
Bezoekers aan "
ons een bezoek te brengen en, ziqn v.an
ep.n/8e aa ng3bodene, koopjes v.rzel'er ..
en, Vergeet niet: . "~ ,

De rVU!ï'i.;ld mor-t ,\'orkocht 1Vo,rden.
Roek: van PleÏ11I1l8J7J~" t~, Z .......

M:ATCURO.
l W £LT, 'V1lJ1~.
oor een bottel.
:randvlei, Middel.
verlicting. ',}fijI!
Ier. de heer J. A.. '
lu~, ...
IloeL nu .Jniten'-.
riend, J. C, "Ill
!Chegenee JD:iddtl
eumatische Jieltt
lht, A.ange~ch.
le dttizenden po
'vellgetl noellldet
va n alleApothf.
heel Znid.A.Jl'I'h

PUBLIEKE VE.R.l{GOP,IlVG., fEl'
D f: ",,,','" ""k'"d" .. I~t d_ denh_ LUCA.8. 81'EENElUMP .... A':", ~

(""r,·;", dil' VRn plan iR ne boerderij op te geven, lal pftpubliekeveiJing1"erkc,;,p
c.
n
SOH,j',P'EN'SC'

OP WOENSDAG, sa JUN)', 1.88'7. ." ft.". . r »

Om 10 uur in den 'OO"";dd,(, OSSEN , " OSSENJTE AARFONTEIN
GELIOE,N I.!! DB UDULI1fG :

"

"Vb

VASTOO'Efj, -, .', , -Ó , ,

" VOOR eene R.oodgaande
, , in de wijk KaaJspruit"
BlOemfontein O. V. '

Werk te beginnen 12 Julr, J897.
Salaris £12{) per jaar 'plu. d

school~elden.
Cerl ilicaten, met

maatschap een er
Kerk, eli van goed °"'""A h ••I••

van ue laatste
waar applicant werkzaam was
Worden gezonden naar den on
gef-eekende tot 25 Juni, 1897 .

BilIijkereiskostenwOl'den Vi,eri2'oc(jt~

J. S. THERON. "
Voor&. Schoolcom.

VAN - BHlJN'S DORP,

ha Zue de Exeetateul'8n Tfttarnentair in
den &ed.!, nil wijlen dell, huer
W:t,t.'t'lllr :,..W.'i~~, -)tisU",. GE~RfT

• 'lJ·...q...'·;lJ.'~iai lolt.wll"i lI'~11l:
DlIJ W!.lL ell a'ISMUV8' G-IQJrio.
AUc

R.TJlTNU8 y,lN Zm., Ktap", j en
DANI&r, BUTHOLOXtlV. 1'ltUT[Ji 'en
El&.N8T H ENDlulC WOU!.lIOT TRUT""" in.
dividueel en In hunne capaciteit 'al.

EX80Dtel1l'lln Testamentair in dell f-' EN ;' goed En.
B""", T•• '"l'" h.......... " ... '!soh eo. hoofdCHRIllTI~A PHILLIPI'A M.tBGAJlflTHA ~

TRUTER(geboren Wotr.uaDT)ell Pl:1'lUll vereischte. eener Protes.
BZNJAlIIlt'VAN RllTN, in mjne capaciteit: taut@cbe Kerk, reeds oooer.

als Executeur Da.tief Vu den Boedel vinding hehbén schoolbouden. Onderwiill61J1O Be"'oodiAd
van w;jlM F..... ' ..... n" N', ... SaIarUo £4.S.... "; Jog;.... ij. , Q~", iO . Jl' 'IlTIWn:II, V r~ V .

TE an B tot lO &If uur OOR de Eerste.KIas !,ublieke;"VA.N 'DHIJ'lT'B DAnp van he*' dor.,. Ula-mhtJden te School te VIctorIa \-\e t.. '
.... "' UA" I beginnen volgend k . .Appli.' (l.) Eerste Assistent Onderwijzer. "' Op WOensdag, 9 Ju.ni, f897, catdies ~~~eklijkd te zepdte~ aahn'fden Salaris £15-0 per jaar. Hij moet, '

on .rge_ en emetfl<' mg" rr ten goede getuigschriften hehben en.
ten ft uu,', ''''''';dd.,~ P. L. Lh ROUx. "'. gelijk ketnis. Tan Holland C,u.:In front van bet Kantoor va,n den Resident Ad Zoon Cl'-lf t

n-.. res : mgen P IC-O\) a sys eem,M,.;, ..... '.an V.. Rhijo', -'" Baden Montagu. Teek ...
n

en Drm.u.
Zo, M' den lJ_ - - ....., ......, (2.) Eene Onderwij.o res ala .Aasi..

Het volgende vastgoed, gelegen BEN'OODfTG,O tente. Salaris SO per jaar. Eene
in het distrik. Van R!Ujnadorp. ~ degelijke ken.is vereischt v ••
voorheen Cl.. wiIli.... na .. elijk: 'J'EN ONDERWIJZER VOOr do Engelseh, Hol/

an
d8.h. Naaiwerk

(I) Zeker deel_ de .. n\vigd...... cl III. Klass e School ta Oath. en indien mogelijk van kinder.de etfpllCht pI.. ",. .. Bakkelei oar tvale, StookenBt.-om. S.lari8 gar"'n.
Pl •• es," genOOmd .. Melkboom. £ 120 per jaar. A pplican"'n moe- Salarissen zullen Verhoog.l wors
drift." groot 623 morgen en 346 ten in 8taa t zijn onderwij, te geven den als de onder wijze rs goed uit ...
vierkante roeden. getran'POrteerd in Nederduitsch zoowel als Engelech val/en. Werk", beginnen lOene' ,_',,e-_.,.....
op genoemden FOA" JOH"""", 1>8 Af""rif'''. van ee rtifik .... n en goed kwartaal van October. Doe aan_k ~
N'CK •• Tou .... , op 14 S<lP"'rtthér. "delijk gedrag _n den onder. met ge tu iO'!>chriften bij den onder~ '_<_'"?lêii!!r

18.w. . geteeke.de toegezonden worden geteekend:"tot op den 29''''n Jnal. .(II) Zeker een·derde deel of aa.n~' vóor of op den 23sTEN JUNI

dool in de pl .. "1 genoomd .. Zand G. A. MAEDER. V.D.M.
Kraal," me' d<ln eeuwi8dure.den A. FAURE. Ho n. Secretaris.pachtgrond annex, gelegen in den Hertzog, Stockenstroom.
Kamtdonws grond te Olifa~tsrivier,
groot te zamen 3,225 morgen en
269 vierkante roeden, getranspor.
teerd op CHRISTIN" PHlLLIPJNAMAR-
GARETHA WOLFAARDT, weduwe van
wijlpn FF,INS JOH.\NNES TRUTER,op
25 F'ebruar·j, 1867.
(lU) Zeker ~euwigdurende pacht-

grond, gelegen als boven, ID het
Veldkornetscbap van den Mond van
rle Olifantsrivier, insluitende de
Leenin!,"8 Plaats" Roods Klipbeu.
vél," groot 4·;927 mOl'gen en 17,
vierkante"'o-roeden; geschonken aan
gezegden FRANS' JOJlA1\'11'E8 D(

NECKER TRUTER op 30 November,
1837.

(IV i Zeker een derde aandeel
.in zeker eeuwigdurende erfpacht
grond genoemd "Potklei," groot
17,160 morgen en 182 vierkante
roeden, geschonken aan gezegden
F!~ANS DE N P.CKER TRUTER en twee
andHren, op. 1 April, 184-3.

De Koop-conqitiën zullen of VOOr
kontant zjjn, of op uitstel van negen
maanden van af datum der ver.
koopin,L", zoo de kooper twee borgen
bf.zorgt ter satisfactie va,n den Resi.
dent Magistraat.

De A fsla~ers rechten (1 percent.)
alsmerle Tr'ansport recllten en alle
kosten Viln t,nlDsport, insluitende
uile achter'stallige belastingen en re-
cognie moeten door den koopergedragen wortfen.

Het Eigendom wordt verbcht
zooals aangl:lgeven door Transport
of kaart, houdende de Baljuw zich
niet verantwoordelijk voor senig
tekort, en afziende van aliAS dit te
boveng-aande. Het Eigendom
wordt ook verkocht onderhevig aan
alle servituten en voorwaarden in
de 'l'ransport Acten. ,',

De pla!ttsen zuUen eerst afzonder.
lijk en Illsdan gesamenlijk opgeveiJd
worden,

De verkooping zal onderworpen
zijn aan een Reserve Prijs, 'v88tgeste1d
onder den 113 Rag-el van het Hof.

Voor verdere bijzonderbeden doe
aanz-oek bij den Resident Magis.
traat, Van RlJynsdorp.

H. 'L'ENNANT,
Opperbaljuw.

('arr'"f\"', ,I ~le" 1':,7,

paar 'l'uig'en.

Tev~n8 VOOrrekenig,van wien het
moge aangaan:
200 Schapen en Bokken

2 Eerste.Jdasse Karpaarden
5 do. Muilezels
1 groot Vet Varken.

PAUL D. CLUVER, Af8IPRe~

p/k. Leeuw-vlei,
Dist. Bloemfontein, O.V.S.

17 Mei, 1897.

LCOFSTEAAT, VAN

hWlelo' :School'
, B

- 800 ielstetJis longe OoIen (allen met Lam)
12 Eersteklu longe geJeerde Ossea (Z JUl

Old).
4 Eerstetlu Yalnen. "

,
HErr JUBILill LOGI ESHUIS,

Zal WOENSDAG. 2 JUNI geopend worden le 66, Loopslraat.
---~'------------

Taf, I, Bediening en Termen zullen nieta te wenschen overlaten.
H"II/gl'rs en V rif'nden hij de aankomst der Treins opgewacht en de

UJtl'n'tl' Z' 'I':: I'POI' I'i')!age in RcLt genomen.

J. VAN .DUXJN. Ebos_4..A.a.
64, Loop.t .........

l)E ondEirgeteekenden gelast door
, den heel' SERHAS D. MAItRE

die vertrokken is naar de plaats
Kromme Rivier, zullen Publiek Ver-
koopen bovengenoemde Schapen,
Ossen en Vaarzen. Dit Vee zijn
allen in Eersteklas conditie en de
aandacht van aUe Koop(lrs hoog
Waardig.

Ko:rnt a.llen en Koopt.
SERVAAS D. MAREE.

Caledon, 22 Mei, 1897.

DEMPERS, IOORE, & KR1~E,
AFSLAGERS.

~NTE.

IA/fMfNTEN. JW!.
publ!Ieke Verkoop! ng

VAN

Melkkoeien, Va,l'kells, Hoenders,
" DOg-CRI·t," HUiSl'RIU.I, enz.
TE MAITLAND.

DE heer GEORGE EDwARDS, op ver.
trek staande naar Europa, heeft

de . Ondergeteekenden gel88t aan
zijne Woning, aan den Hoofdwt'g,
nabij hét Maitland Spoorweg
Station, te verkoopen

Op Maandag, 3f dezer,
, TEIO.15 UUR,

20 Eerste~kla8 Koeien, in melk en
binnen korlt te kalven; 7 Uitgelezen
Vaarzen, 1 Bill, 4 Prachtige Var-
kens, een l~t Hoenders, 1 Excellente
"Dog.cartj" 1 Melk,kar (in goede
orde)1 1 jKafsnijder, Voerbalies,
Ladders, M~lkerijgereedscbap, enz.;
alsmede een assortiment surplus
Huisraad. !

Terze1f(je,~ tijd, zal een Stuk
Gl'ond aan den l:loofd IVO.!, te koop
worden aang-eboli en.

J J. HOF.M.tY R, & Zoon, Afslagers.

ets toe.
llliteu4e fran{llJ
u BULLloN,' 150,000 VRUGHTBOOMEN,

Gewaarto!'gd Overeenkomstig den Naam eD VRiJ· Jan IDseiten
r :==J3, I • .EN DAARBOVEN.

)CHE

:LDIEN8T

(\ Ti!) I: < .,"or 100 en dna I'b~ven kosteloos afgeleverd aan eenigJ >:,1'11 Il.

If,;, , I ong-e,raagde Getuigschriften uit geheel Zuid Afrika
met ;"""" ;-;, IZl)cn untvi1u:!l'n.

rUl)r Ijl'l1)lt'" rCf'rden PI·ijs.Lijst en Vrucht-en-kiVookel'S Gids, Post
v lij (Engelsch . en Hol1and!'che' Edities I,

DOE AANZOEK BIJ, WELLINGTON.--
BETER.

atachapPlj

in vsrtreUID
Jnden om dID
u- n.m., lIIAr
lt Helena ea
>epaalde ta.

H, C, V PICf\STONE, Wijnberg,
ALTOOSde KaRp,Kaap de Goede Hoop Spaarbank Maatschappij 60 Slachtossen Groot en Vet

10 Jonge OSsen
200 Groote Vette IBoer.Bok_ken
100 Atiikaansche Schapen,

'Waaronder er ",Hanaen"zijn
30 Prachtige Atiikaansche

Lammeren
2 Vier-Plaats Afslaan Kap
Karren, geheel nieu w

2 Open Karren, nieuw
1Lichte Molwagen. '_

,t, HAAB ISOll
:"pt. It<>BL<8011
TJUn:1I3
apt, R10in
Kapt. Dull'CJ.!
IU.aIUSOB
pt. HAT
'pt. B.OIl131!OJ

A PPLICATIES VOor Leeningen ZUllen dagelijks in
1.i overweging genomen Worden ten Kantore van de
Billk, Groenteplew, Kaapstad

B~V. HOFMEYR,
Secretaris.

Victoria West, 22 Mei, 1897.

HOOfdonderrijzer Benoodigd WEGGELOOPEN
VAN d,e plaa~n der onderga.,-

teekenden :"7" , ' ."
(1.) Een veal merrie Ezel, 6 jar('u
oud, lang manen, gebrandmerk.t
met llOefijzer linkerkant van nek.

(2.) Een donkerbruin merrie Ezel,
4 jaren oud, ge!Jl'andmerkt hoef.
ijzPJ' linkerkant Van TH.k.

(3.) gen roods men-ie ":zel, gemerkt
J. L. op bout, ruallen ongelijl
geknipt.

(4) :KRO' bruin Er.el, geml'rkt .F'
linkerkant van den nek.

(5,) Een donkervaal merrie Ezel.
(G ElU .7) Twee zwartbruin Ezels.
(8.) Een zwart Ezel, gem.erkt F. op ,

linkerkant van nek.
(9.) Een blauwschimmel merrie
Ezel.

(lOl ~en vaal rner"';e Ezel.
Degenen bij wie gemelde Ezels

mogen aankomen wOl'den vriende_
lijk verzoc4t dadelijk kennis te
geven aan de ondergoteekenden
door wie alle billijke kosten betaald
zullen worden.

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

(en)
J. G. LOUW Sr.,

Phisan~kraaJ •

Las Palmtl A PPLICA TIES Voor bovenge.
melde betrekking aan de

Derde-Klas PUblieke ~chool te
Warlenton, verl4ezeld van certifi-
caten en getuigschriften VIU} be-
kwaamheid, goed zedelijk gt>drag en
lidmaatschap eenrr- ProtestanlscLe
Kerk, zullen door den onderge_
teekende tot 30 JUNI ontvangen
wordeD.

Grondige kennis van Ho1landBch
en Tonic-SoUa noodzakelijk. SalaMs
£.] 50 per jaar met vrije woning.
Werkzaamheden te beginnen 21
Juli, 1897.

P. J. PEROLD V.D.M.
Warrenton, 21 Mei, 1897.

IItl'.'nt 12 }ld
.ArK, omtrel!1
"0,

~ om I.renl 28

Op DONDERDAG, 3 JVNI, Wijn-
'S MORGENS TE 10 URE PRECIES,

LLOYDS'
HAB.MOTOR"

'N"".:n..d.1I.14D'Ie~_.
mEEL YU STAALr GALYUlZEBRD n YOLTQOIJG, YOLIOIU BESCHUT TIGEI BOlST

8 rt" U n., en W ft. 118J811, met 'GB!ALUC8ERD BEWEEGBARE OP
VASTE JORBJS, 'ID 20 tot iCO roet hoog.

De eenige Windmolens gemaakt mef
Wielen Beweegbare Torens. ZUllen
meer water pompen dan eenlg ~nder.
Molens In de markt.

De hOOPte prijs werd behaald door
deze, ..Motors" op de ChlCê180Wereld
Tentoonstelling, 1893.

" omtrent 10

STEL A ENBOSOH.Doorrent III

omtrent PubliekA Verkooping'
;.....V.AN _ ,

Zuive'~ en Boerderij
PLAATSEN.

-~ omtren&

rent 8 J.J~

4 __
om: reut tI

ZAL bovengemelde pu?liek WOI'-
den verkocbt op miJn eigen-

dom in NI I::UW<lTIIAAT, w ELr.INI;TON.
Wil men waarde VOor zijn geld

IJebben, of uit liefhebberij mooie
dieren zien, WOon dan dr-ze ver.
kooping bij. Alles is voor klJntallt
gekocht, en wo~dt met groote
zorg per epoortrern aangE bracht.

Indien men zijn buurman een
gunst wil bewijzen herinner hem dan
aan deze verkooping.

A. J. !lfALA '.
Wellington, 21 Mei, 1897.

J. FRED. PENTl & Co" Afslagers.

mege meD
CASTLE
( He perkt

I) E onder~eteekende behoorlijk
gelast dpor de beeren Gebros.

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

VRIJDA'~, 28 ~fei,a.s,
Op de plaat.s in front van hêt WOOn-
huis van de oude pastorie, Somerset
West, om ] 1 uur s morgens.

1. De bCI'oernde plaats de "Oude
Pastorie,"(J!!root 538 morgen, 530
.-oeden. Deze plaats is gelegen aan
den iugan~ \ arf lll't do.-p Somel'set
West, en reikt v.'t aan de Duinen.
II. De kostrifll'o plaats gpnaamd

"De Hoop." Insluitende lot 15,
"'root 216 mor'aen, 28lt roeden.
1>10'7.8 gewensch~~ plaats ligt. tege.n•
Over en grenst nan deOude Pastorie.
Op beide plaalipen Zijll er goe~e
grooto woonhuiz_en, kelders ~n bUl-
t.engeboll wen, efcellente WIJIl~~r.
den en !IToote beHouwbare landerIJen

11r. 50 leggei'l, Wijn, 5' legge's
Brllndewijn, Va~twerk: en andere
kostbare Losse Gioedeh'n.

Bovengenoemde 'Eigendommen
zijn twee der bes~ van de beroem~e
Hottentots Holland Plaatsen en zIJn
uitst<Jkend gescbi~t VOor vrnChten_
cultlllJl', on wijnbo~1II' en als Melkerij
f'1Jalgemeen plaat~on zijn zij onover-
tl·offen. :

De nabijheid vp.n deze plaatsen
aan Somerset Station (5 minuten te
"oet) en aan het \stra.nd .(ee~ ~alf
uur I'ijdens) en hun fraaie hggtng
aan den voet van d~n hoogen Heidel_
berg met uitzicht pp de Zee, ver.
hooO"t de waaJ-de, en maakt ze meer
speciaal geschikt VOor woonplaats
doeleinden.

De" plaatsen zullep eerst eep voor
een en later teza!Den opgeveild
worden.

PA ITL D. CLITVER, AFSLAGiB.. :

-------- -_._-----~-----

BENOODIGD,
EENE Assietent Onderwijzer of

,:..J Onderwijzeres voor de t'erste
i Klas Publieke School te Middelburg(K.K.)

Bekwaamheid wordt vereischt
oin onderwijs te Jl8ven in Holland.
sch, EngeIReh, en zingen (Tonic
Solfa Systeeru), ook in het teekenen

Werkzaamheden te beginnen in-
dien mogelijk op den 2JstenJuli,
1897. '
> Salaris £120 per jaar.
AppHcaties met getuigschriften

van goed Yi6delijk gedrag, en be.
wijs van lidmaatBohap e-euer Pro-
testantsche Kerk zullen door den
ondergeteekenden ontvangen Wor-
den tot op 3 Juni, 1897.
)Alleen gecertificeerde personen

zullen in aanmerking genomen Wor.
den.

-

~
ENS'!'

LLOYD13' A.ERMOTORS HEBBEN OOK IN
. ZUID A.nUK.A. GETROKKEN:

Gonden Medaille van de Landbou, VSl1l8nig.
ing te Port Elizabeth "."... 1894
Goude-p Medaille en Eersten PMJS, Johannes.
burgTentoo~~lJing ":. '" .. :. 189.')
Bpeolalen PnJ8, WestelrJke Pronncle, Ten.
toonstelling, Rosebank ... '.. ... 1895.
Eersten Prijs, Westelijke Provincie, Ten~
stelling, Rosebank: ....... '.. •
Eersten Prijs, Port Ehl&beth, Landbou v: ,
Vereeniging '" '" .... "'D 189~,. , __ ~""
.Aanbevolen dool' het Besproeilng8 epa.r.,..

ement der Kall
p

Kolonie, als het best geschlK$ ,700 Spe), Vette' Merico Hamels,'Jm water te pompen, gevonden doo~ de A
IJovernemeota Dialila.ut BoreJl te gebnuken,
of in opene putten. 8,

De Lolllpe honten Windmolen w~t n'll.
sne.l vervangen door het Stalen GalvaniseerdeilB..IOTOR.
Lloyd8' Stalen A.E1U[OTORS loopen met

den zachllBten wind, ziju geheel zelf.regulee.
l'11od,en IIV-erkon lDet een langen, vaeten slag,

Het Al11UmTO& i8 de goedkoop8te en meest-
economische Beweegends Kncht te: ,wereld,
een Pomp 'l'oelltel kost_de een welnJg meer
dan eon ~e paard, terwijl het dag en nacht
sondtV' eenig,,'toezicht of kOlten werkt. ,

Hot AEX.lOTO& neemt ook SpoedlIl de
plaat3 in van de logge en kostblll'B "NOl'Ia
LiftM " ol &kkioa Pompeu,

Zij die voornemen zijn Windmolent.oestcllen
te koopeD moeten wel onde1'8cheiden tD88cber
LloydB' Galvanilleerde Stalen AERMOTO~, OD
udere inferieure en 'N&ardclooz,snabootzlDgen,

Bet echte, Lloydtl' J.UllOTO& za-l het goed.
koopst en peste bevonden worden, en h.eeJ'1
den toets reed. doorgestaan. ,

Wanneer vereischt, worden geschikte per.
!Ionen gezoOden om het toe8tel optezetten,
tegen enkel gedeeltelijke reiskosten, of volgeus
speciale IIchildciDg. "
Schrijf om prijslijst on gefnllflchnfooD,

of zend bijzbnderhr-den omtre-nt nlepte \'~D

dcn put of hd.eveelheid wate!' enz" wam'tIIt ecne
berekening der ko ten per volgetlde post zal
toegezondeu worden.t _

.GELJE'VE TE LETTEN OP ONS NIUEW ~N EENIG ADRES;

t:.~O~.DS e:.1 C~.,
-::-.__ 40 BURGSTRAAT. KAAPSTAD.D

l I 'j) 1- J.l G TANDBN.DOK. ~E:R.I. , J() ~.r..U 92, AJIJJERLEY Sl'BAA1', Kll3psUid
!fDf;\7 '.., d toe sing van ga.q, Allev "'()rd~n absoluut zond,er P1J~ uitgetrokken, oor ,patlrnnstlllati, e tanden
-. '" '''II .. ,." ('-_HJ' mot gottd.). De .... U........
op tllkaon.e. \;elJuloid of Gouden plAten ingeset, oolr YOlpnst:; ,: ,enn
- ~. mttllodt. Billijke prijHJl. Bp~lI TU ~ ".m. JUD.

Piketberg,
,10 Mei, 1897.

P.K. D'Urbanville.

:0..

)LO"y, ~-. KENNISGEVING.
AfdeeJingsJl,ad van CaJYinia.

'LOllY,

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

koch t worden - aa Il KLA P_
MUTS.ST" '}'IE. Het Vee is uit.
muntend en in eerste-klasse Conditie.

r. E. HEDELTNGHOYS.
J. S. MA.RAIS &; Co. Ai:slagers. lt.. F. WELCH,

Secretaais der Schoolcom.
Middelburg,

3' Mei, 1897.

'HejJine VlJn een Be/astine.-

Kanloof ran den Opperb'lljuw,
Kaapstad, 19 lIfei, 1897. APPLICATIES v~r de ~tI'ek-

king van AssJstente In de
Distrikts Gou vernemen tsschool, te
Kroonstad, zullen door den onder~
geteekende ontvangen worden tot
ap den 23sten Juni, 1897.

Applicanten zullen bewijzen moe-
ten leveren van vereischte bekwaam.
heid vooral wat het kindergarten
systeem aangaat, voorta ook bewij.
zen van goed zedelijk ~ en
Tall tot een Protestánféwh Kerk.
genootecbap te behooren.

Muziek eene vereischte.
Handwerk een aanbeveling.
Salans .£185 per jaar.
Billijke reiskosten zullen uitbe

taald "orden.

G. W. .B. v. D'. LING EN, V.D.M .
Voorz. der SchooJcommi88ie.

Krooll8tad. O.V.S"
I? Mei, 18&7.

DoRPSBES'rUUR ACTE 1881.

f( ENNISGEVING , geschiedt
hiermede dat op een verga-

dering van den Afdeelingsraad van
Calvinia, te \Vcn'den gehouden in de
Hofzaal van Calvinia, op Zaterdag,
J Juli, 1897, te 10 uurues vool'mid_
dags, bet voornemen van g~oem-
den raad is de heffing van ecn be-
lastirl'g ,,<)Or t~ stellen in termen
"an de I {ide Sectie "an 'lV ~t No.
29 vali i88 I, op alle belastbaa.r
va.stgoed binnen de limieten van
genOt'md dorp, voor doeleinden '-an
het Dorpsbestuur v~n Calvinia VOOr
het loopende ja.ar 18~7.

Op last,

N. t;. LOCW,
t;ecretaris.

Ka.ntoor van den Afdeelingsraa.d,
V&lrinia, 20 Mei, 1897.

--------- ----_ ...-'--
reat

Een Kindergarten Onder.
wijzeres Benoodigd.

-_._--------------

nt ,

25 Eerste-klas Ruinpaarden
42 Extra Vette Slachtossen.

lOm

oor
'&11

Op Dinsdag, 1 Juni, aanst.,
ZULLENbovenglmelde Paarden

..4 en O~en publiek worden
verkocht te KLAPMUTS-STA.TIE
Onder de Paarden zijn el' sommigeu
Over de 16 handen boog; zij zij"
allen gedresseerd, ~n goede Conditie,
znllen zeker present zijn en zullen
Z011der Reserve worden verkocbt.

H. J. v. D. SPUY.

BENOODIGD

S tellen bosh,
.15 Mei. 1897.

,~'EN Hoofdonderwijzer voor ne
J Tweede - Klas Onsectaris~he

School Piketberg.
Moet voorziening maken 'Voor- de

ontvangst v~ kostleerlingen Kennis
van' Engelach en Hol1áDdach on-
misbaar.

Werkzaamheden te beginnen in
Juli aanstaande.

Salaris £200 per jaar met VJiie
woning.
Applicaties met getuigschriften

zullen ontvangen worden tot lSden
Juni, door ,

IS
:le
)JI

~e:~04D'p.
i '---

k
•t A. B. De VIU/ERS & Co" Afslagers.

Il EOCULEl<:RDE ien ongeocu.\.::r leerde Limoen.. Nartje. en
Znurlimoen Boomen koop bij

P.J. VAN ZIJL.
KLEEDERMAKER •
POR.T.lUtYILLB.

Paarl, 24 Mei, 1897.

T. A. WATSON,
Archifec/ en landmeter,

12 WAALSTRAA'r,
J.N. VLOK.

;'

, .



...

A,.....LI1-~U.JJ,,·JUA.tJ dringend verzocht sijade door O~O on~er.
• unners aan de Paarlonze zaak ~~rder in die Afdeehng mt te

:.~!'J; hebben wij be loten een Plaatslijk Kantoo:r aan de P~l t:!
-~~ en de heer'D, F. Marai, J. son., "African Banking Corporation

ja aangesteld aGS Onze plaatselijke vertegenwoordiger. ~
om meer plaatSelijk meuws op te nemen en Ont Lan'fl dus ID

aannemelijk te maken voor de inwoners der Paarlsehe
~~~~. De rapporten va~den Paarl che Afdeelingsraad, Municipaliteit,
~.lgjrl{tJl'tWltsJiloj,Publieke Yergadermgen, Concerten, enz. zullen geregeld
Itë~UI)Jlc~l'dworden.

Marais zal ten allen tijde gereed zIJn de namen van nienwe
1n1~1re;1~&1''en.AdvertentlCs af ander Drukwerk, Bestellingen, Nieuwabe-
rJelI,Ui!Im, enz. te ontvangen en op te zenden.

lj rekenen op de onderatenning van allen die de belangen van ons
ea volk: op het hart dragen. Men vtlrvoege ZICh bij

I DEY BEERD. F. MARAIS, J. Z008,

"African Banking Cojporation " gebouwen, P..uRL.

OVEDtE'DBN NUl ZIjtJé. WQttillg
4~bergs Ple:in," Paarl, Qnze ~Jie~~e

l'a.der, lJ..u:I!IU) FH1TU DU PLES II, [0 I1Jn
73&te jaar. Diep betreurd .
Uit Dqm del' gEzamenlijke kiuderen,

COR..~.ELlS.lL DU PLESJ1S.
Paarl, 25 YeiJ 1891.

OVERLEDEN te Woreester op 22 Heh
1897, mijn teed~rgehefdeechtgenoote

lliruA. JOfLUiNA ELIZABETH D8 VILLIERs., ge.
boren Keet. in haar 25ate JIar, miJ na.-
latende met twee halpelocse kindoren
waarvan een slechte 2 maanden oud III,

om haar varhel! te betrenren. Al81100 sul-
len WlJook IIIet dezen 81ag zwijgen en 11&11.
bidden en zeggen de Heer doe wat goed l8
la zIJDe oogen.

De diep bedroefde echtgenoot en vader,

F I DE VILLIERS, en
P G I KEET.

Per lb.

8 PORT

I. IL d.
1 lO 0
6 0 0
4 lO 0
3 10 0
2 10 0
f lO 0
3 10 0
2 10 0
1 10 0
4 10 0
6 10 0
3 lO 0
1 15 0
o 15 0
I 0 0
a 10 _0
:! 0 0
1 0 0
o 8 0

- I 0 0
2 10 0
I lO 0
o 10 0
I H ij

I 10 0
I 0 0
1 2 6

"'OllOlIl~l1U in den Vrjjstaat
De Vrijstaatsche volksraad h(., fl I

V(lO~ om verandering In d.. 1..'1'Iil} I "le
met ootrekki_ng tot het sternI' rIJ! \ "I

WOl'p61l, terwijl een motie w"ld a 'n, J
men dat da eed Tnn getrou II i , I I
den V rijstaat zou UI III u Jt('lJ h"1 .1f l 'I '
van all and re natlOnalJtelten \\ JJ J ,
erkenoen dat MJ de noodzakellJkh, 1\
de~ motie niet InZIen, rtaar hei.', ,
bek nd, algemeen begtnilcl van li, I
nationaal reckt IS dat men nit I I ,
tuten tegelijk genaturnhseert! kil,
Men kan den eed van getl'Ou" h, I I ,I ,
aan eenen staat te gelijk ge'~n II I
Engel.schman du een VrlJ!itatPr ,lall lJ
bij rpso facto op Engelschman I, li I'

.Maar wat de verboogmg' van lt,
gerrecht betreft, moet men v()h:~n_M
26 van de grondwet een m,., ld.
van § in 1',\ ee achtereen HlI;.!.Ij>1,l
gen van den volkruadhebben ltJlII~I, "
opvatting van de YnJSf.aatsche COIl_ , II
namelijk dat de grondwet door J II \ k ,
mad bek:rach[lgd ~erd alvorE'ns" kl,
van wet kreeg, JUISt "' d,IO b, I •he
dez bepaling DIet veel, daal Je .
volksraad den andere uiet aan I,.Ij J. Il

kan leggen; en dus bt'h'.>eft de " Jk-~. I
deze beperking van ZIJnt' lnachl 'i' "
constitnue te veranderen niet IIJ1ClI •
hoorzamen dan hij zulks verklt.,t

Maar ge teld dat de1.t! opvnn IIll! 'I li,

is, en dat de volksraad oub('IJI)< I" I , ,

bonden IS door artikel :!IJ 'all Il j:

wet, dan wen chen "IJ pr np lt 1\

dat een gevaarhJk hegJnstl "lJr lt ,
gelegd om zulk een groote lllt'{'I,J,·r}, I

eisehen. \\'IJ achten het 7Ayr \1 I 11_ I"

dat de grondwet op "~Il ,

1l'1JZI! gl'lnaaJ.-t eu "(,NtlNI /(1 Z',II \I
dan ge vvoae wetten 'un dell ",jh-I ,.1 I •

bijvoorbeeld door een, olbtlilll'l< r ' -
renduw, aanname door achtel"t-u \ I'
sittingeu va n den , (jIb]',,,,,) ~
dergelijks: doch \\ IJ !)eschOlll\. u I
gevaarlijk beginsel aan ~ , III d. Il I
raad de macht te ge, "U 001 C, Il Ill. \ I,

denng lU deu grond\\et te 't I III II Ier,
Iudieufmen ID den "fIJllta,l( t·. II il lj II
wu ontdekken dan kan h"l Z IJII I, I

verandenng gebeel onmogelijk j!, IJI,kl
wor-dt. Door di t t.e zeggeu "il Ic Il \I _ IJ

ge.oelen Ultspl'eken 0\ er ue \ 1'1.", 'Ij
vel'standlg en geraden zou ZIJIi 10 le{)

\'rJJstaat om III dat il't·, al hit ," " I
der Transl'aal te volgen \\ IJ \1li
slechts op \, Ijzen Jat wJlen (II 7

ttng .an de gl'ond wet 'an J. il \ ,
DIet JUIM lB, men In an !t, m"1 ,
gevaarlIjk hegJnstll te dOl'U hl'tll

):- l"t
fl lI! I

san J

~hl

be- .. tt
I "
)[dl'l
J II \

J\ I I
van '"
"'PU\ \
lt n w
J rod Il

II "

26 Mel 1&91.
• '" d.
1 1 Il
o I II
o G 6
o 13 8
o S II
o 7 1
o 7 Ó
o 11 5
o 13 0
o 8 6
017 0
o S (jo 0 {
o lJ 7
o 8 {
'I 2 7
o 6 0
o Il II
o 0 Si

.<\01 ..... "'- ... der miaht:kking
nHdNUc.k:en. De -veeutaen

werden
·óJl.v1Wr~~lc' g£wlgd, en wat de

!~' Al'SIrA(l'Ell. dokfur lei WQIJ ja e4 amen. MOOIlt er
.2 Jánl-~mitciD, c-n.r"IID, OImdtl-klll4 liCha- een draadheining ;ge~'aald worden la:ngapen" bce(ten, ~ tl.\1'w.d, boerr~gL'~!_Jap

.J. J. mpONI AFSLAGER. de, MoloPO,Aan w88 lhet op l'3adgeVlDlf
'Jllni_Wip~ "SutheriaDd ~ ,aste. va.n dr. HUTC8BOS, !:toeWe! ~e pe t reeds

tu~. • hl de lokatie te lIds-ita, dertig mijlen
10 J.. "_Sl4ngrl,,l4!I' n.biJ Tolonrhlermt;e, I~ lU'den de Malo""l was ni~"broken

kOI!tbarê Yet1'laate, u,Yebde have,COL ",Z t:-"~ ..--.~ '6 •
,10Juni-BlaDgriYier, ubI) T!iI1W1!1l'iVJ~ pe dokter bew~e Idat geene beesten

koltban: v.,eplut., !klYende have, ene. zoutten, en dat de ~ren-lUenting meer
J. J. BOll'llE YR "ZOON ...'FSLAGERS. kwaad dan goed' deed, en dit werd on-

31 Hel-MaJ tl&IId, IIIelkkoo'oen, yark.eJn,. hoel!der-, ••
kmen, liuisJ'~ eenHuk grond. voorwaardeh.lk aangenomen. Op eene
'.] JIlUI-~UDt, eeer ~OItbll", bouwpel'ceeJeu. pnblleke vergadering ging de heer FAURE
I Juni-KlOOtafiut, Kaapttlld, kottbáre bou". z lfs zov ver om te verklaren dat bij ge.~~~. . /

li JlIlu-Kletn OUfalltsl.-op,Kocberg, )e,endC na· rood was £50 ta betalen voor elk bee t
ve, hll*'-l, graan, ens. dat zon zouten r De ervaring leerde

GIDEON P. VANZf!L' AFSLAGER. dagelijks dat men in een wijd uitgestre1.;"
2 JllJI1,-Hon~ vette Kap&ter bokkeQ. dun bevolkt laud niet kon verwachten
J. W. KOORRBE8 Ja. "())., AFSLAGERB. 1 _. dad 1"'_
num-Kalmeaba:ry, vette ltapater boklroD, dat de pest 10 e lt menw geVill e lJ-"

alacht_ en Afribner 8C~. ontdekt kon worden, dat de bee ten niet
SI He-Klapmutatatie, spek vette Henno I...• dadelijk doodgeschoteq en begraven kon-

m: Jwu-Klapmnlatatie, extra Tette slaehtoaen den worden, en dat de ultroeilDgs-metbode
en Il'!dree&eerdepurden. onder zulke omstandl~heden met beaat-
VANDERSPUY,l1n[.I:<lLHANa;Oo,AFSLA.OETt~woordde doch het woord van dr. HUT-
• Jnnl-Rlcbeck WeI!t, huisraad, kar, I'aimkn, '

tnJgen, CDL, enz. 08.&ON bleef \\ et, msn glllg voort de
J FRED PENTZ &: (JO, AFSLAGERS. beesten dood te scblOten, onkosten te

S JunJ-Wellin&ton, 'fctte slaclltolilnD, beerbokken maken ellende en verdriet, armoede en
AtrlkaaulICbe echapenen lammeren, riJtUIgen. ' j

J. S. \(AlU.IS '" <Jo. AFSLAGERS. hongersnood 00 saaien,
SI Mel-KlApmutat&tJe, vette lIIa:ilito&eeu. Was het vertrouwen op dr: HUTCHEON

A. B. DE VILLIERS tt CO., AFSLAGER. onwankelbaar, de boeren kon men met
1 Jum-KlapmlltJlJit.atlc, eerste klAs rom paardtm gelooven, 0 neen; wat zij beweerden wasell vette slach to8aéD. .

DEMPERS, MOORE" KRIOE, Ab'SLAOERS euke~ gekheid, en dIt ~s nog de ~OUdlng
12 Juru-CaledoD, eerste klM achapeu, OMenCD der VIef heeren die het minderheids-mp.

VAllni!n port hebben geteokend, namelijk de heeren
FAURE, NEETHLING .I.: co, AFSLAGERS. DOUGLAS, FAURE, kapt. BRABA~" en
2 JunI-La Motte, Franscbboa, losse goederen, de beer WARREN. In de oogen van deze

w H 1" KLEYN, AFSLAGER, hesren is het niet genoeg "d,lt tallen
6 en 7 Octobcr-RaiclriVlet, Bredaadorp, WIj)' van beesten gered weri:l,eu," en dat dekot!tbare vaste eIl~ goederen.

geante beesten maanden lang onder be-
8tnette beesten gezond bleven, en dat ZlJ

die twee en dne maal geent werden ge-
heel vriJ bleven. Dé erV-<lrlllgdel' boeren
gold Vool DIets, men kor niet aannemen
tlat de boeren lets meer konden doen dan
ue veedokters. Eu het gevolg van dit
ongeloof zien W1J In de armoede van
houderden, In de kale streken 10 Bechua.
nal,lOd waal'u al de bt.-esten wel-den
doodgeschoten, 10 eene steeds vermeerde.
rende Ult!,"3af Dit 's lands kas. Waarlijk
dH ongeloof wel d dnur betaald. Het 18

te hopen dat de regoor'ing nu toch tot
andere mZlchten gekomen zal ZIJll. De
heel FAt ft E heert zoo dik\vl Jla gozegd
dat zljn pohtJek UItgaat van. dIt punt
het vertrouwen der boeren-bevolkIng te
WlDnen, dat men wtl aannemen dat hl)
dIt Ulet alleen JD woord maar ook III daad
zal doen. Men kan toch Illet de sympa.
thle en medewerkmg der boelen-be.ol-
klUg verwachten, als ZIJ OIet geloofd \\01'-

dell, mdien bun el"V31,ng voor ruets geldt.
IndIen de 'eeartaen on voorwaal'dellJk ~ ol _

den gevolgd.
Wat de aanbevelIngen VOOI' de toe-

komst htotn ft, zIJn WIJ het volkomen eens
met de meerdelheld .an het comlte. De
m,slukkmg die "IJ be:sproken hebben
brengt ons tot het beslUIt dat WIJ een ge-
heel andel'en weg moeteu msTaan. Geeft
de pest O\'er aan de plaatsehJke commIs-
sies, laten de vee.dokters dokteren en DIet
regceren, eu de beesteo gceut en ruet
doodgeschoten worden.

flJ "lo:ll ..
r>ll I, ~llld~hof
y,trut.n l\egern

l\ r "'-pI0..1t. I"
fil i I dt UllMla.at

l,( Il ~(_haa Jl gC'H
afKn.lIn l~el1

lP'
le

1

"

PCl'én
G'na'tet.u I

Appelen ...
KOoi ...
Bloemkool
htda~8:.-

26 Kei UlT.
• L il

031 OGt
o 0 I} 0 1 6
o J to, II
o 0 lt - 0 0 '1o 0 , - 0 0'8
OlOO OlOt
100-100

Eieren ''',
8!>ter
Gill....
Le.mO®en
ZUlU'lemoenen
N&rtjell ...
Peren ...
Appelen ...
Wdappeleu
Pabatu ...
ar"ten (groene) ...
Boenen (groen) ...
Kool
Benden ...
(""n""n
Rocnden ...
Kalkoenen
UIen
Bloemkool

011 0
o I 7
o 0 ,
o 2 11
o 1 6
o 3 9
o 0 7
o I 0
o • IIo f 0
o Iii 6
o 8 0
o 0 ti-o 2 7
o 3 0
o 1 6
o 2 9
e 6 1
Q 0 Il

--r-
PORT ELIZ-.AB~TH.

VA~

zullen vergoed

J!£ ~
Publieke

R dg d 0 d .. B dl'gd OVERLEDEN op Il dezer 11&11 zIjneon aan e n el'llJzer enoo WODlDg Klom Olifantskop, Koeberg,
ASDRE!" Lt rHERUS VAY DER Sl'l:Y, 10 zIJn

wijk 69ste Jaar
VOOR DE

ttouvts. School te Vlakbult,
Ficksburg, O,V.S,Verkooping

LOST TRANSFER.LOSSE GOEDEREN, APPLICA TIES "oor' bovenge-
noemde !JetrekklDg' verge-

zeld Ian bij de wet vereisohte certi-
ficaten en getuigschriften van be-
kwaarnl.eid, goed zedelijk gedrag
van de laatste SchoolcommissIe en
den Predikant Waar applicant werk-
zaam was, alsook lidmaatschap
eeuer I'rotestantschs Kerk, worden
door den ondergeteekendo lllge-
\,acht tQt den 3dcn JULI 1897.

::lalalïs £ 120 per annum en de
Sohoolgelden.

Werkz.lamheden
den 12 dell Juli
mOf!cllJk

Kenn I ~ van hl Ullek L'en sterke

-TE-

ULa :Motte," Fransen Hoek.
NOTICE It! hereby given that
L we intend ayplying for a ee-r-
rifled copy of tbe Deed of 'I'raus-
fer made on thd 29th day of May,
1873 by GEORGE SEBASTIAAN NIIn;,
ouur III favour of JOSLAS ANURIES
ENGELB1mCIfT, whereby (a.) certain
r~.part or share III the perpetual
'l11ltrent place called "Obphants
River," bïtuate 111 the distrIct of
ClanwIlliam, Fwld-col'Detcy of the
Mouth of the Ohphants River,
measllrmg III tbc whole 14011 mor-
gen and ;jtjJ squat'e rood~, (b) cer-
tam ·d. part Ol' share III the per-
petual qUltrent place called" Caroo-
I lakte," situate as above, mea:surmg
In the whole 3531 morgen and 15
square roods, (c.) certam .h part
or share III the perpetual qUitrent
place called" Konaquasberg," situ-
ate as above, measurlog 1n the
w bole 3000 morgen, (d.) certalll 1ih
part Ol' share of and III the perpe-
tual qUJtrent plac2 called" Kabe "
" Kamma," SItuate as above, moa-
lSurmg In the whole 17G04 morgen
and 580 square roods" as conveyed:
and all persons clallnmg to have
,lilY objectIOn to the l,,:slle of such
copy are herehy 1'(''luII'ed to lodge
t he same, 111 wntmg "I t li tlte
R('/S'stJ al of Veeds IU C.lpO Town
wlthl[J foulteen tb}s floln the
publicatloll of tLls llotlce.

Dated at CajJe Town tbls 2Gth
da.} of .May, 189i.

lt)C..ANLEN & i-:)YFHET,
.Applicant's Attorneys.

0' "t, Inferieur
" vL16 • •

10,J:Idon~.(jongc vogels) .
" smal en bard
" chICks

Slaart WIt
gukleurd
donker

.. BB
v &.LLJ;N-On' cl'llndcrd.

II

"g\ ti

\I

"" IrtflJ

il j\ l

.)1

d •• '
't~rt: 1
l!O Ul

(VaR de lIeertnHn'ocl" £oub_.t Oo.)

20 Mei, 1897.
VOGELETJlUI8VflEll • -WIl hebben de gewone

drtedaagsche '<!J'koopwg rau de weukll'f,1.had,waarop
de pnjsen der '''rlge \\ook ten voJle opgehouden
werden UIt de hand ook "'Ill! er ren redelijke
aaD vraag VOOr ongt!l!OOrleerde 1lO(IT~n, de aange.
bodene prIjzen cen ,erhOQ!,'lDi van li tot lO I>creent
aaOloofleIlJle, In vergelIJktng VAD d e lIOOwa~ 1<1
dagen geleden. WIJootcereu -

li, 8. cl
Witte !uper.elU' pnlll4.. 6 10 0

n prtma 5 0 0
Ecrste '\I tte 4 0 0
IC~eede " 3 0 0
Derde n I 10 0
wlJrjCS 8uperleur 4 0 0

goed tot gcwooll 3 0 0
tweede ... li 0 0

" derde 1 0 0
[lyoeks (fancy) . .. 3 10 0
Z_rte goed tot supm bng 4 10 0

" nuddelm 2 10 0
n kort I 5 0

Zwarte IOf~Tleur kort .. 0 6 0
n vlos • 0 16 0

Vale. goed tot super lang 2 lO 0
medIUm I 10 0
kort.. 0 10 0

o • 0
o 15 0
2 0 0
o 15 0
o 5 0
I 12 0
1 8 0
o 15 0
I 0 0

Per Ib
Alerm"", 10 bells, ongcsortecrd 0 ai - ij ai
OeschOICll 0 2i - 'l 0
Kaapscltc per .tuk 1 0 _ I 0

n lammer cn beschadIgde 0 a - i.) 0
Bok ,.11un, gesorteerd 0 Gi _ 0 91

"lx~cluullgd 0 0 - 0 3
An;'~lI"'s, gCJSOrk'Cnl 0 4. _ 0 0
Angoravellen, g~oreu 0 Bt _ 0 ~

~ bescbadlgd 0 It - 0 0
lIutJen droge 0 5-l - 0 6

drllog gezonten 0 Ó 0 St
" Mtte 0 21 - 0 0
" MoOI!'beschadIgd 0 4 - 0 f i

Spnngbol<vclJen . . 0 6 - 0 6i
HOKHA .. 11 - UIlr.e !..ondellsclle kaloel. getlat

20 dezer, rapporltlert Hc,lelrjk.e zakeu "orden ge
dn.~n op do basl. van lilt!. voor Ult~oeltle cerstcn,
en 14i,1 .oor korle eer5tcn. PI:\IIISChjk,tegen hct
cf[ule mn vefledeu weck onh lngen koopers \'erder
lo<tper kabel eo t..-cc koo)"'n 11ltde hnd werden
grs oten, bestaande UI' 150 tot 200 billen soper
I D;oe <>ersteu tegen 13d ell super Iammen'ol legen
1 i,l Er IS steed_ go"de Mn vrn.1g ~oor goode,
I.~~e eem ..n te::cn I iId , en 6uper 1&mmcnrol tegen
15,., '. eriiOltetdene klelD~ pereeeleu medIUm
eersten "jn verkocht TOOT gil. en Iamme.r"ol
voor Hid tot 15<1. Koopera vragen nog Our
[lltgegromde een:ien. en aUes w..t hIeraalI Illet
,oldoet komt Dlet In aanmerkIng en -lIjdt wal
plljzen belreft Op Dinsd"Wl pJ.a.at.elljlw markt
\\ erden 16 balen en 48 zakken rumgeboden en Il
bIIleu en :IQ zakk~n verkocht Oompetitlo was
redeltlk en de Jonjzcn waren onveranderd De
uitstallIng beston Toomam~blk mt gemengde wol,
(be voor IOd kJt II Id. verkocht "erd, en 12d tot
121d mor laoge ongesorteerde eersten bevattende
gedeelteltjk lammerwol WIJnotecren _

Jl. d. Jl. d.
Super lot c.,tra 8nl",r.. 1 a _ I 4
Korter gemen)'le bokjes lIt - I 2.
Super zomer cerste... 0 0 _ I I
lloede ord lDalle zomer eerste 0 Il t - 0 12 t
Wmterhanr 0 0 - 0 0
TI,ecde 0 8 - 0 9
Lokkerl . . 0 " _ 0 [>

WOL- Onre Londunscbe kabeJ, gcd. 20 dCler,
rapporteert _" De voorUltzlcbten vall '\\ol ver.
beteren I.,oqdensche verkoopmgeD bhp'en ferm
'oor vet" ol Over 't algemeen Snecowwltten en
gc" assehen lIjn schaarseh .. Plllataclljk weIDIg
za!ten ~Iln op deu! markt gedaan, co dIe IS zoonl8
verleden "cek gerapportCl'rJ Er I. nog een ge.
sl"d'ge aan.rtlllg voor korte en mldtlelmatlge
K ..roo vétwoJ vaD goedc condllte en nIeL foutle!,
tegen 4trl tot Hd en super hebt graneld vet \Vol,
kort tot LLlddolml\tlg, tegen 41d. tot 4N. Er IS
ook een kleiDe aanvrAAg voor IUper sneeuwwlttcn
met foutId, tegen 11 id tot 12<1, en een paar kieme
peroeelen zIJn vprkocbt tegen deze prijzen Op de
plaatscltJke markt vandaag werden 267 balen aan.
geboden en lJ 1 verkocht Com~t"t1e W8S oyer 't
algemeen goe<l, en de prijzen W&len IPtWllt ten
gunste van n:rkooperl!. 16 balen utra super lange
OD lichte grnaveld vet'\\ ol '\\erden ingehoudeD tegen
bid 8 balen middelmatJ8'! tot lange Karoo
vet" ol. lichte cqndltle, WC1'flen ..erkocht voor 4td
24 ~jen D'lddclmatlge OoIesberg vetwol werden
verkocht voor "~d 2{ balen mulcJeImatIge grM-
veld vc(wol, hcpte coocl!tie, \\orden verkocht .oor
4td, en ver'8CheJdene rereeeJeu korte tot middel.
bare Karoo .et",al, Ietwat fOlltief en leeht uit.
<lende, werelcn vcrkocltt "oor SN. tot 3i. WIJ
notecren -

>
tr .,
",
I
I
'4
j

~

'T\.E ondergeteekenden zullen voor
li rekening van den heer S A
Cn.UER , J. F zoou, (die zIJn plaats
uit de hand verkocht hpeft) Publiek
'Yerkoopen

Op WOENSDAG, 2 Juni, aanst.,
's morgens om 10 uur,

De volg~n,ll' I<).,~:gOyll't"l'll

10 Stllkl,lten, I') Kililln, I:!
Pijpen en ObhoofJco, 1 TI.Lp' CII
Onderbahe, li I>[IIIHII f),tlll",

,Trechter:>, Emlllt:t"III KlalJltl, I
'Wijn rom!" 1 :-:IIIIX'I rump, 2
BrnndewlJo KelLI", (~lcl\Lll, hkk, Il,
en Vorken, 1 L(tt .\I.lll<l, 11,.2 Lad·
ders.] NU:'lIwe Hob'dg'til up VCL'Il'1l

la NIeuwe Af,laal! K'lpkal1L'1l uo
I MolwltO'llD, 1 BIIJg'.\, do
1 Openka~ tlu
1Os en Wagcn
00 Mudden elCn, 1 lot Akob
3 Paar Achtel _UlgCIl, I, Zeiltjcs en

Zwing ...]"
faaruen, \\a.lrolllJlr ']'.Idl br ; A I'PLH'.\'rIES 'OOI' UC lwtrek-

paal·den I ....~ king ,[lil Hondga.lflde Ontlcr-
,4Donk(')~, lf! tlL'''tl'n, I/I) \dll \11J7.tT tt' Hl'Jct"poort, I\IJh. Bon'Jl

Varkens ..\lodderrl\ICr, f)ht. Bloemfont.€lll,
I lot Beeste vellen, ~f) Hullln -tltk- ZIIllcll door UCII Ondergl'tt'<tkellde

draad \\ ordcn Oil t \fW; CII tul JIJ J U~ I
lO Rollen r\ltllr]g lj dId, lU ld~I;-.

lJzeree PalPn, en \ldt IlO_; \lIderl CLltlhc:.ttlD met gellligschnftell
worden aall~~·bu,Jlll. 'an hekll.l.llldll'ld en hclY]]" ,au

Af I I .ltlilld.at~l'lr.lj) ('ell('l' l'J'u!.estant'cheFaurel Neethling &, C~., sagers, Kei k C11 !JC\\II~ '.111 goed zetieliJk
Paarl,~j)[lI, ],",'1; /1C;L'UIUg \'!1I Jc Lwt,~te ~choolcom-

- / Ln I".~,t' Ll~ dell I'lL'd Ikant wnal' Ap.
phlallt \\ el ].;zaam wa.s moeten over.Onderwi)'zer Benoodigd, I gL Ipgd "orden

I :::i.dam £ 12U P a. en do School-- -- -_ Igelden.
l':- \ PI'LICáTIES, \ an Ullc-'e1I11lnle: Bdhjkc rpbku"ten "orde!l \ergoeu
~',r Pcr;:,o'H II, \ OI)l de l:olldg';ufI(Jt'
~:School ~C Hlll!t:flJdlll ill dL: \rlJk Ds. W A. Dl TOIT,
:,-MludclI\cld, lJIst Boshof, zu1ll'll ,'oorz. SchoolcommiSSie.
"{loor dell Onderg'l tee).., mIe IlIgr-
;f I IJ) JUf"I DCI\l'baorp,OYS,·'wac1t "ore ('II tot en _~-tln ., 21 Mei 1ElUi.
,,1897.
.-' Solliclt.II1!,·n ztIl!L Il moe tl n (IVl r-
!!leg~cn (Ieeer t l !JCI'L'r Jl) .1bé h rl Eten
'< ....an bekl\R.<1Ilt11(ld, ~()\(I zulcltJk
~drag vali tic' la.lt-te SllJl)ulcom- ( EI il \ 11.1l lf

, lDISSle en ';Jn drn 1'1edd,ant II aar HeulYler WIJkKalferrlVler, dIstrIct Bloem.• ' I I

"'.;Applicant I'lrkzaa,11I 11.15 al"ook fonteIn, 0 V,S,
Lidmaatschap cc nel' l'role"t.IIll-:!che

Kerk ,t !'PLICA Tl E:-; voo I' bovenO'c-
,I SalulI" £12,) p~'r jU.lI Ilt'lll HIIS L~ noemde betr'ekklll" \'ergez~ld"'ae 't:llUolgddL:!J ulr' Lll'rllngen. "an 'ftC('ltltict'prdp afsch~lftell van

BilhJke rt "kv-teil zullell \ t;rgoeu I getlll~,dll'tftt n van bekwaamheid,
"worden. U d (_.
' Igut' ge I'Lg (, ,In dA lclat:-oteGcllOol-

<' \\" cI'kzaallihul n tt! bt CTI IIlJeli op eOml!ll~"le l'll del! Predikant wa.ar:12 Juli lb~;. .,
, '" I dPl'ltcaut '\t'rkza~tm was) alsook
";'} C J G HO E \' E W,\ L D, IlHlmaat ...chap eenel' Prote~tanbclte

l~ k
~f'i :-;ecrctall~ :-;Cl!(XJ!eUllllDl'SIe Ker , zullel!doordl'nolldergeteekell_
" 'PetroneJJ<llSfoll tll n, de Illgewacht II orden Diet later d,tn

P.K Elcbhot, j,'logl.l.lgtl', I ~.) Juni e k. Welkzaamhe~ell te
Vist Hosh()ff, () \ SJ I heg'lIlnen ;1,1 dl' Juli VaCaIltie.

~lel l.-l~j; I ~<lLlrI....£Lu pel }lUr ln Je school.

r

g!'ldlll Alleen ungehllwde personen
------ - kOillen lilaallInel klll(T BillIJke
TWEE O~D(._;l{\\'LJZEn~rn'l"kolStell \\oruelt \ergueJ. <}

\Oul. 1J)o; J"\l'OBCS MAHAlS,
Seer", ::lcll()o!commISSlC.

Sr.HUTBERICHTEN.

te beg'1nnen op
e.k. op zood ra

lanbnt'lllJg
DtlliJke reiskosten

wOl·tlen.

P WILLE,
;..Iecn·talls Schoolcommissie

(\Jlll mundane k,
DI~t. FlCksbllrg,

1 i Mei 1897.
O.V.S.

Aan Onderwijzers.

KENNISGEVING,

In den Boedel van wijlen den Heer
ANDRF'AS Ll TUELWS 'A~ DER

SIT), van Klem Ohfantskop,
Koeberg, Kaapsche AfJeelmg,
108/650.

ALLE Personen die eemge vor-
derlOgen tegen bovengenoem-

den Boedel hebhen, worden mits
dezen op~eroepen ze biJ den onder-
gel:.eekende III te dienen aan zijn
Kantoor, 49 Burgstraat, Kaapstad,
billnen Zes \Veken na publIcatie
van deze KenmsgevlU~ en alle
Perso[]en aan gezegden Boedel ver-
schuldIgd zulks te betalen terzelder
plaatse blDnen denzelfden.. tiJd.

Gedateerd te Kaapstad, dezen
2Gsten dag van MC! 1897.

D. FRED. BERRANGE,
Executeur Testamentair.

Rondgaande Onderwijzer

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

AA~GEHOUDEN In bet Bchut te U1I-
spanntng 0\ er rlen veroorloofden tIJd

en te wurden verkocbt op 29 MeI, 1897,
Indien nIet be,ortlns gelost _
I Een "lt schunmel MeITIe, gehrand

~ op recbt.el uout, bepard
2 Een bl'um rUIH Pall.ld, kol ~oor den

kop, bejaard
j Een z 1\ art 8cblmmel MenIe, kol voor

dell kop, getopt.e staart, 3 of 4 J'I.I\I'oud
4 Een donker brow rUIlI Ezel, krom

IiChtel beenen, omtl'ent 3 Jaar oud.
IZilK S GOUS,

Schutmeester.

Artillerie School te Bloemfontein

Afdeel lO g'S I!lads kantOOl,
CaIVlDla. 12 Mei, 1897

s d
!i:xtra il. 12 maap. gTJIoBveldvette 0 61
Uood tot super "" 0 4t
Kort tot mlddclm. grasveld vette 0 ft
htruuper 12 maan. k&roo vette 0 4i
Goed tot" , ' 00 it
Kort tot mlddolf1). .. i
Zware .leeMe vette 0 3.
Rawe en gekleurd vette ... '0 0
Extr. S Ulten~ sneeuwitte 1 Il
Superlennl' .. 1 I 0
Goed .. " (Jil
Slechte en met onkruJd " 0 10
Op hct_land gew~en droog 0 8f

, 1 slecht 0 7
Rnwe cn gekleunle gcwM!lChen O.
7.warte luwe ge ....iJ.s8cbcn 0 8t
WItte krulsms ge",asscltcn... 0 7t
WItte rawe 0 A

" GEVRA.A.GD.--_
llOofdo.nderwlJzerl Sala.ns per An·

numl £200,
Assi.stent, Salam per Annum, £120.

(, PPLfCATl E~ IlId (;('tIIIO'-n. Scilliftt'll \ ,Ill I" bl aUlllhelJ,
'goed zetll·!tJk 1.;1Jl ,lg' \,lIl dl la,lt"te
cilioolcOIllOlI"'Il' III d('[] l'J Llilkant

'WJ1-ar Appltc,tilt II l'l kzaalll \I ,1 , l'n
Lidmaatse IJ ,lI' l't nl r I'lllt l'"tan ts!.:he
Ferk te \1 urdul lll~L'ZI)OJLlI naar
~nOndelgdl'ektJlld{ I,JI 31 JL'!..I
189ï.
" WerkZ1.111ILldl·U It II,'!.;'lllOl'11 z.tXJ
~edlg' 111(>;';t IIJI,
Billijke I, ,-"",1, II I\o,d_,u 't'L

8'Q{;'d.
Naderl' 11 i I' dl lt lt

nrtkreg' Il lllJ,
K -\ 1'1 1 r, I \ .\ L Ill~ L ( Il 1',

Arid Ier! h.l I,,, t,
.l3loerJlt"lJtl II, ()
; ~4 ~1l'1 I ':l'I;'

Kopjt'skmal,
P.K. KafIerr'lvJL'1' Sldlllg, O.Y.S.

~rel, !tHIi.
---~- - - ----

Rondgaande Onderwijzer Benoodigd
TE

IN bet scbut alhIer beVlDden zich boven
den veroorloofden tIJd, 1 wltscblmmel

RUlllpaard, 3 Jaren ond, en 1 zwal'tsclum_
meI Heng,tpan.rd, wet bles voor den kop,
on.trent 2 Jaren, oud met twee WItte o.chter.
pooten ouder de haksebeen, eo rechter
voorpoot \\ lt. tot onder de kOle IndIen
lllct geloHt VooI 26 JnOl, 1897, zullen de.
zelve op cl",n datllm ;nIt de Hchutkmal
\erkocbt WOlJen 's morgens om 10 UUI

MATTHEUS ME~T(JH,
Sch nlmecslm

Welgevonden
l wUk Modderrlylerl DistrIkt

Bosbof, O.Y.S.

\ ::',

,\ PPLlI'áTIES \L'r;ezekl >.tn
Il. geCt'l ldlccl'rde af"cImf ten \ an
get u Ig<dll'l tll'1I ',UI I)ekwrullllhelu,
gOt'd geel Iag I nu U(' l<l.atste School
COII1IllI;SSW en Pl'eellkant waar appll'
Lilit \le[k;~lJ.llU lVa~, alsook lidmaat-
"('II,tp lt'nel Pl'Otestdnts:be Kei k,
zullclI duor Jt'U ondel'geteekende
11igllI.I<.:Irt 1\00dou tot op 30 Juni,
l k \rerkZLlJ.lDbeden to begll1nen
')P 12 .Jnll, ek.

:-"u1a l::; C I ~I) per Jaar on de
:::ichoolgeIJl'1l

Lo.(ws £18 per Jaar
Billijke I'el"ko"ten woruen 'er-

goed
Alle~1I ongehuwue pel'sonen zul-

len lO aanmerk mg kome[]. OUFFETT'S KACHELS
ZUI de Bestu 011 te Stolel liet

K.OOL OP HOUT.
lel lID er goecl lIede BlUel,

IWAT:rCJlD pa:rJZlEIN.

Mamrt', Ulst Malmesbury,
25 .Mei, lS!)7

H. MAASDORP,
f.$mI1, letuu en Trlllsport-Ultmabr,

~, LO 8o-uth African Chambers,'

ST, GEOBGmlBTlUAT,

KllPSTAD.

F W C. YAX NIEKERK ,
Secrcltans ::lchoolcotnm18S1e.

P.K Osfontem,
D1:st Bosbof, O.Y.S

18 Mel, ltl?'" I

2s SURctSTRAAT. KMSTAoI'

Maatschappij ian de Sandt de Villiers
BEPERKT

HET zal ons aangenaam ZIJIi
indien de Afslagers, WIer

verkoopingen door ons geadverteerd
worden, ons de prijzen dIe zulkl'
verkoopmgen opbrengen, wlllen
melden.

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

Een paleis VOOr den g-Ouverneur
SIr 0", don Spngg het'ft t(, H, I, le '( I,

twee ...tukken glond met t\lt'. hlJll~li ti' jl

gekocht. Charley's HopE'. 'oor J, "liJ \ Pj
1:14.tXlOen daar naast EIlDlllle "Il I, 0
heel' T. J. Andel'son yoor d.. 'Il

t20,IJ4 WI. Eel'Btgl'noemde zill a.'
milltalle autol'ltetten geg-eH'n 1\ lel
ruil VOOI' de Amstel.brn b,lttt'IIJ I
andere om een palt'J~ \ OOIdlll!! "'!-J I' I r
op te bouwen Op de begl"(ftlll~ _ e'"
som .an tlGJH)(I gt'plaalilt "111 "II I ~_ {)
Ulet dit palus te maken, d,l{ II'" • il
zegt 1:i2,IXHj zal ko,tnn ~l, Jil , I, __ ,
uaan III dau lWllit de , m,l/< \I I I~ \ II
het oude gouveInemenhhllJ' 1:1 )\ <Il" ,j

\l'orden' Zal de gOU\(,IUf'Ur il/ooi IL er
III Kaapst.td komen woneu'

Dit goulel'nementsllUl~ \Id' , I: il'

Valentyn, OtIglDeel hN till Il IJII- I,r
gooleinelll'rl. ~a de ol't'rgl\t " je
Kaap mlWIt woonde g"U\"ln, II lalr...o
er ID lOuLIt hiJ naar Hol!anJ tt'llldllrt!.
SIl' ('harles Soillel-;;et ",h d, It I, c

gouveInelIl' (he daal ""OU,], 'Ij" I r.
hebl~u al de gon'el'neUrR daar gHI (I, I
Het voorstel thans tS (!lU der, l: 11\ Jll'llr
geheel UIt de hoofd;;tad nadl HUII,J,I >(h
ttl \elbanueu, en dit ten k",lr I 'Il Jl li_
stens 1:lOU,(WI\I. III .e(·n liJd d.II I" 1,1 I
getel!iterd \\ ordt dOOI de n'e"'~t II!bnw.
del pest.

\\'IJ guunen den gou Vf'ruelll I III I u~e

IDI l'trt(;gun \l'uord I~I

Iii 111(i~ AfntalJ

\ fil en de namt'1
elll {lJZ lullen
lunJcll \"forden
Jillllllcwdilk le ,
k, rdee. In de p,

DE ZUID-AFRIKAAN
V!RIINIGD MIT

ORS LAN:O.
DONDERDAG, 27 MEJ, IM~7.

Eene totale mislukking!
Heden pubhceeren WIJ het tweed!l en

laatste rapport van het l'underpe!!t-select-
comJt-é, en als WIJ dit rappOJ't te samen
met dat ovel' de helDlDg~kontrakten lezen,
dan komt el' slechts één gevoel biJ ons op
de geheele Ondel'Dellllng der regeenng
ter bestrlJdlllg van <.lerundeI pest was een
onvoorwaardelijke, absolut.e nuslukklDg.
Men heeft goede bedoe!Jngen gehad, en
WIJ betwijfelen het ruet, dat de heec
FA URE zlJn best heeft gedaan om de poli-
tJek van dr. IIUTCHEON nit te voeren, de
ondernemmg, df' pl'oef, het expenment
beeft het land £ 850,000 gekoBt, doch ze
was eene mIslukking. Zelfs het minder-
held8-mpport, ondel·teekend door 4 der
~ leden van het comltk, waaronder ml.
Dlater F\UftE, werpt welDlg hcbt op deze
on<Ïemellllng, de mlSlukklllg komt daar-
III even dUIdeliJk aan het licht.

De run,lerpest·commIBsle In Bechuana-
land \\as eene zoo groote mislukklllg, dat
de heer FA URE zelf tusschenbelde moest
treden om een elUde te maken aan dat
publiek schandaal. Het rapport van het
COmIté toont dUIdelijk aan dat er geheIme
raderen acbtel' de commiSSie aan 't wer-
ken w'dren, Ja, twee leden, nog al de 'oor-
zIttel', dl'. HUTCHED:' en de heer Cnos-
BIE, ontmoetten den hoogsten tenderaar
voor een hemmg-kontrakt, zonder mede-
weten van do andere leden der com-
missie, kwamen met hem tot eene ver-
standhoudmg, en zoo werd het kontmkt
Illtgegeven I AI de dl'aadhemingen dio
dool' de commISSIe gebOUwd werden, wa-
reu nog lIIet half klaar toen de pest reeds
hare verschIjning ten ~ulden van de liJn
maakte! Wlj gelooven Illet dat er éen
verdedtgm' van deze bel'llchte runderpest_
commISSie gevonden zal wordeu.

De pogmgen, die aangewcud werden
om de pest Uit te roeien, w,U'en hopelooze
mislukkingen. Dit wgt het rapport dllr
meerderheld, en de mIDdel'held maakt
eene Uitzondering l'UOr de llistrlkten 'an
Hay en HeJ'lJert. Maar men moet Diet Yer-
ge ten dat el' groote tWijfel bestaat of het
geval te DanIelskuIl ook l'l1nderpest was.
Het is bekend dat de galzlekte daar
heerschte en dat het moeilijk ISln 't bEjf,'Ul
rundel pest van elie zlekt.e te onderschei-
den. Maar al geven WIJ de. uitzonderingen
van de mmderhe1d toe, dan staart de VI'ee-
sehjke 1D18lukking oos nog in 't geZlcht. ACCijns in den Vrijstaat.
"Uw COmIté heeft bevonden dat het dood- U B

lt loemfont.em h~bben "IJ het "01-schIeten ~an beesten 8oU!8geheel zondel' gend speclale telegtam ont7'dUgen;_
onderscheid en achteloos wel'd gedaan, Ja
het was zoo (!f'g, &tt niet alleen de betrok- ' De raad heeft zonder tegénatem aan de re

geermg opgedragen een wetl!-ontwerp In te
ken boeren, doch ook leden derCOmmI881e dienen om Reil aceUns~138tllll{ op !Sterken
obJect-eerden <cn pl'otesteerden tegen (lIe dnFlk te leggen, plaatselIJk gedistilleerde '-00
wIJze van utt.roeimg". Welk een beeld Van ;:~:IdI~gevoerde De hoegrootheid werd nIet
ellende I'oept deze ZlU onB ulet voor de

II d Yolgens het nieuwe tolverbond metoogen I oe IkW1JIs hebben W1JnIet deo VI'lJstaat heeft de Kelolde het recht
gedurende de afgeloopen maanden, ge- op VrIJstaatschen drdnk dezelfde belas-
hoord van de afschuwelIjke wreedbejd hng te beffen als op Kolouialen drank
waarmede men soms te werk ging. Meel docb de gezamenljJke belasting der Ko~
dan eens wel'den zelfs gczlJute béestel1 dood. lOD!e en V rIJstaat op VI'ljstaatsqhen drank
geschoten I Dagen lang moeSten de al'me mag DIet grooter zIJn dan dIe del' Kolonie
menschen in den stank del' onbegl'aven of aHel'n; Zeg nu dat de VJ'Ijstaat eene
half begraven beesten leven, gezonde en be- belasting van 1s. per gallon op ZIJD

eigen' brandeWijn legt, aan heeft de
smette beesten werden tezamen In de kra- Kolorue het recbt Vl'ljstaatschen brande-
len gejaagd om doodgescboten te wordexl, WIJD met 2 s. te ':>elaaten, want onze
AI die ellende moest verdunrd worden. bel8Jitlng IS thans 3 s. pel'gallonopslllkel'_
al dle onkosten werden gemaal-t, en WiJ braudewljn. Ook maakt het tiJlverboud
staan heden voor eene totale IDI"'lukkmg"":" vOol'Zlening Itlat de Vrijstaat Kolonialen

dop-t)ranuewIJn DIet hooger kan be1ast.eneene mislukklDg zonder ltchtzlJde. d~l1 zIJn eigen suiker- of gTaan-prande-
Het rapport gaat nog verder en zegt WIJD

dat er nog veel beesten zIJn overgebleven Onder deze omstaudJgheden ge]ooven
ID die deelen waar het doodschieten werd W1J lllet dat de aOOI)nllvan den Vrlj8taat
gestDpt, terwijl andere streken onzen Kolonialen dl"dnkhandel veel zal
Uitgeroeid zijn door de runderpest en aff?_kteel'6U, want dop-brandeMjn lS toch
geweer. De compensatie heelt altijd veel verkie!lhjbr dan sniker.bran_

deWiJn. In een 2leker opzicht is h~t 1Dtevreden gesteld en zij di1J oolrnpenl!8tiié one voordee-l dat de Vri)staat een belas-
ontvangen hebben, beweren dat ttng gaat heffen op Zijn elgen produkt
slechter af zijn dan zij aán wie tOtilgeJat.eIl' ~ant daar suiker DU goedkoo ;
"erd hunne beesten te enten. lUgevoerd kan worden dan onder Ct
' De vraag moet nu gesteld worden: oude tolverbond, ZOu lIl,en aIlden:tan 't
komt het dat,. men ~Ie Dl.ial~ .lUiker-tJtoken in d~n Vrijataat lnInnen
eerder b-~ ftJltdtw 0 D'_6 lllltwll1Orrl1~_,en . dUl'door on&en dop-b~dewljn

......... .. f ~t p_ UIl 4, markt llNIl.

ALLERLEI.

Lam bertsbaa.1.
Wegens een mls.ers:.alld, na31' het

scblJnt, bet-ft de heer Vall ZIJl zIJn voor-
Sle! omtrent Lambel tsbalU "edel velloren,
hoewel zIJn plan dIt Jaar heel pmktJsch Wa,)

en de ondersten rung van lien dIe met de
zaak bekend ZIJD wegdroeg. Ongelukklg
was de motIe Ulet heel durdelijk en werd
ze dus verworpen. Hetgeen f!lr .James
SI vewrlght zelde achten lwlJ heel prak.
tlbch en UItvoerbaar en WlJ bopen dat de
heer Van Zijl een TooI'stelm elien g~!lt
zal voorstellen en dOOl'krlJgen.

De elgeulllen van de plaats Ottel"S(!Hm
hlJn de gebroeders Stephan. De regeellll[J,
Ulet het pnblwk, beeft het recht daar goe-
tieren te landen en te ontschepen Dn
"lOlt ID d,lt de I'egeenng daar een schuur
kan plaatsen om do goederen, die aanko.
lOen of vel'scheeptmoeten 'WOrden, te bUl&-
t esten. SIr James heelt gezegd dat de bee.
I en Stephan dit l'echt del' regeetmg nog
nOOIt hebben ontkend.

Wat de heel' Van ZIJl nu doen moet ui

een VOl1dlgeen motIe voorstellen. de regee.
nog verzoekende stappen t16 nemen zuik
een scbum' daal te gaan bouwen Indum
de heeren St{lphan niet obJllcteeren dan lS
de geheeIe z,Ulk gevonden. Doch mdieu
ZIJ beweren dat de I'lIgeermg dit recht nIet
heeft, dan geeft SIl James aa rl de haud, den
hoeksteen van het gebouw te gaan leggen.
en dan kunnen de beeren St.ephan naar
hd bof gaau om een intel'diet te \l'8gen.
Dit schijnt OnBde eenige w~g, en WJJ ge.
lo oven dat de heeren Stephan geen obJec-
tlt' zullen maken

Indien de bePf Van ZIJl zulk een lliotie
ter talel brengt, hopen WIJ dat hIj ID be-
lang van hel publIek, de olldl>l'Steulllng
van de groote meerderheld van bet hUIS
Zal krijgen.

een .tangelHone "onill!!, en In 1'1
Iller'mede dIent vermelJ le \I (lI I, n
lord Loch z~el IItgenOlOen \1~_ II,

hgglllg van bet gOllVeTIll'm, tll-blll-
tumen, ('n het IS onteg{'nzeggt'IIJ~' I \ III
de hefh)kste plaat8en op lJ"'t "dill r~ IIl.J,
ma.'1r dan gunnen "lj Kaal-"t<l.j f b"
voorreebt om den gou, el lJt· IJ I Ic I _
vesten, alth,\ns gedUi eudt "'lid, , 'I
hetjaar. ErmnlJe~s IH·d~l!lk <lI het
lagerhUIS heeft t:ll;.IHI rt (lL- _, -IPU,t!
Sir Gordon Spflg~ was altijd ,I ~UIHf
er-val'lKaapstad.andt' \\(,nIIJf." ';lTi len
gon\erueur te l.>etroovell. lil \11, '
zien wat er thans van Je zaak \\ ,I \I ""
het Ulet wenscllehJker bet 'JU,J, • lI't-.

nementshU1S In Kaapstad op Itc Jl' h I .1,
el een palets I-e bou \I eu' IJl I l< li I •t
meer d3111:ï2,OOO geko~t hehl.e I il, I,n
h<lJ men +'20,()(_~1VOOILlln Ville" -I jd~1

en Kaapstad, de hoofdsl.ld, I'h f J,ll
gon vernenr ho IBVesten.

DI 1HA~.I ,
lA:rt 1!!~U" (l UItga \

~k ual.:lO(lJ rel,
Ltn gl",(:}tn \\.o do

'" dil eeo groot
r'N""'llfk beeft d
re", L Inco De
IUdJt 'cIder dal
Ulet de portretten,
andere a.mbtenarelJ
ga re L'tlO groot anc"

IJH"fJA.g8ln'~11'
derlIl~ 'an de U'I
.,. Ut:llllle maat.schu
lO Alml Il werd
ter ta f ti gelegd , ,
Dtctmbcr 18tl6 Wa

lnkolllen 'our dat Ja
l"IIen.t:"~7,(l94 IS.
lIto door brand I
Een dj, Idend 'Van
klll.U'd Dlakcnde ""-Il,
deod oen ultdeellng
npltaJt] roor dat
s.llcoZlo. IU [,Ioeleodc

U'"r/JOOllLI>K _I
beef" II gtdd om OUl

tnCDtillt ling aan OD7:(

cUl C'Chlcr ott. de Iel'
all "at er ORl.gaat

eLit DIeu" 8 vel1!preld.
geen obJectIe Zl)Olal
"ordt Als men ecb1
hlHJrn 1'11,< ~ en beeJc
(Jn. I"""d r.ondor 1;0 Il
Illaar ook met er b", c
cur""JI< udent en het
1Ilst,f Uleli er eeD rap I
op .nalHeld dan word t

(ll)EHHF:lWENC
Ge ' I A

)las_rde week lil
80mmlge plaatsen d"
~alI:n Zoodat de dorre
e oorts regeert il)

erg r-omnllgen ZUD
lIJ den bloeI hun. IcIlIJ de wedu"e Paul J
~r e~~1)1DraD 37 JIlren ,

erWe 35 Jaren
I~~e onbekende ziekt;
Q le' }'OOfd en IpIJnen I
Sland d,6l' lIjders staat ..

telIJge zaak den].
bog hard tp.ue

OQteTreden dat V'" u ,
III het I enter, J

par ement zun _ (
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De Transvaal en de herroepIng
der lmm1g-ratlewet.

• Elders puhltceE'rCII II IJ hl t I 'II r \ IQ
eeve belangrijke H·I-gad"'ll1~ III I Ir,,-
vaal, "aann dlllJCltJl. uilk II, I,'
TI'ans~,lleJ'B Ulet geheel 1('lll IJ"
de hCl'l'Oeplllg lier lIIlIJllg'-'" II

uoet Olli!echter genoegeJl Il I ,
men besloot zIch ItIJ hel lit,
volksl.lUcl uedel te leggl lJ I ", 1\

enan o'ertntgu bouden cl II (. ' I _ II,
Zllld-AfJ'lkli .ernH'df'D !JJ"t t II I I, I "
dien mogelJjk Deu \red. le I ," I II" I
ons eel'Ste uoel zIJn fn Jt' " I I __I~
kunnen WtJ aan deu liJd I II I,' I \ r
zlemgheld 0' erlaten :\1ell • IJ.., I I I I,
Trall>l\aal de 8}lI1pdthl( d,r h
Afnkaners, I'Ll WIJ \<'Itj' II C, II
s)mpathle illet s'mpathl~ lit 11.11

worden, opdat daardOOl I" I \/1 k,
nader .Ian elkaar gc boud( Il IJJ.... \
De kracht der Aflikan. I' h. I
darltelt. Aan Tr.ll1~',lal" II
men .let a.LnOl Z' \ 'Jandelj I ~ ,
geveu te zeggen J.11 Je -\ "'I I J
Koloniale Afnkant 1'-,; J,,( I Il I,;wr
held In denlOnllldlJlJlI .11,',-1 ;,r
wordt betlU~1J DON Jll"JJ liJ,
men de polJtltk 'au dell h" I I I 1- n
de h'lnd.

Het parlement
GJsteren gaf dC' h, I I ".11

biJ op a. ij Dmsdag, ('Il III
s-tellen, de reg6{'rtn;r bill,), II
komst .ge('n 0.('1 eelJk"Q)-1 ,
dl'Jften-kweRLIP aan I' I;'~,'I, /

parlement ID de zaak l. kt J,lj
een belangnJk u('gln" I I"
altijd moct vasLgest, Id" I
hopen lil onze .01f!t'11I1. II _ \

te bespreken.

(&uter /.

NIETS VERm
DE~"IJ AND .;;;-,

'MILTZn
l'JIl IJl( nc, 2[ "li -

t da' '''L.I!I -f
In I er DIet. blJ~':'

hfot laatate g t
"lI.n ,
lile ,

G~~:'''..~'tr?uiJ!teord'eD

AANDEELENMARKT

JOHA""E~nL Jl.
26 Mel.-{ P~r tew.rrBAf)- f • r. •

Verkoopen-Haukeh 10- Mei' \I~. ,

East Ra.o1ts 66<0,Dne),;"l" ;I. 6J

VOETBAL.
P1E'l'ElUtAJlJTZBURG 25 Mei -('

De .. Old Nstaltac@ hebben l'l.:n

tweJ:. clabs al.hJer geklopt met I" " ,-..,.
n1ebl.

PtnERlU_RlTZBCRG, Z~ MLl -( nt '("~1
-De ..Old Nat.al.ia.nt' klapl4ll Ilcl .Cl,.;.ll¥ll ....Tierpil. twee,
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~-ACTIFER

VOI!f he-t'b"~I~kell VUIO Kn:
"
. "'n

Zonder Melk
Eenige Agenten,

R. WILSON, ZOON & Co.
- ST. GEORGESSTnAAT

CE Y ','[;VoE 8 A8IIKElEN:Al'S:'
, ,I • ~-,~ ".

........~~-'"'tNataO
plaatsen In

YA" D. SPU~ IIIfELIAH! ~
Vaitdu 4{'\/O.!!!:!!.. en A.lTel1fe,,'

Tcl. IH~. Jfallll" ....IIurJ CII P!l:trl'
, "uNITY.' .

PLAKPAPIER,~-.

'De-parlJ"mellt .van Publieke ~ erk~lI,
~ c.J.edon:pletn, Kaapatad, l~ Mal, 1897.

-, '.._"

""."..-,-,-~. ~~........._ -
, ,Wiirme ,~fYzernOlJden-d) Minerale
- Bade:R' en, _?_
'1":-€)-R·.'I-'U M~

-_
, -Voor gij eldet'8 koopt schrijft daD

~rst naar

IUSTA..F ANDERSON & Co'!'
36, LAN-GSTRAAT, '

KAAPSTAD
,~ moruter. "'D hill! •

PRAOHTIG PLAKPAPIER.
JCoop -na 0lIl_ ftnekvt lib _

lii~ug - B'IBP...lART UW Git:'
VBa .. ; VBUIs, BOBBTI'L8 ....

..... t.eprij ... _

. Gust&f Anderson & (».,
II, -LUaII1ur IWItu.G-~n-=-:IeiW'~- - -.el tot atooo te 1_ ...

...... 'ke JIeNoIlQ III _I.
lei! ,&Il .z1l14- '" tqoe --.

BILLIJK~ RENTE.-

"
ttA{VEN' D·~RNATUUB.

OBi S1aJlen en Verzorgen lID de Pur.
, deo der Stads Politie. -

5- Villi "
reTtVeerder
redtllijk gel.
bad niet 8
IIIIU ook m
einden. en
£100.
De Icl~er
(A). Beta,
(0). Een ,

bemoeien m.
ul1'& door k
"erd.
(c). Een

danig gebrui
niet kan te;
rivier.

(D), Alten
(E), Koste
Het pleido-
I, Verwee,

graBJ I van d,
bekend bij de

pll1l\ts va
staat rut tw.
ljke plaau ,
gekocht werd
en bet ander
op 3 ' ptemb,
2. Verweer

pa, agraaf 'L '
F nl nsch hoekn
plaat ..en loop:
komt en dat ,-
uit de rivie-r J,
de strooiu die
vloeit.
3, "'"t bet n

geen kenrus ra
"line roorgnng«
leidde uit den
noemd in gez;eg.
relf. indien IcI
nter R"bruikh
1839, de kla;rr
heeft tegen dell
bel water te ge
naar lager Illng>'
kunnen m&lrcn.
van verweerder
4. Voor een t

bestond er en ix
hoekri rier,"gedu
een dam, geleg.
den verweerdrr ,
het water in ti.

o yerd, en ui t dien
geleid in oen alo.
d. plaats Labori,

Ó. Op een tijd
ingesteld ...
gloat lV( de

naar de WOIl

tuin, boomgnllru ,
een tijdperk van
weerder ten &lIer,
gebruik van het ,
huiselii<ke en '-p
eigendom, waarna
bruikt ...erd niet
ma.ar in den and .
declaratie,
6, De verweerd,

hij l<l eeniglJu tjid
gebrui.kt had <oor
t. 'Bcbo.he als ,

bcweringen in par;
tt. ,beweringen in
ratle.
S. De verweerd ur

'ijk "--cht bet walt'
'Voor meer da" 3H

dat hij in bet J
rn ol'ereenstemn

·0 '·""'lil .-art' 1V~t or!n de IlL'~ute jare<!
log door eigen3.'\rS d
. die het wnt .. ,

"erweerder n
,gebruik. ge'
ID de .lecla1
"I)()r het Rel

grond-eigenaal'l! lang
hee,fj een onderen Wat

ririel' ~(1Ikregen,
\"I"'.lagt d.1IlrOm
~I worden Dl

oor de <e"'ol~ng
C. de Vdlie1

"an de eilrendoll
der ~Inntsen I

op de pI"",
"an-den da,,, \

"'lUI geen watf"
liep in pen da ,Jt

loot naar •
10 staat een ,

berg

kostbare oostaanddeel: diel' Wateren fa
~ ••• ~IJltlg ~~OO'l~,ur:ZlJltr.. alUlw~zjg jn.:~n h()ev~nieid.van vier-.

'~I1d4re beX(In.de,lJronnen (en1QDdel' voerwur-
.. 8'-'inakkelijk' :gea8sjmileeri' wordt), in ver-

te'DU)(.l·r4~u-nr. van 120~ Fahr, onwederlegbaar hunne
aoal:l~~'t;E~p:1,ltaJiie

.g-c'.mriKkclijken af1Sta:nd v~ Kaapstad-8ir
tptl~p.n"'Ol)ru.lI!·~e·t;Irminus SpoOt'weg-St1ltie -dJlarheen.

'V .... _~.~ •• w-ol"dt nIs een uer besten in Zuid-Mri:ka
cri 'd~lBti.I('Jj zijn Helt'gen op .een heuvel

oppervlakto del' zee, en binnen '1 'mmutén te
en g<Jrief worden VOOr kranlten.en bezoekers

TERU88ErAL1NG BIJ PAAIEMENTEN.-

TENDERS 'worden ~its dezen
:' , gevraagd VOor he~ stallen en
Yerzorgen (insluitende lV~nDeer noo-
aig, behandeling door een behoorlijk

".gekwalificeerden V-"€arts alsook het
<beslaan en alle belJoodigdheden) van
, ~DegJ:n. of meer PaardeA van de
Kaapsche .Politie macht Voor een
terurij.n. van drie jaren bt'glnnende
op I. Juli 1897· en e:ndiatnde met
SO Juni, l!lOO. .

Tenders te worden geadreFsf.'erd
,aan den Controleur en '..Auditeur
Generaal v6ór den middilg van 12
Juni" 1897.

W. G. BLENKIN'S,
Waarn. Hoofd van Politie.

Kantool' van het Hoofd der P6litie,
25 l:6i, 1897, HANOU·".8 Yoet" Daim wijd en 6 \'oet ,9 Duim booJ!". mnt ~i'l16f(8lgJu

"'..8 Duil&bij .14D!,jm. f::5 5••

, (zocwr l Voor 't Drinken als het Bad"u) .
.voor hen die lijden aan 'Urine K\I'~len,

n, DYSfll"lJl'ia., .Al1IDlIlia, Jidlt, RbeUDtat.iek
tell vorwanto zit'kteD. ' Het KoJz-uur in het

f1li,,-kcl')I(le nitw,:,a:ing op ht't vel. De
if: bij ht:r3telling' van snel verloopende

-\\" ... _,.u" '(Jl' , ok ~nt.,tiulD ; zij zijn ZCE'r aangenaam
I W~1tt'r Mn van J,. beste klas. .
e;klt1ldigo en a!ldor.e rapporteo, Termen

til il:l.d,t.illg ZiJll te uc:kon\en op aanzoek

AAf6nd doet er niets toe.
~t (tu 't Eaielach) llIalaitende tra.a0l

"Teloppe ~ &&.II .. BULLION'Xu,-, 'rU (hu .Lan4. '

3 Vo.... Muvuu Top WA80HT~EL oot. Tichel .aug, JDt>t. Klem K88t]t.
ben~en, en een Kapstok aan elke Zijde. .2, .l4 ••

ZUIb-AF'RIKAANSCH E

KONINKLIJKE MAILDIENST
Hoofdonderwijzer Benoodigd MEJ. IlALLS, Eigenares. De "CASTLE MAIL " MaatschapPI~-
V EN ongehuwde hoofdonder..r J wijzer wordt gevraagd voor

. de III kIn publieke school te Buf-
fpI kraal, Hex Rivier Oost. Áppli-
caties vergezeld Van getuigschriften
van bekwaamheid en goed zedelijk
gedrag, zullen door den ondel'getee-
kende ontvangen worden niet la.ter
dan 19 Juni aanst. ApplicaDten
die leden zijn van een proflest-ant-
eche Kerk en die hun MatrÏcuJa-

~tie- Examen gepasseerd hebben zul-
Jen de voorkeur hebben.

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

vaeantie.
P. W. VILJOEN, H. ZOON,

Spes Bona School;
Hexrivier Oost, dist Worooster.

-

14. t6t' rs,

DWelboomen, htra,Stetl:'voor Zuid itrJb., . Enn Boorl8 roor £!geland, ria Las Pal.u
~UNE CASTLE, Kapt HAUlS, omtrent 12 lie!
OIÏNOLLY CASTLE, Kapt. WALwca omtrent

13 Mel, Tia St. Heildla en Ascension, '
LIS_1l0RE CASTLE, KApt. LE SEUn, oml1'en1 ltHel.
WARWICK CASTLE, Kapt. _ omtrent IC

Juni, yia St. ReiGna en Álioe.usion.'
AVOl'tDALE CASTLE. Kapt BROWS, omtrent 10-RYAN G4~~! CASTLE, .Kapl. WARDU, Ollltrent

. TL1\''EAGEL CALTLE, Kapt. RUD.HL, omtrent
Juli.& -Co.: RAGLAN CA 'TLE, KApt. BnTN, omtrent 8 Ja14
Ti:a St Relena CD .Asecrmion.

ARUNDEL CASTLE, Kapt. WINnlffi, om'nm! flJuli.

VOOr Vn.cht of P&ll8age v~oege_
sich bij de Agenten van ch CASTl,.
MAILBOOT JU !T8CHAPPlJ, (Beperkt

DE Stoombooien deur Lijn vertrekha
Yf.D ~tad na&!' Lond811 om da

aDderen W I te 4r UIlI' n.m., !IIIr
Madeira en PI;rmoQth, te Sint R.lena.,
.A.oenaion aanleggende op de bepaalde tu.
llC.ben.tijden.
n ~NORRAM CASTLE, Jl'apt HA.RlI801

,fum ~,DUNV.EGAN OAsTLK, Kapr, lIoBJ'I!OJ
" 28-R9sJ.m OASTLE, Kapt. TRArEIl1!

.Iuli ,7-HA WARl)EN CAsTLE, Kapt. filGlIT
" 9l-'I'A.NTALLION OASTLI!., Kapt. DtiKCU

A~. !-NORRA.H CASTLE, Kapt. HUBJ!!OI
" IS-DUN,OTTAR OASTLE, Kapt. Hu

,cpt. l-DUNVEGAN OASTLE, Kapt. RODtti!Ol. W. SINCLAIR,
Spoorweg MlIfl"Uijomeeater.

'Kantoor . den
Hoofd ~",eg M~ijnmetlfter,

ICaap,'tad, 20 Hei, 1897,~ .,. .

:WHITE
VOOR

--------_._-,-- CATALOOUSSBIf.
BENOODIGD

Jé~EN Gouverna.te om onderwijs
. _) te ~even aan vier kinderen.

Hollandseh, Engelsch en
k. Salaris £4 per maand

\O-----,..,,-_hr-iften vereischt.) ,Doe
onder Jetter F. P.O.

rrismith, O.V. Staat.

KAAPSTAD

WEGGELOOPEN
Handelaars In H

HOPE'S-··HAA
A.A.N'

land80he Medioij1l6R,
VERNIEUWIl.

P ] 4 Mei, een ZW<lf't-brllin
jonge Ezel, min, wilt! .van
beid.

Hf.'eren vrienden bij wie gernsl,
Ezel mocht komen a,:mloopfn
ven kennis te' geven.

JACOBUS Il. SMIT,
KJi.l.lfontcin, Porc.eleinberg,

Malmesbnrj!.

U_ZON LIJN
KONINKLIJKB MAILDIENST

UJIOJ 8TOODOOTlLUTBGWPU
C.-PlBaKTJ.

DB lfaiIbooten der Ma&taohappij nr-
t.rekken van Kaapstad naar Engalud

ria llade~ om df.n anderen Woenadaj{_
, RV Il.m., ,ala ouder aanleggende

VOOR ENGELAND.
" lt-MOOR, Kapt. OIUFPES.

Juni 2-8COT (TWiu 8eJ't'w), Ka.,tt. LA lUI gR.
" 16-nXrC4.N, KApt. kEYNOLD ,
'I. 3O-NOBHAN (Twin Screw), Kapt. Mown.

JUli 14-TABl'.&R, Kapt. MORroN.
ft 28-MOOR, .Kapt. GlUPF&N.

Aug. II.......scOT (Twin Scre..-) Kapt LA-RMEII,
" ~ó-I£EXIOAN, Kapt. REYNOLDS_

Sq,t, -8-NQBMAN (T ...~n Scre"'). Kapt MowJIY.
" J2-TABTAR, Itapt. MORro~-.

WAARSCHU WING.

E onoer~eteekenden, gezam~D-
lijke ei~enaars der plaatselI

mans Rivier en Boven Speel.
R.ivier, afdeel in .. CaledOl_l_,

.n mits deze kPnni;; fiat tij
nnr] gedoogen zt..:lleo van dah~m

zond(>r hun verlof uit të
Den " Il nders da n op de GOU-,

ements uitspanning," Hont t-e
:-Jachten met zeweron Qf

en, rijdende met karren of op
en vn eenige overscltl'ijding
dc op !?enoemd eieendr In

allo zoodanige oVE';trdt"1 ~
oQderscheid, stn>Dgelijk vo~

wet vervolgd worden.

P. K. HOFFA! -\Nt
C. P. HOFFlfAN •.

Bovengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inge-
voerde artikelen en daar wij alechts hout gebruiken dat goed ~ is
in de ~olome lullen Koopers het voordeel hebben van onze waarborgd ~
de artikelen de hitte van het klimaat zullen staan. .

, .

D.ISAACS& CO
""'-WIDTlABRIJK. I ~.,BA.BB.AO·X-STRA...ATLANG_tt

. Dr D
-'OJlc....ST'B-A-A-T. ~ PLEIN ..~

'. .
K#.A-PS TA-D.

SOMERSET STRA-
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