
Bezoekers
. ons een be·zoek
eenige aangebod~ne ,k04i)pj.
en. Vergeet niet:
De Voornad JDoet ~~'~~jI!cll:t.;:.~i

.. ftI. !Wa~ ..•• _",~,.

,
ERegeering is bereid applicat~ te ontvangen van personen die ge-
Degen zijn Verkoelkamers op !te richten op plekken te worden be.
op de Spoorweg Jijnen in de nabijheid van Distrikten door del)a;j.r<Jqj_lmqerp~sbesmet:- ,

1. licanten moeten de nooJiige gebouwen en toebehooren bij de
""'-v~,v.·v" op eigene kosten verschaffen en oprichten en bereid zijn
regulatie8 die door de Regooring mogen worden opgelegd VOOrhet

-'.Ir",.'lnVIAN\n van Vee, Iospectie eni uit 'te voeren; alsmede de beschik.
_11."),, ever H uidan, Vellen, Horeni Hoeven, .Afval, el). alle dergelijke;

.~fO;IlmtB~',tti·l él,Q der personen geemplojoord en 'Vervoer van geilacht vee.' .
2. Het Departement zal GeSlacht V1eesch vervoeren, in truck.

_Tlif'('}'ll~' daarvoor toegerust tegen d~ helft van de teg~nwoo~ prijzen
bepaalde Staties naar zekeJte Statie8 te worden gekend als Dis.

10uetmenae Centrum Vooraf te :worden genoemd door diegenen die
zijn te verzenden. J, .....

Het Materiaal en. Machinerie voor 'den bouw, en toerusting der
~"'II_r)OOifIlU(lA gebouwen aan de Verk~l-8taties zullen per G~vernemen

..... j-[)ioo~gen vervoerd worden tegen ,ltd. per ton per mijl, mininum 3de f)'É ondergeteekenden zunen voor
""",uil, .. vracht, op risico van den Eig.n .. r.. '. . rekening '"n de. h .. r S. L,
Ellnige overeenkomst a'\nge~~ • in. ,:revolge bet voo '''gaande van ,QJi,J;.IE.RS;..J. F zoon, (d-ie zijn plaats ...........4>.lrT.lu'ee(ler:~a'tim:•.e~ip
'te zijn voor een t.l'Illijn van 1,2 maand.n 'D daarna ",' ~nllDdl! ~ de hand verkocht heeft. Publiek • en 'a..to.Qi'~:"~~~"U.:.40~.rIM"1T.,rnietigd op drie .. aanden lIen'biageviog aan -nijden. ' .... i/,opC» •. , ' , tafel, enz., '
AF~licatien zullen door den ond~ teekende ",orden ontvange", en lip WOENSDAG, 2 Juni, aansl, All •• eï.lIof .. '
'''''''en moeten sen voor het D__ nl ·oldoende waorborg geven '. m.... ne-om 10 uur, rlng, ........... ~"..,"U"..u ,
zij Mn de aangegane overeenskoqust dadelijk e:ffekt zullen geveIi. De vol.w.nde losse g.oedere,n : Een nieuwe en U",,~jut:lJl.n~u

• &V-'# .. KINDEBWAG' C. B. ELLIOTT, io. St--,I-ya4.A'n, 10 'Kain.\D, 12 1 tse d'
n.:_ ....kte G I ta. - r= P aa. ,_n, le ver "l.l\iI"' .....
UJ.re ur- eneraa . Pipn en Okshoofden~ 1Trap- ,eu ook ineen bed,

Onderbalie, 6 Drwven BalIes,
Trechters, Emmers en .Kranen, 1
Wijn Pomp, 1 Sproei Po~p, 2
Brandewijn Ketels, Graven, PIkken,
en Vorken, 1 Lot Manden, 2 .Lad-
ders, ] Nieuwe Bokwagen op veeren
2 Nieuwe Afslaan Kapkarren do,
1Molwagen, 1Buggy, e 'do.
19Penkar,. do.
1Ossen Wagen .
6Q Mudden Uien, 1 Jot Akers
3 Paar' Achtertuigen, 6 Zeiltjes. en
- Zwingels .,

7 Paarden, waaronder 2 paar kar- A LL'F) Personen

paarden • . demngen tegen I!boiVéJ1IlfllnOl~m•
4 Donkeys, !0 Beesten, 60 vette den Boedel 'hebhen

r
, wn,.'<1l:!!n;

Varkens ", dezen opgeroepen ze
I lot Beeste vellenr2P Bollen steek- .geteekende. in

draad • Kantoor 49 H':IlrQ',QtrillQt~.I~'~t~~t-'Nl~~~g~;Q.,]0 Rollen Netting Draad, 144 'binJle~: Zes
IJzere!! Palen, en .wat nog ve.rq.e:r van deze,
zal worden aa~g~bOd~n. ,Personen
Fat1J'8 }fMlhft,ul t ·Co,,' Al·Jalers. sehuldigd .

' WUI.WI6,,,. W86,. 1ruit~ebmne.n d.e.11fl6j!:fP:tJJlPaarl, 25
c
Mei, 1897. ~ Gedateerd .

2~sten ,dag van·
.n FRED; ,I..Ull'.!-U.~1.!>',U

LOOPf!3TEAA T, .,:

Hl£T JUBILË LOqIESHUIS.
\VQENSDAG, 2 JUNI geope~d worden te .66, Loopslraa(.

VAN

LOSSE GOfDERENJ

Op

-TE-

'''La ')[otte," Franson Hoek.

lrekt.allr-Generaals Kantoor,
Kaapstli.d, 25 Mei, 1897.

,
TaflÏl,. Bediening en Termen zullen niets te wenschen 9Térlate~.
ReJ,igers en Vrienden bij de aa~oIJU!t der Treine opgewacht en de

,zbl'g VOOr bagage in acht genoiaen,
. J. V.a.X' DUZJ •• BZOJDKAAa.

.. , LoOpfn~"

In den Boedel van
ANDRp.As.LIi'l'R:.lIRllFf
SplJY, van
Koeberg, .lllJolI.l'l:!f"U"" AII..I6ellUIC. 1C~p()p:tnxï
108/650.

BEZI HTJ-GING.
pro. nO!Olt!I-..LIlItlpc!

Oepuiemebt un ~Qblie'ke .
GaledQJlplein, x:...P8t.td".,;:,.

28 Mei" 1897, ,

( :
ONSTERS van de volgende cr M~rken " van de beste .1'Ma:rgarme"
vervaardigd in de Fabrieken van de heeren HAG1WlU &; Co.,

KT, Rotterdam, nsm.:

I 'F "_,," Cowbrand," "Three Grown" en ." Coruectloners avonnte.
AhrneJe monsters van gepreservootde vleescltsoorten en sauoijaen
blikken uit de fa.briE1kenvad "Confe4eratjon "Delft&haven., .

'lFMILE H. YAIf .NOOR."•• ,
EeDI•• .A".D~.

vzSoSaaZJB_ •
~ó5; KllPSTJl).

. '_
.2~O Ixtra Vette .Xlaps.,he Sch&pe~j
2ilO ." IJ. ¥érlJio !" do. f·
'1&0 KáP&t81'.HOkbn.-Op 'YRIJDAG, 4 Juni,
ZAL opgemeld vee publiek ver-

kocht ,worden aan . }{LA.p.
MU'rS.STATIE.-Zij zullen: zeker.
present zjjn, :'. _ . ...:

G. P. 'STEYN Jr., .'
J..S MARAIS ~ 00" A/B'Z,ag&r8,i

. ,

_'·r·150,OOO
r :OJefeeDioDlSti& ~. IUDI\·

,~. JD~ .~~~~ _



HoUandsc,be ..&.IUJI"~yg.iJ'
In den- Boedel van wijlen 'den· hêer
Amu.u.N JoirANNJ.l~Li.Juw, ~. zoón.eu ~li:ed,eliwanten

bjwrm ece bekend gllJ1lll.akt dat
van ; leven en dood

zicn t~ roepen O[),li6.n

vader ~'AK H!lYDRICK
'.-.....~~.~'.~i;'16 Meij I 97, in den

jnar, eI? 8 maanden,
ijk: lijden ~.au zoowat 2.~

Ad, rn: te io :Vrede, en WIJ

met de wooI·4en Yan aen
ik nu dOCL,'weet gij niet,

zult gij tet verstaan."
bedroef Je kindéren.

a&.~D"ll~K HOFltEYfilll LoL'V.

Transvaal, '
1897.

Op Vrijdag,' '4 Juni, 'f89?,

COXR.AII Coasx. Klager, en
l,E LJ>; Dr, Vcrwoerde-.

'TE OALEDON,

TERDAG, 12 Juni, 1897,
,Il Un!' 's voormidqags,

van het Kantoor "an den
Magi~traat van (talenon,

verkocht worden ll:a!~ den
Hoogsten Bieder,' .

",a:L~"·'.··1>1'nk Vr'rjpacht Gronu z.ijnde
) 7 co 18, Blok, V van
Grej ton, ge1egrLl. in de

.,t~~l!ll\.!r aJedoo, Yeldkornet-scbap
~tJ';nn!l(?r, op de plaats Welts.

groot 4~ vierkante' roeden
vierkanto voeten, volgens

'"#~~~rpOlrt A('t{) ~epas.'lcerc;1 ten
van genoemden Verweerder
. 1 96.

~Term(\n van Verkoop zullen
Kontant of np Krediet zijn
,,"""'. . -_den indien <lP. koope-r

verschaft ter bevredi-
~1I.!rfJ~'~n Resident McLgitraat,

Af laeers rechten 1 pflrcent,
.niet minde!' dan 2] P. al mede

rechten en alle kosten van
met inhegrip van: alle
ige belastingen (zw er

moe on door den kooper ge-
worden.
Eio-eudo n wordt verkocht
ollngegoven .d'Ool' Kaart en

houdende de Baljuw
niet verantwoordelijk 'Voor
te kort en afziende van alles
bov~gaande, ID

Vorkooping zal ondet'wefPell
aan n Reserve Prij" vnstge-

ltIH·I'I.l"np7 Regel113 van het .Hof.
.vérdel'e bijzonderhed~n doe
hij den Re3ident Magistraat

. Zullen ter, pla.at~e verkoekt wordeR:

J. DAT' Groote Dubbel~verole. 'linge~
p:ing Huis, No.117, Lange-

straat, bevllttend.e 9 Groete Kamtlrs-, \u~t;s.l-tlili(m<l
2 Ruime Zalen, Keuken, Dispens, .
Stallen, Vool'zolder,' Ve,ttrekke_Jl Uee8t.el~ilk;e:~te:w(~rp;~n,.
voor Dienstbodsn, Groote Ae\tei'- Ue.iWl1Z&1.
plaats, met een toegang VIPl achte •.
ren nit Keeromstraat. .

2. Groot Dubbel-verdieping Pak-
huis annex bovengenoemde. . .

De Langesbt w(i)rdt 8® Yap de
hoofde t,rat en-van de Stad, de bandel
is thans gelijkstaande met dien van
een igeen der hoofdstraten, en daar-
om neemt de waarde van Vaatgoed
in dezo localiteit gestadig . toe.
Recente verkoop:ingen in- deze Elliot, 26 Mei, 1897 ..: .
Straat leveren verder bewijs' op Yaj

de waarde gehecht door koop ers ·BE.NO',O'·n' . I'.G':D .aan Bezigheids Plekken in deze .

locaJit~it. . . " EEN paa~ psardêt. (RtJÏns)_,
De h!fgmg van dit tuterst Kost. . groot 14.2, \:Jicht;· rpeél of

b.aar E.lgendom .,:,oor Handelsdoel- 'donkerbruin van k1eut~. t'), jaren:
emden 18 onge~\l'1~feld.van de ~e::ste oud, ook een paar -paarden, '15.2
k1~s, deszelfs hgglDg t~ het JUIste hoog, 6 jaren oud, QenigeJdeur. .'
midden van deze dlCht-bevolkte Doe aanzoek bij de . Stallen:,
buurt niets te wenschen overlatende. Waalstraat:
HUISRAAD.-Bestaande uit

Mahoniehouten StoE:len, Ronde-
Kaart- en andere Tafels, LOllning- ,1'..
en andere Stoelen, Sofas, Spiegel- Alaeelings Raad Jan ClanYilIiam:
glas, Schildorijen, Eettafels, Side-
boards, Hoeden rak, Gang- 6D an-
dol'O Lampen, Boekenrak, Ledikan-
ten. Kleederkasten, Spiegels, Wasch-
tafels, Kleedtafels enz. ,Alsmede
een uitstekende Holland sehe Huis-
klok.

Glaswaar, Breekwaar, Keu-
kengereedschap, enz.
Zilverwaar : Lepels, Vorken,

Bot~r - Me en, Suiker-k-nijpers,
Sous- en Soep Lepels, enz.

Veriooping te beginnen om to ure r,m.
He~Vastgoed zal om 11uur

opgeveild worden.
G. W. STEY'I'LER,

E:reen.tsur Testamentair.

een zuiver Koloniale Instelling en een der
Kolonie sluit nu alle soorten van Bf!lJldvor-

v:eJ~IDl:nu~I"ll16_pri jsen,
Wet No. ]0 1891 van dCI\ Vrijstaat is zij

DeI~I2".n.eJ{l te verrichten.
v:oorna.:1>Rlte Steden en Dorpen van de

....."'-,.- Vrijstaat en in de Transvaa:l,.

W. J. MERRINGTON,
.. Secretaris.

r.J''jljeeu den .AImaoh tige. God be.haagtl
dood aan ODa te ontnemen

dev.1l1', .onae teedel'geliefue'zoon
H. ·WA.I!T, in dan ouderdom van

en 11 maanden, na elm zjekl;>ed van
Hartelijk dank aan,aHe wienden

.~bolpell hebben gedurende zijn
Wij troosten ons mitt' de gedachte
I eengaan vrede WIl8, oordeelende
!Uj z.eIl getuigd beeet, op het

naam der bedroeIde enders,

C. P. SWAR'l',
S. bl. SWART,

geb. BAOfrl'mOKST.

TWEE
£60 en

J. e. DU PL.JbSSIS, .v.:p:M.

eaKerkplein, KAAPSTAD.
EY&CO_

p:OJ~ va!! het L()()gg~r8chtsho()
VAN

STGOED
",Golegen in het Do£p

RE Y'r ON,"
A. J: LOUW, S&.

Ii'r ..A.lEII...l8:"
en Trustmaatschappij

.H..gesstraat, Kaapstad.KENNlS wordt hierbij gegeven
dat eene Publieke Vergadering

zal gehouden worden van aHe p~r-
sonen die recht hebben om' te Stem-
men v~r Raadsleden in de Afdee.
ling van Clanwilliam, op

YHlID!S, den Uden Dag Jan Juni, t891,

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

H. TENNANT,'
OpperbaJjuw.

n den Opperbaljuw,
tad, l!ei 1897, Lleabeek

in de Hofsaal, te Clanwilliam, om
een Auditeur der Rekeningen van
den Afdeeling's Raad, van Clan.
william te Kiezen iii de plaats van
den Heer DUNOAN DUNllT-iR LESLIE,
die opgebouden heeft in deze .Af.
dealing te wonen,

MIC IJAEL SMUTS,
Civiele Commissar is

Civiele Commissaris Kantoor ..
CJ.an:william,

29 Mei lB~7.

Kamer Gebouwen, 4 Kt!rkpleill,
Kaapstad, 20 Mei, 1897.

J J. HOFMEYR & Zoon, Afslagers.
--------_._-------

: .,PLAKPAPIER. 'DiYisional c.ooeil ot Clanlilliam.
ELECTION Ol~AN AUDITOR.

---- , personenNOT~CE is.hereby given that a Fen
- Public Meeting of Persons .BOVENGENOEMDE prima entitled to Vote {Qr Councillors in

Ossen zullen op Malndag, .the Division of CJanwil1iam will be
"I Juni, in de Marktkraal te WEL- held in the Oourt Room. at Clan.
LING'l'ON verkocht worden, william, -on .

P. J. BOOYSEN. 'FBIDAY,tb.e Utb dil oC IUR, 18f1,
~. L. SMITH ~ 00.. Mslagers. . for tb.e purpose of Electing an

Wellington, :n Mel, '8~7. ...Audi.tor of the Acc01lllh of the
Divisional Oouncil of OlanWi11iam,
in .tbe place of DUNoAN -DUNDAR
LULIE, who bas ceased to reside in
this Division.

Voor gij elders, koopt schrijft dan
, eerst naar75 OSSEN.

TE KOOP.

DA.A.R de Heer Newmark groote
ondervinding in produkten

heêit opgedaan en speciale gelegen.
heden. heeft VOor het koepen of
vers.cheping, zoo vraag1; hij om
proef. bestellingen en orders voor
v.erscheping, die als-dan voor ZICh
mlven zullen spreken. Geld voor-
ge8eboten-·op produkten. .
, VeJTr<Juw,bare correspondenten ill.Europa., !

BIJ den ondel'geteekende, "tegen
. billijke prijzen, Blauwgum,

Hekkia en Pijnappel boompjes.
D. G.MALAN,

Zuid Achter Paarl, Paarl Statie.

MIOHA~L SMUTS,
Civi,I Commiésiopêr.

Civil CommiSl!ioner's Offiee,
Clanwilliam,

28th May, 1897.KENNISGEVING
DE NATIONALESCHIETEN. JAan. ENz. ODderlillge r.e

f
8DU!ll'lll1ie

HIERMEDE ge'chiedt kenniage- SChappij Jan Autl\IHie, 'Bepertt.
ving dat eenig persoón die _ ~, .

gevonden wordt te oversohrijden op OP(1JJJBIOH'J! 1869.

de plaats "Langezocht," in de af- Het Ee.rste Kantoor Irtde ,Wa re'ld
deeling Caledon, het eigendom vat! Gm de Overgaaf WaarQe'iD "1Vet'.ldng.te.
den heer W. H. HOFFMAN, met ge- brengen om Áchterstallige Poliue nn
weer of hond om wild te schieten, 1c.racht t:e houden. ._ . .
of te jagen of hout of klippen te. 11 cl Jf. . '.
verzamIen, volgeus wet zal worden ' oof, ~"'O(Wwor Z,,,d ~J:I'Ika.: .
vervolgd, St. George s-straat, Kaapstad.

Bedrag aan .A"SUl'anti~ va'n l,l!.~Dlerg,
kracht' gaat te ooien .. .-.£Hf,l~;;fgn

Belegd Fonds gaat te bO"en , ;ilii>l,."'!iV.~
Jaarlijk.lCh inkomen 0\'11' ~'_,.,IIV\,f

VAN

~._- .. KOSTBARE

GOEDEREN, ---",-EN!
:TANDENU. ,-

TANDEN!!I

W. H. HOF:FMAN.
Caledon, 28 Mei, 18-97.Grool DratensteiIJi

ling PAARL.

Joh, J. du PLES '1' Sr;,
uit de hand vee-
zal publiek doen

AG, 10 Juni, i

zes legger Stuk.
1 achttien ha1f~

1 legg-er meA
J tT Itl'''' " Kranen

met leiders, Trap~ EEN onderwijzer
tlW·UdJ1l:1:!.• Druivenbalie , ~ VOor de UI

; SchooI te Daniels,kuil; moetDie't
Lichte Wagens, I, d~ Hol}jm~sch en Engelach bé~nd'

, - span Jllkken met· ZlJ~. SaJ~s £. 120 per jaar benevens:
~Ungaard Ploegen, Vl'lle w~Dm~. ~Ol~~'l~~Or,~~e;.~

- ·At:>Plicaties met afaehriff;en van
g&tu:lgschrnten te worden .

l'WI~k!.ft~'\lIlLt~l&di se.erd aan,'

:Mns.MOSTERT,
AVEJllue.

~ (

'., (
(

~
Ay

Van c

HIl

SORU
eretaris
versma«
Villiers,

FR],

Kaapsta,

AAN

DESl
AFJ

is van ;
gebracht
weten:
jaar of 6/1

(

Drukpennnr,
Vu de 8<

17 Ál

.Maatschap I

HET ~
ind

V'e.rkoopin~
worden, 0
verkooping
melden.

Dr. SM
WALME.

Kantoor Uren
KaL

C.J. ,
2 Junl-Arufoll

pen, beesten, paM

.) J. J. T
2 Jnni-lI'4I&ipla

en !.oolalgooderen .
10 Jtuti-Slang

kostlwe Yeeplaat,
10 Jnni-81ruJ1O

kastM.re Yeeplaa t-

J. J. nO-FlH
1 Junl-ZeepunT
2 Jw~KloofsU'

peroeelan,
S Jnni-Klem u

ve, haiaraed, gl'Mn

GIDEON P.
2 Jun!---M.OIltag.,
J. W. MOOJlnEJ
2 Junl~MalIPCllb

alRCht<l!ilietlen Afrik
SI }[e1--'J[ !apro n ;

mela.
26 JImi-:Kla.pmt;

en~p ....
VAN Db PUY, B
• Junt-Rlebeek

tnÏgeu, !!m., mu.
J, FRED PE'X

SJnni-WelUnglv
Mrfkaanacbe 8Chape;

A. B. DRVILL
1JUl1!-K.lapmlll&

en ~ a1aobt~n.
DEMPBRS, MOor.
l:I! JIUI1--Qa1 OD,

V&IilUII.

FAUltEL NEETH i
2 JuJil-.L& Hotte,

,WBFKI
Il en 7 October-

kostbare Vt,Ite en los.,

MARK'.

vaoi

"T'

~·Heer WALKER, . . VOOE'l:.ftltt7lSVURt'
~(lélt .. aa 8!:h.r:ul Voo

da "~oeht voor £~,
de hCJ

DllDne >:

BENOODI,GD
DLll.E&:TEUR VAN HET

Kamers, Bron/ep/ein,
.:r-:wr,p·:C1··J}.m d~ eer aan het publiek

,m de Buite.ndistnJ.-ten W
!Pér!~.t!~n'dat·hijeen HEEL STEL

Ïl1 EEN DAG kan
~ . minder dan de
van ;den gewonen prijs.

lt~P'OIPl'-'lt'Toor vijf jaar wordt
gepTeu. f!.\



'lVan de Sandt de Villiers IJCt'J
'I'lE.P8RH:or. ! .

!

IIII::R~IEDE wordt k_ ge..,
- ,~l'ven dat de heer C. P.

SCHULTZ benoemd is t~t Se.
tTt'cd!" \'UIl de Dru.kkerij en Uitge.
Vt'I"IlIadtschappij Van de S&I1.!lt do
YI::.t 1", Beperkt. f

Fli ED. J. CENTLIVRES,
Bestierend Direk:teb.r.

iKa.lpstad, 18 Maart, 1897. l
!

ons fn de
lachen. wIJ
'AD NIET

ren, alle AAN INTfEKENAAR~;
! :'DE :-iubSCI1ptie op uDE Zl/JID.

AFRIKAAN en ONS LAND"
ii ran af 1 Januari, 1897, ~rug
gebrul'bL op den ouden prijs.!' te
Wdl'II: Een pond zes s.hill.ing~per
jaar 0 f ti I.i:per kwartaal. ,:

c. P. SCHULTZ.i
Seoretari$.

Drukf't'1''imaatachappi.j,. I

rau de Sandt de Vtlliers . Co., Bpkf.,
I ï A al'., 1896 ,

!en der
:mdver. VEl{l{OOPINGEN

*- II. d.
7 10 0
(I 0 0
4 10 ij
3 10 0
II 10 0
t' 10 0

-' 3 10 0
2 10 0
1 10 0
I ,10 -0
I) JO 0
310 0
1 liS o
o li> 0
I 0 0
3 10 0
lJ 0 0
I 0 0
o 8 .0
1 OIO
2 10 0
I 10 0
0,10 0
1 Il 0

-, 1 16 0
I 0 0
I li 6

'nu, "O\l'1;Uen nog -!' ...." .....,"~ -.-<11>'-~":~ti1"
het tQch niet\8 helpt de~e'

~e~1!n; daá., het ,l)alr~.e:,Jlt~!l't
weten ,vat het min.ist9rie of auronf(e~~lU,lCe'.,1
minis~ in hit g~heJlg d~n. Ditje
~aar t-ot 'op' een zekere hOOgte, ~
Qedoelin!J ,der Jllot.io is,>Qm de ,ll.ril8.che
regeering t~ waltl'llChuwen in lloeveJTe
iiir GORDON SPltlGG de Kolonie ell cas IG'eclluu't61:'de
parlement kan binden. Feitel~jk zegt de ,*':..>:vel':UEfftlEre.Qn'lf[t'(lj~n'~~I'I!It.e~
motie net dit: het parlement verlclaa'l't ."""U'w< :If.c<lt~lt.',.1:<:'

zich tegen het aangaan" door miniet6M 1~~~~~!~~~~:~,~~tl~1:""~",,:.JIivan overeenko.msten ale die in de driften~ ; ,;Onlallet
kwestie, tenzij 'het parlement eerst ge-
raadpleegd wordt. Dit besluit wordt ge
nomen als eene ken.nisg~vi ng aan de be-
trokken:partdjen, zoodat men weten 'kan
wat. de gevolgen zullen .zijn. Gesteld nu

de ministers w.eder een geheime
overeenkomst aaugaau als in de driften-
geschiedenis, en dat aet neodig Wordt er
op te ha:ndeJen: Wat zal de positie van
ons parlement dan zijn? Wijzende op het
besluit dat wij thans' bespreken,
kan het parlement in dat geval een-
,roudig aan de Britsche rageerin-g zeg-
gen: kijk hier, onze ministers onder-
namen deze verantwoordelijkheid zonder
ons in de zaak te kennen, hoewel
wij hen vroegtijdig gewaarschu)vd heb-
ben; wij zeggen nu niet allee~ dat w!~
hen niet meer vertronwen, maar WIJ

weigeren ook de onkosten onder' hef
kontrakt gemaakt, te betalen. Dit is
duidelijk daar de motie naar Engeland
gekabelil zal worden, zoodat niemand
zeggen kan dat hij niet vooruit geweten
beeft wat de houding van het parlement
geweest .zou eijn.:

Het kan zijn dat men niet heden l'eoos
tot stemming komt, en .dan 1llijft het
eene opene Vl"dag op sir GORDON morgen
zal verkekken of niet. - Indien sir
GoRDON met zijne collegas in het min is-
teri~ deze motie aluÏneemt dan spreekt
hij een motie van ceusnur op zichzelven-
nit. Dit is echter niet onmógelijk, in-
dien men 'zich' hérin.nert hetgeen in 't
begin van deze sessie gebeurde. In de
Du' TQIT-\'l'edesmotie werd gezegd, dat

!feS{)hillen . omtrent den uitleg van de
Loadensebe conventie op vriendschappe_
lijke wl~ze- zeuden worden beelech~it
la- natu:urIijk deirekt tegen hetgeen het
ministerie in 1895 deed in verband fnet
de driften,-een daad waar6p @ir"GeRooR
en de heer P. H. FAURE hoogm~g
zijn-4¥t toch 'stemden beide'!) voor de
motie-Du TOIT! Waarom? OIJldat zij
op de knsseM wilden bUjven. Het tal
dus niets nienws wezen, in-dien men het
tha'uB weder ziet. Het verschtl is echter
dit de motie-SAUER haadalt d.liekt met
sir 'GORDON. Indien de motie doorgaat
en sir GORDON' toch n8llr Engeland gaat
dan zal hij 8t~llig 4ch~lven alleen ver-
tegenwQi)}'digen-eel~ benijdeD8waa~ge
positie voor 'den premier dezer Kolouls !
Maar indien men heden niet tot stem-
mi.ng komt en sfr GQRDON.de Kolonie toch
Terlaat,.dan zal zijn''Vertrek meer op eeue
vlucht dan ie.ts anders geJijken.
Wij hvijfelen e~ niet aan' ~at ,elke ware

vriend van Zuid-Afrika voor d~ze motie

I
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BEPERKT. I

TI ET zal aDS aangenaam ~W
- "Id ren de Afslagers, wti-er

\ .'rko"I'ILJl.,'l'll door ons geadverl.eerd
'onl, " uus de prijzen die zulke
\ l'rkc'''I'IIlg'l'll opbrengen, willen
l!ddt"1...

Mieliel! zijn '!fede.r fennel', daar 'de aanvoer
afneemt wegen. "erdere l'enpnidlng VaD run-
<lerpe8t in dell 'V~j8ta.a.t2 A1l9~re prodnkten
'ijn ongntlel' der;e1fde al de vonge Teek.

L£YIl.'fDE IlAVE.-Oe markt it wel \'oorai.ell •

"~,..
..app~

( '. P. SCHULTZ,
Secretaris.

PO~T ELIZABETH.

( J7all d« .\aren UiTlek, LrrublM' 4f Co.)

26 Mei, 1897.
VOGE'LS'I'IlUI8\'EjJjUk~, - De Wll?kt was ietwat

nl'a.kker van deze ~'eek, hoewel er geen meldeus.
WWU'dige verandering in de prJj&en was, Wij qUD-leeren 1_

Dr. SM IT H , MOR;rË~J1'~OUSE
WA;'_~!ER WEG, WOODSTOCK.

A.uvm..
1I:dOtUOl L' ren i tot 9

Kan~.oor te Kaapstad,
1 LnUleran TelTllae.

fi: \I1tOOl L',en 10 tot 12 v.m., 4 tot 6 n.m,

~ ja zij

van de

, I. I \N Z[JL. AP'SLAGEH.
... ,,- \ " t 'I 't n, C&rn!ll'Toa, cente.klns seh"

• ·.uH , ",' le" hUL"""d, boel'de. ..ijgeree.Jsc1uW
, I TIII';RO.'1, AF"LAGER.

: '" - •., I"·L1I" ,",utherland, kOóitbare l'll8t.~.
~':"-ll"'lJ

I " -' ar.~r vier nabij TouW!ril'iustatie,
1ft:'t \. i',tl.ats. leven.Is have, ens.. ,

v Jil .1-' :W_'Tl\'ler. nabij Touwviv-i tatiqJ
i~' nl~ \ -.: I laar ..... )evende have, etu.

IJ )i'\fUEYR &: ZOON AF· LAGERS.
, , Iu'-Z"I unr , zeer kronbare bouwpe.rceelen.
· 'm'-;',ovt-traat. KMf..ta.I, k tbare bouw.-; - ,'. i~n.

• , !l,-I\" n I \I,{nnt.kop, Koeberg, levende ha;
. .ira&. t _'f.L::ln, enz.

ft. dan
Glilf,'\ P \'A.'1 ZjJI.,AF~LAGER.
w.- Il '"'l:U, vette Kapater bollen.
V II "'I;REES Ja. .Ii: ce, AF LAGEBS.
'1)- \1"I~,csbl1ry. vette Kapater bokken,!
..... n ,A t r: kaner schapen.
lft.-K .apmUlSBtatle, spek rette MerinQ ha.

:Il••

:, ',n -" a t.mur .. tattc, extra vette 814chtoesen
':J. ",rt.." -"" "aarden.
1\\ "lll"'l \ 1.l111ELMAN&Co,AFSLAGERI'l

.1;-1. "cK W.,;t.. hllisraoo, kar, paal'd'en,

~ CO.,
,
:).

l: .. _ '.11111..

I 1:'llf I' I r::..-rZ 6: CO., AFSLAGERS.
1 i ,,_\I ":'u:r. vette sl3cb.tOS!!en, boerboUen

.1 . ··",n..'I, "",al~'" en lammeren, rijtalgen,
, Il I,f: \ 11.l.lER:s &: CO~ AFSLAGER.

;.J ,.1--1\ 1 ur wh.stallc1 eerste klas ruin paarden
......,"-·£1.

Lf. \1 PUt, }!IIO RE & K ll.IGE, AF LAGERS.
I, n,-l a.~!vo, ét!I'St~ killli schapen, 0iiIe.n en

ril: \'f,ETf!LlXG & eO.,.AF LAGElI .
!, ,-L, li )lt", fl'&lU!Cb.boe.k, l<lIi8e ~eren.

, \1 li F I\U;YN, AF LAGER
; L'. t ,I-er-Ratelrivier" Bl'eda.sdorp, ~
\ .l51t: t'n losse gocdcte:n.

MARKTPRIJZEl-4.389.
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I'mrruRu, 'l
AleJrifn Botha.
. I'hi r•.Protoria,
Iullll1'een o.ngel u I
t.oo~ bJllcom Ilh
~ uwdwerJ,

"

I
\" , '.

';KClftlste en ao.~dkoopste Rou~8'voor,
van de Zee naar Johannesburi'~

.) . r .

plaatse,,· in de Transvaal. '
;pérsonendienst van Lour:enco

lagobaail in 24 uren naar JOhaA'nesburt
' .,naar Pretoria. '~ ,. ,

"~Hl R~ Dur lolloaablrg Jl ffl.-IIJa Ua.
. Jl " "Pretoria.u II. 8d.~ •

.I.l<Qelijksche personendienst van Durban, (Natal>
'.JIn""~·"nesburg,Pretoria en andere 'plaatsen Jn' .en Oranje Vrijstaat.

!~~F:~~fJ&UfI8mi8,'KACHELS~~~=~~~~!~:~: .q. ft Beste. o. tt Stole. Iet

KOOL OP ROUT
. . Iel bl er' geed mede BUleD. •
"ATZ~B paxJZSN.

, '

LA.CTIFER

THORLEY'S VOER
VOOR

~.ade'·1Q1!jl1~,=UifA.l.'1~(JUJl,.1gI". ~R·U1'ti)VEE"
~::'l~~JIl . "Pwden, Varken,s

J
Schapen

. EJ'fZ.•AFRIKA'S SPA.
GAVE ALLEN GAVEN DER .NATUUR.

Natuurlijk Warme (Yzerhoudend) Minerale
. Baden, en ' _

-·SANATORIUM.

Voor..ltet groo:tma;lrell van Ka.!veren

Zonder Melk
Eenfjfe Agenten,

R. WUSON, ZOON &. CO.
'ST. GEOROESSTRAA 'F...... "'.,,.... voornaamste en xJeeet, kostbare heetaaaddeel dier Wat.ereD ..

. . . KooJzuurzo' aanwezig in een hoereelheid van vier-
1IJI!I~,'I~ree~ als m eenige aitdere bek~?e .Bron~e~ (en onder v~
"'lQtiWdocll' het IJzer zeet gemakkelIjk geas81IIuleerd wordt), m Ter-

met':een temperatuur van lOOS Fahr, onwederlegbaar hunne
reputatie' daa~lt. . '.

'--.:_~.~-,'-.- is binnen: gemak1celijken afstand van Kaapstad-811
Pas iJS de tegenwooz1dige terminus Spoorweg-Statie daarheen.
.klimaat van Caleden wordt ali een der besten in Zuid-Afrika

DtiO'UWId. Het Sanatoruim en de Baden zijn gelegen op een heurel
!l!l!!l!!1!r.~1,&D lOOOTt. boven de oppervlakte del' zee, en binnen 7 minuten ,te

de Stad; elke 101 g en gel'ief worden VOOr kranken en bezoeke1'8

~brnik dier Wateren (zoowel voor 't Drinken als het Baden)
"_'''lI!.~''''''~",~voorgeschreven voor hen die lijden aan Urine Kwalen,:

.Aandoenin~en, Dyspepsia, AnoonJia, Jicht, Rheumatiek,
!!III~KO. ~1Ian:.·0l EL Neuralg~ en verwante ziekten. Het Kolzuur in het

een prikkelende uitwerking" op het reJ. De
f'iiij"'m versenanen een Tqnio bij herstening van snel verJóopend •

..~ voor ~wakheid. waardoor ook ontstaan; zij zijn zeer aangenaam
smaak en bieden Tafel Water aan van de be8te klas.

'KalDlt:Lett<en.Ontleding, Geneeskundige en andere rapport.en, TermeD
..'Yerdere bij.zonderhttdeD en inlichting zijn te be.~ruen op aauoek

MEJ. HALLS, Eigenares.

Het of sonder Zaaijer. Deze is de
en. geeft alle vOldoemutr. YAlf D. spliJt lllELIAH & co.

. <Vond" Afs!a·{!.ftfS sn AlTenten
D.',LllI:lll1'A1UI'i~,1 'fel. ad. Mahnes6ury ·in Paarl:

"';;"'-"'--""_'~~~':"'"t----~- ' - .. UN IT'\'.'R.
. .

;, -Óe Ó, ".'
;~ "" . jil .:~

0PWq)' lapUulI.m. ,.Ila .... ~..
•••
•••

.WHITE
RYAN

&:80.

HEBHAALDELIJlr . dringend. verz~ht
, steune1'8 aan de Paarl onze zaak
breiden, hebben wij besloten een
openen, en de heer Dr f. Marais, J. son., lt " '

gebouWen, i6 .aangesteld als .~\nzo. plaatselijke vél~tejl!'etJIW(lOl'Ir.tJger.
bedoeling ia om mt-er 'plaatselijk meuws op te
alle' ope-ehten aannemelijk ·te mn ken rooI'
Afdee1irrg. De rapporten v~il<lQn Paarlsehc A
Magistraatshof, Publieke Vergad.OJ'lllgoll,
l"puhliceerd worden, .. ' ..
. De hool' M:lrais za) ten allen tij.le gereed ZIJD

lnteekenaren, Advel tentics III an-Ier lJrnkwcrk; 13
richten, enz. te ontvangun en op te. z-uden. .

'Wij rekenen op de or'lfit'r.·teul".lI!! van allen die laE~~~J-.:J:lg~m
land en Tolk op het hart dmgt'll: :Mw 'vel'fP~~ .

DENnna D. F......,Q...,.f" ....~J.
,,'African Banking Corpo~tioo" <n\IIVUlIWIlln.

DOKT_R'S RIJTUIG.
16. 18. BUROSTRAAT. KAAPSTAD

GEGALVANI i ERDE STAlEN
I~ D'-':<» x..lB:_ ...

. • . 'I .

OM WATER OP TE POMPEN
DESTERXs TE EN DE BESTE

-IN DE WERELD.
S vQët wiel en s6 voet Toren. .
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en 40 voet Toren.

• 16 voet weil en s6 vOet Toren.
10voet wiel en 30 'voet .Toren.
10 toet wiel en 40 voet Toren.
12 voef Wiel en 26 voet Toren.'
12~oet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren..

J. D. CABTWRIGIIX'
GLAS- EN ·PORCELEJN ... ..u.XO_' L%J.N

KONINKtIJn MAILDIENST'._

-_

..
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P.m~ JU lIJe JIOrt ol ,p IJle PIUII,...
DC'Ze'Windmolens sijn op een v-erbeterd

plan i.ngcricht, en sterker dan ~~ nog in di".
land IDJlevoerd. De torelll InJll I~!'k ge-'
koppeld, en de wielen z.ijfJ-eguleereud zooda.
er .feitelijk niet naar omgerien behoeft te
'Worden. . .

ALl.! INl'OBlUTIIJUT PlHno TU

Bosman
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