
!I.4'~I:n,n~·loUl[
Bezoekers aan d.-: '.' . '.' [.

ons een bézoe1<te err'zk-:,.ván' ._
• ~Ige aangebodene ·verze.!~~r.::.],
en, Vergeet met: r ....• ; ;

De roorraad moet verk~.ht 'worden. - '.t'
• - .' 1 - • 'i,

o ...... lJIa• .,r*~._.......1•• , j
lJEEL ti8.-:-No- .,

ff!f .lit:.
'01

' tIl !la:! JUNI tot op en m~t 7 Juni .1897, ZU.lIen Retourkaartj.6S. Paarden! Paarden! _.,..,_
• '" leew

ov
,." "oNJen tu-heo alle SIaIi .. op de K aap,ehe en Oranje In den Insol ventan 'Boedel van

1,":""""'1", (,ouv.rn?m en to SP_~~gen (met inbegrip van dj. op EZELS! EZELS! JOHANNES OlO'ON VAN ZUL, van
, .." ,'d" I,J ko V er!e~gmg' e~ Indlve LIJn, doch met uitsluiting van die MaImesbury.
li"orden van. \i ilJoensdnft O~ Plaatselijk op de Wijnbergsche en .P I' . _
,,' "(:JlI!'\che lijner; voor .welke J.aats.te.n s~iale voorziening O'Ámaakt ub leke Verkoopmg IV

t'~v n~ )E onderget.eokende zal' doel}
, (""I'll dl' g(:,IV~~e ,et't1.lnderd~ Pl'IJzen VOOr Enkele Passagiers en ~rEN DORPE

" f',,,,,I"'op"'''Jen,: '0 A.L BD 0 N. ' vorkoopen te .: 0',

' 1<,' Kmt jes z t Ile» van ln-ac!,t zijn voor torngk .. r tot op en Ulet B() _ OP _ M A L M ~ ow.R.Y •

n:. D ti d 10 J '. 18°7 Aan de wonIng van den InsolventPASSAGIERS NAAR EN VAN DE ZUID-AFRIlliRSCJIE REPUBLlEI. on er ag, um,,, , OP

-VAN-

20Eersteklas jonge Paarden 'VOEN8DAG, U ,Juni, 1897,
20 do. do. Ezels. Tt! 10 URE V.Af., Let volgende:-

1 Kar, 4 span Tuigen, 3 Puur'den,
enz., enz.' Huisraad, Ha-rmonium,
enz. Een lot Koopwaar, Smeer'.
waren, Br'uekgoed, Potten, enz., enz

FRED' WBRDMULLER,
Eenig 'l'rustee.

M.. lmesbury, Mei, 1897.

Van der Spuy, lmmelman ct Co., A(slagets

K:I:lrtj" ...., tl"g-~n vt'.r~inderde' prijzen zullen uitgereikt worden
·i,PII dl' Il'un,;v<lal RIvier Bru~.en zakere St.atie8 van de Nederland-

!&lt' .\IH!ll",clJltlJplj gedurenQe dezelfde datums en geldig voor denzelfden
.' II', (lP dl' Kaapsche GOllvernements Lijnen.

TRlEJ%NPN.

i
IRetour Tijd. 1; GO!l(}((OtIIrPLluzlfl

K.URTJI!!
N.M, Geldig enk'el Voor
5.35 den Dag der uit.

Illl"3nd Siding I) 47 reiking.

I
· RETOUR PRIJZEJt.~ - . \ 'I). Sir Lowry' Pas. S.SS J Iste. 2de. Sde,

,( .'>s. 38. 2s.
PL\I\."; I j, I: ~!.\'\X[)AG·1 GEWONE PLEIZIER PRIJZEN.v an I

Kaapstad J
UIlI ï.-4-0 v.m. Vla.
en 3.55 n.m, Kraaifontein.

rao "'l'lJington om 2.,50 n.rn, N.aarKaapstad via Kraaifontein.
" en 6.43 n.rn, Naar Kaapstad via SteUenhosch.
!'a.,.,aglC'r:.; xullen de ruis mogéu afbreken alleen op de retour reis.
OP 1'1'S KSTER MAANDAG zal de Maitland Trein-diemIt ge-
worden met uitzondering van den 1.5, n.m. Trein van Kaapstad

den. I ·511 n.ID. Trein van Maitland, welke treinen enkel tusschen
en .Maitland zullen leopen. '

PINKSTER VAC~NTfi DAGEN, 1897.

--- -------------BPElOrA.LE: ,

I Naar

Somel"llet W est,

Naar Wellington Lijn,

~.

WIJNBERG EN SIMONSSTADSCHE TAK.
OP PI~KSTER MAANDAG zullen Retour-Kaartjes, alle klassen,
Enkelen Prijs, uitgereikt worden van alle Staties, Kaapstad naar

reat inbegrepen, naar Muizenberg, St. James, Kalkbaai, Vischhoek
Simonsstad ; en van alle Staties, Sirponsstad naar Muizenberg in be-

naar Kaapstad enkel voor den dag der uitreiking.
l' l'S KSl'ER MAAN D..AG zal de Gewone .'l'reindienst op de
en Simonsstadsche lijn gestaakt worden. en een speciale

de plaats gesteld worden. .
Voor verdere bijzonderheden zie Publieke Biljetten.

j.;aaJl~tad, Jl Mei, 1897.
C. B. ELLIOT'l'~ Direkteur. Generaal.

LOOPSTR.b..A T,

HET JUBIL:h: LOGIESHUIS,
WOENSDAG, 2 JUNI geopend worden Le 66, Loopstraat.

iet Tafel, Bediening en Termen zullen niets te wensehen overlaten.
H, iiigers en Vrienden hij de aankomst der Treins opgewacht en de
, z9rg voor bagage in acht genomen.

150,000 VRUGlfTBOOMEN,
""' ,- .... , OJereellkomstig den Kaam u VlUJ lID InsekteD
~J8, ~/· BN D~YBN.

. .
ORD~ .voor ~oo eD <1aarboven kosteloos afge1eTerd san eellig

n";:::' 0IIf!Ml'III8de ~ uit geheel Zuid MDb
~ SeÏ!loen 5' .. .
Voor f)EiI~, '.. • en Vl'Ud&ten~eeke1'8 Gids, Poet

': Vrij' en BoDandsc_me Mir&s).
DO. Jl. .wr.o-~ .u.

PICKS"FONE, W~jnberg, de Kaap

min ·AFRIKA'S SPA.,- . it_--.;;------
DE;6AVE AELEN GAVEN DER NATUUR.

.11 Caled~n Natuurfijk Warme {Yzerhoudend) Minerale
Baden, en •

S:ANATORIUM~
HET vOO!inaamste en meest k08&bare. ~nddeel dier. Watere~ il
· IJ ~tig KooI8ounoot, aaD1r~ ,tn een hoeTeelheld van VIer-
'llill ~.&l8 in ~jge ande:re bek~ Bl'On~e~ (~n 0l!der vo~rwaar-
·-lI'Iardoor het IJzer zeer gemakkelijk ~slnnleerd wordt), ID ver-
~ _I'een temperaitlm" van 1209 Fahr, onwederlegbaar hunne
1Ctderti~ "putatie ~lt... d_g'

De Inr~tin is biruten gemakkelilken afstand van :Kaaps ta . 11'
. ~'8 Pas·$ de

g
tegenV(oord.i i11'geterminus S.poorw~g-Sta~le daa~heen..

· Bet kli~t van Caledo~ wordt als een. ~er oosten ID Zmd-Afrllca
r.chouwd. Het Sanatoruim en de Baden zIJn gelel$en op ee~ heuvel
-- dan 10QQvt. boven de oppervlakte der zee, en Lmnen 7 mmuten te

. foet van de Stad; elke !OIg en gerief worden voor kranken en bezoekers

."'T.. I('b;~ dier Wateren ("",we! ... r 't Dnnken e1B, h.t Baden)
~ voora.t ~rgeechreven voor hen die lijde~ 881:1 Urme Kwa~en,
L.. h' 'Aa d . . Dyspepsia !:nremla, JICht, RheumatJek.-.nJ ..ac t!D'\H:' n oenm~n, , ~ ~ I '1.._ ..~ 8cl~ N ' 19ia., en verwanté ztekten. He., Ko .zuur ID ~
~ ~1Ve'T.'·~ee~u:n rikkeJende uitwerking op het vel. De
!aleren ve~6n een '1'!nic bij herstelling ,:~n. ,SDf'l verloopeDde
w..._ ' ..." -1..1.·d aardoor ook ontstaan; ZIJ zIJn rr..eeraangenaam-ten en voor· ZWIUU.l61 • 'Ir . . klas

. 'tor den 8m~ en bieden 'l'afel Water aan vq.n de beste .
Pa.rn6ettég., Ontleding, Geneeskll:ndj~ e~. andere rapporten, Tenno

. ~ &lIe ïertler;ê~bijzODderhedeD en inliohtmg ZIJn te bekomen op ~k

MEi. HALLS, Eigenares.

Uitl~S~ingGO.
Q&fJQtJW' IS ,yE~K()eHT~'

IM'YGiDi'I'Md ·.Get nit den w_ geruimd worden.
~¥0éJc."" naar de Stad behooren ens

... ,bez,Qek.~ br*,ngen, en lich van eenige
'der .,aanitbodene· Koopjes verzekeren .
. Ver.""t::

. 1 _ _.. •.,,,",,, ~.

. ... "._hnoel Verkochtw6rden..
.~.~ ftdn en Sptu.qnteu, Kaapstad

- ,.

KEN NlSG-EVI BENOODIGD~
D ENE _Assistent Onderwijzer ~f
,., J Onderwijzeres VOOrde Eer te
Klas Publieke School te Middelburg
(K.K.)

Bekwaamheid Wordt vereiselit
om onderwijs te ~even in Holland,
sch, Engelach, en zingen (Tonic
SOffR Systeem), ook in het t.eeken('n

,LLE per..sonEftl· voorgévende Werkzaalllheden te beginnen in-
In Zab de EJ:ecuteltl'8u T8lita.méntair iá .'":\ 'Jtr~teuren in bovenge~elden dien mogelijk op den 21sten J uli,

den Boedel van' ';w:-ijlen dea ..' te zijn, worden verzocht 1897.
·W(LLI"". Wl1;8OlJ· )[.nccl'k' hubn. e V:Ql'deri.n~n in te dienen bij Salaris £120 pe/J'aar... HUGlfl.l8 T~UT~", J01UJ!:•• s, d d k de .. l'K:: ánnl
DE W,uL én 1l£&~U'1J. .' ~. On ergetêe- en aan ,ZIJn: an- Apr i<mties met getuigschriften
.MA1i1'1HNlJ8VUl ZJJL, KI8t{8n; ~"'O&réS;"biï!ne:n leB \V&"e~ van van goed ..zedelijk gedrag, en be.
DANIEL B.urrU:OLOMEUS TItCTu en af 4 dezer, en RUé personen iets wijs van -liatnaatecbap e oer Pro-
EltN8T HENDJmC WOLJ'.uaDT Tlu1'1'!1tjin~ verSchuldigd a.m genoemden boedel testantsche Kerk zullen door dendi"idueel en in bunne cap.cit.eit d' I"k .
EJ[ecnteuren Teetamentair iD den wOl'de,n vt'I'ZOCht Jletwlvc da e IJ ondergeteekenden ontvangen wor-
l:Iuedel van wijlen hunne }loeder Op dezelfde plaats te komen betalen. den tot op 3 Juni, 1897.
CI1R.I~T1NA PH I LLII'lNA MAaoARilTJU .Alleen geee fti d
'J'ltC'f';a(geboren WOLr-URDT)en PE'rIU8 A. BERGMA.NN, ull r 1 ceer e personen
BENJUliS VANRIfTN, in zijne capaciteit Agent voor de Executrice. z en in aanmerking genomen \\01'.80ls Execul,cur D~tief van den HOedel den.- ------------r- __VHJ} wijlen FRANS JOHANIIl8 DI!:NEeu.
TllliTEl:,

TE ,

VAN RHIJN'S DOH,P,
Op Woensdag, 9 Juni, 1897,

ten 11 uur ~ voormiddag8.
In front van het Kan100r van den R-esident

lfll~i8traat van Van RhijD's Dorp,
Zal aan den IIno,,.,.leu Bi~tler r;erkoel.t .cONle,.

Het volgende vastgoed, gelegen
in het distrikt Van 'Rhijnsdorp,
voorheen Clanwilliam, namelijk:
(I) Zeker deel van de eeuwigduren_
de erfpacht plaats, "Bakkelei
Plaats," genoemd "Melkboom_
drift," groot 623 morgen en 346
vierkante roeden, getransporteerd
op genoemden FRANS JOHANNESDit
NEcKEr, 'fRUTft:R-,op 14 September,
1840.
(II) Zeker een·derde deel of aan-

deel in de plaats genoomd "Zand
Kraal," met den eeuwigdurenden
pachtgrond annex, gelegen in den
Kamtdollws grond te Olifantsrivier,
groot te zarnen 3,225 morgen en
269 vierkante roeden, getranspor-
teerd op CHRISTIN! PmLLIPJNA MA.R-
G,\BETHAWOLFAARDl', weduwe van
wijlen -FFANSJOHANNES TRUTER,op
25 Februari, ]867.
(Ill) Zeker eeu wigdurende pacht-

grond, gelegen als boven, in het
VeldkOl'lietscbap van den Mond van
de Olifantsrivier, insluitende de
Leenings Plaats" Roode Klipben.
vel," groot 4,927 morgen en 17 (
vierkante roeden, ge8chonken aalt
gezegden F RANS ]OHANNE& D~

N EOUR TRUTER op 30 November,
1837.

(IV) Zeker een derde' aandeel
iu zeker eeuwigduremie erfpacht
grond genoemd "PotJdeV' groot
17,160 morgen en 182 vierkante
roeden, geschonken aan gezegden
FRANS DE N roCKERTRtTTERen twee
anderen, op 1 April, 1843.

De Koop.conditiën zullen of voor
kOLtant zijn, of op uitstel van negen
maanden van af datum der ver-
kqpping, zoo de kooper twee, borgen
betorgt "er satisfactie van den Resi':
d~i1t MagistrMt.

De ..Afslagers rechten (l percent)
alsmede Transport rechten en alle
kosten van transport, in~luitenrle
alle achterstallige belastingen en le-
cognie -moeten door den koeper
gedragen worden,

Het Eigendom wordt ver~ocht
zooals aang.egevell door Transport
of kaart, houdende de Baljuw zich
niet verantwoordelijk Voor eenig
tekort, en afziende van alles dit. te
boven~de. Het Eigendom

-TE- i wordt ook verkocht onderhevig aan
GR,OOT DRAK~NSTEIN, alle servituten en voorwaarden in

Na ~f1oop van de Ven411tie Van den de Transport .Acten.
heer JOJIS. J. DU PLESSTS, De plaatsen zullen eerst afzOnder ..
OND D ' . . lijk en alsdan gesamenlijk opgeveildOp D . ER AG,10 JU~I, worden.

ZULLEN mede worden verkocht: De verkooping zal onderworpen
-2 Zesleggel' Stuk~aten,4 Rui. zijnaaueenReservePrijs,yastgesteld

pen, Trap- en Onderbaljes, (kajaten. onper den 113 Regel van het Hof.
bout) 1 Wijnpomp, ~et Leiders, Voor verdere bijlonderheden doe
Leggers, Pijpen, ..Azij~vaten, Em- aanzoek hij den Resident Magis-
mers, VlootjeS, Kraneb, Kajaten- traat, Van Rhynsdorp.
houten KOQlvat, 1 prandewijns H. 'rENNANT,
Ketel,. met groote slaJ,)g, 20 mud Opperbaljuw.
Akers. I Kantoor van den O'pperbalju~, ,
Varkens en Sc~~pen: 40 Lapstad, 19 Mel,.189-7.

Praohtige Vark~ns, rO .Aanteel .~ _

Schapen en wat verder, zal aange. S··ENO'..O'DIG.D.boden worden. i

P. A. GOOS J. ZOOn. OndeNiiarOrOndePWii'8188 E:1'BN lIoofdonderwijzet' v~r ne
J. S. MA.RAIS &; Co.,' ~lagers. A BRIJ Boe' Ah~,'J'I,' . T"8e!le <Klas O~tarische 1 f W IVoo .. een ren Sc. ool.op de School Piketbet1:·. /1_,AS+O en 0 egge oorum

plaat:a St.eelkloof, 1t uur rij. ?doet voorziening maken voor de \Ri ,LI , . . l'wu
dens van;Rlohzno~d.. -ontftllgBt,TaIl kostleerlingen Kennis VAN Pniel, afdeeling Paarl, een
" Ol'Ondjgo ~ van~1Iandooh. '~ IID@Iooh .. HoIIaDdoch on- roin Paard, donkerbruin met
Engei8eb en Mlme ........ h .. Do '-boor. , ... k1ein.1ro1 voor den kop, 2 jaar".rtvale, applicant of applicanlA> - __ WOI'boIonhoden le begm... in d

£120 per jaar. moe· _nl ziin. , Ju)i'____ ,O\VenI v"""",, van al 12 d.. er.~lN~:~~:~h"'W.P'''·wn. I;.&b:b 0, ~ris ~ POt' jaar .. ot knol en ~ 0f'llXl !>er jaar met vrije Eenige inform&t;e kan gelaten wor.

T EKO 0 P. Afschriften van ~'~'-~""J"en 6""'1 m';.';pli~' .ullen .. t~, '"'1~ ...i ~ ~ ~ 7''Co'':~I!'.~':";;bfiBIJ den ondergeteekende, tegen zedelijk gedrag wOon.rd.deern' wonlen met ~ -26o!en J"l"- ...u.n,,~ worden "'I lSd.. de. ondergcteekende. Billijke 1mB.
' billijke prij,en, Blauwgum, geteekend .. , Werk le ~en ~'JIl1l' _ 1_ door"" ten ... nen betaald word... •

Heklcia en Pijnappel boompje.. Voor of op de.. 0' a O. CON&&Dl!I., J. N. VLOK. CAREL OElilTEll.
D. G. MALAN, ' A. '-,.--- ..._. . 1. 'J, ~teeJ~;Riehmon~ ~,; >

zuid Achter paar!, Páar! stome. H... zog. Slocken.tl'aom: • Bi~Dd.J'6.;!IiIi; 1897;> . i .10 Xei;JSII7. ~ 29 Mo;. 1897.

VASTGOE'O
GBtJ:GJi)lj lN DI: AJ'D:lBLl'l(a

In den Boedel van wijlen DANT1~L
. PET&US VAIr DER }!B:&'f2. Tan Uit-
komst,' in net distrikt Ceres. en

. n~latene eehtgeooote ANNA
ELUABt:TB Vu' DEB- MBBWJI}. (geb.
De Wet), .VAN RHIJN'S DORP. ,

Voorheen CLANWILLIAM.

DE ondergeteekenden, bAhoorlijk
gelast door don lieer JOHAN. (J.

FlllR1C1 U:-<, zullen bovongenleld V l'~

verkoopen. Deze Paarden en ezels
zijn allen door Neef Johan uit-
gezocht in de afdeuJing Colcsberg,
en vrienden kunnou dus el' op re.
kenen dat ~ij niet telellrgesteld zul-
len worden. Paarden en Ezels zijn
zoo scbaal'sch, maar Keef Johan
doet altijd zijn best zijne Cale-
donsche vrienden Van eersteklas
Yea te voorzien, Ve dieren zijn ge-
schikt voor dadelijk gebruik.

KOMT EN KOOPT.

A. F, WEIOH,
Seoretaais der Sehoolcom,

Middelburg,
3 Mei,1897.De A.fr,lkaaIl8cbc Zuidkust.

-------------
Kaap St. Slaize Lichthuis-
Mosselbaai - verandering in
den vorm van Licht. TWEE Onderwijzers. Salnris

£60 en vrij logies.

J. C. DU PLESSIS, V.D.M.

_._-_._--_._------Publieke Verkooping BENOODIGD
In don Insolventen Boedel

JUI1ANNESJAOUBUSDU ·TolT.
van

TWEEDE KDNISGEVING

INvoortzetting van de "Kennis-
geving aan Mariniers," gad.' 24

Maart 1897, wordt hiennede be-
kend ~emaakt dat een tijdelijke
witte Haven Licht vertoond ;zal
worden zoolaog de veranderingen
aan het permanente licht ten uit-
voer gebracht worden.

Het permanente licht zal een
dubbele" ftashing " witte licht zijD
van de 4de klas.

Een verdere kennisgeving zal ge-
publiceerd worden aangeven de Olm
waarschijnlijken datum van de vtb--
tooning van het permanen.te licht.

W. WESTHOFEN,

JOHAN. G. FA.BRICIUS.

Dempers, Moore & Krige Afslagers,
Caledon, 25 Moi, 1897,

DE onaergeteekende zal doen
verkoopen te

HOETJESBAAI,
J)ist!'ikt MALMESBURY,

Op VRIJDAG, 11 JUNI, 1897,
TE 10 URE V.M.,

Het volgende:
1 Visschers8chuit en Anker, Va-

ten voor 't zouten, 1 Kruiwagen,
1'a-fels VOor 't VlekkelJ, 1 Zadel,
Vischlijn, 'rafels voor 't zouten,
Roeiriemen en Schuiten, Zeilen enz.

FRED, WERDMULLER.
Eenig Trustee.

Malmesbury, Mei, 1897.

ASD1UES J.J3ESTE1{, .H\;lngel'.
-- -_--_~--- ----_. _ .._-----« ..
25 Gedresseerde ,Paarden,
6 do. Ezels,
30 Vette. Slacht Ossen en

Koei~n.,

r.F;N onderwijzer (gt'ccrtificnerd)
r; VOOr de III Klas Publiel-e
Sohool te Danielskuil; moet met bei-
de Hollandscn en Engelsch bekend
zij~. Sala:ïs £120 per jaar benevens
vrIJe WODlng. .

Applicaties met afsch rif ten 'an
getu igsch rif ten te worden geadres-
seerd aan,

Elliot, 26 Mei, 1897.

Publieke SchooJ aan "De Baden."
----

BENOODIGD,-«~
VERKOOPING SMAL en HUMAN.

Paarden! Paarden!
EZELS I EZËLS I

EEN Onderwijzeres; goed En-
'.J gelach en Muziek een hoofd

vereischte. Lidmaat eener Prot-es-
tantsche Kerk, moet reeds onder,
vinding hebben van schoolhouden.
Salaris £45 per jaar; logies vrij.
Van 8 tot 10 kinderen. Half uur
van hef dorp. Werkr1l.8.mhtlden te
beginnen volgend kwartaal A ppli-
caries dadelijk te z, nden aan den
ondergeteekende met getuigf>chriften

P. L. L~. ROUX.

OSSEN! OSSEN: pro Hoofd-Inspekteur
van Publieke Werke1;l,•

Adres:
Baden Montagu.

Departement Tan PlIblieke Werken,
Kaapstad, i6 Mei, 1&9'1,. PUBLIEKE VERKOOPING

Afdeelings Raad Jan CJantiJHam.
VEUIlZING VAN EEN A.UDITEtTl~,

1\7"ENNlS wordt. hierbij gege~e*
da.t eene Pubheke Vergadenng

zal gehouden worden van alle per~
souen die "echt hebben om te Stem-
men Voor ltaadsleden in de .Afdee-
ling van Clanwilliam, op

IdlDIG, dea i8dea Dag JU ,lul, 18i7,
in de Rofzaal, te Clanwilliam, om
een Auditellf' der Rekeningen van
den Afdeeling's Raad, van Clan-
william te Kiezen in de plaat.'\ van
den Heer DUNCANDUNBARLESLLE,
die opgehouden heeft in deze ..Af-
deeling te wonen.

MIC BAEL SMUTS,
Civieltl Commissaris

Ci.-iele Commissaris Kantoor,
CJanwilliam,

29 Mei 18P7.

TER PLAATSE

ZOUTKUIL, (Afdeeling Caledon
,(van den hoer JAN G'II.IO.\lJ.;E),

OP

DINSDAG, 8 JUNI, 7E97,
VAX

BENOODIGD

30 Eersteklas Jonge Paarden Dp DINSDAG, 8 Juni, aanst.,12 do. Ezels,
16 do. Slachtossen.

DE ondergpteekenden, heIlOor-lijk
gejast door- de heer'en COII-

NELI::!S~AL & JI-RO HDU:'\, zullen
deze Paarden, Ezels l'H Ossen op
gemeJ~ plaat!' en datum verkoopen.
Deze Paarden, Ezels en Ossen, zIJn
allen uitgezocht in de Hantam bij
bekende Paarden TeeJ~r". De Die-
ren zijn geschikt Voor pauelijk' ge-
bruik. De Ossen gOf~d voor slach-
ten.

j' AL opgemeld vee publiek ver.
fJ kocht worden aan KLAPMUTS
:-;TATIE. De Paarden zijn door
den eigenaar persoonlijk uitge-
'zocht uit de beste stoetorijen, allen
mak gedressseerd en zijn de aan.
dacht waardig, t,eJ'wijl de 08S6n en
~{Oeien in extra CondItie zijn.-Let
op den naam en het il! genoeg.

FRAN~ HAUBTFLEISCH,
J. S. M.A.R.A.1S & CO. '.Afslagers.

H. B. WILLIAMS,
Voorz. School. Com.

Danielsk uil.

----,.--._ -_._._-_. __ .-

Onderwijzers Benoodigd
VOOR de EerS,f;e-K_las' Publieke

School te V ictoria West.
(1.) Eerste A sistent Ondf!rwijzer.

Sa-Iaris £150 per jaar. Hij moet,
goede getuigschriften' hebben en
te gelijk kennis van Hollandsen,
Zingt'n op Tonic-Solfa systeem,
Teekenen en Drillen. .

(2.) &me OnderwijzerQS als Assis-
tente. Salaris SO per jaar. Eene
degelijke kennis vereiBclat van
Engelf>oh, Hollandsch, Naaiwerk
en indie_n mogelijk van kinder-

Q~~mzullen verhoogd w~r~
den als de onderwijzers goed uit-
vallen. Werk te beginnen met het
kwartaal van October. Doe aanzoek
met getuigschriften bij den, onder-
geteekende tot op den 29sten Juni,

G. A .. MAEDER, V.D.M .
Hon. Sec.retaris~

VictdriA West, 22 Mei, 1897.

· "_.
{

KOMT EN KOOPT.
CORXELlS SMALen JlRf: Hnl.r'i.

~DEMPERS, MOORE & KRIGE, Afslagers, Publieke
Caledon, 25 :Mei, 189ï.

BENOODIGD

DIJis10DII Conncil of ClanlUIiam.
ILICTIOlf OF A.N A.UDITOR.

Verkooping

BENOODIGD

VAN j

LOSSE GOEDEREN, N OT{CE is hereby given that a
. Public Meeting of Persons

entitled' to Vote for Councillors Ï1l
tIle Division of Clan william will be
held in ,th, Court Room. at Clan-
WIlliam, on

RIDn, !be Ull diy of lUIE, f897,
for the purpose of· Electing an
..Auditor of the Accounh of the
Divisional Council of Clanwilliam,
in the place of DUNCAN l>uNBu
L"LIR, who bas ceased to reside in
this\ Division.

MICHA.EL SMUT~,
Civil Commissioner.

CiTil Cornm.isaioner's Office,
Cla~winiam.

28th May, 1897.

75 OSSEN.-BOVENGENOEMDE prima
Ossen zuJIcn op Maandag,

7 Juni, in de l\farkthaal te WEL.
LINGTON verkocht worden.

P. J. BOOYSEN. !
M. L. SMITH & Co.. Afslagers.

Wellington, :n Mei, 18~7.
---------------

EEN paar paarden (Ruins),
groot 14.2, licht, rood of

donkerbruin van kl~ur, 6 jal'en
oud, ook een pá.at· paarden, 15.2
hoog, 6 jaren oud, eenige kleur.

Doe aanzoek bij de Stallen,
Waal&traat .

200 Extra. Vette Kaapsche Schapen,
200 " '.J" Merino do.~
100 Kapater .tlokken.

Op VRIJDAG, 4 Juni, .

ZAL op gemeld vee publiek ver-
kocht worden aan KLAP-

MUTS-STA TIE.-Zij zullen zeker
present zijn.

G. P. STEYN )r.
J. S ,MARAIS ~ Co., Ajsla.gl!1'8.

A. J. LOUW, SR.

.(/

·l

..

~
'. .



PIKE COUNTY JACK FARM,
Oprecbt Geteelde Ezel-Hengsten.

LUKE M EMERSON Eigenaar

------

2 J

In vredestiJd. Iu Ilt~e.:flU! u..,"_ ....v!"
ontwikkelen dool";;.uuddel 'VIl u 8~~pwegtu:r.:
be8prOeI1D&'8Wel'.ke~ onliiItWlJil,i il"zlt stelt
men nu VOOI geld te gaan uItgeven waar
het niet ncodig 18 Engeland kiln ge
makkelijker 30 mil boen paIlIJkl! betalen
VOOl' de beeéherlJl}l)g ~ het rijk dan
deze Kolome 30 dr Izen4 omdat WIJ dit

zoo veel beter Ul de ontwikkeltng
TaIl het land ltond~{l ge91'ulken
Het 18 ongetwl,feld een grootseh idée dat
de J{olomell allen hnnne bl:.Jdragen zullen
~llden naar 'hunne capacIteit om het
Britsche r jk en den Brltschen handel te
beschermen Wat de Kaapkolome betreft
gelooven WIJ met sir 1HOMAS UPINGON

dat er geen groot gevaar bestaat dat onze
kusten ooit doei een ~llropeescbe vloot
zullen WOlden aangev illen en indien
znlks al gedaan werd dan moesten '.IJ
maal gereed zJ,}n om die vreelildelJtlgen
ve Ier ~ee IU te jagen Dat de Afrikaners
d t zullen doen I J<i.t geeu tw jfel zooals
de heer RCHREINER III ZIJ!! speech er
kende Het B n el zoo g,emakkel jk om
euoez soldaten tJ{ ()() In jl vel te eeuden" "

om een Kolonis al de nze IU te nemen
Man hoewal WIJ n ct veel hebben te
vreezen van eeu v J Illulge \ loot SpI eekt
het v m zelf u ti I ze zeeh III lel I eachej md
moet WOlden en u d t opzicht zrjn \\ IJ
onget\\IJ[eld uf'hankel jk van de BI tsehe
vloot Indien WIJ bet geld DIet meer
uoodig hebben \ OOI andere doeleInden
zou het goed Z jn eeu bijdrage Voor lil

ataudhouding der vloot te geven
.'\faar dan zoudeu W J eer; stap verder

WIllen gaan en aanbevelen dat al de Kc lo
il en eeu evenred "e boeveelhe IZOH1eD
bijdragen D t zal eeu groeten IIIvloed
hebben op h L eenhei lagevoel \ n ue vel
seb !leude leelen nil h t Hl tsche I Jk
en d IS veel U J II 'ge 1 Lut hel d el dat de
heer INNE~ z ch voul"SteJt - \ef'1 Dleel
dan een aIwnuerl Jke pOll' ng do r deze

kt Il..omt men tot

KRl'll r:rEUR~ JSN »ellrff:r:'1 EN in den boecel
ran wiJlen de I beerDa:n elP",~rlUvatlder![erwe,
van Uitltolll8f., Cere ve wIjten wH naar een ken
fll.sg~'!Dg IlIUD eo" de CXecutrlOO

nR~~IF.1:l £ND,E!'( v~rwV£cn WIJ naaI! een
keonug"VUlg van den dlNJdt.ur..gouerarulO zake
&POOIa!étreUt I e~~n voor plUa~r m&!lndag en
guduroode de pUlbter vaea tL6(~ell

DADELIJK llE"'~ilIGD twee llel!lChilrte rVplW'
cl III rums 'oor "were ihfofllt4tle doe awl
wek :Pjj den heer W G BlUlkewt,; wlltl.rnemend
b oM "'an polir e; 'Wlltl.lstraat KlI.Ilpst,ad -ZIe
adverl;llplle

OOg l:t1N H Il TV,zz'RJ:NQ-Te Altwal 1'ioorl
"wraen ~e bewoners der locatie konlUgtDsv r
Ja;,rdag mot elkaar lu~tig toe te takelen met
ki nes terwiJl ~UlSten en voeten ook het bUDDe
toD de nlcremeeoe feewtvreugde b[rdroegen We
gells de "hardheId der koppen wa~ er D16t veel
sci ade aan die I ehanmsdeeleo

EIDi IlOOSAAllIHGE 08 raalrt,e voorJOOen week
te Pretoria UIt de kraal eo liep de straten rif
all 0 die hem III deo weg kwamen ID de lucht
werpeode Een boer vond ZIch plotsellog tUl!

sohen hemeJ en narde z veveade en een mu I
werd doorboord Het beest werd mndel!Jk aan
het onderclllde dec stad doodgeachoteo

II m 1'0 PUNT ~U, 8CHAARSCflTt De editeur
van de B~dfo ds ho krant beeft een paarspnng
bok bouten preser t gekregen De Zet ders daar
'Van danl.:~nde zegt h!) dat vi "eldeartikcls
an bovengenoemd soort bU hem even set aarsch

zOo als bezoeken van eogelen. Dat s 1001 der
twUfe.l het toppuot van schaarsohte aangedu j

DE HUR Rnones heeft Somerset een bezoek
Ireb l1cht. HU amvoorde hlar II Zaterdag per
in d IagU'c1D an de Kaapstad eo keerde naar de
stad terug deo daaropvolgenden Maand II;l'mor
gou HU was gedurende ZUD verblIJf alhier de
g>U!tvan deu beer en mevrouw Alex van der
BI}~ terwiJl hU op Zondag somwlgen zIJner
vne den 00 politieke ondersteuners bezocbt-
Corr<sp nder t

ONS LÁND AANDE PAARL -De beer D F.
Manus J% is aangesteld als onse pl-olatseluke
vertegenwoordJger aan de Paarl ZIJn kaotoor
18 III de AfrICan Hanking Corpol"<ltlop gebou
ven n de namen van IDteekenaren bestelIm
geo enz wHen door hom ont augen CDopge
lond n worden Het doel lS O. La rJ meer
aannemelIJk te makeo voor lezers en ad ver
teerdurs in de Paru Ische aideehug Plnarsel ,k
meu" s zal gtlregeld worden opgenomen -Z'6
adiJert entte

NE E~TIEJIIDE EEUW CH -?tIet een wIeleI'
wedstrud op de Wanderers wIeIer renbaan wa
len de Johannt'.tIburgsche da..,ne. 0 et tevredo
eu nu hebbeu ZIJde vorige week een "odstrlJd
o( be t harde p Id gehad den et te best afl Cl
De strud was 'oor een 'lJwIel door men Bar
nato aangebodeo DrIe dames namen deel
Een der dames v el halverwege ID een sloot eo
be eerde baar aangezlCbt een VleI baM r JW el
stuk n de derde DIe) MaxwelJ Icads de

af LDVeert g mLDuten en bebaaide den

CIRcefáTRE AA DE \OORz
E~ ~CRETARJsr;E:\ \
AFlUKANER BO~D \
DRAr H 1'" v A~ HEI l

Gead k Rondsbrot'der

Ik bd.J de eer de helallg~
satie :1 speciaal op het I a t I I lJ I
aanJeldHlg van he \ ol~ n le ~ I
algemeene stemmen aar g Il m u
provincials bestuur;; \ ergadenlJg
van dit Jaal te 1I1almf:<sbu)

'Met het oog op het UlJtsta.Ul
voorn tgang van Ftaalku[Jd
vIJandIg tegen de begmseJcl a Il
NatIOuale AfrIkaner partij dra;>gt J
vergadering- aan haren secn'tar S J
een circulain, te nehten aan all!' \ 0( rz
en secrct-ans&en van de veesch IJ Il le tal;
onzer organisatie ben \('rzoekend
verzwakken III de bev ordcl1ug \11. de
zaak van het Afr kanensllJe voora] r
het oog op de komende verk eZlUg n
tev eDS hen vragende deze I IJj
respekt eve takken voor te ltggt
bevelen

De bedoel mg van het cong-res Z 0

dUldelrJk In dit besluit I1ltgcdr kt Jat k
haast had kuunen \ elstaan met deze h r u
nerIng 'eroorloo£ miJ tc'Chter een eok I
woord van toehcht!Ug

Onze organtsatie or ( ng har I te r.
woordlgen vorm ID I S8a te Richmond
Gedurende de \ eertien Jaren d ~ -d r
verstreken zijn heeft de Afnkan r Bon j
tijden van voor zoowel als van te" n po -d
gekend nu eens groeide de Loom wel:; n
vormden zich nreuws takken aan alle kan
ten dWI weder zag men met leedwez I Jat
een tak achterUltglO.g' en In enkelc ",re\ allen
"oebeel verdween noch onder al J
sellDgen werden W'l.j bemoedigd door one
geStadige natu;ll hJke ont1V1kkel UÁ' 'énu
oot \ Ikkehng die met afhan.kel Jk I as an
de opgPlVolldenbeld \ an bUite ng 1\ onc
geheUl telll8Sen maar eene die \ eroorzaakt
weId door de oprechtheid onzer 00,,'108 I n
Ulo meer en meer Ingang erl~-den Het
\Vas geen8zlOS de bedoelmg van het congres
tha s van dIt beg'l Il scI af te \\ Ijken eT 't I

VIjandige houdmg te,,~nover a.ndere »taat
ku.udlgt! I artlJen aan te nemen maar om
op alle \Vet tIge en behoorlIjke WIjzen onze
pal LIJ tilt te breIden hare belangen te
bevorderen en haar IDvloed te uoen gelJ n
ID dezen kntwken tiJd WIIal'IO de hoogste
belangen va.n ons Ia.nd cn OilS volk gehand
Illlafd moeten worden

Samenwerking IS steeds het wachtwoord
onzer natlouale pa.rtlJ geweest en Ik g-elwf
dat WIJ er allen .an o~ertulgd zIJn dat er
nog nOOIt te voren meer beLoefte beeft
beRtaa.n aan eensgezludheld en hartehJo.e
samen\\ crklDb' Z 11Ien WIJ de zelfsta.nd,g'
held van ns loll.: blijven behouden ZuUe I
WIJ de ulealen onzer vaderen tievorderl Jk
zIJn dan moeten alle ondergescl kte ge
schIlleu UIt het oog worden verloren tem Jl
WIl ons aaneen verbInden OIn OIUle natlouale
belangen als \frikauers VOOI te staan "U
een leder moet III ZIjne omgevm,.: doen II at
er Voor nem te dDell valt om de belangen
van onze pa.rttJ ons land en OllB volk te
bevordereu

Daa.rtoe zou Ik gnanJe de volgende
punten 10 t bIjzonder ouder uwe aandacht
wensel en te blengen

1 1 lc/d ot I he le "der e!ltN
I le 1'J le t D", kra<:bt onzel partij lIgt
vooral LIJ de st-embus eu dIe kracht hangt
af van de klczersl Jsteu Het IS een plIcht,
ter veivullmg llaa.rvau elke bondsman
thans geroepen wordt toe tt' ZIen dat de
IIJsteu zoo \olle<hg mogelIjk gemaakt
zullen WOrdeD Plaa.tBehJke eommlBSlCS
vau waakzanmheld behooren dadelijk III

elke WIJk aangesteld te worden (lie te
ZOIgen hel ben da al onze ondersteuners op
del Jstell vorden geplaatst en onze tegen
standers dw tie bevoegdheId der \\et ruet
beZitten IIorden gewc('rd

2 'Jamellwe 1., 9 tI) le pltandm 2:ljlldc
ve Á; nngC! De Wetg'evende Raad zal
ontbonden \Iorden vóór al' volgende ZittIng
van het parlemeut Uil de Wetgevende
VelgaderLDg heeft nog maal éeue zlttlUg
voor Zich \601 hare gewone ontbludm,.,
BI J dezé verklczLDgen zal ouze nationale
partij handelend moeten optreden en het
wOldt van elken waren b ndsman verwacht
dat hiJ de bondskand.lIlaten loyaal zal
ondersteuneu Ik behoef u nIet erop te
WIjzen dat dIt thans van bUItengewoon
belang IS daar alle po.,'1ngen aangel~nd.
zullen \\orden de belangen ODZer partIj
te fnUIken

3 U,16 ~ lt?!! tall ICL BOil t d w z de
begrnselen van onze na.tlOllale parilJ bekend
te stelleu en lOgang te doen \ !Uden Op
het Jongste congles werd eeu beslUit
genomen aan de hand gevende dat pro
mlUente bondsmannen andere takkeu n
hunné omge~ n,; zouden bezoeken om
daardoor mem del'e belll.n.g!'tellin; op k
wekken Het ledental onZel or","lllusaL e
kan glootehJks vermendeld word n 00 tI

verscblllende W1Jk-en kunnel nltU ve takkeu
gesticht en di8tnetsbesturen lVurJeu gc
vormd Ik vertruu\V dat aan deze wenk
van het provlnctaal UestUUl g hoor zal
wo -den gegev~ en dat het u4; nJ lJ
gres vao een g-rooten \ Ol tutg lUo zal ku
nen getUIgen

4 Geregelde tn~elld1!1 tJa r Jl"f}
De toestand v~ den Bond \\orJI b vur
deeld naar de verslagen dl IJ J U tIr
nncr.aa.1 bestuur worden mgezondel e k
heb al dIkWIJls moeten klag-en Jat Z J
geregeld wordell IUgelevercl } r llleer
dan een dlst!' ktsbestllUI dat ",~hocI en al
velVaJlen Il; onldat het hoofdbestu I t
voldaan hedt aau de e sebeu tI r UUstl
tIe Hetl~ te ho~en dat hIerin L'en m(; l,
bare \t!lbeter ng bespe ml zal word n

Geachte Rond~bT)eder Ik heb I el
plIcht geacbt volgens opdracht
\Voorden tot u te rIChten wel Ht nd
gl J de IlClhl',"C bellng-en van ons J
volk zoo zeel up hd I art draagt dat
woordclI L..IJua unnovd.tg I\a ell 0 J
leldlllg' Jt!r \ uorZlCUl ...be ti vc tr k
a.lle PO.,lIlgen d e aal 0 e \ ld z Il
om onze heIllb'c nat unal Ix lan..,
vordereu llc bda ,.re I I c U
llondsbroeclers eu Vrlkanul'8 d
ZIJn Vali ous dierbaar ZUId \lnk, I
zoo ua aan t hart .II,.{g'ell J
vruchten behoul I Zu I n

dat de heer Theron eeu
heeft aangeslagen en vier

waar<lool de be-
UUl""~U"','QL'''", partij wullen kun

WIJ vel trouwen dat
UV~~m"."(!-' nauwkeurIg acht zal geven

op deze pu ze zijn van bet grootste
belang

Deze cu cu faIre behoort speelaal onder
de aandacht lan eiken boD.l1l!tak en elken
I oudsman gebtacht te worden en dan zal er
cl e sam~BwerflUg en eensg!lzlIldheld ge
kweekt wOldt~l waarnaa- WIJ allen vel
langen en wRfI v III ons bestaan als eeu
zelfstandIge p.IIIJ grootendeels afkangt
Op 14 Juli aanstaande moeten de voorloo
pige r@g'lStlatIëIIJsten gereed znn Elke
Afl1lkllner behpo] t zrjn oog te bouden op
del jsteu eu foe te zien Uit ZIJ zoo volle
dig mo"ehJk gemaakt worden Op het
Jongste congl et \\ erd er gezegd dat onze
organIsatie In tien laatsten rijd veel ver
zwakt was III le(lental Laten WIJ nu toouen
dat ZIJ met 10 iroelkracht achter Uit IS ge
"aan EI hgt et}n groot wel k VOOIons dat
ged I III moer 'll"Prden en WIJ gelooven dat
de Aflik mers l~ staat eu geWILlIg zijn dat
wel k le doen i

MARKTPRIJZE1-4

GEHUWO t-ll Stellenbosch op Maanda.g
;lI :'.le t en ~ ure M nam ddag"!! door

ds prof Ve \ s aau Z jne \0 ng de
wel ed heer S J \ A~ OER S Y sen

van le PM I met
de weduwe A ~ ROM E K UiD geb

v lU Stellenbollch, vroeger van

KA ;\PSTAD

VROEUS I.... RKT

0 1
0 u V
0 6
0 0 I
G u 2i -
u 1 600

DOODBERICHTEN .UtlWJl IU.BItT

n 1897

" s d
o I 6
0 4
0 9 6
0 0 2
0 0 3
0 1 9

i7ERfJUISD naar den Hemel op 23

1

Appelen
V dezer onze dierbare he, el n G 8 Oi A Ho e

t.:HBI.iTDiA n deo onderdom van l~ maan B nco Cg oen)
den eo 24 daaen Vei] g rn Jezus armen 1\00 k 1

"'"5" Bloem 00De diep bedroefde onde 'lj E eren

TH r en G C TOWNSHENO Hoen Ier.
Good Hope

Dust lo ra.serbl1l¥

o 0
U 1 6
o Ó 6
o 0 1
o 0 2.-
o t 6-
o 1 lOt _
o 0
o 10
o • ~
o 5 (
o J
o I
o ~
o I
o 0
o I
o
o 4
o 4

• JUD 1897
... d
o 8
o 6
o n 7
o 0 2-'
o 0 21
1 0 9
(I 2 11
o 0 6
o 4 4
o 9 Jl

J2 0
o 9 2

I 0 JU Il
BO.
I 0 7 0
t - 0 I (l

3 0 I 6

G~TROLWD (bj

J G KRAAN
Cl
J H I~K

- ~je

d • r ..t Crucdo eerste klM

eerste klas Jonge paarden en

J 8 ~iÁRA.1S.l: Co AFBLAGER.'l

a ve e .';Cl ap'~n en

de Poiltle
VoorstedeJ

D.ADj<;[ rJl, ut-'uoolltgd twee ge
sub kte H ffllrl(:n rlln~ VlD

4 tot 6 ~aar oud

'tY G BIE~Kl~S,
Waazn H lofd 'an Politie

Waalstrnnt 1\ la f "ta!
1 ~Ufll 1tI~

VER[[NlQDMn

ONS LAND.
DO;'; I fWA(

Sl.HUTBERICHTEN

• hot te
Me eeu
"es edeu

~ IYRllc e
ZW8J te \ !lIken jp ()( e ker
1"war te Varke cr lt.

Ind en Jtlet j!elost voor 10 UQ P Z\ Jr.

DAG 1 ,J1l~ «U'l lleo dnt-' ve alsdan
pabhak verk(){ I t \\ urde

J SWART
S I ufmee ter

all
Dit 18 ht'

mage z{'g"en ver le
een I JUl age te geven
vloub tU dat IC!J em e

I ng laa v (lr ill e~t tre len net de m
p~r ale 1t'I'ee g m n le aar Iltaande
Be88 Il I an het jJallc nent le ra pp rteert'n
U 0 ze pullleke !.t'genst.anueN'l zal
wo den Iltoor leeld D I \IISreu WIJ voor
U lt unz t JJgeuuot 8('bJ eef hetgeen WIJ
hIel bl..' t'n hel I en aal gehaald loch \, J
behoeven DIet te zeggen dat de ongegro!l('je
\eral.lehtmak ng \ IU Ol zen t J Igenoot ous
Il et zal \"e hlUderell lu del Jk UIt te
.pr- ken "lt " J van leze mot edenken

'fal r vool'llf wenscheu W J nog met
een ilk ...1 \ oord gewag te n 1keu vau
bet I eroep door uen heel 1~ ~ES In zIjne
~pt't b wa u II hIJ Z Jl IDotre vool~t{llde
p rt" A. r kanel le len van het ho s ge
t ~ I I , J te I door loor

.\

Afdeel ng$l'Aal 1\" t ~

Caledon :2ti Aie 18:J7

T. 4. W'ATSON,
!

AhI! feel en L lndmeler
lti WAALSTR.r\AT

H:.AAPST AD

MN INTEEKENAARS.--_
DE Snbscrlpt e op DE ZCID

AFRI K.A \:\ (li 0 ~ S 1 .A:\ D
18 vali tU 1 JHP. 1tl9,
gebracht. op rlt'lI

Weten Een pr Zl~ .b 1 IUgt' per
l8ar or IJ 6'"ppr kw ""taa!
,. C P SCHULTZ

Secretari!
Drn~p IsmIWL",,,hB pp

Va cl" !:::it>lJl(lt le" ers Bp
17 Aqg 1896

laatscbapI»J Vande Sa.ndt de- Vllllers
BEPERKT

e (\

Geluk oom Dolf ek 0 ~enk JY 11'115 die
man ver die betre\i:klDg en ek II! bly
Ingekom bot D e stemmlng het getoonJ< popul:ur WilS onder die lede van JOu
En dit u! my n bewys dat de man wat
kom ver syn begInsels meer vrinde bet 8Il
man wat agter ander anioop en nog VIS
vlees s Oom Dolf WII5 altyd n ware
luxner en bet nOOIt geskroom ODI er syn
kleure UIt to kom Olu en tog bet byna ..I
Eogelse lede rn d e hooilerbulS ver hom
stem Jk hoop by S&I dIe betrekking lang
waardIgbeid bek le

,
6
6 o c

D e 01'1sarJant wat di.. kroon dra voor die
sp"aker UIt het ook bedank eo dIt IJ k ~er my
d e menl!dom U! net bapplg "yn plek te kry
S008 ek hoor 18 dllJlr BOU al me mUlder as
klOdldate Hulle lame s Perry Mocke
Cl r stle Muller Scboltz Jurgens en Mostort
De eerste ee I ij die ol lO wat één stem gekry
het al. draer van dle swart stok]1 ID cl e roOI
hUIB Dre meneer Mocke IS n harde Squarer
mao 80 IJj geblyk bet UIt dIe poSl8le vat hy
10 die stadsraad opgenomeo bet ll5 sekondant
an die mosie om ver R~uarer n adres an te
blede Jurgens IS glo Ik n klerk 10 d e be3lg
he d nn meneer Dart"r lIiostert het glo ik
eers te Hopetown gewoon maar "oon DOU 0
die Kaap Va! CbrL~tte en Scholh weet ek
mks blsondt'f'8 n e Dan 18 da-v nog C J
]linller n klerk I I dro kantoor 'an dw mas
ter u mar. wa t al bamg I ng 10 rue gou ver
nements diens soek U! BJ n naam bekend I[

verband met del el u S ill Breeptra.at en dle
onde !Dannel Uil eoz 'Vie sal win weet ek

m lal' ek dmk die laatste bet n goeie ItIlIl8
AWlIffNAAIl

BONDS-ADRES
liN DE KONINGIN.
L I DlDsdn.gmorgoli werd bet volgend adres

den gou, emeur overhaodlgd door de heeren J
H Hofmeyr J P du PleSSis 1 P Tberoo
en F S Malan De ed beer Hofmeyr t tro
duceerde de dtlputat 0 en eo 'ge gep sce
aanmerlm gen lUl belde zIJd n beloofde de
gouverneur bet adres \laa J ede h J zeer wge
nomen W,g dadeliJk aan bare ma)este te zen
den -

To tbc Queen s M()@t Excellent Majesty
May It please You Majesty

We tbe undersIgned uoa Imously deput.ed
thereto by ti. e Afl onr der Bor d lately a&!em
bied at Malmesbnr represe tu Il' Dlany tbou
sa ds of Your Ma]estj s 8ulJJecl.!! the Cape
COIOIy m')stly of Dutch extractIOn J all' to
ofter to "Your llIa)osty thc most oord al eo[]
grat lailons of tbe members of Our ASSOCiation
00 the compiel 0 of ti" 8 xt etb j enr of
:Y OUr M 'Jost) s ber go re Il'
Recogr "!Dg ti e mntenul progress expe

nenced by tbe Cape Colony as IL p:1rt of the
Bntlsb l!:mptre n der Your M }esty. " se
r lie Ilnd tbe world Wide ClII obi r Il' il fiuance
f;lxerCl8ed by You MnJesty not nly 0 the
exalted pos t Iln of Queen but also n tbose
of Wife motber a d womall tbe members of
tho AirlCande Bond beg to aSllure Your
?laJe.ty of tI eJr feelin!,'s of loynlty to Your
Majesty 8 throoe and of attacbmeut to Your
M ')eaty sperson

PraYlUg that t Il ay pIelISe Prov denoe to
prolon~ Your M Jesty 8 re gn Dud to bestow
the pnoeleBlO blees gs of peace IUld prospenty
on Your MaJesty" people

We remain
Your Majesty 8 bumble and

obedient sub)eclil!
J li HnH I
F S JlfALA~
J P OL PL, S.
TIs P I Il::RO~

vertrek
SIC Ol cl U SI I !fil' ue PI eml"l dezer

holoo ~ glbtelel'l naai I ngeland ver
ti okkeu Oil! tegen woord g te zIJn biJ de
feestelijkheden In I Efl band met het vieren
van bH JollleuIn ~lel komngln ZIJn
afscht Ids \ 00 I nail het pm lement "as
dat Z Jil EI lau uaal ~ Ilgelanl n [belallg

"I" 11 VIede wu ZIJD I Dit hopen WIJ van
halte el lIldieu S~ GOI d I slechts de
resolutIe Hln het Itu&s tractt lilt te voe
I en d In zal hl] zekel'\ DIet een vel keel den
veg I1Sli u HIJ \ellfat de Kolome
I eel kl t el en tIJd ondel mstandlg
he len die ons doen {jen ken dat lt J ons
n et VE I tegen" OOIU I!tt op eeulge bel Ing
I Jke kwest es llllJ Iud en zIJn gaan

IIIIJk III t belan~ 'an \Ied~ IS dau
wense heIl W J hem aUe succes toe Z Jue
daden cu Woorden .ullen voor zoo ver
Z J publiek WOlden nnuwlettcnd gevolgd
\Volden en hiJ zal aekensclt lp moeten
komen "even van "at hIJ 111 Ellgeland
doet Z Jn colJega8 lIullen Du het \\ el k:
v 11 bet mlmstelle Yóoltzetten met 811

James Snewrlgbt a!;, warunemend pre

ALLERLEI.

Brief van SIr James
In de DfI11~ Vr ~ Vll Il lIle

I ndeu \ J het \ Igcnde _

De cJ I eer Jol Scott Montagu MP de
I{ stef'Pna 0 d op eeo egadel ng te Lym ug
ton pre. deerde lru; I t olgende belang Uk t
tre~ej u t een b ef I en h )u 8t had ontvangen
un Sif J Lilies 1s ewnght met b.ltrckk I Il' tot

Zu dAft kaansche z ken Er be_tant L. J mij gee
tw fel dat IDdle w Iet opel 1 rekt 'pelen W
de z <ken n d t land nug kunnen regelen zo der
de .tremm ng Vcr Ier Le doen gaan dao ze reeds
gegaan 18 eu z der eentge groo prallt oorlog
zucht g ~epraat of de oodlakel ,kbe d van
een ge meerdere demon"Lrat e. net onze vloot
dal d e thans op de Oostkuet gemaakt worden
Deze laaIste stap was ou waardeerbaar nuttig en
heeft do ... ree. l'I1n God zoo rtl al. vau Groot
Br t anJe ID de ba too der olt a (rab d) r~puLJI
kemen n dit land gezet Het 8 een zeer bewoll
deren. waard Il' teeken e of een ge aLdere gevol
gen dan d e welko op deze demon.trat es
roudeo olieo zullen komeD 8 ons nog onbe
kend Indieo lnyack eIland e zekerd 8 of de
handel.. ovel\Ce kom.t getrofien s op de III en
I\aarop gl en k bebben geschreven en \aarovel
w J '00 eel hebben ge.p 'Oke dan zal bet beste
werk vnn é n dag voor ZOld !l.fJ k I ~ el k zou
verder gaao en zegger voor hót r k - geduren
de de afgeloopen J(J Jaren voHoo d wezen

Volgens RIl' James was de bedoel ng van
ue \Ioot dus om de vees VOor Groot BI t-
tanJe In de bal ten del repu bl eken te Jagen
tn werd UIt uoel op zeer bevredIgende
""IJze bel elkt Het \ el zekeren v III bet
Inyack eland beschon"de hiJ Indien vol
toOld de beste daad In belang v IU het riJk
n de laat.'Ste ;>0 Jareu Ongelukkig In

yack behoort u g an de PO! Ill"eezen
~ r James R \cwTlgbt sp eekt vall een

zeel belangfJJke handel!; vel standhoudmg
waarvan" J echter nog Illets gehool d heb
ben behalve III deieu bnef Het 18 te be
treulen d tzulkeen wond6!hJk Idee dat
EDIk een zegen zou ZIJU voo Zu d Afr ka
en het Bllt,sche rIjk 1IIet het heht mag
ZIen I Te Ashton sprak Blr James ook van
een \\ onderlijk (ontl act dat echt.el DIet
het hchr kou z en toen Il om geHaagd
werd Wie weet hoe\eel ZUId -\.Illka en
het B U;che liJk door dezenedellge achter
houdendhe d 'an SI Jamt'ij moeten IlJden I

De NeV1ll~-zaak
Onlaugs '"erd de zaait van den heel ~ e

vllle \all D rdl echt IU: het parlement te)
sprake gebracht Ook '\VeN ze III de ver
Rch Ilende IlleU\\sbla ltm besproken Het
hcentlebcf h Id ge" elgerd de hcentie van
Utll beel Neville te hetllleuwen en alge
meen wer d het voorR'esteld dat het hcen
t ehuf uwt onpal tiJdIg! Il IU gehandeld
\\ IJ weuschen over deztl zaak geen Oplnte
u t te 8Pleken docb wlJ!Jlehten het 10 bet
belang van het publIek ;wowel als bIllIjk
tegenover het hcentIehQf dAn brief van
den llte (,r')) hng lId Vl\ll het hcentlehof
t{lpull ceel en Men zal dieD IJrlef elders 10
OD8 blad vlllden Daal"ln Wordt ult.eengezet
wat In het hcentlehof met betrekklllg tot
deze zaak IS voolgjlvallen De beschuldl
glIlgen tegen zoowel all.{ de verdoolglllg
vali den heel Ne-vllle wor~ngepnbhceerd
loodat een ledel \001 zlCb~elf kan oordee
len WIJ herbalen het dat WIJ dezen brIef
pubhceelen IQ bellIlg va.11het publIek ell
als eell onpartijdige OPSOml11lng der feItelI
zooals de zaak ZIch III het Ucentiehof heeft
Toorgedragen

E ~101 F. • RO ~ N - Naar fUlnlcidlRg V80
bet st&'t:io ce n VlO EngeJscbe troepbn lO Natal
laat do l: J • z eh aldu" u t ~ V z en geen ut
n be~ plnatHen ru Brltsche troopen op ouze
grenzen zooalH te LadISm tI D t 8 Dl'lts lnders
da 1 een Ol '~rd e do beleed g ng oor de be de
rep bl flke en oor dOD \ r staat daarom des
te meer aao.;tootoluk omdat wIJ DOgalt d D
rede lOet ooze burol geleefd bebben eu zelf

ved vordrcegol1 ow d en vrede te bew \pen of
bersteld te krIJgen Het • een schaude dat de
repnil eke I 00 t eeu enkele sbillLDg badden u t
te gc en oor bewapeOli g anders dan tegen
mogellJ~c 0 Iw<ten nrot de oboorhngeo Het s
ecn scbl\nde dat men door macbtevertaon twee
kl" e republ eken dwtngt nog meer ultgaveo
te doon ler bes hermlDg var huo onafhankelIjk
he d ell' daar Bf eekt voor El geuu d ID die soort
van poltt ek g 180 roen of eer Dat een Bnt er
plelZ or IJ' od Il kan dat 'un regeenng zICbstuf
en ste ~ Ioudt ~genover oon groote Euro-
peescho luogen ihelcl - dat kunnen W J begrLJ
peu mlUlr dat men de Eogelsche vlag ons VOor
de oe us :komt I ollden DIl al het erraad dat wv
)0 st van d Il Z de ondervonden bebben _ dat
lukt :vreell en kleIngeestIg de boogste mate

VERTREK NAAR BNOELAND

[Verlal IJ J
Aan Hare Maje.tOlt de KOOlngu

Moge bet uwe m&Jeste t behage
WIJ de oodergeteekendel1 met algemeene

stemmen daartoe benoeDld door het COl gres
\:ln den \fnkaner Bond onlangs te Malme_
bury vergaderd vcrtogenw06rd gende eJe du
zonieo van U\ler mn)estolt.s onderd Il en IDde
Kaapkolon e meerendeel8 van Hollnndsehe
afkoJDst wen.eben uwe ma)este t de bartelLJk
ste g.lukwel 8chlngen vlir de leden OOzer vereem
gtng op het voltoo16n vao het SOste Jaar
Uwer IDajestelU! gezegende regeenng aa te
bieden
Erkennende den etoffeluken Voont tgang door

de Kaapkolon e nis een deel vaD bet Brltsche
rUk onder de W!J,e regeer ng uwer maleate t
Il'emaaltt en den wereld WiJden veredelenden
Invloed ultgeoefeud door uwe majesteit DIet
alleen ID de verbevene betreklring VIUlkonmglO
maar ook ID dIe 'an gade mOffler en vrouw
wenachen de leden van den Afrikaner Bond
Uwe ma)6Stel~ de ver.ekenng te lreven van bun
gevoel VRn loyalite t aan de troon uwer ma)es
toll en van gebechtbCld aan uwer maJestol&s
persoon

Blddeode dat bet de Voorzien gheld mocht
behagen nwer maJesteIt!! regeer ng te vorlen
gen en de onwaardeerbare zegeml gen van re
ds en voorspoed or uwer maJ este ts ooderda
nen Uit te storteo

Hency.en

Er waren teekenen van bUI~gewooll gewoel
b) het dok gisteren namIddag bU gelegcnhllid
vaa het ..ertrok 'an leu prelÏuer (HIr Gordon
SprtW en onzen geacbteo b~ofdrechter (sir
Henry' de V Ihers) de naar Engeland e trok
ken zIJn om de )ubilé f'1"telvkbeden )0
I ngeland bl) te Wonen
Het lagerbUI8 bad verdaagd ~n ende ledenaan den ed heer een kans te ge, en Sir lordOll vaarwel te gaan

Botha zeggen eo ook hot hoogerbuIs had 'lIDe werk
aaanïbeden gestaakt voor bet ~weeledlg doel
van sIr Gordoe en sIr Hellry (dre ook pre!I
deo t U! van den wetge eodep raad) een
goede rel8 en ~elltg~ terllgkolll8t toe tewenschen

Er WI\S een goed getal parlementsleden tegen
woordr.g en de ~dvokateo eo proknreurs Tan
bet hooggerecbt8hof vi aren goed \-ertegel vi oor
dlgd B Jna ruier waren aan lTezlg 00 "Ir
Hellr) eeo bartel Jk ..aarwel top. 10 r~pel
D maIls "Ilreo laai er bet II,¥, reeds ONer

5 UIr ,"Oor de praohtIge boot <Ier Unou
lUL de "eot klanr Vias anl de re,," te aan'a~rA fnk:lllel bOll I Et rst I i , In het lager den 8u ri:eorJ met lady Do V Illers stonden

huu' Wel d Il j IH r, ell.:o<:t n als h I Vlm op het achtQrdpk en meo IJ cf dr C JIb
het hoog .. I UI6 II d'"1 M ct lellUldt;t;ll 'r ~r.ten an I toon h I de sc!Jllro p:l$.eerd :-;r
(' liel :\a ZIJl lJ \( ~ Itlz IJ!) al~ IllCk red Go do en li ly Spr gg slonden op het boofdd I f I I I "I I,' J k IIQk en lie de u et JU cbJu.cteo begroet toon deoei lep te... e oot li ue j v Ol buot t7.<:1 d.
IIJU <Ietel beda t die tLans I C:l t I~ doch Oc IJoot bad eeD glooI aantal p!a8aglers dID
dalU' de elel.:tle van Iltt lIoug"l hu ~op hal ID v"rbaod met de Jublleom f_t"n naar En
deu 18 ~al Z Jn plaats tot uien tiJd vacant gell-od glWl 0 a ook d, heer B 1 Barnato en
mOet.en IihFen Het 18 met leedwezen dat gade eo een retsgelelechap van de Paarl
WIJ ufscbtlld neruen van den pohtlkull en
'1\ IJ hopen dat z1Jn mautel op eveu waar-
dIge schouden moge vallen Dat de ed
heer Botha zIjne n1611'\'\e betreklung met
wWildigheid zal vervullen, betwl~feJen WIJ
VOOr leen óógenbllk MOSt hij laDS iD die
bttlUkius blJJvell.

Noemen "lJ ons eoz

WORC.E;STER

I Jun III 7
, Daar het nU weder de tyd IS 'oor degenen

die !llet op de k ez ,,,,I eten ZIJl] om z eb te
laten regL!Jtreeren boper wl) dat ',IV DIet r aJattg
zullen we.en muar onn ddel1! k I aur bun ra
spekt eve V'el(!lwroettcn gaal lullen om bu e
namen geregistreerd te kr gel) I et vel de
t ,d grult lllMtlg voorb! el b nneukort wor
den WIJwederom gevra:.gd om 0 ze stemmen
'oor de loden van bet boogcrhu 8 Uit te brell

(Va, 01lJlM 0 rel!Jo.dt I)

Er [lJ I UI
Laal.!!tleden Zaterdag werd ee.. ,ergadermg

geboudeo 10 'arballd met de Jubilé vermaak
liJkhede Do 1!JlJten dien da,g "ok-o nen
waren van het dorp en twee el ik nct;cl "pe
en do kollekt{l.nten tud 1 000 01 i I J LJeGIl
Er zijn log aun JlMr do 'P. zoowel als bu ten
I J"te Il sfru de de ar bopen do
som zal oPOrcUgofl t. t £J6U ZOO '0 gant allesDOg goed
Do eenote "pile ale trel bevattel de (ocw lt

twee bon llird soldatel op w"g naar Kur.gw II
llamstown p"l.~eerde om twnalf Dur Zij lleo
er allen gezond en stork nit en badden lunch"
hU de tetltauratie komer bO het 8tatJon onder
beAtier van den beer M Cooroy van het Com
merClal hotel
Verleden weck VrUdlli heeft het goed ge

regend In H.enIVJer OOIt zoowel als op OUI
liggende plaatseo roodllt do HerrlVler goed
vol was betgeen tot grooten Ill1{eo ti \oor on.
zoowel &Ja de plutaen onder HeXrtVIer waar
!Dell DU yoJop lf.ter heeft III cloD JIlOti 1111IliACleD pil, kID Ht_
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-. VEBGADEBlNG GEBOUDEN .
"SAP, OP 12 MEI, 18V7J

Ei' 'I'a& een goede. opkomn. De: b~r J.
'JoM-e. ~rd~ !

Een YQ<,'J:l{telom petiliiee over ~ping der-
.~nd~tawet te wien teekoilen ...e~
n IllCR. : t

' Een 1"e801.lltieten gu.lIIIle van a. q:leD Grey.
,.. t wérd &l\ll8"DOrnen. '.

Bet!k>t m de regoo~ te vragen om. vermin-
.- 'aering V:!II edpodH &OObng de driftén seaJot'en. :lijn:. .

. .!::cnr lo ti.wen! aangenomen pro~.ronde
;tegen de handel lVjj.a-vtUl den heel" Oham'.berlain,
di de J·Il.InflaOJI·SOl!eblCdeni8 geheea .uit hei

• Cl<lfJ 8chjjtl t~ yerlieu,m en hoe" J d~ ..ergade
.ring de 'J'I"iI.n!Jva,aJ niet .. ensch t \'Tii te! spreken,
p-vooH zii het onheil dat voortgQftPn?ten is uit
den J:mtEl!li)o.in,-aJ. .
. 4angezillJl bet '·d.gnruo uitlati~ 100

Ir.lAar....li! d.~ g9ble~eD il! dat het lJest&a:nde
minilltoeritl' wo Rhodes-politielr "nlgi' en der-
!W"e als een Rbodas-miniat.erio beo!ohQu"d bn
lVOl'den, hocht deoe vagndcring ban! good,
keuring I1I1n de motie ''BD ... &utrotiwen, en
Ipr!Ml.Irt Mren dank uil I1II-n de loden ilia ba&r
ondcr ..teend hebben 811 keurt ten sLerIa.t-e het
Jll'dmg a.f van hen die du rogeo~ bl1ndeling!l
nebben IJ9t'filI1Zd. .

Voorg teld door den heer Jan VenW..J. H.
Snii1lllln: "D Z6 ,'erga<!ering wenwcbt hier.
mede hare loynlit.eil uit te drukkon 'ann de

. BrilOllCoo regeering, doch Imn niet gedoogen dat
bnnae made· A frikaners in de Zuid- Afri_nscoo
Republiek opoorecbtvaardigll "ijxe.zullen aange-
~Jlen worden ...aardoor onze Ioynliteit 'groote-
lijb g""',hoh ZaJ "on!"n."-Alg-emoon\ aange-nomen.

Voorg teld door. den beor J. H. 8.niiman.
Jan V8nter: .. Dal hel doze vergadering groot
leed doos dat do boor Rhodes ...eder "Fn !lelel
ingenomen heeft in bet p&rJollienl, mettegun.
8t&anm. velo opofferillgll en petities gemaalct om
te ~nkan. En dat deze vergadering hem
niet langer erkent alA j.IITlemeutl!.lid omdat zij
!lOOD beil van bern .. achten, uit zijn bandeIwiis
ID Zuid Afrika .."-Algemeen aangenomeu.

Voorge teld door den hoor J. H. Bnjjman-
P. J. J. Pienaru- ; .. Dal deze vergnder!ng haren
Im.rteljiken danie betoigi aan den heer 8chreiner
TOOrzjine rondborotiee verk.la.ri:ng in Engeland
ten heboovo van de Afrilcnners in Zuid.Afrih."
-ÁlgemeQn aangenomen.

Be JOlen door deze vergadering om \'Toeg.
tijdig te hc1finnen om parlementsleden te nomi.
neeren VOOI' het boogerhui3. .

Be.loten oen" algeHlcene pu blieke '''êrgadering
t6 houden mOL hot doel om kandidaten te kiezen.
~emeen ~nomen.
.De werucbelijk.beid wen! besproken om veree-

nigingen te stichten op eentrale plnat8en in
het distrikt met het doeJ om vreemd vee bii
elkander te brenglUl.

Hef Eerste KantOQ ..(n~W_re.d
. om de (),.ergaat W"nlé fn werking '.'(e
brengen om Achtetl!tal1j~" ·fQ[Ï!'*én
kracht te houde.n. . .. ,- .

l100fl Ka..loor wor. .Z~ .J.frilt(l.).;
St. Oéorge'$...straat. n,a,'i1!~~~j.q.'~,
Bedrag &an ASSDr1lliti8l!vaD ;

kracht ga.~t. te boven .£ 10,000.000.
Belegd Fond8 gut te J;Ioven i;2.5op.QPQ·
J&arJijlEscb inkomen M'-'l' "'" ••..••. £~.QOQ'

DIRUTEUIII II ZUID AfRIKA :
Si-c Oouoo. SP.wo, K.O.M.G.,

Vooniitel'.
Oe HeeJ'e1l Al)ui4.N VAli D&k BUL., KooplDAtI j.

A.. W. SPILIUU8. K.oopml!d'. Kaapatad;
JOHN W. RAIL,

Bestuu.rder voor Zuid Afrib.

P. J. J. PIE:>I-UR,

Secretaris.

DE BOND TE OVER HEXRIVIER.
:n Me~ IH91.AmI dM Ru.kJI.:~r.

Mijnboor,-Op een algemoone Bondsvergade-
ring van dezen tak, gehoudell teil huize van
onzen voonitter. op Dinsdag, deu lilden dezer,

' lI'erdon de "olgoude besluiten genomen.
De oorsl" aan de beurt WM de V1'W1g of bet

...enscholijk is dat de Koloniale Brandewiju
Ma.u.cb3ppij in wijn zal handelen': i

AI de leden waren "un ge'·oole.n. dat de maat-
echapPil vooreerst niet in wjjn moest hanlielWl,
ten milL,te niet voordat bet kontrn.kt van de
een,tiende verloopen il', dat il in 1899.
- \. ervolgen~ wen!" de arbeids·kwestie be-

\~prokeIl.
. Do "e'til\dering tag de nOOtlznke1jjk.beid in

, ''all moor en ""tere arbEnders, maar waarvandaan
te bekomen; dat wa. de \'J'1Iag? Ka1l'el"!! be.
~twoorden llliMcbien een nit tien, en
:Puit8Che,.,. die boeren de Á fri.knne~ met-
~.n.ilu uit. ,D., vergadering """Joot cm
'(je ll.'ll1daeht van onze J.l8rlemenWooen daarop
ft, t'cl!ltigen .

. En eindehjk "n",;! de voorziU<lr den leden
Qql hunne gevoelens uit le .preken over hot
,!!drug onzer parlementsledelJ omlrent hunne
'-temmen uitgebracht Over de mntie "an wan,
Wuwen. Veel werd biero\'er gezegd, doch nla, leden .. aren "an ge,'oolen dat het niet recht.o.:r wezee iemand te veroordeelen die nie.t
~enwoordig ""~' om zich te "emntwoorden.
Vooral over bet gedrag. "an den b.."r Do
;V'jlfiers wen! "ccl g63proken. en op "ool"l!tel
ql! dell heer A.. H. du Toit, .r., gaf de <ergade.rmg hare afkeuring te kennen O"er hel.temmen
"'-Il onze leden van het lagerhuis in zake de
ttlÓtie VRn wantrouwen. De "ergadering .. erd
~ bjjgewoond. en na dat alle. afgehandeld
'I!'lIiI. werden er IwaaJf nieu "e loden door dizen
~ °l-ienomen. ,

. R_ J. Ill: TOIT.
I'eo. wijks,ta.k Over Hexriv'ier.

WEGGELOOPEN
VAN dé plaatsen der onderge-

. teekenden ;_
(1.) Een vaal merrie Ezel, 6 jaren
ond, lang manen, gebrandmerkt
met hoefijzer linkerkant van nek.

(2.) Een donkerbruin merrie Ezel,
4 jaren oud, gebrandmerkt hoef-
ijzer linkerkant van nek.

(3.) Een roode merrie Ezel, ll'e.merKld

IJ. L. op bout, manen ongelijJ
geknipt.

(4) Een bruin Ezel, gemerkt F
linkerkant van den nek.

(5'1) Een donkervaal merrie Ezel.
(6 en .7) Twee zwartbruin Ezels.
(8.) Een zwart Ezel, gemerkt ,. op
linkerkant van nek.

(9.) Een blauwschimmel merrie
Ezel.

(lOl Een vaal merrie Ezel.
Degenen bij wie gemelde Ezels

mogen aankomen worden vriende-
lijk verzocht dadelijk kennis te
geven aan de ondergeteekenden
door wie alle billijke kosten betaald
zullen worden. •

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

(en)
J. G. LOUW Sr.,

PhisantekraaJ.
P.K. D'Urbanville.

~c»g.e_.;-TE STELLENBOSCH is voor
scholieren logies te beko-

men bij

vaon

i EERSTE-KLAS

L CJ) G lES HU' S,
I

~. BLAa.El,
DE : BESTE STA.NDPLAATS,

IBILLIJKE PRIJZEN

II of _~EI IEDERIE~~ID.
1'HORLEY'S V;)ER·

VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varken~,Schapen

ENZ.

"VERN:HI
-, ,'-:'l·-t~J ," ..l;~.J,.,:.,,,~,~~,.:.! 0., ·P•. J.ua1:~z""'.

'ri, HÊ'Y~ESt; MA'T:H.SW·'·i!c'..... "·.,·,,,.u' .. ,~"nde A.o.entoc:n.ypYr.~ l:i:unn.,.
r;>d·~he MC,qlCIJ een elanges~~

,:~~A ..~HE'V\T &ï. 00.

-

J~::':'ISAACS & CO.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

'" t , .....,\ I·~:~ ,J. ,

LLOYDst~ERlIOTORS HEB8~~ ooie m,
. ZUln; Á Y&IK'A 'GETROKKEN: '

!JriudeJl lfedf.i.1te van ·.~éLandbou" Ve1-eenig_
lIIg ~ ~ort JJh~.. . ... .... l~
Goud,nlfed.iUe en EersteD Prij8, Johann ...
buxg 'l'811tooIjatelling .... ... ... 1896
Bfl'Clal811 PIiijs. We8telijke Provincie" T811.
toonstening. ~lI8l;laQk .,.. ... ... 1895.
EeJ'!lten Pnj'l WésteJijke Provincie, 'l'eDtoo.n.Jl"stelling, Ro8el,Jank . ••• ... ••• t896

. Eer.sten Pri~,. Port Elil&beth. ~ndl!Pu"
• Vereeniging I '" .... 1896.

". Aa.nbevolenldOl;lr l!et Besproeiings Depart-
.'-- . \ ement der ~ Kqlonie, &Ja het best geschikt

om water te: pompen. gevonden door. de
('TOr-ernementaj Diat{WltBOren. te gebru.ike.Q, KO lWP L .Ii:B T,

Off:e0t:::r!u~:ten Windmolen ,!I'Ofdt nn' £. ". -e.·, .1'·Ss. £. e 1Ss.··.snal -'"",,,, ..... het S"'h Gai__ .A.ER.lOTOR. .
LI~'yd8' St,dlln iElUlOTO.118 loopen mei

den z.achtaten wind. zijn geheel zelf'l1!g1lIce-
l'Illld. en werke'1: met een lazigen, vasten· slag.

Het URmO.R is de goedkoopst«}. en meest-
economische Beweegende Kacht ter wereld,
een Pomp Toestel toetende een weInig meer
dan een goede JlI'IU'd. te~ijl bet dag e.n nacbt
zonder eeu!.fL~ht ot kosten werkt.

Het AERJlOTO.R Deemt ook spoedig' de
plaat. in van de logge en koetbare "Noria
Lifts II of Bakki~s P.mpen.

Zij die voorneinen !lijn Wmdmol811toestellen
te koopen moeteq wel onderscheiden tlUlschen
LloycU' GaJvall~ StaienmIOTOR8, en
lUIdere inferieure en waa.rdeloo~e nabootzingen.

Het echte, LloycU' AERllOTOB,zal h~t goed.
kooplt en beste bevonden worden. en heell
den toets reeds.dborge8~n. .

Wann~ v~ht, word811 geechilr:te per.
Bonen gezonden om het toestel opteaetten.
tegen enkel gedeeltelijke reiakosten, of voJgen.
speciale schilling.

Scluijf om prijslijst en getuigschriften,
of zend bijlondetheden omtrent diepte van
don put of hoevee!peid wateT ens., waaruit eene
belekening der ko$~n per volgende post zal
toegezonden "ónl811 .

8TEtL.E}{ NU tEN TOON HUN LAATSTE iEGEPKRA.A.L

Het 1amemm'· Slaapkamer Set
---

STRANu.

LACTIFER
Zonder Melk

Eenige Age~ten,(ONS EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENJfOUT, R. WH SON, ZOON & CO .
ST. GEORGESSTnAAT

6'BB.AOH HOUSE"
•

SOMERSET STRAND

N lEur LOGIESHUIS,
GEOPEND DOOR

FRED J. HOITSEMA.
BIlliJKE PRIJZEN 1 GOEDE B[HANOEil/~'

CW~x..~.
.ICeDJB bedrag van £1 tot £0,000 te leen aan
~ lIkt8oe:nlijke personeD iD. éelU{deel van Zu1d•.A.ii-!ka tesen

BILLIJKE RENTE.

TERUGBtrALING _BIJ PAAIEM£NTEN.-

DE Stoombooten dezer Lijn vertreUen
van Kaapsta.d naar- Londen om den

a-nd8l'8n Woensdag. te 4 UUl' n.m., naar
Madeira en Plymouth, te Sint Helena eD
A.cension aanleggende op de bepaalde tu&.
IICh811tijden.
.. 26-NORHAM CASTLE, Kapt. HA.RBIIIOlJ

Juni 9-DUJlTVEGAN CASTLE, Kapt. ROBIli8<m
.. 23-ItOSLIN CASTLE, K'!('t. Tunas

Juli 7-HA WA.HDKN CASTLE, Kapt. RlaBY
" 1l1-'l'ANT.A.LLION CASTL.I!.,AAPt.. DU!iC41'1

Aug. i-lIOHHAM CASTLE, K"Pt. HARRlSOlli
" 18-DUN-QTTA..U CASTLE, K"pt.. H.u

Sept. I-DUNVEGAN CASTLE, Kapt. ROllm80lI'

•
GEUEVE TE LETTEN OP 0,.8 NIUEW EN EENIG ADRES:

LLOY.DS e.. Cc».,
40 BURGSTRAAT. KAAPSTAD.

•
Afstand doet er niets toe.

Sohrtjt (lD 't EDgelsol!) tnsl ui ten de fra.n~
~~0pp6 geadreSseerd aan "BULLION'
---"- v&l1 0"'8 Land. '

VAN D. SPUY, IMMELMAN & co.
VandUI4rsla~('rs er, Ao ent,»

Tel. ad. -Jfalfl1('shul'Y ell Pa:"'j:
. "UNITY.'

ERIK-SEN,
.Mus. MOSTERT,

Avenue.

K.AAPSTAD. P.K. BUS ass.
MAKERS van KRIBBEN voor~Paarden en Muilen, Wagen Zeilen

en alle andere soorten Zeil goederen naar ~lling getna&lct.. ZUID.AFRIKAANSCH E

KONINKLIJKE MAILDIENST~"r~I~S~.1N' ~OÓ.,
(ONDEREINDE) ST-. GEORGESSTRAAT.

Ycor Mans. JonpelifJfTs, Knapen, en Kinder Kleederen door
Kleermakers pemaakt.

Mans Navy Sergle pakke.n, '25./tot 60/_/ Jon..gens N.SVYSe.'. r.~e pak. 18;9 to....t 3ifr-Tweoo pakken nm 27,:6 tot 5i/6 '" Zwarte Vicuna .ak. 19/6 totSi/6
:' Creling pakken van l!1!6tot 50/· " Tweed pa],lken ~1/;tot 36/- .
' Wollen pAkken 42/-, 45/-, ~Oj· ,,~olleu Plikken 25/- tot 39r"~
" Dia,KonaJ Ochtend BaatJe en " DJugonjt1:Jl.llkken 19/6 tot 3;;/.
" Oncterb!\&tJe, 2V- ~5/· ~3?J-,40/. " Cyeli~g ~ken 12~.tot 19/6
.. Zwarte Vlcnna Pllkkeu -1:'/6tot 60/ " TénD.l8 pakken 1"6, 15/-, 18,16

Wij 6BMB" "" groof ossorfi",Bnf KnopBn' en JOlIg,ns Kleild"~,,, all,,, 'Dutroll.fllllI'.
g''lfIoorborud ulkrompBn en dlgefljk UB",oakt, lt!eedB"".

IATE'RPROOFS Wij bebben met de fabribuu,n 8CbikkiJli'llll gemaakt Om alle OIUe ~'" rnaabeI8
. . te w!U&rbol'gen, en bieden volkomen te vertrouwen goederen t8(I'IIIl 26 ~t• dan <lenigarlder handcWlltiS.

WIJ REoom; OOK m. VOoIlU.A.D

~n, Cloth Hemden, Cycling Hemden, T.ennis Hemc;en, Dress Hemden,
• Sweaters, Kleedkis!Jes, Kruisbanden en Lljtban!1en, Traftll1ng
Ruga, Paraplus, Portmanteaus, Handdoeken, Gladstone Bags, Muftlers,
Brief en Handzakken, Zijden Zakdoeken, Reizlge~ Monster Zakken,

Stalen Kotrdrs, Picnic MandJes, Thee ~andJes;

ATKINSON & CO.,
..... GEO.R.o.~'BSTa. (ONDS .. aZ_DJD>.

Voor gebruik met Een ot Twee Disselboomen, Extra Sterk voor Zuid.AfriQ.

'x'e lfC:Oc»p•.

C.~L\ï="L\. ,
~~J1'p.; f ....\-111 N!Oe algbmCelltJ Bon(l ...verga.dering

n'lI nCII Bond.sta.k Bloemfuntein. Z.U.
i Ru 'e,·~ld. uistrlkt Ca"-inia. gehouden op
l\""u"'II~. 14 A priJ, 1><!l7, £<jr plaatJ!e
Mit)""kluof

Bjj afwezigheid \-all Oell voonirter en vice-
~oorzil. cc. wel'd rj" bl",r CL'per Vi8.l!(le lot
,""oouit rur c;tkoze-t, maar wei~enje den stoel in
t.; Mm"n. •

Oe loor Jan i'leenhmp werd loen aJ~ tjjd "
ljjke- v",·"iltllr g,·ko'rll. nUm rluo stc,el, ell
~~anbe de <"T!?,!Uenllg COOr het vertruuwen
Jn hpOJ' geMeld t.'n hl't·t tt:' du \-e'1fu.tenn:{ weJ-
kom,; (l.l1 dacht bet een alfront Joor den beer
YisagiLlr. (k~l "OI'ddd~J'lng ;1a.nb,rOO Lan OQJ te
wcigeren (jen sto,,1 In te nemen.

D ; "ur <a.l~cing werd toeD met gebed ge.
op6'1d dOM <l6n heer W. Stecl]leamp.

XOfl{len ",lozen 8n "'Ingenomen.
De \'iolrgadering \Von.chte "erslag te hebbeu

"an dOl ,,(g- .... aa"dusde~ naar bet distri.k~.
best'llll.

X:~~lJj ':l' \ N"'I'~)n' ,IQ';n~l.'oracht. le h.,;l,ben.
g"",.:,eldG rl I !'r-r ~ .r. Vi"~lpe z .. h !l'edmllgen
na.la::~b.·!,1 .. "I'k"""€n dMr lo" met rle ""'~IRte
ri tlOio\"T' h"l Jnrp 1<." UI] niul de zilting had
'b{;J;fC~){lll", ('I) Yro(;~ 'f\NlrhoorHI le wOJYlell,

'" n ~oV werdon rlo bool'\!n W. ~t""'"k,.mp.
Jan it:I'l". ti. J. \'!Sagie en .l il:O \'l"k ",. coIJHni~.ie
g-tiko~~. -,11111 de pct:fle~ re, lat.en teekenen ;
'\"rngerWe.l. de aJgemccno ~r,tndz.ekt~wet te her.
1Oepe!f.;

D~' koer Jun.. .... S"'cnkamp ",,,Ide "nor de
pnrhllerlt.""den te onucl"I!teunCI> do"r peiiti""
om eon ~'Cliweg zoo na nw)geJiik aan Calvinia
te b:rc!llel1. -Ecllparig IlJLngenomt'lI.

00" ~'d el' IJC.loten er op Ilan le dring ..nbij den IIfd""lillg'rnad om een publieken ...eg
. g 1Wl.'lk-t .te krIlgen nit genoemde wjjk naar bet
d'arp Williston.-Aangenomen.

Verde.r weru be-Iolen de !!aUlenwerking '-an
&ode", Boudsta.k.ken le Vragen 0<11 1.aadleoom
VOOr arD!6D te !crjjgen eli Voor <I ie Vali ,'oor,
leden j&3.r uitstel te krijgen tot dun volgendenoogst. .,
De vqlgende '·erg-.vlerillg wcrd I>t.paald op

W.oelU<lu.g~ JI.len .Tllh. I><Xi. ufJ ltlld~rplaat8,
b[1 d~ "'''Illns:: <all dCIi h",'r \-V. Slee IJlcrunp.

De vergad.,f'lu!( Werd D'et go .....d ge.lot"o
deor dan heer IV. :-:t~enkamp.

W :-:TH;\ I\A-'I I', jun ..
:-:e.:retarr. •.-~---~Een ~egen voor lijders aan

s11Qllt~ SPIjSVerteering.
f - T.-\:~hl-::": T.\~·DEX! TASDEN !

v.:, he.;t)'fnhll. t " ..1"1·dokkr. Hey""" Matnew
.. ~bo" ~ • .i~~ Add··rI,·,· ,', ;ult. KII.~p.tad, wenscht
P .n lw, ~Hiek "an ZUId - ..\ frika t.ekelJd te

rna.k.en daS, t.:n GUItie lf! voorzien in de aan vraag
nJlllr t'''~ItICb."c landhet>llcunde t"gen mallga
pJij.en bif.w:r~i,j i. te -e"""haffen : Een gebreI
&et tandc~ bo" en· en onderkaak. tegen "an af

• £10 l'l" .. ~aFll!lrn.JT.~1 voor tien jaren. en ge:
deelrel!!ke ~"tten legeo, corrtll!pondeerende pqj
.ten. I '~'. ~tr Snlan i. P<'U 'peciali~t in het
trekke·" "iIII t.lnden. '?f'dcr 1'111': h'l gehrUI~ t
gee·n f"'f(, ,gun f'hlnrnfnrm, of eenit{ !~ts ctat
bewUtlft'!o-ói:ll-f-id \·eronrzaa.!o, Een let tanden
kan geru'4lll;e' en gepwoL worden binnen :l4 urtin
D'Iit4 dat mjll voomt 24 uren kennis geeft. Ooor
middel ....0 bet verheterde .u igin~.tel""l, i. bet
niet noo,Ji'1(do wonels of t!t'Dige ge1.onrle tunden
nit te ~re~en. en Liler kunnen tanden toege.
1'Delld word 11·w\.ll dp ph ..!. t-ogen geringe kos-
ten. !kdnJ'!Yen tAnden knnnen ge"lIl.-tworden
eli ald .... ,<fiellatbaar gemaakt worden. 8el
'I'QOmoclllcl' 'II'~.l'kwordt ge ...aarborgJi het beste te
~u dat in ariid,Afrika verkregen kun "orden

·.n waarvoor. in den regel tweemaal zoov~l
elGera betadtf moet won!en. Del'Dt!er Xol.n
~t een ~ .• ~ e studie geUJaah. Vlln !rUM!..
..ure tand.~ RlJn.IOOc8UIIl.rekk.ing en heeft

' ...... dan 15f'li!:ren oodervinding in Europa en
in dit !land.lf. hU wil het puhLiair doen'Ver
null d~~ b~J lune prijzen. billijk Ijjn, bet

~.' O.'k J;' "'. n beter kwalJteJt .'ark te. vind®. C )Mu.! .. ' 'l'Tjj. lAt op bet adrM: Den;t~~:"~.Kathe" ,.ooana, Xap

GEOCULEERDE en ongeocu.
leerde Limoen- Nart je- en

Zuurlimoen Boomen te koop bij

C. A. v. D. MERWE,
c/o den heer STuCKI,

Wellington.

'1

_._-------------
KOLONIALE WEESKAMER EN TRUST

MAATSCHAPPIJ,
No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

POSTBUS 14.

Tel. 'jruu ell K"bel .dare.: ..FIDELITY."

OPGElUCHT 31 M..URT, 1846

Kapitaal ..
RC.l'Jrve Fonds ... £2l>,OOO

£54.000-voor de .Admini~t,ratie vall Boedels en
r:i:.(~"dontmen, als E,e"utellI'en,.Admiuistra.
kurs, VODgden. Curators, Trustees van
1""""·('l1ten Boedels en onder Huwelijk •.
"')1 w .olden, Inspektnr8, Assig·ne ...s, Agent.
en ;-oor Ing-e-zetenen en Niet.Ingezetenen'
LikwitlHLeuC'en v~n Ouderlin,ge. Maat.
'chappijen en Firma~.

Voor de InvorderIng van Verban_
Jen, Wissels en andere schulden.
VOor leaning van Geldop Eerste

Verbanden van Vastgoed en andere
il'oedgekeurde Seourltelten. het Be-
loggen van Kapitaal. den Koop en
Velf'Koop van Vastgoed en anderEii'endom. - BOHRJ:JPDIREKTEUREN :

PAUL DE VILLIERS. Procureur,
VOORZ/'M'IlR.

HARRT BoLUS" C. T. Vos,
J. C. HOflf&TR, H. M. A.RD.P.:INI,

C. Af. Bt:Rli.R::>, E. J. Eu,.

Deznlken die lien wen5cben aan ~BtelJen
gelieven hen te nomineeren als "De
Koloniale Weeskamel' en Trll8t blaat ..
8Chappij. "

A"'lJe Insolvente Tak: lI'Ordt bestierd
door den Secret.aria, voor lI'ielll daden de
Maatschappij verantwoordelijk zijn &al

. WAARBORG TA",;
Voor het Ouarandoo_Q!D 'van de Eerlijk.

held, Rechtscbl\penhed .en Getrouwheid
~I\n Per:.onen die 'yemnt'Woordelijke Posi.
tIes beldeeden, bIJ het betalen van etlnf>
Ja/ll·lijkl.'"".be Premie.

~ . !

If$"De PollllSeu del' lfa.atschappij wn:r
den In .ontV&?gst genomen door de ImfÏ!:rialp
KolonIale, 1 ran~aal8Ch8 en Oranje 'Vrij.
8taat.~he Regeerlngen, Muuicipaliteiten en
.4,fde"lr~gg!'aden, Banken, andere Publiek,.
IDl'1cbtlugen en Maatschappijen.
De Direkteuren komen eIken Oi~ orl'

IQ " m. bijeen om Zaken al te handelen.

G. W. STEYTLER, Beorttu;,.

CATALOGUSSEN.

btll Bootea rOOlRngelUdl Jia Las Palmu
DOUNE CABTU.:, Kapt H"'RBIB, omtrent 12 Mtl
DUNOLLY CA.$l·LE, Kilpt. WALLACE Otlltrvnt

13 Mei, via St. acl.na en A"""n.ion. "
LISAlOR.K CAS~Lli:, Ka.pl. LIlISEUR, omtrent 26

~lei.
WARWICK CASTLE, K&f't. _, omtrel1t 10
• Jnni, via St . .HelI,"a en A.5ce,won.
ot \'O:ODALE OA~l'LK .lUl'l Buow". OUJtrcnt 10Juni.

GARTH CASTLE, Ka,,'. WA.8DHN, omtrentJuni.
TINTAGEL CALTLE, Kapt. RENDALL, omtrentJuh.
lUGLAN' CASTLE, ~t. BRYN, omtrent 8 J.n

via St. Helen. en AsCeilSi<>lI. •
.ARUNDEL C.A8TLE, KApt. WI!iDItR, IlIDlreot 21 ( .Juli.

. Voor .. Vracht of Pusage vervoege meD
SIch' bIJ de Agenten van dl' CASTLJ'

MAILBOOT ..... ~-"-APPLl, (H.'~:'//t
l)1Il \

..
Oe II CASTLE MAl L" MaatSChapp'l.

HANflKA8T,8 Voet 4JJuJm wIjd en 6 het 9 Duim hoo~. mef. ljOl6f(elgl88
"'.,8 DuiI& bij14 DlIim. ~5 Ss.

3 VOET M.uUUN Top WABOHTAF.ELmet Tichel Bug, met. Klem Kp,tjb
beneden, en een Kapstok: aan elke Zijde. 22 .14.. I

UN~O%\l LIJN
KONINK.LIJK..R 'MAILDIENST

UJIOJ 8TOOll]OOT.MtiT8GmF~J
(.a:p:aa~T).

WHITE
RYAN DE Mailbooten der Maa.tschappij ~

trekken VIUI Kaapstad Il8&r Engeland
ria Madeira, om dl'n IUIde~n Woe~ ten
, uur n.m .• al. onder lI&IlI.eegunde

VOOR ENGELAND.
" IS-MEXICAN, Kapt. REYNOLDS.
Ol. 3O-NORM.4..~ (Twin Screw), Kapt. Mo~O'!rJ'.

Joll I~TABTER, KAp" MORTOl\'.
" 28-MOOR, &lpt.. Gaa·I'&".

Aug. II-BOOT (Twin "'crew) Ka"1 LU.vEn.
,." 2.'>-.ME.XJCA1\, .1\.al'1. REV lo'OLO,.
&pt. 8-NORMAN (1\vill &rew) K.Apt llIoW~y
" 22-l'.A..RTAR, Kapt. MORl"O~. ' .

& CO.
DOKTER·S. RIJTUIG.

14. 16. 18, BURGSTRAAT. KAA.PSTAD,

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ~'

I

Kortste en Goedkoopste ijoute VOorRdizigers en
Goederen van de Zee naar JOhannesburgj Pretoria
en andere plaatsel" in de Transvaal.

Dagelijksche personendJenst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar JOhahnesburg
en 21uur naar Pretoria. :

P.J. VAN ZIJL:
KLEEDERMAKER~
PoR.TERVILLE.

JJ " " "
Dagelijksche personendi"

naar JOhann.esburg,Pretoria
de Tran-svaalen Oranje V..-, 1.'.....,2

'-""Dl ZaaR81LLlJI';.

.u f1s.--eD;'.£3 ffs
.£4as. 6d.-e~.£a fs
van Durb~n (Natal)
an(Jere plaatsen in

'. '. .... .1
.. t
l
j

~XT14 Bool'EN VOOR ENOltLAN O.
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terugrel8 bLnnen OI'IIl Maanden perde l BIUU

:01 the Castle .Maaf.ocl.r.appiJ I:;;toumbooten.
yool' Vl'a.cllt of Pao....g" dl.>ll t{len aanzook
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