'v.... ..,
roor :-ina.ren en aUt: ~lr en .\1tilll'l')ll,,_ •• ;,_"!::""'h!n,
Reparatie.. Stemmen.enz.

Bezenrl.U1gen Ge.irn],;te UuTi.k ,; t ,"; '.':C.:'nd,

Enge~ en Am~n <er>che:denL. I !.

-I.

3 10 .0
3 14 6 Departement faD PubUeke Werien.
6 .5 10

15,244 5 6 AAN BOUWMEESTERS.-------__ --__ -----
R. MULLER,

1 Grand Hotel Gebouwen, Strandstraal
Th. C W. h.... , _" (~J IbAt - h -mi"" :u.. ''''lH ~ ••I ol !h. ""'"ob .ruI. Pooy""'. of tb. Di"",,,, O"'cl' \..
tb t .~•• lo<lb. h·lf·l., ....01 310l n lB96; (.} th •• ~.. b,... lo ". .. ,nph 0 h" oot) ,t " .. p".. .... hy p...... ~ .. ".. "; "ol)
.'. ~ .. u -. ""'.- ..wn. tho """p .. lh_i. mt_ ... tho ~" ._ -h~h ,.. d.riog tb. p","" ..... , ;l") I,'ot ~h, "'~'" ~ .. '.-101 .... i. .- .....~ .~ V..... B... ',tio .... , CO, of lb. Ooóncil; (.) .... w. ho,.

.::' ow, lalb..... .t nil I" ~".. .......in th, ~""i'" JI.POri: (nJ th.t lb... .. n"h~g i. tb. of ,,~ Tft ... 'j.
hn' .,~ ~ £8.4.'>' L". 'd. 'no to S~n'la'" Ib.,' .tC.". T•• n••• , • donto a ,. (-J •• lo ,t'" that ~... •ï:

m
.... th > 8.......

n
t ol A_...,,' Li.hilo, .. ot tI' -, "' •• a'''' tho lao, boJf."" " """ wi" tho J.d&M. 'ruI,110 ,.. Wo caD Isce1'tli D, CJrrect ID every re8pect. ,

('a.pe l' owr, 1st ,Febraa,y. lS!)7,

ad t.. COR:-IU.lëS LIND. co hereby certify under the Pl!Ovii!ioD~?~ Sect'on 2.of Act 32 of 1888. thd the .b"Te i••
' ~ .Tct s'alemeLt of my ACCOunt .8 T'eIl5Urer of; the Dll'JBlonal VoUDeI! of The Cape for the half-year endedD((~,W J r, 1896, and thal the balance ilaa detailed 03 .the aLt.rxed Form.O.A. 46 j.

J 000 )ferino OUI"n
300 HameL.;;

I·, luo Jonge ;-,:,'hajleTi
<{.I)() .~ anted b,,~hll
] OU 1\al'iI ttTh"k ken

.3 Dri,.kl';lkhll
ll)alll:;c!:raplr
2 1\1'111 \\ ":':l'T1S

1 Fran Trtkc.'(I,'.j

lintyi'D. l'ikku, ,'nz.
. .~f8::lJt'. ~t'::,I.1li,':, :,,/ '.i' ":;'://,1')
RU'6/..-r Ult:b A, 'l,C·",lI '7' ;",}1'["lt
u:or4!llll. .,

n. P . .J. I'. r.. ..\J.t:H\rE.

J, J. THERON. Afslager.
"'·órce ter,

. IS l\lei, 189:-.

A PPLreATIES voor de betrek.
kIng van Assistente in de

.\feisjesschool der Eerste - Klasse
alhier, zal JOOl' den ondergeteekende
worden ingewacht tot op l·jJuni, e.k

Appllcanten moeten O.a. bekwaam
Zijll Om onclerwijs in de llollandsche
taar te. gevpn ttr ,oorbereiding op
het ~IatrJculatle Exam~D, eng etuig.
5chrJttf'1J zenden van goed zedelijk
gedrag ('n liJmBatschap acner Pro-
te"tantsche Ke['k.

S~IBl'ig 1: I0) per jaar.
. \\ erkzaamheden te beginner" ~

uleD mogeltJk, op 21 Juli, aani!t,

W. A. JOUBERT1 V.D.!L
Riversdale,
18 11ei, 189,.

~.-
\ oal ntlJjte LeYerane~erUJl.detObse!Vt~

STOOM

··straat

-

KAAPSTAD.

TliLEGIiAHKB.11/RfC.' ,

It RE LlUM." KAAPSTAD. VERKOOl
PALL D. c~

28 Mei-Ter plaaLlIe ,
pracbtige ...·ijn. eo

en brandewijn.
C. J. ,.AN ZJ JL

2 Jnni_Aarfonll.'D. Cllr'
, ~n. paarden. bill'"

J. J. TR ER(J\'
2IJunl_7A1AiPlaat., "lI'l.
O!I!!cgoe,k-rcn.
JU.i-Slangrivier rI.

b&re veeplaat •. Jel'e,,",.
J. J, ROF'1fEY R '" Z'

J Joni-7~'UDt, <cerk,~.
2 JUDl_Kleoofotr....r, Kaa,

T. W. de WET, 1 . d'
ANDREW B. HOFMEYR 411 IlON.

Sigced b.!fore m', as WitD.ed, thi. 19th day of JaDuary, 189i•
H. d. v. WESTHUIZEN.l

Examio(d and allowed b, tle Council OD the 24th d", Of F\brD&'1, 1897.

(Signed) J. G .•MOCKE, ActingChaiJ1D&D.

..
700 Spek Vette lerino Hamels.

Op Maandag, 31 Mei,
ZAL opgemeld vee publiek ver-

kocht worden aan KLAP-
MUTS-ST ATIE. Het vee ÏB uit-
rnUJltend en in eerste-klasseGonditie.

P. E. REDE~GntJyS.
J. ~ )(jRAlSt 00. J.talagen.

A. SPOLANDER & CO
GEVF.;:STlGD sa JAR;N 'J

ChrOllometer_, Horologe. ell KJ, WrI.Ake
lfuI!;QJ Ge"-- _ 11

""""""" Darli.g ~t,
GOUden en Zilveren H 1

VOO-ft~··-.1. Pro 0sea in•• _ .auOD AID.

,

T. A.
AralHtect

12

WATSON,
en· landmeter.

WAALSTRAAT,

K.A..AP8T,AD,
tr ,.

CORNELIUS LIND, TreU!U'er.

ZAAGMOLENS,

en Riebeeks

lOROUfh P;,:-k." LUlllrf, ~:th \\ ,),_ :Jl ~ .... ,.
....11l htb Ino:h;.rd.il4d C'"."t !S:t"!l""C'llO:-" (".IT ••

''''Oc'geu .. .all h.<rt \ f>Or ~rlcl Jl ; r~ .. Jr.l ...' .

CSi UI~b k' 1\\1 ,~d'lh r.fit> de I.... ; .'e ... rt' '""lo

!ll m..)n bQoC'P ! Itn In miJl': I~"'.· ... :~ ; r .. lI",n ..

!~[~~~~I~~j~:I~~~ ':»\~.~'t;.~~.;~.t; ~
ttand "t:rf'lbt.n::; gr-~. jJ • .,.,·,'r, f ...... ..: li; A.
stC::b9tc bl, bet ~\lt h('t • .Jo::l ..; (' .l ..n ' ;"A'

tnrC'l'~boclit 0'1 ~ ttlll.i;:(' kla" ,':.Lilt.i: t(~(

q:eu.CIIic".
A. GAlIliIEL, M.D .• L R.<. P .. ""! " ,

L.K.L ... ('~' .

CEBRUIK KEATINGS LOZf"~~SS"
GEBRUIK KEATINGS LOZE'\C::
CEBRUIK KEATINGS LOZENG:.S-

'"

Plein,
KAAP.TAU.

" t-



Dr
WALMER WEG

Kantoor [nm 7 tot 9
Kantoor te KaaP8tad,

1 Lutheran TelTaCe
Klin OOI [ren 10 tot 19 v m "tot 6 D.!n

Van de Sandt de Villiers & Co.,
UEPERKT.

~TJ

.APSTAD. Iers ....0 Bpkt.,

!f!!!!:RUNDERPEST- EN BET VOLK--DE heer FAtffig liee.ft herbaaldehJtc ru
het parlement ge4:egd, dat zIJn PQlltlek
met betrekking tot de ru:nderpest l.Utgaat
van het beglll8e1 "Alle pOgingen van
den kant der regeer ing en der veeartsen
zIJn nutteloos, tenel] men de mede-wel'lting
der boereu bet"olkmg heeft HIertegen
kan DIets wOlden lngehracht zoolang
men blijft bl) de debatten ID het hUI8 en
artikelen 10 de nleuwsbladen doch de
zaak verandert geheel en al ZOOdra men
tot de toepasslng, tot de tl1tvoerlng van
deze politielr komt De heer FAURE
heeft oolr gezegd dat dIt Van begm af
aan ZlJn politiek IS geWeest, ZOwat men
de gelegenheId zal hebben te oordeel en
in hoeverre hl] geslaagd IS In t Winnen
van de sympathie en de ondersteunmg
der boeren zoodra het rapport van het
ItlDderpest-comlte a 8 W~ll8dag bespro
ken zal worden Dit COlllJte heeft de
geheele zaak onderzocht en ZlJn rappOTt
'lal ongetwIJfeld veel lIcht Werpen op de
polItJek tot hiertoe door de regeering
d " Z dr H utoheon gevolgd

De regulaties dIe Opgesteld werden
onder tie Dleu we runderpest-wet die I I
Don!1erdag geproklanreeld 18, zIJn op de
tafel van hee hUll! gelegd en zullen
Dinsdag a s In comlte van het hUIS
behandeld Worden. Men zal Zich her
Inneren dat In deze wet VoorZlenJDg
wordt gemaakt VOor het benoemen van
plaatseltJ ke runderpest-COmmlssles te
hestaan uit den maglstr-dIlt als voorzitter
twee leden te worden benoemd door den
afdeehugs l'llad en de anderen uoor den
minister van landbouw In t ~ameD
stellen van deze commuisIe vert! ouwen
W1J tlat ue heer FA URE nlet Uit het oog
zal verhezea het beginsel waal van hIJ
velklaard heeft Uit te gaan de samen
wel king der beVOlkIng

Op een punt" enschen WIJ grooten na
UI uk te leggen al de leden clel Com
nllSsle moeten In het dlstllkt wonen
Er moet tillS geE'n veearts op dIe Com
miSSie ZIJn 'eeartlien zIJn noodlg om
llJet de T.leke beesten te werken on8
te leel en enten nlenwe gev Illen te
onderzoeken enz doch ZIJ kuunen niet
oordt eien Over de admlDlstl atle van een
geheel dlstnkt ZIJ ZIJD DIet 1100

gOf'd met de plaatsen l>ekend om te
kunnen zeggen of een weB' gesl ten
moet "orden of niet De h( uder t en een
dingen Uie door l1eze commiSSies gedaan
zullen moett n \\ orden hebben nllnnen
noo lig die pl-aktJsche kenllIs hebben en
Ole wett'n hoe het distrIkt gelegen IS
De veeartsen kunnen bIJ dl{ commiSSies
gt Voegtl Worden als r-da Igevel8 docltzlJ
lnoett'n geen stem hebben IU le be
t.adHI iglngen (her commiSSies

een puut 1ian gloot I elang
n lawkeurig gelet moet WOlden

t lke comml~!He zal ~en of een paa vee
artsen uooLl g hebben VOord I WHoneel de
pest VOOr t eerst hare \ e SChIjn ng Ineen
wJ:jtllkt maak doell d e veeaJ tsen moe
ten h lnueleI:'. als veeal tsen en niet als
bazen vel ue boelen dIe de politiek ~an
de ge hede commiSSie hepalen DI;: vee
lrtsen zIJn H~etloktel"8 en niets meel en
Om han ander wel k - \Vel k op commiS
Sies enz - te geven IS om hen van hun
werk waarvoor ZIJ gestudeerd hebben
'\eg te nemen en noodelooze wr JVLng te
doen ontsta in :-;eem maar deze zeer pl'llk
tJ8<he moelIJ)kheld de taal Plaats een
VAeart!! dle geen Hollantlsch vel staat op
de commISSIe laat de commiSSie al haal
\~erk In t Eng~l!!ch verlichten IIlIe
klachten In Engelsch hooren en \\ ) be
hoeven het nIet te zeggen he IS gedaan
mee de samenwerklllg en de svrupathle
dOl Hollantlsche Afllkaner boel en

HQt tweede punt waarop "I) wenBchen
te WIjZen IS dat alle macht aan deze plaat
sehJke comlUlssle gegeven moet \\ orden
dat I"t 1lIets gedaan zal , Ol Jpn umd 1
medn plm I'll g Jedlcllll ti g der plaatseb]ke
commISSie .Met andelll wooruen de re
geen ng en tie veeartBen moeten de pest
gebeel aall;.dre commiSSIes overgeven en
OIetlS zonder tile comlUlSSIes doen Ver
troll 'Vt men de commiSSIes DIet dan zeg
gen \\ IJ beslIst stel geene commISSies aan!
Indien men deze commISSies aan banden
gaat leggen haar gaat \\antrou\\en
over baar hoof ti bevelen gaat uitvoeren
dan VOorzien WIJ verv.arnng \\JI)VlUg
ontenedenheld en mIslUkking De
I egeerlDg moet Zich of door tie pláat-
ste IIJke commISSIe laten lelden of de
bestrlJLlmg del runtlel pest
handelI houtIen Men kan die twee
beglU&!len DIet tegelIjk toepassen zonder
mlilversland 1n<11en tie regeeli ng hande
lende ZiOO'lls tot blertoe op raad van dr
Hatcheon een ultroeilDg!lInethode hllJft
volgen en die methode op de plaatselijke
commISSies gaat forceeren door regula
tIes onder de nieuwe wet dan 18 bet
veel betel geene commissie aan te stellen
Men leze sloohta de mppol ten del ver
g-atlerlOgen 10 t du'!trlkt illl\val Noord
te ~te) nsburg en te MlddelbUJ"g ver
gatlellngen van prustlge en besliste man
nen manDen die weten wat ZIJ willen eD
ZICh DIet latk!1I Jagen en sturen al lil het
ook door \\Ie en men zal zien wat de be
doehng WaL de geest van het ~olk IS
\VIJ wllal'SCbu\leu de regeerltlg en ODS
pallement tocb Ulet tegen deze unameme
OplUl~ 'an het voTh te gaan De heer
1- H!RE zegt dat zIJn polJtlek UItgaat van
het bt>glnsel samen werking met de
boeren he, olklOg Goed lam hl) dit ook
toonen do< I de macht d e hiJ aan de
plaatseh)ke corumU!f!1es geven Wil door
het ve rtrou\\en dat hIJ ID hen stel'

'WIJ JUichen de pogmgen die aan
gewend worden om met de pest

dE' manier van eutwg enz
\\orden haltehJk toe eD vel

tr n \H'n lat het \ oorbeeld van Steyns
bl1rg eD Middelburg navolgmg zal vm
den Het Is te betreuren dat men ID de
Kolonle met al de experten en veeartsen
nog Olet Is "aar de VrIjstaat en de Trahs
vaal zlJn met betrekJdng tot de WijZe van
menttng Hier heeft men nog eeD DaJJver
tUi8chen de experten zoowel als de leden
vaD het runderpest-comtté, terWIjl men
daar in de praktijk de bette vruchten
J'lukt. 1iee 400dlOJU.t.D moet o~boqdlD,
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.A.LLaaLax.-RhOdes in het oog der wereld
Men zal ZIch Qermneren dat de heer

Rhodes JD t begm van 1896 Irort na het
komplot Was I~barsten, een telegram
naar Amenka zond, de sympathIe der
Amenkanen mroepende tegen de Ain
kaners ter ondersteuDlug van Zijne hODge
C') bedoehngen SommIgen ZIjner aan
bidders gaan st~eds voort hem als een
held ter bewondermg voor te stellen.
Het 18 daarom van belang te zien wat de
onpartijdige wel"flld van den heer Rhodes
en ziju daden denkt De New YOd
E, eJtmg Post (Noord illlellka) schlJft
ondeI het hoofd de piraat OecII Rhodes

De onderzoekIJlgen van de lut leden van het
EngelllChe IagerhulB bes'4ande commlule Over
de handelwuze van dien looveel eer waarden
Ceed Rhodes zun glll.loten en hebben een
bal~llI:e1Voon resnltaát 0Peeleverd BUlten~
woon seggen wIJ ten aente daarom omdat de
ZUId Afrlkaan8Che held den moed bezat zune
~~ gezmdheld open lUk te ootnJgen en \ er
volg-ens omdat ZOowel de prms van WaU18 ala
de BtaatMearetaril Chamberlam voor aller
oogen honne sympathIe te kennen lI'egeven
hebben voor Rhodes d w Z voor een man die
het waagde de onbe8Chaamde verklarIDg af te
leggen dat hU verder tegen een bevrlenden Btaai
&00 llamenzweeren en hoopte dat zune kUipe
rIJen een \olgend keer met goed gevolg zouden
bekroond worden BUitengewoon 'eegen Wu
echter ook ton 810tte wegena de doqr den un
gekla.agde openliJk ten toon gC8pnude gerust
held over (len atloop van hl.'t proces waardoor
hem wat ook zun misdaad mocht 'un geen haar
gekrenkt zou worden en het vertrouwen dat hU
als nog grooter held naar het toolleel zuner
daden zou terugkeeren

Voor zlIn aankomst In Engeland had Cecil
Rhode8 door 81r Hercules Robulson opeolUk
laten verklaren dat hU volkomen ollwetend go
weest WIIB van den III val vaD dr Jameson
Zelf8 na sun re ~ naar Engeland ten vongen
Jare ell 'un conforentle met ChamberLulI ver
klaarde laatH'gence:nde m hot hUI8 der ge
mOW1ten Naar mIJn ooste wetoll eli geloo\en
waren zoowel Cecil Rbode8 al. de Gecharterde
CompagIlle het hervormers comlW III Johannos
burg en de hooge komml88al1Jl allen elen on
weteod ORItrent de plannel en bedoellngon van
Jamesoll Ondaoks dit oIJe8 legde Rhodes
thans met de grool8t~ koelbloedlghe d do VOl'
klaring at dat de IDval "an begl'l tot het e nd
zIJn e gon werk geweest wu dat hO dien 00
raamd de mIddelen daarvoor aallgewe~elJ en
mot de hoop op een zekeren wtslag de Ultvoe
rig er un bClolen had Nadat Jameson opga
trokkeIl was had hU boo" el bet III zun macbt
stnnd er lIet a In gf'.dacht hom te go
bledeo terug te keeren Toen daarop
de booge komm1S8Ilr s Jameson alB ball
d et had "Jllen braodmerken h Id I n dezen
bepraat de afkOlIdIging van d t oordeel een I 'g
u t te Btelltll Zoo Is dus Rhodes zoools IJ,
zelf koeltjes lutgeeft de elgenluke sumen
zweerdel en verantwoordol"k ';&or del tegen
bet volkenrecht IndrUll!Chenden I"IIval Jame80n
da 're t~gon slechts zIJn werktul~ 1.1)11 offer
OIO erklanng van hemzeiveIl vermetl,l1t echter
geenSZl[J8 den ""mell~weerder maar lnat bem
Integendeel als met een strnJonkran8 omgeven
optreden De schier onpeIlbare ge,.eenbeld
ran dezen groothllrt gen u tbrelder van Enge
laod trad hoc langer hoe overtu gender bIJ
bet proces :!.'ln het I cht R.lle 'H de on stan
dlgbe d dat h, rnn te voren zWl)golld nl 0 hoon
ell schande op Jameson lot laden ~olu gdo Vall
de laagt edeener geT.1IdhCld dIe n ct overtrof
fen bn worden Thar s bekent h) dat met t
oog op de "gemeene gevoelel' en op groote
belange. d e (){r hen op het spel stonden ton
erstand g OOrhem lOU geweest zu Ol voor

'Ichtlg te "preken
De bekende bnef o.er de vrouwen en k nde

ren In Johannesburg wnardool J Ilmcoon tot
hare be rud ng opgeroepen werd .peelt dan 'UnrolDe brief zou nameluk oorzaak vali den
In al geweest zUn en dezeo In zekere 6pzlchtenrech t vllllrdigen

Zooal. tbans VooT bet gerechtshof bliJkt "lil!
de I I' ef zes weken lang ID Jamesons handen en
werd te zuner tud door Cecll Rhodes zelf maar
onder oen vaJscheo naam naar Engeland getelegrafeerd

Even laagbartIg al8 Jame80n werd SIr Her
cule. RobID80n door CecIl Rhodes ml3brulkt
en de Johanoesburli'f'rs vreeselUk oottooverd

In de geheele zaak schiJnt deze opgeschroef
de mpermllst de 1'<>1vao lage Illtngnunt en an
bedr eger doorgespeeld ta heboon net zoo goed
al. persoonlIJk en geldoluk oordeel met ziJne
verovel'1lJgsplanllen schaamteloos \ ermengd tehebben

Cee I Rhodes 13 n wurheld het vohnaaleste
type van een 800rt 8taatsheden en ~ooll'enaamde
patnotten die er helaa.. III de J Jongsten tud
dikwUIs te \loden 'lin H, 'erschuDt als oen
roover met een kUl op en bhllk leer schoen eli
aan Wetten en verdragen hebben ID 'Ulle
oogeo geenerlel waarde Wat hU OOgeert .,
het eens anders land mun of lets andera 8 bet
zIJIle al" hIJ bet erlangen kan Rhodes wllde
de Trdo8vaal nemen net omdat hIJ het noodlg
had Recht en gerechtlghe d eere en men.che
lIJkbeId 'Un voor hem zaken waarover hU ihmlacht

Dat 18 het oordeel vao een onafhankelUk
Amenkaansch blad zegt de De lselle \ a" II
ten dle deze unhaltng 0 eroeemt dat hIerdoor
getuIgems atlegt van die moreeIe gezilldheid
dIe ook IJl de pol tJek aan den dag oohoort te
komm maar met III het rome vrIJe Engeland
te VInden 18 "Mr-wlJ Zlell bet e kcn ~--de
mornhte t "uken moet voor den Jupiter den
god van bet geweld Deze met opzet Ultge
sproken meelIIng heeft 00" U8 nood g en
daar de zake I lO ZUId Afnka 10 den laat8ten
tIJd wecr een ernstigen krisIS tegemoetJonelJen
zullen wu op wat daar voer valt onze bewer10g
grooden en weldra daarop een helder vol hchtlaten vallen

nO.ll}en de ve~n moeten ophouden
te regeeren ~r 'Voortgaan raad te
geven, en de :teicerlng moet de ge-
heele besu'lJding van de runder
~Bt laten III de handell der plaataehJke
cornnulIiJl88. Oe experl men ten der
regeel'1ng, ondel; de leidiDg van dr
IIuTOHBON, hebben het land £850,000
gekost en WIJ "IJn niets verder en
hebb:en geen enkeJ beest .!neer gered dan
de repabheken Geef de (/e/U!elezaak na

d') PlaatsehJke-commlSSJ6S, dj aan
de bevolklng, Over

~~!'!!!

MAGISTaAATSHOF.

.a

MARKTPRIJZE~

Over
Wat 18 dan.

hgt O~ hekeulng?.la, eens'
verband met de dl'lften.papJeren he)}.
WIJ aangetoond d"t., volg~UM de opinie
den he.er 8cbnnncl', de lJ1'Qelftlllatu:
I (JfJecrmg de driften sJUJtencle, tegen
no 4, 1894, der Transvaal was en

hebben WIJ de vraag gedaan
heeft men deze opinIe met In

hóoggerechtllhot ge-
leidt OOze IoJherpllnniBe

af, dat WIJ het thans el kennen
U"", ..,.u<n<;L ... hooggerechtshof het

n"'·_,~"t waarop drie der zes rech-
maken, beZIt Maar hl}

geheel IllJS, er 18 geen belreermg
zIJde, maar wel een abUIS bIJ

tIjdgenoot

WIJ beweerden en dit 18 ook de
OpJnIQ van sir Henry de VlI]iers, O~en
geachten hoofdrechter, was dat het Trans-
vaalsche hooggerechtshof met het recht
beZit volkaraadsbesll.t,ten 0/ wetten Ban
de grQndwet van 1852 te toetsen In de
drif teil kwestIe had men te doen met een
pt ocla1llatl8 van den uItvoerenden raad,
welke proclamatie UitgevaardIgd werd
zooals die proclamatie Z6lde volgell8 wet
no 4, 1894 Het was dUS hier niet de
Vraag of wet no 4, 1894 wethg was vol
gens de grondwet van 1852 mBar wel of
de oroclamatle in kweste was volgens een
wet va~ den volksraad. Er IS een hemels
breed Tel'llCbll' Deze twee zaken hebben
uiets milt elkaar tIJ doen!

Wat ae Londeneche conventie betreft,
WIJ hebtien nooit beweerd, dat de rechters
:llet het

1
recht hebben die eonventie fel

tehJk alj! een fundamenteeIe Wet te he
schonweIl Ons argament was en 18 nog
dat het Tmnsvaalsche hooggerechtshof
nIet het recht heeft volkSraadabesluIten en
wetten aan de grUilduet Iall 1862 te
toetsen WIJ behoeven lllet te zeggen dat
WIJ DIet bekeerd zIJn ook Olet wat WIJ
van de ontdekkmg van onzen tijdgenootdenken

--
lot

HJER.\IEDE wordt kemus ge-
f!( ven dat de heer C P.

SCHULTZ benoemd IS tot Se-
a ~ a de DrukkerlJ en UItga.
I JM (harpIJ '\ an de Sandt eie

Bl'pCJ kt
} RED J CE:\ITLIVRES,

Bestwrend DIrekteur.
1\:1 f sta J, ] 'i Maart, 1897.
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Re I /OChotte V I enst moO:>n a.f led ng DlU'kly
n".t I. afg<!l<ct nft Ert er L' "'-',0 te Blocmfo te nPr~l.:a, g:eV""llgd
Job n Gen.rl en Oet ... o. Cm~ oturd ZIpfbencemd

tot curatoren VIUl de Purt Eli.abet.-Iu,ehe blbUotlieel<

Ala tandheelkundige IS toegelaten J n pr ee
Voor be' Il ire ken VII.Qpermitten VOOrbet ver

kT 1gen Tan &lDmunltte ene, III de Kaa.p III&:lnge
steld D May te Matektog J Foster

De yet!tig og vnn een kafl'erlocat~ op de pllLnts
van den beer J Wegener!in veldkarnet8e.b&p no 4
008t {.(Inden is goedgekenrd en l\f escha.tt is een
locatie op de pIaato Lyndi>ck, Bedford
Tot ondcrreg Btrll enrs tan gehoort"" en~ "'ln

II4Dge8teld te H tm8J>sdorpJ H 0 DoDOcll te Fort
Beaafort R J Omz er te V eteria oost A. (! Van
IWlenenen te clan w Ui&m4. A van Breda
Een telegraafkantoor ta ge~est gd te Rhodes&rU,Ooit,

( I OOr det ierled hu c II Brwr, .t I1Jl)

~T,1846 •••

KENNISGEVINQ gOllClnedt dat
raad '!'an CalVUlI8 voornemens
aanat een .. egbelaahng op
elgeooommen lil dat dIBtritt te
EEN UITNooDl1llNQ II

&11'800 aan de leden van
volbraad gedun pm de Etlge~'-Olle
scbepen thans te ut"a~roaUWI",Zlchtljj'en

SIGCAU het gewezen PondO-OPpel!hoofd heeft
zich weêr een meld aangeschaft nl BlIndeJa, doch
ter vanMqaka.ma hoofd van den Aml!q llane stam
Het gonvemements aaIaria echjjnt hem lI'el vanpas te komen

BAllET ROBBERT8 van Ahwal Noord "'lem
zaak onJang. van het Ali walsche rondgaande hof
naar Grahamsstad verplaatst werd is door het
OOrieloke diatrilcten hof Yrugesproken "au de
milldaad van aalUetten tot mellleed.
TBEURlG -De Transvaal Adverustr veme mt

dat blllnen 21 dagen BOO Inboorling~n aan de
heel'llChende koorts gestorven ~I)n 14) Bultion
tein Malukalcraal, nabU ElandsnVLer De cl ne
kralen bevatten ongeleer twee dUIzend Illboorlingen

VERvumE PItOFETleN -De C(/P~ T. ~8

brengt door lunlnleu1I'8kolommen het l¥lerkwanr
dige bericht dat Zondagavond oen vergadering
gebouden aal worden In de Jood8C~e school
om een Jood8Che chrMtelgke Jonguhnga'cr
eenJgIng op te nchteIl De rabbI van Kaapstadzal Voormtter .un

VERKEERD INGELICHT-Het bertcbt In de
Cape 1 el door het Da[Jblad ovel'J{enomel
dat dr Van Oorde naar PretorUl 18 ver.trokker
18 onJul3t Ecn &von \ an den dokter die belig
II een levenabeschrUVJng van presIdent Kru
ger te 8CbrlJven II zOOaIs reeds vroeger door ons
Vermeld naar Protona vertroklcen om \ erdor~
bouwstoffeo voor zlJn geschledenu In te zamelon

O\S TIJDScnnlFT voor Mei bevat bet ver
volg VBn een relllJe om de wereld eveilaJa dllt
van hot stuk In hot liet dat hU verborgen had
Vorder losae bladen Illt het leven Vlln
Groot AdrIaan de 1& Hey dat teer lezenawurd s
on van een portret van deo schrlJ'er \ efgezeld
gaat V!lrder 18e~ lets over de peat 10 Illd
en allerleI wereldkromek enz mUlIn met het
andere een zeer boeIend geheel

SI OOKGF.8TAlrE~ - Vao de 350 telej!'raaf
kIerkelI In dienst van de ZUId Alnkunsche
Repllbhek z(Jn 98 geboren Tran8valenr 114 of
Irom~tlg Uit andere ZUId Afnlcnan8Che stil tel
6() Engelschen eo 46 Hollanders De CUfOTS
sprekell nis een boek Zoo -IJken dlo vreeso
IUko Bpookgestalten welke gedurIg ten aftn8cbou
we an een goedgeloovlg pubhek opgehangen
worden voor het hcl t der fOlt-en

NAL\VE o:vrKoMIN( -De heer Fuller tele
grafist te '1aungs Bechuanallnd heoft eer
nauwe ontkomIJlg gehad HU keerde I at In
den nucht uaar tun tent terug en hid "U118 ZU

nrustpllJltB bereikt toen er door Iemand op hem
ieschotell werd Du kogel gmg door l n
haatJe en or derbaa JC en schramde weg op cel
VIlII de ribben • f::r "erden Sporen gevol den en
ook cell 10\ ol ver nabU de ten t maar do Ml mn
der IS nog or vrue oeten

cn-IELE RULoor

-

J Boys V8 Roset AloXllnd('rse -DIt 11'&
een verzoek om cIVIele IIlhecbtenl8llenuug op
cell vroegere lIJtspraak van bet hof roor de
som.ma VllIJ £2 lOs Sd

De heer Enslin verscbeen voor klager ver
weerderes e afweZIg 'loegestaan VOOr een
maand met kosten

CRIML'IEELE ROL
DllIJt)e Roman stond bescbuldigd onbeJcwa..un

geweest te tlln lil de pubheke straat HU
pIeJtte schuldig Vonn18 lOs of l4 dagen harden arbeid

Koos Cupido en Plet RUiter !!tonden be.chul
dlg'd van uit aen du~mt van den heer G J
WIehahn JO'lel>berg &vnder verlof geweeM te
zun Zu pleItten schuldig VoonIl 14 d~en
tronlcstraf Wllllrvlln 9 dagen rU8tWll.t~r bU Zlch
zel ven stok uitg alleen te worden geootell
Johannes Plet0J"5e stond beschuldigd van wé

dell dienst van den heer 0 Wa.hl, Joostenberg
zonder verlof geweest te SUil HO pleItte.
schuldig en werd gevonaiBd tot 14 dlJgen tl'Ouk
straf "lllIrvan 9 dagen rustwater eg 6eDEamOPSlUItIDg

James Zulu stond t~recht voor diefstal De
procureur genemal refereerde deze raak naar
den mltglstrnat VOOr afhandellllg HU pleitte
echuld g dat bIJ dIefstal Kopleegd had bIl de
heeren Frater en MOS80p en werd veroordeeldtOI I Jaar harde pad

AAN I NTEEKENAARS.

'£26,000
.£64000

21 lIe. 1891
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DORP,

DE" ibscriptie op "DE ZUID.
AFRIKAAN en ONS LAND"

, an rif 1 Ja.nuan, 1897, terug
IJ' ! t op den ouden PrIJs, te

El n pond zes shillings per
per kwartaal

C P SCHULTZ
Secretaris

KERK EN SCHOOL
Him.

Boedels en
..A dmUlUItn-
I"Uste&s van
HuwehJb

ne"8 Agent-
I ngezetene~
rnge Maat-

Nederlandsoh en de
Elders publlceel en WIJ een ultel"8t be

langrijk SChrIjven v In PIOfessor S
Postma vab de theologische kweekschoQI
te Burgel'8(iorp WadI In de IIchrlJver met
onwederlegbale argumeDten aantoont,
dat het zQ'er weDllchehJk en bllhjk II:!
dat de Nederlmds lie ta li als medium
zal gebluIkt "orden ID tekere vakken
hiJ UUlvel Sitelta examens HIJ stelt
zlJue elsc4e1l laag d lar hIJ ze slechta
bepaalt tot de htQl'UlIsche onder
werpen l\{en vel langt nIets meer dan
tlat de u nl Vel'lll tel t het besl u It van het
parlement )lal uitvoeren d I om aan
belde t den gehJke I echten en glJhJke
kansen te g~ven 'Wilt men verlangt IS

dat de NeLlerlarldsche tanl ook als medll1m
vaD onderw'IJs beschOUwd en gebl ulkt
zal worden en dat een elUde gem wkt
zRI \\ o. tien aan het stelselmatig onder
drukken der N edellandsche taal onder
het waas vaD gelijke rechten en aan het
In1 Jmpen-totdatonden\ Ijzel en leerlmg
er vol lan ZIJh-hetgedullglnpOmpen van
de g amznahca ell vell<llIngen Het
klinkt Z)() fraai om te zeggen alles hangt
af van de schoolcolllJDlSSles ZIJ moeten
en kunnen IeRlIssell tel" Ijl men tie
nchlcl Bte drBaI 'ergeet namelijk dat
sommige del scbo IJnRpekteul"8 en del
UUlvel81teitB ex Illllnatolen geen Dotltle
!Jemen van b~t Holhnd~ch llthans het
als een llJvl'k be8chou\\en en el dus
mill !Iaum edl!(lug IS om Hollandsch t{l
leel en PloleRsor Postm I geeft aan de alll
versIteit goede weuken en WIJ vel ti JU
\\ en dat de vel glOote I lad doze '" enken
In nlll\\keuII!;'l" o\cn\e!;'lOg zal nemeD
en da t de d 19 Ulet meer ver af 18 d lt de
N ed~t1an Ische taal In de Kaapkolonie
ook o)J onderwJJs gElI led op gelijken Voet
met Bngelsch gesteil zal" Olden

De 8chooicommlssleS w rdell onder het
tegenwoordIg stelsel gekozen Uoor de
genen die de \\ IIlrb< IghJst get.eE'kend
hebben eD ml~8Chlen ligt luer Jil 8t tie
fOllt biJ sommige onzel dOl pscholen
daar vele Afrlkluel s achlerllltstaan eu on
willIg zIJn eeDlge vel UltW11del Jkbtld
op zicb le nemen In vel bid hiel mer'e
bep LIeu WI) de luntllclJt biJ etg en een
COlJespondflnt t;I t Colesbelg schrIjft
Daden tre4ken terv.IJI wooltlen slechtswekkeD.

Groote Kerk - 8Morgens (Hollandscb)
Kot~é ea.vondl! (Engelsch) ds SteytJer
ZOCPWlt - sMorgons ds SteltIer
Papendorp - s Morgens en 8 avonds CU ZJ de Deer

HanoVOl'8traat.Kapel - 8Morgena en 8 avonds
ds N G ThellnlHsen Stano;ierton ZAR

Roggebaai - 8 A vonds eerw Knobel
NIeu we Kerk Breestraat _ 8Morgens 9 30

ell sa'oDds ti 30 ds C l' J Muller
NB-De speCiale collecto 'oor de noodlge

reparatie van het kerkgebou v lal 8morg6llB
en ti avonds aan de deulen, der kerk geboudenwOrd,,"

BUlten.lcantstrnatzaal (Enge.lsche d 6IlBt )_
ft Morgens 10 30 en S Ilvonds 6 3() ds 0Bosman

Rondebosch - s Morgens on ij avonds dsMarcband

St Step hens -. Morgens 9 30 en Ba roneL.
6 3(J ds M C Botha
Evang Lu th Kerk Strnndstraat _ • Morgens

10 ure (Uollandsch) en Siltonds G g) uur
(Engelse],) dr Zabn Zonda~school 3 l ur
Groenepuut - HolJandsch :1 45 v m Eo

~elseh IJ 15 v m dd L Hugo en ti:lO ure
8 ft ollds Engelsch do heer W Hay L W V
Ebellozer Zondlugkerk nOUstraat _ 8Mor

gens :1 30 en s avonds 6.l!Q eerw Dreyer
Wunberg - 8Mal gens 10 uro (Holl;u dsch)

011 savonds 7 uro (Engel.sch) ds A J LHofmeyr ll-\.

Sunonsstad - 8Morgens (Hollandsel )
8&volld8 (Engel.sch) d~ VII Ll.{lgen
VrIJe Protestant8e! e Kerk HoutBtrnat_(reen d ens~

PREEKBEURTEN
r;ONDAG 23 MEI 1897.

ambers,"

KAAPSTAD

Jongensschool debatsvereenig1ng.
4.

FIDELITY"

I Verban~
hulden

>p Eerste
en andere
n het Be-
Koop en

en ander

LJt4Jd Go)
:.! 'fel 11197 Ds Roos verzoekt 0 s I et olgende

dcA erlcl; le door vergI •• ng Diet ver.chellon
L! te publ ceeren _

De eeI II A A Louw VIlIl Bal ya !:tnd dlQ
Z eb ge<lurende de I Uit"te paar weke te R c
b ek "est en ela Panrl be Ol d 18 IJ Dinsdag
a ond vertrokke op een [,ezock naar ( rll<1tl
R,~nct ti" 'ar h) ds \ ( Murray van :'\ynsa
In I hoopt te ontmoeten \' r d 6 8 terugkeernnar ]If dden Afr kn

-_

:>01U'8Ur,

Il t<J stellen
11.18 Da.
st Ma.at

t best erd
daden de
Jn ZaJ

ft
e Eerl Jk
truu .. he I
Jke E 181

\'"an ('ene

• t •

I~. 1\ F)! IF. lOf -Do eerste
"erd gehouden ID den boedel 'Rn I homfUj
WIlltam BIrch maar gocn 8Chuldelschcr daagde
op In deo boedel van W" am Ka'Dpha 18en
"erd de heer F B Sleertot kuratorRlhgc8teld
en schuld vorder nge ngedlend tel oedrage
'an .£ ~ Il s In de boadel aD Tbcodore
W nqlllst werd een speciale verg ,dormg gebou
den en cr werd bC810ten goed te keuren dat
di kuratoren agentel gebruikt ba Idan om de
u tS1aande schulden te vorderel Nog" erden
bewezen schuldv0rderlngeo ten brdrage van.I: "I J ry

PA' P -Dr Kaufmann van P etersburg IS
van oordeel dat de ~lCkte "aaraar zoo eel men
scben In de ZUid Afr kaanllChe Rer uI I ek ster
'eo met mallU'lscJ e mnar een 800rt a t) feuze
koorts IS welke verOOrzaakt wordt door de
verrotte I chamell VaRonbegraveo beesten welke
aan de runderpest omgekomen z ,n HjJ grondt
ZIJIIOplOle op het fe t dat er n het nge eld
wa Ir geell ru Iderpet!t "as li ein g koo -t. ge
weest IS "elko z ekte ZIen mecst al tot het
boogeveld beperkt Er nnell nog dngel les
sterfgevallen plaa 8 te PIetersburg waar de z ekte
ep demlsch geworden 18

BEAUtoRT Wf" I Mei IR!! _ WIJ
zullen van Il,voud eeo b dstond n de Neder
du tsche goreformeerde kerk b"bben om den
Hecre te danken OOI'den m lIe gezege de
en doordl In({olde ege dIen HJ heeft U tt.;e
stort over de ganscl e afdeel ng van Beaufort
West on andere afdeel gen Buna roHedam
men ID dlt jlslr kt z n vol wator De b datond
znl gehouden worden onder de leId ng van ds
P van tier Merwe zendeling P Pienaa van
Kellhardt en ac Jdelmg Gro é del er werk
zaam IS lil de gemeente va I den weleer" ,,;uden
heer '1 eske dIe II:UU- Johan neB bUIg s oor.)
maalldeu De koort", heersch t maar e gondel'
de kmderen Moge d8 Hoere de 'lOkte 1 ook
nu maar wegllemer \\ J t ebben II< oenan e
en warme dageo na den Iegen -Co 'PO de

VItVCHn ~ llTVoEn -Het se zoen voor den
uItvoer van ruel tcn s nu gee I dtgd Onge eor
10 000 k18tJed perzIken peren rectar nes en
drUIven werden verscheept en de vruchten
arn'eerden dit Jaur veel beter lIJ Londen dan
het "onga seIZoen ell ge,olgell)k werden beter
prIJzen oohaald De verzendIngelI toonden
meer zorg IJl t verpakken en de verb~tel'CIe VOr
koelkamers droe"en ook bIJ om de ,ruch ten ID
goede colldltle te houder Pen ken oohnalden
vali I. 6d tot 148 per k18tJe 'an 2U nectannes
'an lOs tot Hl\. per kistje van 40 percn vali
)8 9d tot 168 Gd per k gtJe \ all i!O tot 60
De hoogste prIJ8 door dru en behaald was
20. eli de laagste 28 per kIstje van 30 Ibs deze
laatstgenoemde zunde van slecbte kwal telt
Donkere drUIven bebaalden de beste pr ,zen
De handel was 0' er bet geheel bemoedigend
GEE)! VRInD A~ Jl-I Dr 'lb/ad scbunt de

Kaap8tad8che <'Orre.pol dent van de R. gtr t"6
Z II Altbans bU 8chruft alB volgt }fel Du[/
bl ui het Hollal declte RbodP8-Qrgaan wordt u
n de .Kaapstad ultgeg"6Ven In de Bree8traat
waar het kantoor IS staat met groote letters
behalve de namen \ an andere tlldllObnften daar
verschIJl ende lIet Da~bwd geschilderd Goed
dat de wtgever UIt een r ,ken bron knn p JUan
anders had deo we locn boop \ oor een lang be
.tuan van het "In danl de Engelseben geen
Holland8Ch lezen en de Afnkane 8 het 'er
fOGle, Maar geld dat 8tom 18 maakt recht
Wilt krom s dat schIJnt ook bet beg nsel \ In
de ware U IkaJ tl1'8 te wezcn d e zoo Oor de
7.nlverhe d n de leer U eren manr I le\ en en
werken daarJun (de ZUI erhe d) geen olJap
waarde ~hten (leen land der "oreld 18 er op
de rOlme aard8 ....:!.'tl de gedlldlenst zoo nIs eeo
schild gcblt kt wonlt tot oor'lktog .an aller
lel oogmorke" als h er aJ nOCmt men ZIch ook
een dienatln echt an Jozua Chngtna.

VILLIERSDORP
nsdag om
delcn

cretar s

Waar en wat is het kontrakt 7
(, 18terenmlddag vond een lutel st be

laDgllJke llscuHBle )JlaatH In de wetge
ge' ende vel gadermg en hoewel het hu '"
nlet JUist schraal bezet \\ as mei kte men
toch tip dat vele leden IDStoi mden toen het
klokje IUILllle Op de supplementaire be
glOotlng 18 een P()st v or het kontl akt III

J anl1all Il door 8ll lames met den heer
Hhodes aangeg-aan - dat kc ntr Ikt \\ aar
van d. commissai Is te Ahhton en te VI Ol
cesterspr-akendeCajcl I IiZoo\etldacht
Dit kon u akt ,\ erd In de ti oom ede ge
noemd eH zon VOOIhet p ,rIement gelegd
WOlden lot nog toc hebben WIJ te VIJl
geefs op dIt dokumcnt gewacht en giste
len "erd het geld \001 dit kontrakt ge
stemu - hoewel men nog llJet Wist wat
dat kontmkt "as en hoe\\el 811 Jame"
geweigerd heeft te beloven dat kontrakt
voo I het hUlS te brengen :'lIet andel IJ
\\ OOIden het paal d Wel d achter den
\lagen gcspannen - men moet nog be
slUIten of er een kontr-akt zIJn zal
of plet eu, ludlen SI James voo I stelt de
, lijbUIg Mafeburg Ovel eenkolUst Uit te
breIden tot aan Bula" aro dan zal geen
pennv van tilt geld doOi het hUIS gestemd
noodlg zIJn

:\iaal \\aarolll dl"dIllt sir Jaml?s nu zoo
rODd Men kon eelst Diet lecht Uit
vmLlen of er een geSChreven dokument
gemaakt werd of nIet totdllt de premler
tusechen belde k\\ am door te verklaren
dat er wel L1egehJk een dokumeDt bestond
en sir James zelde dat dit dokument n et
geteekend \\ as door den heel Rhodes
Het hUIB heeft I echt rht kontrakt te ZIen
even tis de dllften papieren en WIJ' n
tIOU\\en dat bet hnls Diet \ Hl dit allerl e
langnJkst constltutlOn~el beglOSel zal af
\\ Ijken - hoe kan lIet dat daal men n 19
onlangs met algemeene stemmen besloot
de dllften papleIen op tafel te blengen
811' James scheen lets te WIllen verbergen
en een geheel n euw kontmkt voor bet
hUIS te \\ til en bl engen

WIJ hopen dut de geheele zaak goed
UItgeplozen zal worden als sir James met
ZIJD kODtJakt VOOI het hUls komt

17 MeL, 11l!)7
la gdur g6 dr Ng e Lcbooo \VU Il
Zn erd '8' een heerl ken regen gebad
zeer 8 I maar de regeo stroomde uit
1) \I Il' • n d n ook zeer kaal
U eraJ z et lUen u ploegen aan dell

Do eer" zeodel ng I J Penaar deru m
cel Jaar a 8 ze del g te Kc b rdt ho€[t ge
arl ed wa gOloodzaakt nIs rood n g te I e
danke! C 1\ el om{f lt de menllChen aId 1.11
ten ge olge an de lungdunge droogte zoo
erarmd 'Jn dat gee kans zagen 'UnsaJans langer bU elka Lr te krl)gen

),.
.-'''''"_II

Een spoorweg voor de Transkei
De [ lit ttn Hp aki maakt zich boos dat

de regeerIng besloten heeft tie bovenste
lIJn dOOI de TI-anskel "an EllIOt Over
Maclear naar Kokstad tot biJ Natal te
laten opmeten N u zullen WIJ een paal
redenen noemeD WIlllI om die lIJn verkIes
II) ker 18 dan die langs de kust _ (a)
ze loopt dOOI een landstreek Iewoond
doot blankeD en mwen de markt nadel
aaD tile streken gebl"llcht wordt zal ZIJ

een nog veel grootere bllllke bevolking
kunnen dl'llgen Men moet nIet H'r""eten
dat de blanken aldaar veel 'OOI de Kolo
DIe doen en ID hJtlen v~n oorlog IS hun
leven ID gl'OOt gevaaJ Die liJn zal dltn
een scheldlDg makeD tUSRchen tW~e Uit
gestrekte streken dik be\olkt door nat u
rellen en de regeenng behool t groot
gewlcht te hechten aau dit aigument
(b) de blanken III deze streken lllJU de
Imlll! tasschen de oorlog7.uchtlge Basutos
aall den eenen en de PondO!! lSn rlen
anderen kant In oorlogs!t)tI zoo (he hJn
el toe dienen troeptJn z')ndel vel \VIJl op
bet terrelIl te bl'eugen "aal door de op
stand gebluschtl kon WOltien voor ze
Zich verspleld heeft (c) St Johnsbaal IS
de baal voor de Transkei en zal later
stellJg geopend worden zooals Sif Gordon
SPrIgg onlangs verklaarde In dat ge\al
zou een takhJn gemakkelijk vau Maclear
Daar St .John 8 geboUwd kunnen worden
Het lijdt geen tWijfel dat St .John s en
met Oost Londen het hsndels-centrum
van de TranskeI zal wezen en dan zal
een liJn van Oost Londen of Keiweg noo
deloos ziJn

WIJ vertrouwf!n dat onze parlements-
leden geen andere opmeting zullen onder.
steuG'D daG die vau Eillot Daar Kok..tad.

fe T rlcaxtad beeft de 11011 ndsche gemwJlte
onlall!,'ll ter nfhetahng an de schuld n _ter de
op do kerk de aru zlenluke 80n
.1:1 U opge rachl

Met bl Jd~chap 'ernemell w J dat de geachte
leeranr van Murra).l urg d J H a W'lk
na eene af" eZlghe d van :.! llI1UlJlden verleden
week LO tamelukeo .. eIBtand tot zune gemeellt.e18 teruggeke. rd

Het aan al theo!ogtJlCbo stoden ten 10
DUI!.schillld was v;,rleder Jaar :.! Iq

)
STELLENBOSCH

r
F

(Ia reil rrr"l vllde,,( )

Ds Le pold heeft VO'lr but beroep als IeeTa.lJr
var Ro"bcnel nd I.lOdankt

17 Mei I>!!l~

Bondsvergadermg te Rle
beekska:steel

........
.10

""'".......--
AANDEELENMARKT

JOHANNESDUHG

tel~gl'aaf)_ oe m.rkt le st I
Rn t 18., It I lk'Of>ll2 J .. BRn
• BJ KOO!Jers~tre cb nAI ch!

GOUDOPBRENGST
KOLONIAL1C (OUDVELD)<;~

Dc opbrengst o:ICI" Kl yann floU I c1ien n MaaTt
\VIljj 18 d" to ~n II gra. makende ledert de ope-
ning 8 200 oru 3 d", ts cn 21 if!.,

).
)
lel
It

Ar LERBEl!TE ES Ol REGTE GROEl'I'EZI)IKTNG
SSUIr -Dese uitmuntende en lI'olbelt:eode
Inuif 11 o"eral beroemd beter te &jIn dan eeDlge
andere !IOOrt Voor !llnkingl hoofdPUn, 0?I'PlJn,
verkoudheid, ook4yeor &eerê ~n priji op
I&II~ AJJ~~.foor HtrJJ:IIA ..
~"",khe~ ~f.'

Een voor rect schrIJft Uit Caledon _ Ik
!lIe III uw bU oegael \au .J, dezor dat WaarhCld
lets tot nadeel van den Dondst:U: en den voor
&Itt.r \an Grerton fClChNlven heeft IndJen
gu sulk, goed vondt waarom het d:m DIet ID

lIJn geheel ge~bliceerd of Indum o~erbodJII'
waarom dat IlUIt Vet'llWllfe1l'> daar ,U noch
iaIIa eomtpondellt.iel uitlokt [W hebben
... --JIOII4eatie lIi~kt.-tiD



,,'
P.en na 22 MKt tot OP en met inbegTIp van 27 M'8I, 1_8il7, zuilen

Retourkaartjes uitgereikt worden tussche~. alle 8~lonS' ~P de
:J\_-fl;8_l)setleen Vrijstaa elia;Gonvemements SpoorhJoen {met Inoognp van

de Mochudi verlengin en Indwe LiJn doch die ten noorden ..van
·V·lllOe.n:Kfrift. en plaatselijk op de Wijnberg en Sjmonsstadsche LlJDe~

raarvoor speoiál vool'Ziening gemaakt i l, tegen de ge"ope
V'fl'l"mrimrff>r"f'lil Prijzen, Voor Enkele PliS88giers en voor _!amilie Gezel,
~happen.
" .Kaartjes zullen geldjg zijn voor terugkeer tot op en met inbegrip
Tan 30 Juni.
. Passagier. Daar en van de Zuid A1!ikaanscbe RepQblie~.-~~es

. tegen ve.nninderdeo prijs zullen IlIt~erelkt worden tusschen}ild VaalriVIer
Brug en zekere Statics van de Nederl:mdsche illaatschappij, gedurende
dezelfde dat.um. ,en geldig: voor denzelfden tijd als of de Kaapsche
Gouvernement Spoorwegen.

Paa..,uiers zullen de rdÏs alleen met de terugkO'mst mogen brêbn.
op Koningin Verjaardag zal een Trein van Kaapstad vertrekken

naar Wellington om 6.25 n.m., loopoude via Stellenbosch.
Denselfden dag zal er een Speciale 'Trein van Maitland vwa.rekken

om 10.16 v.m Daar Kaapstad, haJtllOundende hij tusscben.staties.
, op Koningins Verjaardag zal de Maitland en Durbanw~g plaat8elijke

Treindienst ge laakt worden met uitzondering van den 1.5 n.m trein van
Kaap tad en den 1.50 D m. trëin v~n .Maitland, welke treioen alloen tuB-
schea Kaapstad en Maitland zullen loopen, •

WIJNBERG EN SIMONSSTADSCHE TAK.
Op 2 ~ Mei kueoen Retour-Kaartjes voor alle klassen, tegen enkelen

prij uitgereikt worden van ~imon.s-'lad, Vischhoek, Kalkbaai, St. James
en Mnizenherg naar Kaapstad, dienstig alleen voor den dag der uitreiking.

('p 24 Mei zal de gewone Treindienst op de Wijnberg en Simons.
. stadsche Lijnen gestaakt en een speciale dienst in de plaats ervan gesteldworden.

op Donderdag. 27 Mei, (Hemelvaartsdag) zullen de Treinen zooaJ,
op gewone wl't'kdagen locpen.

Voor verdere bijzonderbeden zie Publieke Biljetten.

C. B. ELLIO'l'r,
Direk16ur-Genet8'l1.Kaapstad, 11 Mei, 1 9i.

A.TLANTJ:SOHE VJ:SOHSaJ:JElN.
WA.DNIB. &; ERlKS]N, BOSTBUS 355, KilPSTAD.

- 1~ Vl8ch, Vlsch Fr1k.kadellen. Mootjes 1n Pekel met Spece-r1Jell, MootJes, Ge-
~ enlJ.ezouten, Gerookt Visch, Gevlekt Snoek, Geelbeek Biltong, en B.I14ere Vlaoh,eOOrteD ]Jaar het Seizoen. ,

""""A.DNER & ERJ:K.SEN.

. '. ..' - (,' :..,:..~, ,_:X;;. . .'. 'e; ','

Kortste en aoe,dkoop.$t~ RoiJte.:Voor Reizig-er$ eft
- .l. ï . :- •. 1' .~' <: re, ,

Goederen van dei ~ee nUr' lJohailn,e.sb"rg·, Preto.ria
en andere plaatse", in da TJan$Y~I. '" " .

- . ~ !. .

Dag-elij ksche personéridiónaf 4-" van Louren co-
Marques (Delagobaai)Jn '24Iur;"en náar J.9hannesbur-g
en2J uur naar' Pretoria. .1

-, I.

mt loor B_·-'~'..'{rL~JI ff.
IJ " " "Pret.· ' lt,IJ. "'--.JJ 41;

Dagelijksche personend~enst van Durban (Natal)
naar JOhannesburg, Pretoria en aRCIer-e pl,84t8en fn
de Transvaal en OranJe VrU.taat.

-i'

I . '., '..

~PECIAAL .GEPREPAREERD t VOO:R,IU1D - AFR:IXA.
3 '. " , . I

"~ren
·Hanov~l'

INAA1~~)r& Jnn~~
!:Ell:2'eIlSCD'.lioUandsch

P~.l4!',.:WUQ!~'~Q Q&.ontt~!'1flIJM~r een Mnziel!; be:z,it. van een
,,)i:...~ren ~" .t ()n·derwij~'r1I....· '-e~?ht.~ ~,~ren:m.oe,.· ~ 1_~_ 11."\' et k t

. . ~ gehuwd mltn oaJ.aÓs £vv ,.er JMf' m . vnj .0

ti# :nebben, di~ a. "riijo -'woning en inwoniog. I
verkrijgt in eeil groot woonhnis, ~ E'rh.a~imbpde~ te aanvaarden
Samri, .UOO per ja.ar 'en de logies na de Juni va<$nhe
gti'ld:en. Applicaties moeten aan den !Joe aaawek bij den onderga.
oQdel'geteek~nde ~nde[) worden teekende, van! wien verdere infer-
1:óór 1 JUBI, e.k. Betrekking matie te bekosnen is, vóór of op
te worden aanvaard na de winter- ZAT"BDA.O, [1 J~ni.
vacantie. . A. C. NELSON,

' Publieke School,WUI8 P. VORSTER, V.D.M. Uanover.Burhersdo)"p. .. ' . ct:
OndellÏjJelOfOndellÏjlere.8

B·ENOODIGDV OOR de Derde-kJag. Armen
(Blank:e) School te Klipbank,

2 uren van Hopefield. .Applicaties
met certificaten van bekwaamheid
om onderwijs te geven in Engelscb
en HoUandsch, alsmede van good
gedrag en lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk, zullen ingewacht
worden tot 11 Juni, 1897.;

Winter vacantie vindt plaats in
de maand :Hei, en die van den zomer
in November, wanneer de kinderen
voor het ploegen en OOgsten noodig
zijn.
Werkzaamheden te beginnen 5

Juli, 1897.
Sal8J'ls £60 per jaar. Vrije kost

en lo woning.
Adres:

J. D. J. VISSER,
Klipbank, Hopefield.

FRANSCHHOEK.
Eerste-klas Publieke School.

.'
'A li I~ER,:- Neg'en mMnden 11'!'1"'-.ilL. betnlgde lk ID een im..( as . """'l

~
'10 <n Uh.

~ u~!wer ng \all L lH.l ~I~T~o t.n fIllJn ""val. I k ("'Il",
Jl b t'" . '''''''0 ('liden e ~~:,ruDlaD!!geled ..nk""i'1P.,'

{SeHE A TnA~J I:IJ HIl!-[ \!.\T'n,ti.
ZOcJlte 7erlichtiu~ van \'f:ee l""I'~ 'd' tt
neeskondigrn, etl pn.:, .tor'dl' i,: _ rn ~.£'!
baat te "inden "1.1 had '" nu ., ''''''-'
eloof in menschelijke i,.."" .:" r: .. ~. • ,e

lore~ tot daL ik RH RL\fn IC; '1(',; ,.,.
beenie eli iu eens ujn mijn \' . ",.". .
&heumati.t>k eu pijnen 1.0 I", (d' ~Ul1!.z,~ .

zicht verdwenen en hN nl~n". ': .'...o~
wijd versp.-eid dat ;' oUme""t~r \: '~en
amper beel1emaal gezond li:., ~' Jl

wonderlijke Medicijn," eo dil ..-" •• an Idi.
1 k· '"~rk.lJivet ge"aa ; eJ een die het pn,(,,,~rU' L

heet hei aan.. t .....

De heer JACOB VAN ZIJL van \'. L( .
0" .. . '.1< onlef!!(i) uur- .van SteJJnsbn,¥.I. l~ I..;''''''zen

een ~hlJnbaat- ongenT_Iijk~t. 'ao!tb:
ma.tlek en JICht. NOOIt,kl "L

Mevr. VAN ZIJLaan rn ij, wa. er~'ne llloedt,_. ..K- o rr : L ,. l)'erge.
¥ .... van ~ uleli:r~ ,zf'Oal'"'b~!
men. De eeste dosis HHEr}'A'rln~
deed de lijdende JUDge man ""-'t'g 1
ed" -' 'a~nl!!i.m ecrjn wer\) voortdllN'lld V~~

h~w.el da buren en vriendeu leld~n ~
DIJ nW venvacbteo da.t bij ler •.r, 1 r-

aij tmee-mcal hier, en gt'tcij[de ,.,,1. ~;. '<lilt
Aeeslrracl.t van de RH E L'.\I.n llT RO~
PILLEN. '=

JONES RHEUMATCURQ,
De ollde heer VI.1\' DER \r[LT. "an ~

dersbarg, werd genezen door Pen 1"')!~1
De beer A. ComE~. BraDd,I~I . .\!lddel.

ba.rg, C. C. vc:'~d dadelJ)k '~"hct,ng ~IJQ

zoon J.l.Yen zIJn schoonnodFr, de h<>er J. ~
SalT. van wonderboom, BUrgt'l>J()rp. We_>.

den ~~ genezen waar ik moet nu .JnlteD_
Ik blijf ow dao..k:h~ mend, J C 'ill
Het g~te Zn.id-Afrikaansche l?en""'mid~l
voor JlCht, Rbeamti&k, Rhellmat'.eheJ ch
~de Jicht, Heup JICht, Aan~ch~
pijnen, ens., en beeft ,.ele dU!U!nden
9'&Uen, veel e~'ger dan hovel'lllen DDemt
gtmesen. Is v~rlrrijgbaar "an alleApotbe.
uni en Wmkeliers door ge heel Zaid . .Alrih

"~Ol

"Jl'"Dn
hel I

Hanover, 3 .Mej, 1897.
e
r-
1;,Ardeelingsf"a:ad Clanwilliam.

-r-
TlI.4m fOOl het L41ereaIU eu latertu.

1'ENDE,RS sullen door den on-
dergeteekende ontvangen

worden tot op VRIJDAG, Jl JUNI
1897, te 9 ure ~.m., voor het leve-
ren van een Wittorkar, te bevatten
omtrent 96 gallons, ten gebruike van
het werkvolk bij bet repareeren der

",
Dl'

Be~oedlg '. _.' .de enorme.
1 . -.

verk~pingen, .maken d~. Fa-
brika.ten zich gereed om, -, ,.

BESTE TUINGEREEDSCHAP.
IIoePcl • .u".Peodaohap, Rl~h"'-t Gooten- eD

Dek_ Wl_*t .... l, V..,_" Ou. eD,.'IIIr_'ten.
C::ARBOLINE,VM, 4. ttPoo~ "olbe .. aa.~d.r.

TEGEN LAGE PRUZKlf BIJ

KOCH & DIXIE.;, Ja~Dsta1.

" .Noodjg h ~_bbeu1ePloegen of 'DoerderijgereedSChap, be.
hx>ren, alvorens die te kooperl het groote voorraad

ivan de heeren i'

~. n;z_ ~~SJS! CSe; c:~,_
Ploegen en' Gereedschap te inspekteeren.

;

wegen.
Op last,

CHA8.'M. FREYER,
Secretaris.

Kantoor vr.n den .Afdeelingsl'U.d;
Clanwilliam, 24 April, 1897.

"jl

eel,
plu
me i
mo'
te ~
heelgao~Ooo ,~LIKKBB

frE VERSCHEPEN.

VElUQuJGBAAR BIJ :-

Oivis.ional Oouncil Clanwilliam.

DEZE School, met deo ~ee~ W.
MALlI1!BJlE B. Sc. als PnnClpa.aJ,

en een bekwame staf van Assisten.
ten, zal geopend worden na de Jul i
vacantie, alsook eens Kostinricbting
in verband daarmede.

School- en Logiesgelden zeer bil-
lijk.

Doe aanzoek bij den Secretaris,
J. P. KRIEL DE VILLIERS.

TEJOERS FOR THE SUPPlY of WATER CART,

TENDERS win be received by
the undersigned until ,FBI.

D.AY, the 11 JU~E, 1897, at 9
a.m, for the supply of a Wster Cart,
to contain about 96 gallons, for the
use of the Boad party in repairing
Roads. .

By Order,
CHAS. M. FREYER.

. Secretary.

Afstand doet er niets toe.
SChrIjf (l'n 't Engelsch) tnslt:.lLende frutOl

lID,..loppe BeMre8aeen1 aan .. Bt:Ll.lON'
Klll1toPr van Ons Land . '

;

B. o. LE)fNOlf eD 00. .
III flU., JU.TH.-wen 00.
J.D. OABTWlUGBT en 00.
B. LAWimNOE en 00,
sTEPBi.N )(oPHERSON eD 00.
en bij &D~erePakhu1zeD.1U~"'.~=~f~....,., ............ _ ....

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_
CHAS. W. HOLMES,

Timber Straat, Pietermaritzburg.

_._
ca.E:~x».

~ be4ra,r ftJI £1 tot £6,000 UI leen II&A
.... At..oenIUke personen 111 lIenlf
c1eil ...an ZIli4·Álrtka teBQ

BILLIJKE RE NTE,

TERlJGBETALING BIJ PAAIEMENTEI"
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onder
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s ch .... ,
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het buf I.
.-an bet
werd Toor

Divs, Conncil Office,
Clanwilliam, 24 April, 1897.

DE GArE ALT EX Gl VEN DER NATUUR.
De Caledon Natuurlijk Warme (Yzerhoudend)

Baden, en

SA ~ A TOR I U M.
Minerale

-',,

HET voornaamste en meest kostbare bestaanddeel dier Wateren is
IJzerachtig KooJznurzout, aanwezig in een hoeveelheid van vier-

maal zooveeI als in eenige andere bekende Bronnen (en ooder voorwaar-
den waardoor het JJu.'r zeer ~m.akkBlijk geassimileerd wordt~ in ver-
ee.nigin~ met een temperatuur van 120~ Fahr, oowederlegbaar hunne
zonderlinge reputatie daarstelt.

De Inrichting is binnen gemakkelijken afstand van Kaapstad-Sir
Lowrv's P~ is de t€genwoordige terminus Spoorweg-~tatje-daa,.heen.

fI.et klimaat van Caledon wordt als een der beaten in Zuid-Afrika
bescho·uwd. Het Sanatoruim em de Baden zijn gelep-en op ct'n heuvel
llleer dan lOOOvt. hoven de oppervlakte der zep, en Linnen 7 minut€n te
loot van de Stad; elke ZOl g eu g 'ricf \Vordeo VO{)rkranken en belOekersbezorgd.

Het gebruik dier Wateren (zoowd> v~r .'t Drinken als het Bad'ln)
~ordt vooral voorge.,>chrtlvenyoor hen die lIjden aan lJ rine Kil aleo
Zenuwachtige ->\andoeninrn-n, DYBpcp:;ia, An&mia, Jic:ht, Rheumatiek:
Lumbago, Sciatica, j\curatg.18, en verwante zit"kten. Het Kolzuur in het
~at.er aanwezig heeft een prikke!':llrlc uitwerkinO' 0') h: t Yel. 'De
'Yateren vfrschaffell ~en Tonic bij lwrstdling v~n sinpI verloopenuE
ztekmn en Voor zwaldJ£'ld.waarden!', ok ( fJt-tuitn ; zij zijn zeer aangenaam
Voor den smaak en bieden Taft'1 \\ ater nail \-an Je oeste klas.

Prunftettcn, .Ontlediog-, (h'fI' e..kundige en andere rapporten, Termen~jalle -rerdere l,Jl]zonderhtdelJ l'n ll1la:LtllJg ziJu te bekomen op aauzoAk

J Telegrammen ;_1< II ILLS," Ca]rr]on. }f EJ. HALLS, Eigenares.
t

f
r "ONS LAND I, AAN Df PAARL De "Verity" Dubbele;-voor Ploeg

. . ~ovengenoemde Ploeg is van Staal
hiJ Licht en Sterk is.

Kan verkregen worden met Stalen of Gego~ Scharen.
Ransornes, Howards, Zweedsche en .Amerik~nsche Ploegen.
Ransomes en Howards Eggen, Dam-Schrapets, Grond-Rollers.

De Massey Harris Cultivator
Ket ol zonder Zaaijel'. Deze is de beste Cultivator nog pmaab

• eo geeft alle voldoening. 1

R. M. R0SS & CO.,
STRANDSTRAAT. KAAPStAD., ,

~

t ~~

J~HERHAALDELIJK dringend verzocht zijnde door onze onder-i~~' . Btenners aan de Paarl ome zaak venle. in die AfdeelinO' uit te
; breiden, hebben wij beslot{'n ccn Plaatslijk Kantoor aan de Paarl te
" openen, en rle heer D. F. :\larai.", J. son., "African Banking Corporation"

geboll~en,. l'i aange,.;telrl als onze. plaatselijke vertegenwoordiger. De
bedoelmg IS om me<>rplaatsell.Jk nIeuws op te nemen en On8 Land dllB in
alle opZIchten AAllnem!.'hjk te maken voor de inwoners der Paarli!Che

~~':Afd~hng. ,De ra~port£'n \'<l!l den l'.~arlsd(' AfJec]ingsraad, Municipaliteit,
',' Mag:Jstrna t:, hof, I I.I.follt:ke\ l'rgauenngcn, Concerten, enz. zullen geregeld~Hgepubliceerd l\ord"I1. .

'i: Do heer ~Ial"ais z;tI ten allen ~ijde gcrccd zIjn de namen ,an oieuwe
~<l.n.teekenaren, Advertenttes af nuder Drukwerk, Bcstelling6D, Xieuwabe_
. I'lchteD~.enz. tf' oIJtvangen en op te zenden,

\~~:, :VJJ_reke!lrn fT dl' onder,:teuning "an alleo die de belangen van ons
::,}and en ,olk 01' Ll. ll.<lndr~g'·I!. }[pn vervoege zich bij

•
, b:s flUR D. F. ~LUL\ IS, J. Zoos,,·.r " ..lr,-ieaJJIhlJ~l.n6 Curporatton" gebouwen, P.HRL.":..__---------=--~--

I:~ ;r-....:,,~~nr.<r. ,

,,~oor gebruik met Een of Twee Di88elboomen, Extra Sterk VOOl Zuid !!rib.
,~~..

WHITE
RYAN

& CO.

gevolge 1IrMrTQ

(

AAN ,

Hande/uprs In Ho//afldsche M,edicijnen.
HOPE'S HAAR VERNlEUWER.

Da. o. p. JVRJ:TZ ~ 00.
Hebben de .h•• ren H£YNES, MATHEW .

ent Oistrtbtleerende Agenten voo,. al Hu
Hollandsche Medicijnen aanc;:'"'te,ld

HEY:N:ES. '¥A
t6. DOK TER'S RIJTUIG.

B~RGSTRAAT. KAAPSTAD
18.

TENDBRS worden gevraagd
Voor 6,000 ij. 8,000 Groen.

druif en Hermitage Stokken, g~nt
op goede RUru>J:ztris' ~1---k een

. . r;---: '<U.l!UU, GEOPEND 0001klewe hoeveelheid Crystal, Roode- .
en Witte Hanepoot, zonder pit. FRED J. HOITSEMA.
BabÉtrossa. ell Vroege Steendruif :8lL~JlE PRtJZ£l1 GOEDESW.DEllIS I
Stokken. Tenders znllen ontvau. !V' .
gen worde~ tot 29.dezer. TermeD ~ A ft D. SPOJ, IIIELIAB 4 00.
kontant, bIJ af1evenng. : Vondu 4fslo~~,s S'nAlTen/en

P. J. MARAIS, IJ, L ad I' -
P.O. Klapmm. l-'e • AlaJmesbnry en Pl&I'l:

' 'i - "UNITY.'
. \

-
00.

--- --_ "-- -_--_ --_._- ----
VERLOREN of· GESTOLE,N

EEN Bruin Paa~,' van de plaats
Vaderlands Rietvlei, Wijnberg

Vlakte. Heeren en Schutmeesters
waar het paard moge aankomen,
worden verzocht kennis te geven
aan den heer .

JOHN SMIT,
Claremont Station.

ZUID-AFRIKAANSCH E

KONINKLLJKE MAILlHEXST

BENOODIGD
VOO R \et 't Muir .Academy"

Uitenhage, een AS8ist.ent On-
derwijzer bevoegd om onderwijs in
't HoUandsch te geven. Salaris
£175 per jaar. .Applicaties en
ge t-4igsch rif ten zullen tot op ó Juni
1897 ontvangt'n worden. :Werk-
zaamheden. te beginnen m~t Juli
kwartaal. Doe aanzoek bij den
Secretaris .

Mllir Academy,
Uiteqhage.

Oe II CASTLE MAIL " Maatschappij

DE Stoombooten dezer Lijo rert.rebeo
V&D Kaap t.ad n:aar Londen om da

anderen Woensdng, te 4 UDt D.m., nur
Madeira en Plymouth, te Bict Helena '=
Á.8cemnon aanleggende op de bepaalde tlll-
schentijden.

" 26-YORHAM CASTLK, I'a.pL HABK'!!OS ,
Jllni 9-D(J~\'EGAN CA TLK Kai'I H"!l<50J .
". t 2~RO L1..N C;A~TLK: K afJL ] lL\' El<>

Jali 1-H.AWA.BDE~ CA TLE, K&j,t. IiI.GBT ;
" !)I-TA.."TALLION CAsru, K~" DDe.u .

A.Dg. i-NO~HU[ CASTLE, lUyt. H..UlSOI
-" 18-0UNOTTAR CASTLE, Kapt HH :

Sept. I-Dt::YVEOA.N CASTLE,.Ka!" RUBlSIQJ De .[

PRODUKTE·N.

VELLEN, Wol, HuickD, enz., op
lommissie Vtl k chl Hooi.te

Harkt Pri"cn"sJtoos verkregen.

DaJeI,;k'.l "fre:,er,in~ ge ..aarborgd.

FARRIBGTOH. CHIOKEH &: CO.,
De Schouwburg,

Darlingstraat,

KAAPSTAD.

KUIB£Itl
een vergaJ
deo jingob,
Rosa ill "
&!gekeurd. '
men traoh't

KIfr. 800to rooI Rigefand, ria Lu PUlla'
OOr:xE CA TLE, Kapt HAIUI.l. omt,.. n, I! llll
DUNOL.LY CA~TLE, Kapt. W"LL .. , [. omtrmt

13 Hei, Tia St. Hekn" eo Ascen"<>,,
LJS.uoR.E CA TL£, Kapt. LE SlieR. "m'~,;n, II

.Mel. .
WARWICK CA.STI.E, Kapt. _. "m:n>!): 10:

Juni, via St. Hei""" en A..occns:nll
A rON DALE OASTLE. Kapt. BII(, ...._ "m' rult 10.

JWlL
GA.BTH CA.STLE, KApt. WARDE •. "mL.,."I

Juni.
TlNTAGEL CALTLE, Kapt. REliD.\LL. c.C;'rt1Jt

Ju..li.
RAGLAN CA)iTLK. KIll't. [la Yl'. "''1',,:;, ' J,e, .

via ~.t. Helena eli .\.~lSloil.

ARUXV.&L CAISTLR, !Up!" WI'I'LR. "m''''n! Il
Ju..lL

Voor Vracht of PlIIl1!agt' ....,rvoege l!IlIII

sich bij de Agenten V&n d, CASTLE
MAILBOOT MA USCH.APPLJ (B~perk1

PORT Et
De verda:t.g
koopUand ..,
TaJrante pie>
vuld. Dt &;,

8flge afneoll
TrRU-Art.Li.lJ t

!\ .tal en D,
hooge '·rad ••
ook orcrwoë'
ge'"en eon eu
zenden aan ,
de Londeoe.'
bevoleu tla:
word"" door
h-der jnar een
....a.u het sl"t
....n d"uk ""
dell alt ed~I~'
IlJtat Daar r.,
IDllcbti!(J ti.. .
h~l e01 rna-d d
z.al oVec:e'U:1
ju[,ileulu.

BENOODIGD,
EENE Assisteot Onderwijzer of

Onderwijzeres voor de Eerste
Klas Pnblieke &bool te Middelburg
(K.K.)

Bekwaamheid wordt vereiscbt
om onderwijs te geven in HoUand-
sch, Engelsch, en zingen (Tonic
Solfa Systeem), ook in het teekenen

Werkzaamheden te beginnen in-
dien mogelijk op deo 218160 Juli,
18~7.
Salaris £120 per jaar.
Applicaties met getuigsch~ifteo

van goed zedelijk gedrag, eo be-
wijs van lidmaatschap eener' Pro-
testantsche Kerk zu}}en door den
ondergeteekenden ontvangen wor-
den tot op 3 Juni, 1897.
.AJJeen gecertificeerde personen

zullen in aanmerking genOlDen wor-
den.

XA..tfE.

n EOCULEt<;RDE en Qngeocu-
\)" leerde Limoen- Nart je- eo
Zuurlimoen Booillt'o Vl' koop bij

C. A. v. D. MERWE,
c/o den beer STIXKJ,

Wellington.

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, -Schapen

ENZ.
U_J:ON LIJN

KONINKLIJKR MAlLDlE.\ST

unOI8'1'OODOOT.M..U.TSClillPIJ
CK.aPBB.KT .

E

I

Á. F~WElCH, .
Secretaais der Schoolcom.

Middelburg,
3 Mei, 1897.

LACTIFER
Voor het grootmuen V&D K.aj.eren

Zonder Melk
Eenl~e A~ente".

Z.-A.

DB Mailbooten der Ma.a.!6cbappij nr-
tftllen van Kaap!ftad ll&&r Engeland

ria Madeira, om dRn &nderen Woen~ lAte
~ uur I:.m., &l4 onder aanleggende

VOOR ENGELAND.
.. I~MOOB., Kalft. Gll.ln~,.

J lUli 2-SCOT (Twiu Sc"':"'), Kart L." ~ lK

.. J6--MEXICá.N, Kal}!. I\E\ .'ul.'"
" 3O-~ORMA~ .(T"-II' :'crt.~ I. K." .

Juli U-TA.B't8R, Kapt. MnRT').'.
.. 23-MOO&, Kapt. GRlnE" .

Aug; 11--3C01 (Twin "en",,) K"I" LA .. fB

. r 2;;_MEXICA~, Kaf'" 1(£\.'nLi'-
Sept. 6--XOBMAN ('1'",,, :,;crew) K", .l!v"nn

.. ZO.l-TARTA.R, Kapt. MOHn".

JOI!A:>'\EFlIr I
erUMtig kalf ct;;(. \
b!) t\fee dootIt' ,

Onderwijzeres Benoodig~. R. WILSON, ZOON: & Co. COL
I APP~C.A~IES,gepaard met'~-

tutgschl'lften van goed zedepjk
gedrag en van bekwaamheid om dok
onderwijs in het Hollandsch ile
geveu, VOOrde betrekking van ~
Gouvernante op een plaats ooge-
veer twee uur van het dorp, en ¥n
uur van de statie, zullen worden
ingewacht door den ondergetde_
kende tot de helft van Juni a.s. 1

De AppJican16 moet teo minste
het Onderwijz~rs Examen geda~
hebben. Kenm8 van Muziek én
Hand~rk zal eene.aanbeveliog zijd.

Salans £40 per Jaar po allEl! vrij.

J. D. LOUW, V. D.M. ;
Hope Town,
]4 Mei, 1897.

Mell is alhler
makoQ om Lel
koningin op [tt-
'o'~aI8 bet ga"t ._

De Xocierdnil'"
heeft w..lgt..,11 I..
In.Olr gebad ill "
(JpIJrl'!lJ.;ht "'a~ 0"

~.!, Uat dti ",.,-.

litt ~n rqJah'er(.!t)
lall l',;tru"-bu,,, lp>
dt! dl JlSt"lI ,of:J'r ,J ..

UL:' IJhU~,,· I'e/'.
kc"'l<:Il. IJj o..k Lw"
et;Jj Z <Jr n~t gelli'
b""f' c "Oorzien
pul..'c~ meer 1,.,131.
ell ,'f I:, flU een ("(Jf' '

~a.adJ J';;JII8t m~)...r
b~euWe cJQJlIlis.ile g
d'e Je traarl.or "
ttdlt O:n te jljLe~Ji

Illef! the lt toch er OJI

A I. cr UaJf"rw!izer. "
iaat be' Wm, mood
lqJ erk"nd te htige.

EXtRA !:IuurE:; 'CXIj, "~ld:.! ..,~:
G l't~Ll'li (Twirl , ·.r~,,·, h ai' J ", ,

Arid, na ~iad.~I.."l.
GOTH (J "'lU "':rc-") hal' Lie "" ,

JUtu. \ Ut lJMJJcf.;L.
GlAKA (T,,'IU .···cu). I:.&". __

J Um.
GL'AJ. (T ...in s..:n:") K ..I" - \, L- L

.J\ll .
ATHE.'l.!", K81 I "" '!. .

Gl<Et:K t r~.t.....·_:lt:\\ i h:lj: .'1. ol
(f,nlrt:Ul I!I .Jll1..

G48v<)~ (1 \Yln :~:h·\\). ";1: \Il!o.
j:! .AuguS1u~

GECLI'U U'HD ";"1'l'".' 1\"1" 1'"
...\'l)e"(!itu..,-

UOTH (T",II' Scrc"l.K"I" !:IU.~",-
t!eIJtCllt ber.

G.\lKA (1'"", I'ncó<). hal' ,,"
• ptember.

Een v&n.de hlaalsciIappiJ', r-,. '. :"o,,(lll

booten zal SOL'THAM !'Tu.\ \ c' ,,',., rod
HAMBURG, kort na d" &;". :.." rill'
deu Mailstoowbooten.

RETOURKAAHTJESnaarESl' r:U)D
gangbaar voor Ze.. Mund"ll, " 'Ie:_ c., ....
reikt tegen een VeJ'ru iDderLn il ' ":.. i'erottl
op den Dabi>cl~n Pl>SI;a~pn~, ... _

RRTOL'RK.A.A.RTJES n"al !:, \ U~
Ir.ngs de K L"ST .....or-deo Ultilel't' .• : '''Jf dl
terugreis bicnen DrIe Maand ..!. rof >, !..""
of the Castle MaatschappIj ~l,'.';,'" '.'0,

Voor Vracht of Pu..aged,-,," t:.r· ...,:.u.éI
lla:n de KAntoreo nUl de L "lOL .' :v'mwo!
Maatschappij, A.dderleyatra&t

A..A1oil

Mci !~}_Tn",' cr1 r:,f 1
S"urlJ·", t

nUff£IT8 KACHELS
fUI •• Itsttl •• te Stuo '_

kOOx. OP ROUT.
Iq lo er 'oed mede BalleD,

~AT.rGa PB.%Jzia_.

~~URGSTRAAT. KA~STAr
uBEAOH HOU,SE "

SOMERSET STRANb '

IEUW LÓGIESHUIS,

Geente Wingerd Stokken .. -SCHEEPVAA.

KA.

Gedl tlkt pn (',tr:g""("J d("~r d. !
Ae.trafJpij l"tt.n (te z...tlh.tr d •. \ ;;. .\ _.
parh, Mll b!lll Kanluur bo.:l.. '&jl L: .., '.J. b. 'I
Bttaat., Uapdad,
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