
Bezoekers aan de Stad behobren
ons een bezoek te brengen en zich van
eenige aangSQodene koopjes verzeker-
en. Ver~eet met:

De Voorraad moet Verkocht "orden.
:s.t1'lloll !Wa.biutratea. .......

UITRUSTING > 'CO~I:·'-/
................ IS VERKOCIfT -
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De Economic -Uitrusting CO.
HET GffBQUw IS VERKOCHT

. De VOOI'I'IId moet uit den Wete geruimd worden
. Bezoekers naar de Stad behooren ona
"en bezoek te brftflgen, en zich van eenige
.fiIer. aangebodene Koopjes verre'Keren.
V8l"&'Mt lUét :

De YeorTud moet Verkocht wOrden.
Boek na plein en BPinstraten; ltaapstact ~

- !.VEEL t>8.-No 6,449.T

. ,Dtpart!lllalt ,aD MIleke. 'fert~ Djocesan College,j AAN BOUWJmESTElIS. RONDEBOSCH.
YEtrli'O,(U),lrn·l.,( TENDERS worden geYra!lgd

~ . •voor het bouwen van Nieuwe
IO(,J)eq _V6Dr Sóhuld6lláars in de

" . ,V~· Rh_ijQ.sdorp Gevang..enis, VanOrDEl1 Rliij·nsdorp.
'_'_'IL. t'll '1', I PlAnnen. Specificaties en Voor-
1ft,iU'I;;IlR" . - ~ waarden van kontra.kt, kunnen ge-

; :~ien:.eu verrlero inlichting verkregen~i].ltrre.~£:~.Jft~~J~lIhitJUIiIL~'WEl,r~en ten'Qllt"()re Jmll 4e.o. ~~~
.;:1 '....~teekellde.. .. <-~_

- .te vo.rlrMjgen. en - I Tenders duidellik gemerkt " Ten-n",..,r\nr.... uit te sluiten van! ~

.~aakt om te kiezen hij 'DE heer Johs. S ders voor Niellwe Sehulrienaars
EERSTE DAG. ZIJn aan spraak op te zenden zijne pl aate it d h dr., Cellen, Van IIhiju.morp," 'uilen doorPlate.-- \Yaarde £100, inschrijving £5, voor Paarden die 'rJj,ea:mtJ,tel~, of uit te vinden of bun kocht he"lbbende, ,11 e bl~nk dver- den Uon1roleur en Auditfour-Gene-

'. d d d d d . , .. ~a pa le oen ) K t, I . t dnog noou eeo'ge mn van oneer an eg .. v.. rteen e waar e van de Provoewneele L'J,t, voor of op verkoo!",n, I eraat. ~I""" on vangen wor en
£.50 heeft gewonnen. Gewichten naar ouderdom, vermeerheid Lijst voltooid moe.t worden. . 0 _ l. • tot ,Ml.A!\DAG. 14 JUUl, ] 897.
14Iq'. M_d engeveer z.. f urlengs. de verschillende Veld karnetschappen pOON DERD)\G, 10 Juni, ~end" aa rs moete. twee voldoen.

2.-Galloway RlIce.- Van £50. waarvan £10 VOOrhet tweede paard. . opgenoemd worden aan den voet Vaatwerk :c-0 !<e. legger Sluk, de bo'gen bezorgen voor de uitvo ..
Voor G.lloway. en Ponie. VRn 14 handen 2 duim en daar onder ; . vaten, 7 KUl!","; I acht.tien half. nng '00 h .t kODtr""', eo de borgeo
71b, '''''ge,taan voor ieder duim onder dit; volle gewicht 11 st. Mei, 1897. aams va t, 7 Pij""n, 1 legger met mosDten den tender onderteekenen.

. 71b,. InschrijviDg £3. Mst'Dd omtrent vijf furlongs. ,hijn. Emmers, lhch".rs, Kranen e laagste of eenige 'I'ender Diet
3,-MashonalaDd Handicap.- Waarde £1,200, waarvan £200 VOor MICHAEL SMU'rs, lWijnpomp met leiders, TraI)- noodwendig til worden aangenomen.

Civiele' Commiilsaris. 0 d bal' Tlhet tweede p aa rd . Nom in atie £15, toegelaten £2/). M.tand en n er res, "nriven bali .. , 2 H. S. 0REA V ~8,

11 mijl. Brandewinketel, enz. , p'. Hoofd Inspek .. ur.4-.Hurdle Race.- Waarde £100; inschrijving £5; over zes CLANWILLIAM. IVoorts :-2 Lic~te Wagens, 1 Departement vnn P.obliel<eWerken,
"I""dle. " van :lo I. ti duim. Gewicht naar onderdom ; _er VU CLUWILLUM Openka-, 1 span Jukken met K~p."",, 12 M.. , 1"7

eenmaal. 7'hs extra; tweemaal, 14lbs extra, Afstand omtrent H mijl. ---------~---_,.-----~------ I Trekgoed, Wijnga3.l"d Ploe~en, _
!I.-Merchants Plate.- V.n£200: ","chrijving £15. Gewicht naar v"'""'''''''",. W"""'um. Schoffela enz. i 0 Departemeot yao Publieke V,erkeo,

ouderdom i vermeerderd 1411",i winner van Maahoneland Handi, ,Levende Have e:nz.-
1
2 0..... _

cap 14lb. extra. .áfstandomtrent 1 mijl. c,~w'"~, Ko. .i CI~.iI"'m 3 Ezel., eenige.1il'elenHuial'Wld AAN BOUWMEESTERS.
Clanw'illiam,No. 2 Zandfontein en wat verder zal worden aange-

T~EEDE D.A.G. Noord "andveld Brakfontein boden ! 1'ENDERS worden gevraagdI.-Lice nsed Victuallers Pla te.- Van £100 i insch rij vi ng £5 Zoid Z,o' ve 1d Zw .... "'oo,tn.&l·,. Voor het bouwen van een
Gew ieh t na er ouderdom i winner van Maahonaland Handicap Bo•• ri Olirbo,,'. ruvier D,iofootein J. S. 1!ARA18 & fCo., Af'lagers. Poht",S" tie te Crunp.ba.i
141h. extra i ,enige .ndere winner bij deze gelegenheid 71h,. Bid.,. ""tb"". Planncn. Specificatien cn Voor-

extra. Afstand 1 mijl, AN CALVINIA. f: GOUVERNEMENTS KENNISGEVING waarden van Kontrakt kunnen ge-
2.-Steeplechase Handicap.- Van £200; waarvan £20 voor het ::~':!'}';::;;'m 00..... 1' g;:;'V,.kt. No. 453, 1B97. zien en verdere informatie vockre,

tweede paard; afstand omtrent 2 mijlen over acht sprongen , NoordOnder Dokkeveld Kluudslu'aa.1 I Dryart'""ocnt fa." LrJ.rlboww, gen warden, ten kant;9re van den
nom in.tie £5; toe I. tin g £1 O. , Z,,;, Onder BoH",1d Dri. "ll»1 _'::_'1""" ,"'_, te». ondeegeleekende.

- ..........."" Handioop.- W aarde £800 i waarvan £150 voor ':d NoocdO,d" Rogg"" :IV.t., V.J~" ;..:ci,- Blok- Cluster Dennehou ten :Dwars1esger8. Tende rs duidel ijk gemerk I " T en-
-tweede pm-a .-J..:_

Tl

_

orru
.natie £10,' toelating £15. .Afstand 1 miil. I ijze"plaats ..,.......[1--- __ ' ders Voor Osmpsbaai Politie-Statie,"

.".. ""'" -~ Q . , d Hoofd Kan/oor II00T Zuid ~frika :
4.-Kop,'."e.Selling Plate.-\i'r"--.-dr. ~100.: rl."., -"';;"~~IJ- lJ\'':'';rt-b'l'l'e'ke-1.. ggeveld Veldkornet! Matjesfontein .TEN~1llS,· te wor,. en geëndor- zullen door den Controleur en

J "l1arQ~ - - t' C FISKALE AFDEELINIl N UTHEDT ~ D h .I. G St. George's-straat; Kaapstad,, eibD" te wordon verkocht VOOI·£80; indien ingeschreven om . .. . 1 v! S . -:--'RD. seerd, "IJ'. ."" enne outen Auditeur, eneraa], K""p't.ad. ont-
V_oor £60 te worden verkocht, 7lbs toegekend " indien ingeschre ... Rbenostel' Hlvu,r (Deel) ,.A.. C. "lo.k f,. I Zandheuvel ,Dwarsleovgers," en ge-. ',.,--l..en aan "Vangen wordeu tot op Woensdag Bedrag aan Assuranties va.nD FISK

lTE DE L Nfl V H 'd-J 16 J ' 89 kracht gaat te boveu .,.£10.00\000v~n VOO,£40. 141ba toegekend; .bland 6 furlongs; insc h rij ving .... li' • I IT Vj.N AN R YN~ !IORP. ,den Con'eoleuren And ite.,.o"n. mi uag. uni, 1 7. B,'." F,.d. g~' te bove-n ".""'.oo.J
£0; gewlclJt naar ouderdom. Van Rhyu s Dorp Veldkol'oet I' Vau Rhyn1sDorp ,'te Kaapsta.d, niet later' dan VRIJDAG rronderaars moeten ~wee voldoen- Ja&dijksclJ inkomenover ,I( F 11H di W ., OorlogsfontelU' Veldkornet I' Unions Kr&&] Jl. r1 t".- ar.ewe an ~cap.-. ..rde. £7,; ve'l'!,chtend voor alle Oliph ant's lliv;ff V.ldk"",, , Kom',,, ,"WOAD. aanst, worden geVl'aagd de Borg .; __ e '" vO"r!'g van •
",nnerstegen £". met mtzondermg van ren No. 2 op eers ten dag V;."oot,i.. i Voldkorn,', ! Di.p &Joo, ivoor het leveren van een bonderd het Kontrakt bezorgen en . - Bo" OIREKTEUREHIMlUIDAfRIKAi
staat vnj aan verLeze ... tegen £2; af,tand 6 furlongs. E. FISIW.E AFDEElIN~ VAN K1:JlURDT •(100) Dwer.legge rs van "Cluster" gen mocten do 'rende... onder'r 's _ r.~VDON SPRI(,r" K,(_' Ai G,.

VOORWAARDEN EN KENNISGEVINGEN I ~."h•."1t (Doel) i V.ldJ",,' I. K en ,,,,,, Dennchout. o,eo-e,n'ondtig do vol. leek.nen. ~",.".,,_. .

- . . . ' . v "".,., ru.s v""'oro,t K lein ",,"oo,k., g.Wae ""'eh rijving , - De Ia.gste of een i.. Tender n iet no II eeren A '"''' ." "" ",;;.:Il'oop,;;~~'\ oorwaarden en ken ••• ,,".... Do M~",",I,"d H andies P. Mo'"y Il and;- G,,,,,,,,, , J •• SD·'''', op D.m K,"" PO. Keo, I.Do Dw,",'el'gers mOeten 'even nood wendig te worden aangenomen. A W S" ""', Koopm"'. ""p,"d;cap, St~plecbase HandlL'llp err Merchant's Plate ren lien sluiten op Maandag, 9 'hardt tI" IOl d' "d JOH N W RIL
A t 1897 te 8 t d L" Zeekoo n Idk . t 1 ....j dGd PO K k voe ang zr.)n, 2' mm WIJ en R S G'REAVES ' A ,.gu. M.,", o.m. ,wo." 'pgcg""" 'l doo S~""ni •• Comm,,,ia' .• , ",oe, n,~,. ... • ,m. ó, duim dik (7' x Wr 51 W) • • , B t d Z:d J.~'k
Hotel. na'" ID voor voltooiine der Li jot· -'-De l4<1e dag van Ju Ii 1897 h ti, k· 't d . xb.:d • pro. Hoofd.!"p,kt,,,. " nur er voor n, AUl a,D, Mub,nalond H~di~p·",w',h"m g'pabli'''N "r MM,"," mid'., 16 0' • ! • '. ,ree, oe >g, mc e twee re e D'p",~m,"' rn.. Mlior.. W"k", ,_, •
A... "~t"'. "97. T~I.,,", op Mu,d." m,dd.g. " A ".""t.'. 1'" lUC HAE I{ SM UT S, Civiele Vommi,saris. ,zij~ en volkomen pamllcl ,tot e Ilmar K_p.tod, .'; ",;. 1997. Het St lllen en Verzoi gen vao de Paar,"A~~~~~~y,E:::::;:~::~:'~;'::::::;~::':D":~~"::::REGIS' TRATIE VA'N K;l'ElER' S' 1897 'fiZ~}1!0;~:~i~"Pl:~r:n b~::~AAN KONTRAKTEURS. dea d~r Stads Politip.
h Sep~emfber,ld~97. Toelating teIJgen 6 n.~.dienzelfden dag. "" . . .. " Ig.a~:i~~. einden der Dw~rslevger8' TENDERS worden mils dezen\ 1.1 J?aar en .moeten voor Il e renllen mgl'sc1ucven zijn, en drie paarden, het e I
bona fide elg-endom van drie verschill.mde eigenaren, moeten VOorelke ren afzetten, : [Vierkantig te worden gezaagd, N' P l't' K gevraagd Voor llC't stallen en
anders zal de beurs met cl h lit ned . d' d . hte . cl d ~ 2. Het bout moet van: de aller- leuwe 0 1 le _ azerne verzorgen (insluitende wanneer nOO-

Bij H..od;~p". wu:":" ·.:::.!..i:~';;"t;.,":';':',,,~s;::~,';p ;:,N;':: KAAPSCHE KIESAFOEELING. ./beste kwali.tiet zijn, onbedorven en ~ Port Flizabeth. dig, behandeling door een beho()rlijk
paalden bjd voor d~ verbeurd ve~~lariug is, zal het Toor aanr;' nom.en beschouclworden " i . zonder eenrge doode of losse kwas- TENDERS d d gekwalificeerden veeart;;; alsook hetdat d nsch te t h I CJ b rd -- -- -- .' wor en gevraage I nJver Ins ID en IJ za Voor I' ver eu ver' aruJg aaosprekelijk ge- KNS tE I. . ten en gebreken van eemge 800rt beslaan en alle beTJoodig-dhedt>n) van
honden worden. E. NI G VING GESCHEIDT mits deze aan de lIlWOllers der/en roetafgekapt word d d'l voor het bouwen van een negen of meer Paarden van doNiet aanname en terughouding moet in geschrifte aa..nden Secretaris bekend verschillende Veldkol'netschappen ;dezer Afdeeljngo, dat de ReO'is- d n dJ' k en ge uren e INieuwe Politie-Kazerne te Port

Irt I t B bte lJ b' l k . d' b l' "'d I e maan IlDi e. , 'El' b h Kaapsche Pol iLi!_l. macht voor eengemaa worr en. reer- earn n nu Zll en egmnen, O\'ereen omsbg e cpa mgen er 3 D t d b I rza et . ,
G~n r:e~n zal gere('htigd zijn en paard voor eenil!een dier rennen te doen Wet op het Registreeren van Parlemeptaire Kiezer!'!, 1887, om in en 'kt ed 8 aaJn e oomen. en ~- I Plannen, Specificatiën en V001'- termijn van drie Jaren beginnende

Joopen tenzIJ hIJ een mteekenaarvan minsters £'2 vooI' het Ren Fonds is Ik V Idk hp'" L" 'maa e wars eggers aan Illspectie' d op 1. Juli 1897 en eindigende met
In.rohrijri.", ""deo m"""" d, DOmiDati" ve""""... . . VOor" e ometse ap een mv>sooneele IJ.t op le "ellen van alii d h . t.· t· d Iwaar en van kont1'&kt knnnen g .. 30 Juni, 1900.
1ó';~ _l h b personen die gerechiiO'd ziJ'n te sLemmeu t'iJ' Parlp.~~ntaire Verkiezingen. on er eVlg de zklJnl' en 6

dK
wor . en Izien. den vorm van Tender en~"nars IVOmenaverwac t iJ'de inschriJ"-vin!!'de kleuren aan te "'ovenwaaronder h JJ e c pte r en 0 g T d .~ d d _rl

h d Il = ,",' Fen einde de meest volledige LiJ'st .!..ogell·J'k te vel'griJ'gen, en het g a dee Ce : pgo$. eUhMD eeni~e verdere informatie verkregen en ers lA:> wor en gea re et'1U,nnn.epaar en zu eu bereden worden, en eenige eigenaar· verzuimende zulks te doen t "cl k l'fi 'f '. van en onserva ..or van Q088C en I k d aan den Controleur en Auditeur
of n JD pa&' o.d" 00' "d" kie" lat" rijd" ... I met om •• i"i. ""hoe, wonl". ge .. ar e veem'J en om ge wa, "'e,ue pel'8Onen uot te ,Inoten van W ,r.k Afd r f.' PI lo' wo, en ten .ntore van on onder, 0
''" "g',"U~WON' 00' v~~'; hij d. iD.duiivi,~ om '" ,,,,i,,... op k '''·0' i. de 1.ij ,t. wordt cen iedm' die aanspr:k k m.akt om te kiezen bij e. e 'J -e . Ge mg, 0 Zl-1" "", geteekende, en ten kantore van den eneraal vóór dcn m,'ldag vnn 12
,~," ... , o'''''d~ .I...~"..«, ""to 'p ;" ." ... b""at of ,,,kmi.,. D. Parl.men"'ire Verkie,ingen uitgenood i~ .'ijn .... p'.. k op te zenden verv

4
anDgeDr. I . . b 1 i l"k' te Distrikte. -Inspekteur van Publieke Jnni, 1897,

eJgenaar van een paard dat In een ren loopt waar het gewicht niet of wel verkeerd aan de respektieve Registreer-Be:1mu~n, of nit te vinden of hun II _ -'d e w~rts eglgderdsdell~okrIJ d t Werken te Port Elizabeth. W. G, BLENKINS,Opgegeven I~, zal met een gutnje beboet worden. . wor en o))ges al)e a e IJ na a W H fd P l' .G d I
namen gt~plaatst zijn geworden op de J?rovisioneele LiJ·st., voor of op; . d': . "'''d 't De lilst van Benoodinudbeden is aarn. 00 Yan 0 ItIe.

" e.en paar za.1"toeg
e
aten v~r ee.oigeren a{ te zett ..n, zoo hetzelve niet in het , _ ze gezaav ZIJU voor een "'lj me ~

Saddl Padd k ad I' ~rd d T'" den datl1m vasgtesteld waarop die LiJ'st vOltooid moet wordeu. "'d d''''' J, d' d' L_' opgesteld door den heer SY-DNEYKantoor vau h~t.Hoofd dt>rPolitie,lOg. oe gez e u IV" ,wtgezon etd met toestemming van deo Klerk DR" Bb" mm el' an een maan m e SCI.m-- :"1 k 25 lol . 1897
_, d, .. 'n,b",.. e eg"""'r, cam ten voo,· de v.... ch.nende Veldkornctachappen d d PI td. ~T.NT. en an aan bovengenoemde "..

Eo. ,; .... ~, di. tw~ ol m~, ""ani,,, i, eeD"0 I~"oopeo m,., ",LJ.", m,t VOO, de'e Afdeeling, zijn zij die opgehoomd wocden aan den voet ~w;on he .• n
l
{De~ g:;,,,a:.: kantoren ,erkregen wurden, al,oo' _

~o er van.te W1nnen,~n zoodal1lgedecl:uatie moet gemaakt worden op den tijd van hiervan. 1 te or ~; ·rp IDI le d 0 ~ ~taPS l' aan diens kantoor, 43 St. Georges- WE LLI NGTO N.
de aandUldmg-der geWIchten. Gedateerd, heden den 29st-en Mei, 1897; w

t
Oluen geketver . d vet~~t p~~~, straat, Kaapstad, op een deposit vanAII,n di, ,oom,.,... ,ijn paanl" '~.glo trokkm wo",~ ""'&eb' ~ "" , moe en gem.. w,,, en ~ 8&_. £3 3 Od d. te betaald I

kenms te ge ,'eu.aan den secreta.ris de klerk voor Q'("lVichtl'o:(a) voor de eerst.e reIl (Geteekend) C ~ STEYENS f tiB van den Conservator n • s. ., le _ rug _ '. za

d d h-

't
~ . W C·'· ,'C ., . ' K ac. '" . \ va worden op ontvimgst van een bonan. " ... mn.. t,,, ~o ~.~ '00' deo ..... ",[e,nI" tijd voo, h" ai"".. · (b) aaen. m. e ooom,,,,, .. , ,.p,'od. Bosschen •. of 'ë,u plealave',vang~:, fide Tender.Voor a.lle andere r~nneD, binnen eeD kwartier na de reu voor de eene waarvoo; een ddt

paard Ingeschreven ISom te loopen. 'l 0dPzootochal:ugewlJlzeh a el' ~hn vrdlJe Verzegelde Tenders duidelij-k !'te-VELDKORSET8CHAP./. HEGlSTlt~H n~:A.l;,;BTE. WOONPLAATS. or t n nc t tu"sc eenEenige eigenaar of exereeerder zulks nalatend" of weigerende BJlU bovengenoemder -, DO I va l_,- •• '" n merkt" 'fender Voor Nieuwe Politie
regel te,l'oldoen mOl!'emet een som van tot £50 door de opzichters bebno< worden.. ---- ..------------- ...-,'---. ----~-- - wars egge l'S K.an zIJn.. K P rt EI' b -h" II

A I rd 7 t k
L

d ~'. I D I ~te f . TA' t azerne, 0 :1Za e", zn en,e paa en Ille teruggetro 'tIlenop en aangegeven tijd moeten afzett<on,tenzij PapendOl"l'inslultelldeCamps. f Jobn MiJ,r..<ltln s.J,,,,,,,,, V IC lil, A Jhed-weg. Wood8t.ock~ e aag: o· eenrge enU,er me door den Controleur en Auditeur-.,,10' '00' h,t ... "" ..... teld. vo, d, '''''''Ion ''',ce." i,. . b=i .. . . ... JOb'.'M N;~.I~~ I Com. nOOdwendIg te worden aangtIDODlCn. Oe ",al K lad nt
n. "''''''UN," .. ~"''''" .11, '.u"j~ .it... ,.... " "''''''''" op I"t c;geD, , . h'in'k. A.,i ...... ' V,K. CHARLES CURRi'Jy ne, aaps, 0 vangen

dom '"' d, "ah .... ', ...... ,",eo, "l'. da' '''D pe~OOD.m"ligd .. I ,ii' op d, I (voo. Co",p,,,,,, ~... ) O,d,'_1. ..: ' woeden .tot op MAANDAO, 14
I,,,, " Iot'J'" '00 '''l d~,~, ,f .. d" 'p",h"" gal"t WON' ,i,b te von';jd'''D. LiMb,ok I Job .. c. W... "h. ¥.K. "". VIi,t, 0"'"",,"',,-- Onder 800,,_s van Lan~bouw. Jom, 1897.. '''''ol lo,. P,cid"". N '~ .. d al wDd,,~" 'aartje ""gal.t" W,NM. Eig. .. ", ". ,.... Tendena", moeten twee vuldoende
.~, ""'N," ,""",b,:oor .., "'-nle~. ,ock,y' en or"cl,tem ,~ d. i"''"y ,h,h N.w'.. ', ... ! lob. H,~,·, V.K. , Ma;, nmd, CI~mooC KEN NIS GEVING. bo,!!,n vOoe de nit,oering van het
kUlIllt'11 op aanzoe~ bIJden 8ecrptans kaartJes bekomen. Rondebosch '" i Jacob G: L, Dreyer, iV.K. Klein Schnnr. Rondeb<l8ch. kontrakt bezorgen en zood an ige

Hoo<x<te"ewlCbt III U lJ d" I 12 b Wijnber~ ; 'John Tohia.sJurg.flntt,V.K. AJpine View, P.O. Wijn- DE BA'NK VAN AFR'fKA,'" , •• '" ''''P''' ",.n 'ot to "on.,...,. .. bo borgen moeten de Tende .. onder.Daar het postverket:!r.~aar Salisb~ry va..neen vervoer per IV,..<M:nn.fhangt, zal het Oon.atnntl·a ,_ : J LV' f . rg.' tee.kenen.
voor e' "{'Ilaars raad~ftm k h' h "'- a ~ _ i 0 u ersfeld, V.K., Klaaacnbo8ch, P,O., Wijn-' . - "1' 'm -en." ,.. un.. '"" ,ijviDgan en "~emi,· "" . b (B e:PE RKT.) .
telegram kennIS te geven, en dat per brief te bebachti!!oo. 0 R J 'I erg_ De laagste of eenige Tender niet

= Diep .ivier·... oseph A. de Kock, V.K I The Vines, Diep Rivier. ood d' te d
Op lut der Opzirht.ent, Duillcn, No. I ,lall F, W. DUI"r, V.K. ". De Vrede, P.O.. Mowbl'8.Y. If EN '.rAK vau deze Bank zal n wen 19 wor· en aangenomen.

HARRY A. HAJlPER, Secretaris, Palen en Riet Vlei... Jacobus K BJanoke~berg, Welbelooud. P.O., Mait- '.J worden opgericht te Fra.ncis H. S. OREA VES,

V.K. .. .,,::.. land. Town, Tati distrikt, zoodra de pro, Hoofd-Inspekteur.Duinen, No. 2 f. P. A. M. Brink, V,K.: '" Nooitjesfontein, P.O., KniIs S d" I k b 'k V
. Riviot', pOOI:weg le peerel -to 001'- DepartemeIlt van Pnbl1elceWerken,
< S,bm'd J. ~, d" ~P'1.·Add,,'.y. P.O .• Pb"M,I· lopig zal een tempor.ire. T.k VOOr C,'''o''t',i~ K..,., .....

VK. .,. . ... i... pLia. ,het doen van algemeene Bank. 28 {ei, 1897 ..
Tobi4S J. Mosten, V: De Hoop. P.O., Phlladel- Zaken t{l Mochud.i worden opge-

Da8~:~~rg, P.O., Philtdel- richt op 7 Juni. HOPE·FIELD PUBLIEKE SCHOOL.
pbia. JAMES SIMPS')N,Blauwberg, P.O., Pliiladel- I
ph·ia..- Á gemeene BestUUrder.,

D'Utb:mville. Kantoor van den
I.<'airiield,P·O" D'Ul'ban- AlRemeenenBe8tllurder,

road. . Kaapstad, 31. Mei, 1897.M:n.izenbell!"
Delvi!lere,Noordhoek
Elsjes Rivier,
Sim01l8l!tad.

MASHONALAND RENCLUB.
SEPTEMBER, 1897.

DRIE Beurzen, ieder ter. WaJl'Je
van :£2~,,tel~eos VOO? één janr.:

worden hierbij Uitgeloofd voor de'
lhamon van dit jaar.

Voor iicee hunner kan aanz k
worden gedaan door Aspi.rauten die
na in do eerete klsssa, VOOr hn~
. hOilI • "'n i-~ ";J'n ",,_

~ ~ ~~ D-
lMgd, ot de atr.cuJatie klaK,~J
wensehen te worden toe,,~JIl.tRn t n
Toor de derde door ARpi~anten die •
na een goed Matriculatie Examen
te hebben afgelegd, de ltl sen in da
Int-ermediat.e klasae wensehen tl~
volgen.

Bovendien worden e.en Beurs va n
£25 en viif anderen ter waarde van
het schoolgeld toogekend aan leer-
lingen van het Collego. Er be.
staan ook twee Stichtings Beurzen
uitsluitend Voor Wons van Geesttl:
lijken, of voor hen die van plan £ijn
Geestelijke to wordeu.

Applicaties, met bewijzen van
goed gedrag, in te zenden aan

)

HERFST BIJEENKOMST.

MAANDAG 6 EN ZATERDAG 11

f'r',itlcnt._f1.> Pori. neer o J. RIJODES,.P.O.
\·'('i·-I'r .......,"c "'/I-I:r. L ..•. ,1.1 }H;."0N, C. B., en Kolonel F. RHODES. D.S,O.

Opzkhters-lJ" heer U. PAULI~O (hv""itlP'): oe hoeren HOMAN, G'RAVE"N, BKAL, ARIA,
STEWAHt WILLIAMS en Majoor GOIlLING.

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

A. A. BODKIN,
Waaroemende Principaal,

DE NATIONALE
Onderlinge uyensassnranUe Maat-
scbappij Jan Australazie, Beperkt.

OPGEIUCH7' 1869.

Bet Eerste KantoorindeWereld
om de O.ergaaf Waal-de in wf'rl..ing t"
brengen om Aobtcl"8t&lhgePoli.Blienvan
kracht te bouden.

Blanwherg ,..
Cornelis L',ftu8,'
V.K.

Ryk .A.. lI. Cloete, V. "

A LRIER zal EEN PUBLIEKE
VERG.ADERING gehoude.n

worden op Il DEZI!:B,(ill 3 uur ten
einde te bespreken de arbeids-
kwestie onder ons; ten 2de h
belangstellenden hunne namen zul-
len opgeven tot een dankJ.letuiging
van wege de lunis-Bill, 3de een
.Afrikaander Bond op te rich~.
Den llden JUNI, VRLJDMi. Vergeet
het niet wa-nt het zijn het drie
belangrijke zaken.

N amens eenige belangstellend
in ons Afrikanerdom in beel
Zuid- .Afrika.

Post adres:-
P08t bus Bl, Salisbury.

Telegrafisch adres:
"HARPER," SaJisbury.

~ I J N TEl N T:O 0 NS TElL L,J:N G
TE WORDEN GEHOUDEN .

TE Brr~LLENBO.OH, OP VRIJDAG, 25 JUNI, 1897.

Do. Do.

Be~ ~ vu Z:1 ~t £6,000 t.flleenaall
~ ta:tIOenllJb personen ln l!.elU{
<leel van Zllid-Átr1_ teBtln

BILLIJKE RENTE.
Koeberg, No 1

TUINBOUWRAAD.
Koeberg, No. 2

TERUGBETALING BIJ PAA IEMEN TEN.

TE STELLENBOSCH iJJ' voor
scholieren' logies te bakO"

-------- ......-------~------------ men bij . .

AfJÓLDd doet er niets too.

B ENOODIGD met aanTang' .. ~(~:~:) !::~~JW~;
. van het volgende School ltu,,- 'fall On, Land.
Kwartaal :een Onderwijzeres voor
bet kinderen departement. £60
per jaar.. Het zingen te worden
onderwezen. HollaIicl.sch een aan-
beveling.

Voor verdere bijzonderheden, doe
aanzoek bij, .

A. J. 8-TIGLING,
HaD. Seo. Publieke School

. 1Io~.

D'lJl'ban ... ... ....
1'ijget'berg, en Trnils .Rivier

Jvb.u A. DUDliny,
John A, Dumiuy,

,~dedinging voor de Gouver.nements Prijzen.ALr.t monsters, a.a.nden ondergetee.k:ende~~oht, moeten naar Bosman¥.Croas.ing
hu tatlOn, met lat-el'dan DINSVA.G, 15 JUNI, 1897 gezonden worden.

6IJdllJlr-!-l'ormeuen Prij8lijsten Termjgbaar Tan '

F. BLERsCH,
HOll. Secretarie. .

Muidboll" Geaoo~Pt. S~llOllboecb;

Kalk R9.il.i.'"
Noordhoek...
Elsjes Rivier
Simon~at&d,No. 1

Do. No.2 ...
Wildschutsbr&nd ". GEOCULEgRDE en ongeocu-

loorde Limoen- l\artjc- en
Zuurllmoen Boomt'n tA koop bi.j -

C, A. v. D. MERWE,
c/o den heer SwCJi:t,

W.~~."
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Hands/aars In Holtonasohe Medioijfi~n,
IIA!R VERNIEUWER.-HOPE'S

DR.. O. P. JVR.J:TZ &:; 00.
Hebben de heeren HEYN ES, MATH EW & Co. 'tot E4mjge

en Oistribueerende A<gE'noonvoer al Hunne beroemde
e. Hollandsche Med icijrien aangesteld.

HEYNES. MATHE'"W & 00.
------------ ----------~ ....... _.,. w: _______

IIE\7ALLEN op 31 :Afei,1897, de eekt-
:) genoote van. den heee G, P. 0,

Laubser, 'I"1l.1l een friseben soon, _

B B, Kloof, BJaij'Wberg,

G:ETROUWD.No.246.

GOUVERNEMENTS-KENNISGEVING. Aan de Kaa.pst6.d op den 7de:n Juni door
den WelEerw. O. Ii'. Mnlle!', de Heer

J. H de Wet van Doshof, 0, V. 8" met
jongejufv. Lettie Immelman va.n de Paarl.OPROEPING geschiedt mits dezen van applicanten voor de betrekking

van

Secretaris van den Schoolraad der Witwatersrandsche
delverijen, salaris £500 per jaar, zonder vergoeding
van reiskosten,
Bij de applicatie moeten overgelegd worden ;_

a, Cer'llfic.lteu vau b rgeleg Je e xainens of andere bewijzen van
bek waamlioid '

b, Bewijzen van g;'omltge kennis der landstaal en vali behoorlijke
, kennis van Engel 'CU, Franseli en Duitsch ; •

c, Bewijs van humaatschap der kerk, waartoe applicant behoort ;
d. Bewijs van goed zedelijk gedrag ;
e. Korte be",chrlJving van applicants leven;
f. CertIficaat vau dell Veldkornet Jel' wijk aantoonende of applicant

IS vol stemgerechtigd burger of genaturaliseerd bnrgel',
De a'lphcntles moeten worden gel'lcl! t uiterlij k tot '2 Juli 1897, aan

bet 'kantoor vau dell :"-taat",secretaru! Afd. B, met vermelding op de
envel ippc ., Secretur-is Schoolraad W itwnterstrand del verijen " ,

inlichtingen zijn te bekomen aan het Departement van OnderWIJS,

T. J. KHUGII,
Onder-Staatssecretaris.

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

DOODBERtCHTEN ..

Aqoen Scbool, LangYlei, Georgê.AAN vrienden, en bloedverwanten
wordt hiermede bekend gemaakt dat

het aan Algoede God van leven en dood
ueha.agd heeft tot !'.ieh te roepen onzen
teeder geliefden vuder JAN H!}~[)RICK
Louw op Za.terdag, 16 Mei, 1897, in den
olldel:dom van 66 jnar, en 8 maanden,
na. eeu smartehjk lijden van zoowat 28
dagen, ZIJD Asch ruste III Vrede, en wij
troosten ons met de woorden van den
Heiland. "WaL Ik nu doet, weet gij niet,
maar nu, dezen zult giJ let verataau.".

Namens de bedroefde kinderen,

JH Ht:SDlllCKHOt'lIEfF.R Lorw.
Hartingsburg, 'I'ranavaal,

2.) Mei, 1897

DE ondergeteekende wacbt ap-
, plicatiss in (man of vrouw),

YOOl' bovengenoemde School van
30 kinderen, tot op 15 Juli.

Salaris £80, voor eon gecertifi-
cesrden en £60 voor eeu ongecerti-
ficeerden onderwijzer.

D. ROSSOUW, V.D.M.
George, 1 Juni, ]897.

Logies Huis.AAN bloedverwanten en vrienden wordt
bekend gemMkt dat het den

Almachtigen God behaagd heeft door den
dood op 24 dezer van mijn zijde weg te
nomen, mijn teedergehefde echtgenoot
)o:ERVAAS HErsEIl, In den ouder-dom van 53
Jaren eu 9 maanden, IDJJ nalatende met 9
kiederen om zIJn verlies te betrenren.

lI:lARTH A C, H ~:USER,
(geb) HULsHAMER

Uitkomst, St Heleuabani,
25 .Mlli, IS!)7

I)EZOEKERS naar Pretoria zul-
) len wel .doen het Viljoen's

Pretoria Logies Huis een bezoek til
bronzen, alwaar men rekenen kan
op eerste klas ontvangst en goedo,
vriendelijke bedieniag,

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 31 Mei 18~i.

OSSEN! OSSEN!
ONTSLAPEN In den Heer-e op 23 Mei

te KnolvalICl, (Chtnl\llll"mlna een
ziekbed vau l'óclIllge dagen, onze dochter
Marta Magdalen:\ ::lnlltb, geb 8 December,
1875, echt,genoote van W, P Burger, dltm
ZIJ kort tevoren een~aam croOI' eeDe zware
Ziekte vel'pleegd had, ZIJ laat twee kieme
ktnderlJee Dil.

GERRIT &; JACOBA SMITH,
Kl ~ver-mllel,
[, JUIlI, 1897

lIA;KE£l \'~n do berOCl>lde KoloDlale ,
11 "I~NE:) 'oll"CRIGIlTON"zadele
bekp.Il ~ over de g-ellcclll Kolonie, Zadels bp
order g<>rll lakt '-" li e·) en meer, Oude Jla.dele
meu'~ opgemAAkt of sekuur nagemaakt
volgCll8 p"t,rollell vn.n de klauten,

TUIGEN
Met 4e niellwe SOhtltfstreng, om het
schaven te voorkomen.

Y,mug om Prijslijsten
a~. DARLJ:NGIJTB.A..A.T.

KAAPSTAD.

VERl~OOPING
A. T. RUTTER,Ondergeteekemlt'n zulll'n op

!'rijdog, den 77 Jl/ni, e.k.
uit bunne Venciueh.wl, uI hIer Publiek Vel'koopen,

, , 50 EXTRA VETTE SLACHT OSSEN,
l)VERLED_b;:'-[ op 1 dezer, aan zijne
\_ WOlllllg te 11 UI Ulall U8pH~t.e18fontelU,
mlJU teedel bemlllde echtgcnoot EDWARD
EI).IIv~D \VILI,IUb, In den ondel'dom V:'U

,),l JIli'tlU " U I'V "d ge~dlledc "
DI' bedl'oefde wedn we,

S. WILLIAMS,
geb Dn Toit,

, , opgd5rncht dfl')r Jen Ul'l'r J

~IuIOll"hllry ) JIlni, I ": i,,
, , ,

J, \V. MOORREES Jr. & Co" Afslagers. H I' Fontplll,
4 J':IlI, loU7
---------------~~-~

" .

De Kolonial: , rand ,wijn Maatschappij
(BEPERKT,) AP~C~dIE.

.~, ~NIf';L PETILl " VA:" BnAKF.L,

"erklaar hiermerle d lt Ik allt'
ilchender·woorJl!1l 1100[' mij geuit
aanO'dande lIet gedrng van MISS

SAR~fI M(JOLlIA:V 'Ul! Rietkuil, Dist.
Caledon, t(,l'ugtrek, en el'ken dHt
alles wat ik vau haar' mo~e gezegd
heblwn, de grootsto kngens, ter
werekl eTl louter scbemlcl'-praatjes
wa ren, ('n beloof da.t ik lllet weer
gebruIk zal maken vali deze schen-
ocr-en leugentaal maar moet als
I\aarheltl zeggen dat ik Miss
Moolman sleebts ken als eene
fatsoenlijke en respectabele dame
tegeu wier oer en karakter ik
hoegenaamd DIetS weet.

Alexanderskloof,
Cotledon,3 Juni, 1807.

D, P. V.AN BRAKEL.
Gettllgen :

J A, C. DE VILLIERS,
J, D, 01'1'0.

o 5 0
o 9 6
o II Il
o 1 lO
o 8 8
o I 7
OOt
o 5 a
o 2 I
o 3 7
o 2 0

5 Juni 1897,
• 8, d
o li Z
o II 8
o 12 2
o 0 0
o 9 10
o 1.0
o 0 li
o 0 0
o 3 •
o 6 lO
o 2 I

.[, ,I,,' _lf I " I /, ,\ ('

UfFETT'8 KACHELS

VERKOOPING
\ -~\' -

\-l' I'd ntlerllJ 'l'C Q, r:>

0\ ereellkQrnst

lUB de BestelOlD te StokeD met
~OOL OP HOUT

! lel tu er goed mede' Balken,
MATZGS PRJ:JZElV

f
I

2~ BURCSTRAAT. KAAST A

MARKTPRIJZb.

g, I,de \ 1)01'::, "toldo
lil d, A~te \',111

lidIIl liJk --

1. lJ,jt dl' ,\I-Ie \:111 O\clccnkomst
dl I' :\l,I,ltSll.'lf)~ilJ, :t!dWi gewIJzIgd
I, f)t d(' d,lt h,lI'u doelcluden llltge-
lirt Id 1101·dolltut liet hundelen in
\\'IJIIOU, :-;pmtus en andere AI-
cohoiJ~cLlC Dranken doOI onrnlrl-
Jf:IIJk !I,Lhet woord "brandewIJn"
cn ,"UDI'de woorden "to koopen"
do II (Jorden .. \rIjnen, Spll'ltllS,
en :wdcl'e Alcohoh'iche Dranken"
le \ opgen 10 de 10 leltlmg tot de
.\kte van Overeenkomst, waarUIt
de Ak te de doeleinden en oog-
merken der ~laatschappij vermeld.

2. AI" AddItIOneeIe ClansuIe by de
Akte van Overeenkomst te wezen
"Dat de DIrekteuren zoouamO'e
rechtel, zullen hebben te hand~-
len In WIjnen, SpIl JtllS en Alco-
hollsche Dranken evenals zij op
hf:'t oogenblik In BrandeWijn
hebben,

J. I at de naam der Maatschappij
\ eranderd '" orde in "De Kolo.
nlale BrandeWIjn, tv Ijn cn Spllitus
MHutscbapplj, Beperkt, en dat de
.Akte van overeenkomst diens.
volgens geWIjzigd warde.

Op Last,
H. P. DU TOIT,

Secretaris.
Worcestel' 4 Jllni, 1897,

Een f.~cstbaar ERF, KAAPSTA.D.

VIlOIl:GII M.LRKT

Gdt'IZ('!I It III <Id Honfd,tl,Llt lI,tI"J
Vali dt'T' 1'0 ,I, l'lpill t.ogl'IIO\ l'l'
Jen bel'l' Co:\, r \:->T \\' UIl, JIL

,
P.Jrcn
Uien' ..
lnTllapJXllen
Hoenders
Illivetpooi
Boter ,
Kool'
Pat.auia
Guave;
Lemoe.nen
Znurlebloenen

o 2 0
o I 0
o 3 6
o 3 I
o 11 9
o I 6
o OIO
o 4 5
o 3 3
o • 5
o I 2
o 0 1
o I 5
o 3 0
o 0 2
o 0 B
o 3 6
o 7 9
o 1 6

5 JUOl 1891,
... d,
o 3 10
(l S 1
o 8 0
o 4 li
I I 9
o 3 7
o 6 8
o 10 6
o 10 II
o 5 0
o 5 6
o 0 2f
o 2 :I
o 8 10
o 0 3t
o I :I
o 3' 9
o li 6
o 1 I)

Op DINSDAG, 15 Juni, a.s"
OM 10 UUR V M"

ZIJU EIgendom, ue"ta,wdc lilt ccn
Xet en ~ulli~:mt lir:BOUW veI'.
deeld In Vne HllurlJlllzen, hedteen
groot Stuk <.)J-()ndyall de Hoofd tot
Han de Fahl'lt'k :--traten en IS I)('plaut
met Vruchihoomen ('n Wljllgrulld
Stokken. De Hum:'!l en Pla.ntage
tezamen £% jaarlijks opbrengende,

VERDER:
2 ~Ieuwe Kap Karren op VCl'l'en,
1 Molwagen up Veeren,
1 Kajatenbolltt'n Watel'Vut,
1 IJzeren " ,

En wat nog Yerde[' zal worden:
-~~bodell. I

.AGIST DOMIX(JO.

Faure, Neethling & Go., A!sla.gells.

nIUW); IU,BJ:T

Guav~
Hoenders ...
Eenden
Gan&Cn:
E!eren: .
~artJt'; .
Appclc~...
Ulen 1"0 .

Aardap~len .
BoJDen (groen) ...
Peren 1 .. ,
Kool -' ...
Boter

15 Eersteklas Ruin Paarden
25 do Slacht Ossen
800 do Merino Schapen
~

Op MAANDAG, dezer,14
Z.AL gemeld getal Paa.rden, Ossen

en Schapen publiek worden
verkocht te Klapmuts Statie; al het
Vee zIjn ID PlUk oonditie, worden
opgebracht door den heer Jan
~?artman en zullen zeker present
zIJn.

1. B. DE VILLIERS & Co., Afslagers.
Paarl, 5 Juni, 1897..

PORT ELIZABBTH,
de heeren HirJeh, Loub,er ti Co,)

a Juni, 1897.
reV1!l"'M,~.-lA! lÏiIlrkt iet .... i .wak
doch toonde gisteren een ol'merkehJke

Ol\n, _ijnde de prijzen OTer 't alge.
hooger en wa' 'los aanpat aan.
Valc en Ewarte !lOll! ZIjn Yan

super lange gel"e~n, Git de
£,chtbare Yeronderlog wat onge-
betrcIt.. Wij noteeren'-

£I.d. "ft,d,
6 10 0 7 10 0
500 600
• 0 0 4 10 0
3 0 0 a 10 0
I lO 0 2 10 0
~ 0 0 4 10 0
3 OOS 10 0
li 0 0 2 10 0
1 0 0 1 10 0
3 lO 0 4 10 0
4 10 0 Ó 10 0
2 lO 0 3 Hl 0
1 li 0 1 15 0
o G 0 0 15 0
o 15 0 I 0 0
li 10 0 a JO 0
I 10 0 :J 0 0
o 10 0 I 0 0
o ~ 0 0 8-0
o 15 0 I' 0 0
200 2100
o 15 0 I 10 0
o 5 0 0 10 0
I 12 0 1 H 0
I 8 0 I 10 0

o I 0 0
o I 2 6

'I'IJ 'lUotcel'cn ._
P.ar lb.

o zt - I)

o 2' - I)
1 0 - I
o • - 0
o Di - 0
o 0 - 0
o •• - Q
o n - 0
o J 0
o Q

Paarl,3 Juni, 18Sï, I T'VVEE

AANGE L();) -l~'~~N :Ron~aande Ondertijzers Benoodig~
D I P.I DE WIJK HOOPSTAO, 0 V S.OP ,j ~It'1 I I op de pLl,I!S nlD -

" Jeu Il, 1t'l'gt'tl',-'k, Il,~', l' A.PPLICATfES, vergezeld van
,LichtbruIII JL tl',t_tl! I"l< kilIIII Jf' bIJ de Int vprelschte
" kol YOOI' 1\ II ~, ",IL t ti ],tlll! (llld· c' rtlfil'atell "an bekwaambeHl, goed

I . , I' k 11 J)onkl'l'1l1"l1 '1, '.0 lll.!l'll'l'kend vok zeilt' IJ' get rag- vandt'laatsteSchool_
: cIrca (j JUren Ul! I' , c!)lll!llici~le, en lhm j'redlkllnt waar
:' De tHgc'uaar l,f 116' ';-arlll kunuen lappllcant \I eJ'l.,zaalil wns, alsook
~dezelH' kl lig kl"J~l"1l Iud" liltalendl' I L,drnnat-C'h:1jl CCIll'l' Pr'Qtestantsche

i: :,11.1;(.) l!lll!jkc koStl'1l ook I al! dl'ze I Kt-rk, zltlk'll do(,l' del! ondergetee_
, 'advert ·utle. Ikende u'1trnngl'1l 1\ vrdcn tot 20

Ju'!, 18!Ji.
(', 1', I\rull..:;,e. SalarIs £I::?O per Jur en do

.schoolgelden,
Bdhjko reJ);kOSlell, gestaafU door

kwitantlps, ~ull.en worden vergoed.
Werk zoo Rpoedlg mogelrjk te

-; P. J. VAN ZIJL. begInnen,

:f.LEEDERMAKER·1
'I, ~ PORTERVILLE._,.~
'~*ODItm'lD Vormen T~ ze1fmaat-
'~t;~ -inr kamaen op &a.DnaAg~, rirb._ W'OI'deD.
t

-'~.M ••• a .'IdJJr:,

WELLINGTON.
ondergeteekende za] publiek
doen lverkoopen aan rijne

wODlng in de Kerkstraat" op

Maandag, 14 Juni, e.k.

':TI It('}i(,L ff)Ilt ('!lI,
di t. Malme"hllJ',Y

~ JUllI, ]SU~.

20 HuIf Leggers, 3 'ranks vun 400
Gallons, lO KistJes Lekkers, een
lot Cango Tabak, Half doz. Stoo-
len, MadC-II'n Stoelen, eenige
Katels, Aarden Kannen en Potten,
Kraf jes, Kelkjes, Lampen, Gla-
zen, Ijzerwaren, zooals (}raven,
VOl'ken, Snijmessen, Booren,
Schaufbi,tcls, Schamiel'CD, Blik-
"alen, euz" {'lH, enz,

OOI{l'en lot miln'!, V"ouwon en Kin-
dpl'-Stevel~, JuErt·. n,Eltjcls, en
('CDe lUelli~te lIndere goed~I·t."n te
Yl'ol om te ollJschrijven.

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

A, If, THERON,
V oorz. Schoolcommissie.

Beestékraal,
WIjk Hoopstad, O,V.S,

31 Mei, ] 897 . Bargains I Bargains f Bargainsl
MAANDAG, 14 JUNI,

G. H.
J. FRED.

T. A. WATSO!:,
Architect en Landmeter,

12 WAALSTRAAT,
KA.A,.aTA;J).

.&'ill\(i',:<j,.·I".; @atJl@

te-rcn l!l,d
.; •.lt.-ort ..n ~
lot I Gjt1. .I£t

Mon.ng nocb
!'Wjl(!l''l! tijn ,.t;rnng

_~j\g",~:rO<l,jde eersten, en !leDjg
eélllct;e,o.ile lil J,cn~to of kWalitdt, il'

Op de pl1ntal-Jkl! 10'011'1
balen.en ltd takke,p Aan-

21 z.'\kkeu terkockt. Qoin.
dDq'J"gaallft goed en d .. pr)jl'~n Onterllll-

""'pcr lange bo mmerw ui, gemerkt
""J''''''.'~') werdel' IngebQuden te:{cn 16itl. Vel"

bwken lammerwol werden 'l'erk"ehl te-
G balon geme0i,.t:Jc eersten werden rer-

12<1, en 6 bal~ll wlnter lAmmerwol
",ordeOJ verkocht verklaard te.ren IOlJ_ per
Ib. Wij notcereD,_

s.d, s.n
1 3t - I I,
1 2 - I II
1 Of - 1 I
o lit - 0 Ut
o 0 - 0 0
o 8 - 0 Il

Lokken ,.. ... ... .., 0 • _ 0 Ó
WOL.-l'egen bet einde Vl\n verleden '!'eek werd

een plar honderd ooien l...np gemengde ycld en
nlldtl"lmatlgc Karoo .e-twol verkocht tegen .... , eli
4'd, De handel \Y&I,I seer at.1 '-I\n de week en met
Uitzondering van een paar' klelDe peroeclen korte
foutieve vetwol tegen 3ftl. tot id, lDlddelmhu.ge
Karoo- vetwol tegen +td. tot 41d , en middelmIltige
ut super .necnwwlUeJl tegen Ilfd. tot 12<1 , is er
"')911 nll~t8 gedaan. Op de 1'1u.tseJ.i)ke maTU Tan.
o! "Ii werdon 396 baleu aangeboden en 276 ..er-
k," ht, CompetllJe VOOr de beste perceelea w..
g""!, doch ,ware, foal1eve ell inferieure pereeelea
".'en mOClhJk te yerkoopen ell waren ietwat ten
iunhle der koopers. 16 balen l'\nge grasveld reld-
wol werden lDi8h(luden tegen 41<1,; 20 t!li.lenlJ,uge
gcme"i;de re'd retwol, z"a&r, werdeu verkocht te-
gen 4J en 4 t,; 19 balen IaDi8 gTII8Velcl velwol
werden verkocht voor .id" 211, balen lange Coles-
berg vel w ol, seer zwaar van &&Dd en. vet, werden
LUgetlOuden legen Bld,; 17 balen medium g .. roo
vetwol weden verkocbt voor "Id, lot 4id.; 8 balen
hlllge Karoo vetwol, ''''ur eo ZOlnderlg, werden
verkocht voor old,; en verscheidene kleine percee-
len korte tof middelmatige Karoo vetwol, zeer
zwaar en In '.rieur, Welden verkocbt tellen 31d
to~ Kid. WIJ f1oteeren._ '

PI!r lb,
., d I, d.
o 51 0 6
o •• 0 6
o 4* 0 j i
o ft 0 6
o it 0 4to 0 ji
o St 0 3,
o 0 0 21
I It I 2t
I 0 1 0
o II 0 II
o 10 0 '0)
o 8f 0 9
o 7 0 Bl
o 4 -,0 5
o 8i 0 9
o 7t 0 8
o li - 0 8

Vh~D ~T

O:RS LAND ..
De.:e lijsten worden dan U00r tl~, . n ilia.

gI raat voor ZIJD k~nt<'lJl ~~llI.!P,d k
g~urende niet minder dan, ""I' , , " t

• ~J I I ('I~n
Bij deze Lijsten ~\ordt t"'I, . I -_

• ... 1 I Il,t,1:'

ving gev?egd, dat oen <i,'g I" I" dl: ,;
worden I.HJ ad'-ertenlle III d., I

ment» G(f:'dfe en eeu lIla '1-'" I"" ",-
J \ I I, u

Ieereud blad, waarop dl' IIJ'I. 11 I" J" ,d~I,1
zullen wonl,.n en waarc.p "~'I ,é_, ,': ~ , Il

voor helI_l kan ven;cbIJllt'll Oilll J" "d"/,,,,,
te bepleiten of ZIJU UbJl"l"IIt' le I, I le-
digen.

Nadat al de aanzoeken en "I'le, 11(-, lf-

gehandeld ZiJD; WOI'Ut dl: Icdl. JIg~ I I',
finaal opgemaakt eu ged:-llkl. De '1,,'1,_
ming gaat strikt volgpu~ deL., IIJ'I. en
geen pelsoon krijgt eeu 8terul'rrdje IU_
dien zijn naam nier op dne fiu,de;
lijst ~~oJ'kumt. Het publi-] nebl>Ort
deze lijsten getrou W le I lJlg.,u en dl, U

naam te besludeeren. De .-\.frtkauer
Bond behoort In elke \\IJk eeu e'llUllll'.

sie v~ toelicht en \\aakzaamht.'ld aau le
stellen, DJe corn ml le mop! 7All'!.(~11 dat
elk lid een kOPH' mn de two. .egl,ll'allf.
wetten in handen krIJgt, ('olndl' Il no".
dig een procureur uf agent aanstdleu
om de commissie te helpen,

Eindelijk willen WIJ wellel aan ,lt
hand geven dat men dit Ilrtlkel Wet h. t
vorlge over de Vl"ei,llg 1\ li' kan g~rl-gl';.
treerd worden, zal bergen om vr laler uaar
te refereeren Illdien nOvdir:. WIJ h"pl'n
a.s, Donderdag de Wijze lau ISlt'llJlllllJg IJll
de stembus te hespreken.

-"-). - -_ r ..

DINSDAG ~ JUNI, 1897.

HOB ¥OE1" 'MEN GEREGISTREERD

WORDEN?
lN_ een vorig arti'Jr:el hebben wij de
vraag: wie kan geregistreerd worden?
duidelijk en breed voerlg besproken, en
aang8tQ(>ud dat er twee klassen van kie-
zers ziju, de eene onder de oude wet en
de andere onder de ureuwe wet van 1 '92.
Bij het registceeren behoort op deze
twee klassen en het verschil er tusschen
nauwkeurig gelet te worden. De bevoegd-
heden moeten bestaan tijdetUl dr j'B{/'Istra,.
tie, d.w.s, dat indien iemands huis vroe-
ger voor, zejfge, £1{} gewaardeerd was, en
nu maar £50 waard is, hij dan niet kan
geregiatreerd worden. Was de kaffer-
hut vroeger gewaardeerd voor £25, al
heeft hij er niets aan veranderd, en men
bevindt dat de waarde nn niet meer dan
£10 is, dan moet zijn naam van de lijst
geschrapt worden. Nog dit wensehen
wij te herhalen: indien de boerenzoon
niet £75 uit do waarde van de wonlug
kan halen, of ook niet een stuk van de
plaats voor landbouw of veeteelt a~)U.
derfijk occupeert, dan kan hij geregis,
treerd worden indien hij eeu salaris of
loon inkomen van £50 per jaar heeft. DU8
zal de vader aan den zoon moeten zeg-
gen: ik geef u £50 in geld pel' jaar,
doch dan moet glj mij zooveel terugbe-
talen in den vorm van werk of de mwo-!!:xtm S, 12 maan ii"&IIveJd vette

Uocd tot super , "
Kort tot mu1delm. J;,,,sveld vette
Extra super 12 maan IUIJ"ooyeLte
Good tot" "
Kort tot ruiddelm, "
Zware sleob te vet te
Rawe en i8IUeurd vette ".
Jlixtra S, Ultenbaile IIJlCl'nwltte
SUperieure
Goed ti t,
Slechte en met onkruid "
Op het_land gcwas8Chen d~00g

, slecht
nuwe en gekleurde geW1l.SBchilll
Zwarte ruwe ge-wMSChen
WILte Irrolsr&llgewasscben " .•
Witte rowe

Oorlogsmateriaal.
Men IB nog maar bezIg oor!Ol!sm,ul'n,wl

naar de Kaap te ~euueu. De LOlJdens~ho
Dwly lIJ(/.! van ,-; Mei, zeg I

ning die ik u verschaf, H De t.raDepol'l«cbepeu Dil II ar I "'11 Jt'.
Wij komen nu tot de vraag : hoe moet Iungu zullen l(W~1 t<lU o"rllll,'wlatenaal

men geregistreerd worden? In de eer- overbrengen van Wool" ich en Dockyard
behalve JA llflgade ,\,pIJ-aruliellt>. Dil lB

ste plaats krijgt de veldkornet door de grootste hoev eelhe,lI o()II(j!Z~maLenaal
den plaataelijken magistraat kennis een sedert vele Jaren te gelijk van \\ 001" ich
voorloopige lilst van stemgerechtigden III gezoudsp , en de ~ IOut'lUgenl('ur IS beZig
zijn wijk op te stellen, Die lijst wordt een der'lIe schip lJ.1! tI' zoeken \ oor bet
dan op deu bepaalden dag gepubliceerd, overbl'ellg'pn vali nog lllt-er o"rlogswaten_

aal naar de Kaai),en dan voor een. tlJdperk van niet mmdcr
dan vijf weken van 7 uur in deu morgen Eenlge, hondêrdl'n tol1Uen gl'perst IlO:)!

ZIJ11 te \, oolwlch aangekomen Pil I\OrUl'n
Lot 5 uur in den middag voor het hui~ naar het Ito)al .-\.IIOOl'tJok ID schUiten ver-
van den Teldkornet aangeplakt, ter in· voerd, Olll gebrUikt te "(Jrd,'tl ~b voeder
spekt,le van allen dIe genopg belang lO voer de 414 paardt'n dil' mI'l de Dd" al1l
deze gewichtige zaak stellen om el' een en .Jeluug,t gezonden \\'ordl'll.
paar oogenbhkken aan te wIJden. De De GiSlp \ eldbattel1J YIiU Wooh\lch PU

de li~l"te van .\IJenihut zull('n ])unJ.er:uag
dag waarop de voorloopige l1J8t~n gereed \'an het AJbt'rt Jok zeilen ELI! der sche.
moeten zijn is bepaald op 14 Juli aan· pen zal dIrekt naai' de Kaap gaan, ell het
staaude, In den tusscheutiJd zon men andere 7al op 1:, Mei Southamptou aatJdoen
het werk van den plaatselijken veldkOJ'. om de I3de \"Illdbattel'lJ "au Durcbester op
net gemakkelijk knnnen maken, dool' te nemen,"
onbekende personen onder zijn aandachl De uILgn,9 'an Il Mer loelal het vol-

gende: "Gtlner-.ud ~ Icb"J""u I an Ports-te brengen. De verantwoordelIjkheid llloullt Il1spekteE'l'ue glRteJ"t'll Je Ude com-
der veldkornetten is zeer groot, en zij pagnl(, H,,,~al ,1l't1Il"l'1e te D()l'cht'~tel', thans
behooren geen moelLe te sparen om hun oudel' bevpl naaI' ZUld._\fl'lka te !<aau. HIj
werk zoo volledlgl mogehjk tf> maken. hoopte dat e~ /letm <lorIng EUU ZIJn, doá

Met deze voor:loopige lijsten wordt eene of el' oorlog ~IJ ol Illet, Rp<)orde hl] de r
f<.geving gepubliceerd, waarbiJ '\IJ cler'en en llHlllHchappen aan eell8geZtn'

ZIJD, en zeidl' d,l[ hl! .hooptR !j:Ol .J.t ''_ nan-
meel' speciaal wenschen te "cbappe!) vPP"~." "u wen zoud,"u behoeD lU

J~v:l.Jwn" J hUlllJe Officlt'r'en. HIJ kon 7A'g"flt'lJ,'an per.
lli~eu"n stem- sooniIJkt;! lJndenll]dlllg \"an \t'( hkn, Jat

gerechtlgd te zijn III tlie WIJk, Wiel' de Ooereu in geheel Ulet zulke g,,~de schUL-
numen niet op de lijst "erschIJnen, 1/111- tel~ \laren al~ algclllel'U gt'l"ufd "~rd
nen 21 dagen na de wlmardlrJtIlU • r. w~rJ;;1 ,t, el g" ';d ,la' de Ide

h.IIlg'H Own Huzan'n op :il \11"1 Il a dVan df! /relltlls!Jp1'1II{1, pel' post, of op eeup K'UIJI UI' 'n TOe' . k1. D ,1 r e
• , i"tV (: l r"le hPU. Il, \\I,rut (lUS

andere '~IJze, hunne.nflweu en aaozoek~n vel'Zeker~, IS llll't Z')(). lIet l'eglJllenll.a1
kunnen Illzenden bl] den veHkornet III nMr de hi.t;lp gd.an, doch het hp\!'l za_ I, et
de wijk waarin zij wonen. Die aan· lllt!le\'ocl'd worden "ó')r de eel'Rle \I eek lO
zoeken wordeu dan iu overweglllg ge- JlllJl."
nomen en een dag van behandeling luter Als een e,xemplt1uI' van den "eest \ au eeu
bepaald. Vormen van aanzoek in Hol. <l~cl der Lntsche peis ~e\,'~ "IJ dit nil.

, . . tlek8e1 Uit een al'tikpi lrl lW/I/II FUil
landsch en Engelsch !lIJU vel'kr,IJgbaar hiJ "WiJ hebben eeu prachtige kan~ Illel allpen
den veldkornet of ander J'eglstl'atJe-be- om ons tegen tie aamanen lan bI/eieu le
ambte, Die vorm moel dan behoorlijk lICRcherrueo, maal' zelfs Olll Je F'('hel'l~
ingevuld en naar den veldkornet gezon- bOCI-'latle Utt te wla!;cheu, Eu 1I1l IS. naar
den worden, De Rpphkant moet de vol- \.1IJ " OilS I'oor~tellpn, \\ at \\ IJ te doen zul.
aenue punt-en invullen: len. hebben, }<,ngeland \\acht tot na het
o , JllbJieum. doch als Juru \001 biJ IS mnet
(1) ZIJn volle naam, !I> hrugpr voo!, Zich 7,ch en zorgen IDE'U
(2) Woouplaats of adrQs. spreekt van het JulJlleum te VIG/·en. Hel 18
(a) Zijn nering, bedrijf, pl'Ofessie of mogeiJJk dat el' zulk een vertoon \ an \'uur-

andere beschrijving. werk zal zijn als de lioers nl.g nO(/1I gezlon
(4) Welke kwalifikatie of bevoegdheid hebben en nooit weder - wat de mee~ltll

. van hen betreft - zulleu zien ,\\ ,1\ hlr
hl] beZIt. 'WillJam HarcoUl1 betrllft laten de B(J('I'R

Men lette el' op dat (2) eu r:~)volgens eons VOlll' altlJtI verstaan' dat mt'll \vor
wet dOOI' den applikant zelf Uloeten Wor· gl'en oogenbhk Ran hem' moet denhD,
deu ingevuld; want zooals WIJ reeds in \Vant de Bl'ltscho leeu" mikt omdeo Bo.,r
het vOl'lg artikel gezien heoben moeten de bij de keel te pakken, en bij zal Rjmngen
nieu we stemgerechtigden in staat zIJn lllett,;-genslaaude al de I"ddlkalen lO bet
hd' f f I . rIJk. ~
un ,\ rea en nerlllg 0 pro essie te BC II'IJ- Wij gelooven niet dat men te \-eel waar.

ven. tie hehoeft le hechten aan wat de Vlli/liy
Het tweede deel derkenniageving heeft Fal/' zegt. doch deze aanhahng toon ons

betrekking op de namtIn op do voor- 'l\at een deel, wij vertrouwen d,11 het
loopige hjst, en verzoekt een ieder die slechts een klem geueelte iB, van U~I Bm.
eenige objectie beef[ in te brengen tegen scbe pubhek van de Boers denkl
eenigen naam op de lijst, om op een ~. Aan den anderen kant mel'kten "IJ met

genoegen op, dat het hel'roepen 'an de Ilu.
paalden dag, nut lIIind-er dan 14 da,7én migratie wet door de TraIJIl' aal een Z(81'

na den dctg bej,aaj,d tut wanneer arm· goeden indruk op Engeland hl'efl ~emaakr.
zoelrpnkunnen inkomen, op een geschlkt.e eu de meeste Engelscht' (IlnralJten be-
plaats iu de wijk óf persoonlijk óf per schouwen dit als een zeer ~Ull"llg teeken.
aangestelden agent te verschijnen, (lie
agent of vertegenwoordiger moet schrlfle
lIJk aaugeeteld worden) om ZIjn objectie
in te dienen. De objectie moet in een
bepaalden VOJ'm wezen. Blanko vormen
zijn verkrijgb¥r bIj den veldkornet of
anderen registl'atie-bealpbte in de wijk,
De reden voor de objectie moet' dnideli)k
worden n~dergeschl'even.

Narl:.Lt da tJ-jd voor 't ontvangen van aan-
zoekeu verstreken is, m(let de veldkornet
op dezelfde plaats al!! waar hij de VOOI'-

loopige lijst pnbliceeJ't, ook een lijst del'
aanzoeken aanplakkeLL " Deze lijst. van
aaDzoeken gaat ook gepaard me~ eene
kennisgevtng, dat objecties tegen eenigen
naam erop ontvaugen ~ulJen wOI'den op
dezelfde wijze en op dellT.elfden dag als
bepaald voor objecties tegen de namen op
de voorloopige liJst,

Op den dag bepaald voor het ontvangen
van objecties, doet de veldkornet onder-
zoek naar de objectl!~S en besluiten, vol-
gens zijn oordeel, of die opjecties gegrond
zijn of nIet. IndieIJII niet dan blijft de
naam "aart{lg'en geobj~cteerd werd op de
lijst, doch meent hi.j dat de objecties gel-
dig zijn, dan moet hij deo naam van de hjst
IlChmppen, Met betrekkiu6" tot de aanzoe-
ken heeft hij zjjn oordeel te gebruiken, en
indili1n er geen reden is waarom eeu naam
niet y,;d WOl-den opgeool1l::bn, uan mag lllj
z.e Ilitlt schrappen of weglalen,

N u heef~ de veldkvrnut het volg~uue
te doeu.'

(t.) EUD volledigo alp4abetiscbe lIjst
va.n nl de munen in zcijn veldkornetschap
op -te stellen. ,

(b.) E-en alphabeti che lij t van ...I de
namen geschrapt vnu de voorloopige lijst
na objecties werd.en gehoord, en ook eene
van persouen die aan7,oek gedaan hadden,
doch wier Damen niet op de voorloopige
Ijjst werden geplaatst,

De~ 'lijsten en de

~~tit:;;~~~..•Ob,ectiet naati':! ,,~.o. i
i
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KIMDERLÉY,

(Vali de heere'l JaB. Laltl'e",'~ ti; Cc.)
4' JUUl, 1897

ZemeleD, per zak, 100 Ibs, 6s 6<1 tot 7s Od ,
G&n!t, per zak, 163 Ibs, 128 Gd tot
148 6d j 8wkerlx-onen, per mk, 203 1~8, 36s od
tot 38s od j Boonen, Ka.ffer, 20S od tot 255 OJ j
~ (Koloniaal) pcr baal, 300 IbtI, l~ od tot
I6s od j Kaf (Koloniaal) mlcneur, 6s Od tot
128 od j Kaf (O.V.S.) 8s od tot 128 od ; Voer,
per H)I') l~", 9s od tot lOa 6d j Kafferkoorn, per
m, 14s od tut 16. od j Boer"nmeel, ongeLlft
Ua od tot 288 od j 'Boerenmee!, gelift 3la 1)(1
tot 34ft Od; Meel, 17ft Gd tot IB/s Od, Gele
MleheJI per Jak, 15810d tot 178 Od j GemengdQ
M.ehes per zak, 13s od tot 148 Od, Wnte

""~*~r,~m!!~~~I.~38~Od~~t[ot~I~4S od; Wittetot Od j Gele~11el J-1..__
Kaapsch, per zak, Ibs, tot 19.
Uien, per zak, 120 Ibs, 13s Od 15g Od j Aard.
appeieDperzak,1631bs,l0S0d I980d; Tabak
per Ib, O. 3d tot 08 4d j per Ib~ (llIIe-
rleur), Os Id tot Os 2d ; per zaK, 203
IbtI, 248 Od tot 2G. od ; lb, (versoh)
18 Gd tot 18 !ld j Boter, kwaliteit),
bOd t9t 183d jEleren, 1& 901 tot
2s 3d j Eenden, per 8 3s Od ;
Boendel1! per stuk, 18 9d tot
{'cr stuk, 58 od tot 88 6d j
Os 4d tot OS6d j Zout, per zak,
Okkernoten por Ib 3d tot 4d; Ge.droou,!"
Elken 3d t<>t 'Id j Ka:lk per zak.

SLACHrYEE.-Oll5en,
lot £6 O~; O_n, .'iOO
Koeien, 300 tot460 1"",.£30!! tot
2&8 od tot 30s Od j Vukon., 100
378 Gd; Lammeren, 30 IbtI, 7.
Hamels, 46 Iba 138 Gd tot J58
&Jbapen, goede, 15s Od tot 16d
60 tot 60 IbtI, Ha Gd tot 1611Od,

TREKvEE.-Huilen, gt'oote, .£ I
MUlleD i.leine.£l0 OS tot .£17 I
.£ 10 tot £20; Trekpaarden,

Esel! £.7 10SAto.J>t..l£"",11.10'~Alu:.t",,,;ul""
De markt '11'118 wel

wemig :1Ddere artikelen
MlelieJI wareD schaarech,
den VrIJstaat verminderd III
alle soorten is zeer beperkt,
waren aanmerkelók dobberend,
wooniige pruzen zullen
boudell worden, tenZij groote
binneD de' paar Y?lgende dagen
veeren, Uien zun ICbllArscbor.
aanvr..ag. Boter gemJddeld A lUItra-
liache competeert, waardoor gereguleerd
wordeD, Eieren achaal"!Cb en uur,

LEVENDE uAvE.-De markt 11 ..!el voorZien,
I,
i

5 JUNI- (Per kabelgmm.)-Bokwol
noteerd tegen h.3d. '

WN{)EN,

wordt gc·

VEl(!{OOPINGEN
J, J. TllERON, AFSLAG Ef,

10 Juai-Rl.ngrlvleJ' nahij Tou "'1II'1\'lerstallC,
kostbare yooplRots,le.en,le bave, p.m, I

lO JUIlI-Slnn;''l'lvlcr, Mbl] 'l'oul\jsrlvICI'!Itatie,
kOltbl1re vcepla.'1t., levende have, CDr. '

J. W, MOORREES Jil, '" Co" AFSrl,AGEHS,
26 JUlll-KlapmllLsstaLle,ext,ra veUel.lAcblo8l;zn

en gedrcsse(lJ'(!e paarden. ;
VAN DEU,sPUY,IMMEUIAN&Co,AFSLAGEHS

9 Junl-Ml\JmcsbLlry, hu ..srnafl, ncgot~\\aa.r, kar,
paarden, tUigen, enz., enz, 1
DEMPERS, MOOR.I<; '" KRWE, AFSLAGERS
12 Juni-Caledon, eerste klas IlOba.Mn OiIlODen

yaarzen, ï '
8 Juni-Zolllkml, distrikt Caledon, eerste klas

paarden, ezelsen ossell. I
lO JUnI-Caledon, CCfSC.f; klp,s jOng<! )'laAldP.D ~n

4iWIe~:S ~ - ~~ • ~

,. J. 8, 'f.l.RAlS & Co, AFSLAGERs.
8 Jani-Klapmatss.ta.tic, gedresseerde ~aa.rden I:n

ezel., Ydte a!acht()8sen en koelen, I
lO Jlllll-Groot I>mkcn8tCID,losse ~oedercn. .
10 Jum-Weltevreden, Groot Dra.kenilC,o, k()!,t~

bare lOSS!!goederen, I
ANDRIES J, BESTER, AFSLAGJ';R,

Il JU!li-Hoetjesb'al, Gist-rikt Malmel!burl, sebUl-
ten en vlSscbcl'!lgercedllCllap. :

WH F KLEYN, AFSLAGEn"
6 eD 7 Oetober-RatelrlVler, Brcdllsdorp, zeer

kofttbarc vaste en losse I!oederen !

John Morley en Rhodes,
Op 7 Mei sprak de h,,"'I' ,J ohu ~orle~,

een vali ue pl'oDllnt'nsle IedelI van bet
YOI'ig(l Bl'lt8Che Inlllli'terle, (Jp eeu.' grOOlt;!
pnbIJeke vergadel1Dg, op pelle ,-per nlen.
delijke wijze "illl de Tmns\'aal, tel'keu.
nentle dat ZIJ met I'f'( lit zich In -t.am \'au
verdt'.dlging stelde !l3 hel H:haudehJ k
kOUlplul. "a.aJ. \ an et-n deel II a_, om de
forten om Pret.orta le 0\ en ,t1J"lJ eli den
Pl'tlSitiellt gevangen t€ nemen ... Lateu WIJ
een staPJo verder l;"'ln lJ,. Z -.\ }<(,]'II'
bliek 7.ag dat de mau d,,' "I' li, II bodem
van dit misdadig komplot \\ a~. Ilug rnnd
liep. 1,ondf'r de straf te undenrdan dl~ hH
hof op zijul" mede-"<llllt'II7.\\ eerder, ha'[
gelegd. De TranInaa! ZHIl dat Ill) nllg d~.
zelfde viJaudlgA lwuo('llIlg'l'n ".JI tZt'll~,
DIt was de man die erifenu,', dat t"l'l! h J
premlel' In ZUid .\Jnb \la', hiJ zIJn he-
doeling niee aan bal'el' maJe.IC'115 \ ertegeu-
woordiger bekend maakte. Het "t'nl
erkend dat el' twee amhtl nareu (Hcl\\tr
en Xewton) <ler Impt'll,tle l'egf'el1ng
waren (lte door hem ITll(eJlcht \\ l'rden, en
zij deelden liPt den h"ogpn COmllllSiill!1d
Diet mede. \\'as et' 001l zulk ("'n af~chu.
welJJk geval yan troll\\ei<~'Shl"ld eD diS-
loyaliteit tegen df' l'!'gp(,ll~ ~t'dE'rl re.
geel'ing i8 begonnen' . De gl'e" \Iaal'lll
wij de Tran~\'aal beh"IJl'en le n,ideren I,
niet lbe als"f zt;! een !{J'UUIkl\ aad tegen
Engeland heeft begaau, Haar II erd door
ons het laat.'<te Jallr k\\ a,.d a.oll.!edaall ..

:\fell Ziel nil, d,ll pr Il, EIJgf'laod nog
U.13')'len ''.lln (11" ... ~ \\ ,'; .. 'Il llar('()urt,
~\~(jltJt:l, :~~n 1 \ en .11111 t I' dil' e(ll

11l:1l.:Llr~rr i).!I{lJ 't";U'~1 n\\(1('11LJ...'t~n. lUl'

<.lel! llJ(ll.'d 11Il( IIJI"spn Uit l~ -1'1"1 keu "";
re<·llll~, Ol' lIaalh~j(1 \I(lldl "I' die \\'1),0
vel'~preld. ('Il llWIl 1"'~f!1t pt'J'''"nen ell
zaken al me('r en meel' JU hPt rt'dllt' licht
te Zien, Sir Gordon Spn\!l' 7.ld e('1] gl"J(lU'
gelegenheid hebben-Iudlen hiJ ze llI....r
lllet lnisbrUlkt of ougelJl"Ulkt la.at \ l>Olbl!"
gaan,

De heel' Morll'\' .I)l~lk ook wet groOl13
waardeenng en lllgenomeuheid "an de
vrede8-J'esolutie door unI' p-,u'lemenl aan-
genomen. HIJ stemde volkomen In met
alles daarin gezegd, vooral met betrekking
tet VI'iendschappelIjke bljiegglllg van ge.
schillen Qmtrent de ill~rpretaue "I
conventies en 'traktaten.

I
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li
t,

...
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dl
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n
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MATHEID,
HOOFDPIJN,

RUGZEER,
EN INDIGESTIE j

Z[JN KF1NMEItKEN V4N EEN
ONGESTELDE LEVER. i

eLEMENTS TONIC 'l
IS HErr EENH;) ,

VERTROUWBARE EN RADIKAL~ GE.
NEESMIDDEL, I

GEBRUIKT GEEN

De beer D, MC1Yangbt,
schrUft 23 Mei, 18()6:-Ter
grootJe baat die ik door het
ments Tonic ondervonden bcb,
~enoegen 11) !.et zeDden ~'au (lit .:et,uu9icJ!lriel[t,
Gc:durellde negeDtien jltren
(}Ilge~teldc leIOI', en wall am'ol,rcliilr oln~'liCl[ilct
"oer eenig actief ""crk,
daan in Indie, ell Ik l>egaf mjj naar Sol~tblUnpt<l)n,
'EDgeL'lIld, alwaar ik mu onder
"an dokter - p1.t.t.c,
Ik eCI) weinig vcrhtht,ing van
Vj).ftien jaren geleden be_gOll
en dr, Fletachtra }lillen t4 g.bruil.l!:
H of 16, bQtteJa reb.ruik*
bottel mij W&t, beter .p'roel.eDd:.,
be~ ruim ]0 .~aDi'eD, '_' ..r'·.1"
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WHITE
RYAN

& CO.

VOOR

CATALOGOSSEN.

DOKTE:R'8 RIJTUIG.

14., 16. 18t BURGSTRAAT. KAAPSTAD
..
, t

BESTE TIDNGEREEDSCHAP.
Boerdcrij1!e.eod.ahap, Richel-, Goo :n.- eD

Dek- lV.a.tilrleel, V..... , Oli •• n K"IIIr :n..
CARBOLINEUM, d. Ifroo". "W'olb."IIIr"'rd.~.

TEGEN .UG E PRIJZJ:N BIJ

KOCH & DIXIE. KaaDstad.

.I
, ~ GEGALVANI1SEEROE STALEN

~ I ~ JC»Dli[ <>x....l8:~ SJ.

",

OM WATER OP TE POMPEN
DE STERKS TE EN D~ BESTE

IN DE WERELD.
S voet wiel en 26 voet Toren.
8 voet wiel en 30 voet Toren.
8 voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 20 voet Toren.
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 26 voet Toren.
12voet wiel en 30 voet Toren.
12voet wiel en 40 voet Toren.

Pompen nn alle soort om op alle putten
passen.

Deze Windmolens zijn op een verbeterd
plan ingericht, en sterker dan iets Dog in dit
land ingevoerd. De torens zijn sterk ge-
koppeld, en de wielen zijfreguleerend zoodat
er feitelijk Diet naar omgezien behoeft te
worden.

ALLE L~FOIUfATIE MET PRIJZE.N VAlf

Invoerders van Le, .bouwwerktuigen en Machinerie,
Bakkiespompel i, Graven, Vorken Eggen, enz.

~ . ,l ~--~ __ ~~~ __ --------~~~--~~~~---

'-';-:~ SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR ZUID - AFRIKA.
"";'

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken da Fa-
brikanten zich gereed om

g50,OOO BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ:-
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en GO.
J, D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN MePTIERSON en 00.
en bij andere Pakhuizen.

tn..
-:lA"'''" ~ TH£ ~.................... ~..._

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLMFS,
Timber Straat, Pietern1é! ritz bu rg.

---.....
~ederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWE GMAA TSCAHPPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Reiz igers en
. eren van de Zee naar JOhannesburg, Pretoria

.en andere plaatse!" in de Transvaal.

D-ag~.lijksche personendienst van - Lourenco
ues (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbur

2J uur naar Pretoria. . g

!ariI 1001 ReI.Iigtrs naar loblnnesburg n 17a.---eD .£3 tij
tt tt " "Pretoria n 8s. 8d.-eD.£3 41

Daaelijksche personendi,enst van Durban (Natal)
. Joha?nesburg, Pretoria en andere plaatsen in
Tranavaal en Oranje Vrijstaat •.

"A' A.:NGEHOtIDD in· 'bet SC.ltnt te MIJNREER,-Negen maandengeleden
. . .:' ,$,Jri't.kQP:i' over den ver.loo.fdelltijd' .. betuigde ik in een brief aan n Vl\.n

J()b:al[ln~:l8. te ..,prdtt!l Terkocnt op !m/ani, 1897, le ~lt nitwerking van RHlWMATI,
il!(lieD: tiiét ~vore:o~lQflt:':"" .. . otrao in mijn gevaJ. Ik ben 60 jaren (Jud
1. &Yi licbt·i'OQde·o, li~r oogwjilkpllcaalc en .eb 23 jven lang geleden aan CH flu\'.

v~ voor, omtl:tr.tt 2 ~a.ten oud, [SORE AS'l'HA.Men RH su ,MATI E f\ el,

2. Een )lw&rt',bont Da, kc>;l v:oor den kop IOCbt-e verlichting van vele beroemne "
, &.0. WiubJbnák vlln achter. 'halfmaan neeekundigen, en probeerde Rile>< 701" r

VIUl VOOT, omtre.nt:> .JalU" oud. . bll.&tte vinden NI bad in mijn f"':.1 k ,.

S. Een roods bloemkop 06, Iinkeroer bali· gllloof in menschelijke b..kwR'ind "d I, I,

maau vlLn voor, om!;Joent3 jaren oud, loran, totdat ik RHEt"MATIlTI;" I""
m9t witt-e plekjes onder de ~eel. beerde en in eens zijn mijn ;0; ~UllI!" a,

Rheumatie:Iêen pijnen in hoofd ~IJ !lJtr~~...
J. A. VAN DER MERWE, zicbt verdwenen en bet nieu WR is Hr en

Schatmeellter. wijd verspreid dat .. onmeester VAX H" T

Aldeelingsraad, kantoor, amper heellemaa.1 gezond "'IlS van d'8
Calvinia..,1jon~ 1867. wonderlijke Medicijn," en dit W!IA werkelijk

vet gevaal ; elkeen die bet probeerde be-
heet het a.a.n. .
De heer JACI)BVAN ZUL van \'lakfontein

(3 uur van SteijIl8bnrg). is genezen van
een schijnbaar ongeneeshjkge.al vau fibeu-
matiek en Jicbt. Nooit, zei .iJn moed ..,
MeVT.VANZUL aan mij, was er eenerger g-e.
val van "Koorts Ziekte", z()()1118zij bet noe.
men. De ee te dosis RHEU ,\lATlCl'RO
deed ~~ lijdeode jon~e man rustig slapee en
medecijn werd voortdurend toegediend
hoewel dil buren en vrienden ..ei.{en dat
nij niet verwachten dat l,ij levenzon, ll'a.8

zïj tmee-maal hier, en Wltnil<rlevan de ge.
heesk:ra.chtvan de RHEUMATICl'RO en
PILLEN.
JONES RHEUMATCURO.

DE lLillbooten der Ma.&t8chappijver.
trekken van K8&pstadna.a.r}!;IJgeland

ria Madeira, om d"n anderen Woensdag~D
" utU' L.lU., ale onder aanleggende

VOOR ENGELAND.
" IG-AlEXICAN, Kapt. RBY!JOLI>~,
JiOO-NORMAN(Twin Screw), MVt. MOLOI<T,.APPLIC.A. TIES Voo.r boveng"'-- J H-TABl'Jm, Kapt. MOUTUl\',

'0'"' " tS-MOOR, Kapt. GRlI'YR~.. genoemde betrekkingen Aug.U-BOOT(TWin&n,w) !upr LAR.KIL
Id iii· d af n 2G-AlEXlOAN, Kapt.HKll'OLnS,vergze vangecert ceer e schril- Sept. 8-NORMAN(Twin Screw).Mvt MÓLOliT.

ten van bekwaameid, goed ~ en " 22-T ABTA&,·KRlJt. MORrON,
wandel van' de lru!.tste SC'hooloom-. E~TBA BOOTEN VOORKNGELANIJ.
missie en den Predikant waar GIAKA(Twin Serew), Ke.pt. --, omtrent17Joni.
applicant werkzaam was alsook GUAL(Twin Screw),Kapt. "nn:';TER,omtrect
bewijs van lidmaatschap eener ATiB~"u!'i, Kapt. CHOI'£,omtrent I.> Juli.
Prote8tantsche Kerk z~llen door GREEK ({'Will t!crcw), KRp!. AR.\!·TROl\'G,omtrent
d ' d teek d' h omtrentHl Juli.£/)0 p.a. en vrij logies. en on· erge .en e ,mgewac t .(lACO.s (Twin tlerew), K"pt.MARTIN,om~r..nt

.,,,,,,,.. ,,,,.. : Hollandsoh en worden tet lQ·J uli 1897. l2Augustus.
ood k li'k M' k Werkzaamheden te bemnnen zoo GEULPH(Twin Screw).Kal,t.TI80)<,omtrent26n za e J • UZle' 0- Augustns.

aanbeveling. spoetlig mogelijk na de Juli vacantie. GOTfI (Twin Serew), Kapt. llllE:ullm. omtrent9
..,,.h..,,H,,,, ... van Certificaten zoo- Salaris £1.20 per annum en de OAI~~.!:· Screw). Kapt. Corp, omtrent ~3

vaD goed wdelijk gedra,g en schoolgelden. -. September,

na.mll.lV.,J~cllap~ener Protestantsohe BillIjke l'eiskosteP, gestaafd door Een van de Ml\atschappij's mooie Stoom
lien door den onder getee- kwitanties, zullen worden vergoed. Hoo;~nBzUaRGISOUkTHAMP'l'ONverlaten voor

All h d <un, ort na de aankoIIlBt Vanwácl1t worden .tot 30 .' een ,onge uw .e personen zul-' deze Maih;toomboott.n,
te beginnen na de' Jen m aAnmerki.ng komen.· RE-TOpRKAARTJESnaarENGELAN[I

lnf'.....·uó.r"'nh'" Kennr van. Mu~~ek ~al eene ~ngbaar voor Zes ,M.aanden,worden ni4re-
sterk.e.. ~nbeveling, 2'dln. reikt tegen een vermindel'in!f,van10 pelUetJt
L £ J op den Dubbelen PaH8ageprlJ8,
ogIe . 24'per Jaar. RETOURK.U..RTJES naar HAVE:'i~

.Ap;pJiQaties iJl Hollandsch en langs de KUST worden uitgereikt voor Oe

Engelsch te worden geschreven met terugreis binnen DrieMaanden perde V nion
bl" voog' d ...-1 d' of the Caatle Ma.at.reh. appiJ' Stoomboown.J . . m.g van en Ouuer om van V V
door meht of Passage doe men aatJw.;k
en applicant &an de Kantoren nn de Union Stoomboot

P. R, FAURE, . Maa.UiOlll~ppij,Adderleystraat
Voorz. 8choolcoIIlIIlis8ie.

,.
.~.

ALLE persenCl) die. re~",fanm gen
. . .' h.epbe_D ,tegen eo .
V6J"$ëhiJl(f;igd .:rJjn' aan den
I2'€~mell(leln' Boedel moeten
~,l\ulden . betalen aan
~ek~in.gen imeveren .bij cl'
Phillppu8 . Johannes van
Paardefontein in de afdeel:{ng van
Uniondals, binnen zes we~n ván
den aaturn van deze kennis~eving.
. JAOOBUS A. L. DE lVAAL.

Procureur VOOr [de
Executrjce rl'e.starn;ent.aire.

Uniondale, 2 Juni, 1897. r
. ~

DEI

Rondgaande Ooderlijler B~80digd
fN DE WIJK

Onder W1tteberggn,'Dist. Winburg, O.VoS.

APPLICA 'l'IES voor d~ betrek-
king van Gouvts onderwijzer

te Koedesfontein ic bovenvermelde
wijk, vergezeld van bij de wet
vereischte cerfifikatenvan bekwaam-
heid, goed gedrag van de- laatste
Schoolcommissie Em den P:r:efiikant
waar applicant werkzaan;t was,
tevens bewijs van lidmaatschap
een er Protestantsche Kerk zullen
door den ondergeteekende ontvangen
worden tot 30 Juni, 1897.

Werkzaa.mhedeil te aanvarden 15
Juli, 1887.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitantfes zullen vergoed worden.

R. GUDATH,
Voorz. Sohoolcommissie.

Senekal, O.V.S.,
28 Mei, 1897.

TER BEZIC
MONSTERS van de volgende"

vervaardigd in de Fabrieken van
BEPERKT, Rotterdam, nam.: .

, "Cowbrand," "Three Cro~ "en "
Alsmede monsters van gepreser

in blikken uit de fabrieken van" UonlE,Cle'ra
EMILE H. VAN

Kaapstad, 54 Loopstraat.

ORDERS voor 100 en daarboven
Station.

Honderden ongevraagde
met Iaatsëe Seizoen ontvangen. -1

Voor Geillustreerden Prijs-Lijst en V
Vrij (En.gelsch, en Holland

-DGB "A-A,NZOe E EN Gec~-rt-ifi-oe-e-r-deHulponder-
H. E. V. PICKST'ONE,''IM'fiJru:th,a Kaap wijzeroOfOndperwijzeres voor---------------f------lif+-- __de Barkly ost ublieko "School

"

(II Kla~), Hol!andsch een vereischte.
Getuigschriften en certificaat van

. ',.. good gedrag neodig.
. 8alat"ÏB £) 20 per jaar.
AarulO'ek .mqet gedaan worden

voor of op den ?den J uli,
nerale Werkzaamheden te 'beginnen den

21sten Juli.

.Afrika

Post Onderwijzer of Onderwijzeres
'BEINOODXGD.

ZUID-

D. Caledon Natuurlijk Warme
Baden, en

SANAT,O F. W. R. Gm,
Secretaris,

HET voornaam8te en meest kostbare
IJJeraohtig Kcolsuurzout, aan

maal SOOfteI ala in eenige andere bekende
den Wllardoor het. IJzer zeer gem~kelijk
eeJri~ met een temperatuur van 120~
BOilderiinge reputatie dserstelt ..

De Inriohtin,g is binnen gemakkelijken
Lowry's P~ is de tegenwoordige terminus

Het klimaat van Caledon wordt als een'
beschouwd. Het Sanatoruim en Jc 11:::,Jon n .gclpgen' op een
meer dan l000vt. boven de oppei-vlakte der' . en binnen 7 mill
voet van de Stad j elke ZOIg en g. rief worden VOor kranken en
bezorgd.

Het gebruik dier Waterbn (zoowel voor; Drinken als het
wordt vooral voorgeschreVf'D voor hen dio' I aan Urine K
Zenuwachtige Áaridoenin£'t n, Dyspepsia, A mia, Jicht, Hhcu
lRmbago, Sciatica, Neuralgia, en verwante z: ell. Het KoJzuur i.
water aanwezig heeft eeu prikkelendo uit l'l king op IJ t vel.
Wateren verschaffen e'en Tonic bij heht..'11 \ an 8'l..} verioo
ziektfm en voor zwak.heid. waardoo.1' , ok l nt- 0 ; ZIJ zIJn zeIl' aange
voor den smaak en bieden Tafel Whit'!' aan v I de beste k l.~.
" Pamftetten, .<?ntleding, Gen{'e~kllJldjgll ell' .ndere rapport ..!", '1'
én alle verdere bijsenderbeden en ilJLcLtilw zi li te bekomen 0IJbij . . cl

IS KENNISGEVING.
--'

REGISTRATIE van KIE Z.ERS.

Groenepunt en Zeepunt
Municipaliteit.

INverband met bovengenoemde
zaak, geschiedt hiermede

kenuisgeving tot algemeen naricht,
dat de commissarissen van, de
municipaliteit van Groenpunt en
Zeepunt schikkingen gemaakt heb-
ben om Resident H uiahouders binnen
de limieten der municipaliteit bin-
nen kort van de Doodig schedulsn te
voorzien; alsmede voor de inzame-
ling 'er van zoodra ze behoorlijk
ingevuld zijn door personen aan-
spraak makende als Parlementa.ire
Kiezers voor de Kiesafdeeling
Kaapstad te worden geregistr~erd,
waarvan bovengenoemde munici-
paliteit een deel uitmaakt.

Vormen van schedulen kunnen
op aanvraag verkregen worden aan
de Municipale Zaal Zeepnnt,

In geval de Kollekt.anten in het
een of ander bijzonder geval ver-
zuimen de Schedulen in te zamelen,
wordt mits dezen verzocht da.~ .zij
ingeleverd ,mogen worden hetz~ bij
delMunicip~e Zaal, Zeepunt, of aan
het Stadhuis Kaapstad j of ook ter-
zonden worden aan den registJ;'eer
heamte, ,St. Georges Kamers, St.
Georgesstraa.t, Kaapstad. '

De laatsté dag waarop of voor den-
welken zoodanige Schedulen aanEET-, Ontbijt-, en Theeservies bovengenoemde plekken of bij den

werk in groote keuze. ' RE'gistreerbeambte moeten inge-
• Han~- en ,-!,afeJlampeu, Vloerlampen voorCle1:Voor~mnlA1"_'l'ajEe1t:llleSi~n diend worden, is de 14de Juli, 1897.

en fantatne- artikelen en alle Hujshond ,HENRY DE SMIDT,
Verzilverde en FaJltl~BieGoederen. 'rrouw, -,of Verjaar-, , Onder Koloniale Secretaris.dagspresenten een Specialiteit. Juist lad

speciale Port. mg Koloniale Secreta.ris Kantoor.
. Kaapstad, 4 Juni 1897.

Telerrammen j-" HALJA:!,'~Caledon,

WADNER &
K..A..A.~STAD. P.H:.

MAKERS van KRIBBEN v(\nr -I'aarden .
en alle andere_ soorten Zt'dg-oederen

ADDERLEY EN

OIL."
BENOODIGDIN PATENTE

voor eene
Queenstown

lf ON'S UND" AAN
HERHAALDELIJK. dringen. d verzocht .

steuners aan de Paarl onze zaák
breiden, hebben wij besloten e~n Plaatáiijk ~''"iiUo'''''.II.

openen, en ~e heer D. F. Marai!!; J. 801)., ~. Af6oa.n
gebedbouli~en,.18 aangesteld als' onze plaatselijke . De

oe n~ IS om meer plaatselijk nieuws op te ons £aruJ, dus in
alle op'zlChten aannemelijk te maken Tcor de der PaarltIChe
Afd~Jing. De rapporten van den Paarlsche Afdeell"J#<l~flituu.Municipalitei.t,
Maglst;"'8tshof, Publieke Vergaderingen, e.oz.. zullen geregeld
~pubhooerd worden. .

De heer Marais za1 ten a:llen tijde gereed
l~t.eekenaren, Advertenties af ander Drukwerk, .Lll"'IJ~~UIIUlCt~[]
rlChten~.enz. te ontvangen enop te, undelI.

WIJ rekenen op de ondersteUIling van allen
land en volk op het hart <kagen .. Me~ verv.oege YAJ( D. SPOY. ImLIAff tt CO.

fundI! AfslOfers en AlTell/en
Tel. ad. ..' -:-----' el harl.:

• ANGEHOUDEN in bet-schut te Kl...A V'61"VJei over den verOOrloofdentjid
en te worden verkocht op 26 Juni, 1897,
indien niet tevoren gelost:-
1 Een Z"l!>rte,jonge bal. L.O. snede VIUl
achter.

2 Een roodbont OB, beide ooree stokkend,
gemerkt diamant op rechter .bont.

3 Een rpode, rn os, R.O.• tomp L.O,
slips r.s. 0 J ..Z. gebrand, rechterbont
gebrand ondaidelijk. ~

,i.. Een mode, wibterug, jonge 08, lin!!.eroor
stomp, rechteroor slip, diaman' op
rechterbout. .

5. Een roode kol OP, rechferoor winkelhaak
van voor, linkeroor halfmaan van voor,
onduidelijk gebrand.op rechterbont. De ende heer Vil' Du WELT van Red.

7. Een roede witpens koe, linkeroor stomp, ,dersburg, werd genezen door f'en'bottel.
halfmaan van achter; rechteroor slip' De heer A. CoETZBi':, Brandvlei, Middel.
winkelkaak van voor, diamant ge- barg, C. O. vond dadelijk verheting. Mijn
brand. zoon JANen zijn schoonvader, deheer J. A,

8. Een lichtroode 'echimmelpeDB08, linker· .SMIT,van wond.erboom,BurgeM!dorp.wer.
oor stomp, ri'chteroor stomp en slip, den ook genezen maar ik moet nn sluiten-
diament brandmerk reohterbouë. Ik blijf uw dankbare vriend, J, C. Va.D

9. Een zwarte os,. witstreep onder peas, Het groote Zuid- Afrikaansche geneesrmddal
kleine kol, rechtllroor winkelhaak van voorJicht, Rheumtiek, RbenmatischeJicht
voor, snede v..n achter, linkeroor stip" Lende Jicbt, Henp Jicht, Aangelicb.
halfmaan van achter. pijnen, ene., en heeft vele duizendenge.

10 Een roodeos, rechteroor stomp, linkeroor vallen, veel erger dan boveJigennoemde!
snede VIUl achter. winkelhaak van voor. genezen..le ~rk,rijgbaa.r van alle.!pot~e.

'; kersen Wmkehers doorge heelZUld-AfnuC. D, WICKENS,

Afdeelingsraad Kantoor,
Calvinia, 1 Juui, 1897.

Sohutmeester.
THORLEY'S VOER

VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, SChapen

ENZ.

AANGEHOUDEN in het Schut te
Langfontein over den veroorloof den

tijd en te worden verkocht op 26 Juni,
1897, indien niet beverens gelost :_
Een rood-bruine Merrie Paard, klein baaa

kolletje voor den kop, ongemerkt, omtrent
4 jaren oud>.

Get J, H. V.L~ SOHALKWIJK •
Schatmeester. , LACTIFER

Voor het grootmaken mn Kalveren

Zonder Melk
Eenl~e Agenten,

Aa.ngehouden in bet Schnt te Matjes-
fontein' over den voroorloofden tijd en te
worden verkocht op 26 Juni, 1897, indien
niet bovorens gelost :-

1. Een Rood Scbimmel bib Os, rechter
oor zwa.lnwstnart, op rechter .bout gebrand,
merkt, lijkt 11I1.'\.r C.C., linker bont lijkt
naar Comtrent 3 of 40 jaar oud.

2. Een Rood Bruin KolOs, linker oor
slip, wiakelheak van achter, wit streep
onder pens, sohirnma """ast, omtrent 2 j8&1"
oud, "

3. Een ?lw art Os, rechter oor winkelhaak
van voor, linker oor wink~haak van achter,
effeneZWlJ.l'tschimmil op ribben, omtrent 4
of ó jaren oud.

(Get) F, D. TROUT,
Schutmeester.

R. WIlSON, ZOON & Co.
ST. GEORGESSTRAAT.

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST

OaJvin.ia. De II CASTLE MAIL " MaatschappIJ.

DE Stoomboot6n dezer Lijn l"ert.reUen
van KaapBt.ad tJlUl.r Londen om den

anderen Woelllldng, te 4 UUl' n.m., naar
Ma.deira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension II&nleggendeop de bepaalde tua-
schentijden.
I, 26-NORHAM C.ASTLE,F'a.pt. RARRI80N

Juni II-DUNVEGANCASTLE,Kapt. R()BI~SOlf
n . 23-1l<MLIN CASTLE, & "I'L Tu I'ERS

JuU 7-HAWABDENCAl'll'LE,Kape HWBV
" Ol-TANTALLIONCA1lTLIl.,Kapt, lJU)<CAlI

Ang.4-:NORRAM CASTLE,KAl'J. HABBI9Q"
, " JS-DUNOTTAR CASTLE,KRp!.. HAY
Sept. I-DUh'"VEGANiCA1lTLK,Ka.pt. ROBINlIOlI

:.~F'SN1SG P.v INO.

Afdeelingsraad GalYinia,
VElUNDERING VAN WEG.

A ANZOEK gedaan zijnde door
Il de heeren J. Á. L. VI AGIE en
S. W. J. VISAGIE, Jr., van de plaats
JAN FREDERIK!! KOLK, gelegen in
wijk N.O. Roggeveld, dist. Calvinia,
om in zekeren Weg als onder eene
verandering te verklaren,

Geschiedt hiermede kennisgeving
dat de .Afdeelingsraad van Calvinia,
voornemens is Zijne Excellentie den
Gouverneur te verzoeken een Pro-
elsmatie nit te vaardigen ver-
klarende oene verandering in den
hieronder genoemden Weg nam;-

Het Trekpad loopende van JAN
FREDEIlIKS KOLK naar Witkraal,
1200 yards naar bet Westen, te
verleggen. .

Ee.nig persoon die objecteert
tegen de genoemde verandering
m~t zoodanige objectie schriftelij k
insenden bij den ondergeteekende
binnen drie maanden van af 1
Jmh, 1897.

EItn Boot611 laar Bngela.nd, rIa Las Palmllj
DOL'}o"'E CASTLE,K&pt IIARIU8,omtrent 12 Mei
DONOLLY CASTLE, Kapt. WALLACE,omtrent

J 3 Mei, "ria St. H clana en Ascension.
LISMOBECASTL.E,Kapt. LI>St;UR,omtrent26

Mei.
WARWICK CASTLE,Kapt. --, olIItrent10

Juni, via St.. Helena enA8CCosion,
A.VONDALE CMlTLE.Kapt. IlROw)(,omtrent 10

JUOl.

OAa..THCASTLE,Kapt. WAR~E!i,omtrentJuni.
TINTAGELCALTLE,Ka.pt. RODALJ., omtrentJuli.
RAGLAN CASTLE, Kapt, BRY!{,omtrent 8 Jul!

via SLo Helena en Ascension. '
ARUNDEL CASTLE, Kapt.WINDER, omfrent' 21

..JulL

Voor Vracht of Passage ven-oege men
zich !rij de Ágente.n van w. CASTLE
MA.ILBOOTM..A!.T80HAPPJJ, (Hf'l'erkt

UNXON LIJN
KONINKLIJKH MAILDIENSTN. S. LOUW,

SecertarÏs.
M®elingaraad·Ka.ntoor,

qJvi.nia, 28 Mei, 1897, UlION STOOMBOOTMti TSG1Uf Tl J
CB:E:PERKT).-'_

~lEJB

Rondgaande Oodel'lijIers Gemagd
Te Waaohoonk ente StillelVoningin de Wijk

Slii:spruit, Dist.•CeJedonriviar, o.va

, Delta,
p.k, Smi~hftel<4 O.V.S.,
1 Jtull.l897, .;

!

Gedrukt en Uitgegeven door tie Drukke", hl •
SChapPIJ VaD de S&Ddt de Villiers ol: Co., Be
perkt, UIl btU!Kutoo: hoek van Bma eD !ai
B..,~pQi.
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De h~H"H /'., W, B. en F, J, van derJIJerwe
en il L' :-Ileuwoudt werden' aangesteld al. corn-
misste teil einde onderzoek te doen in zake bet
getal schu rten on bet schutgeld,tarief,

Afdeelingsraad Calvinia j~~::~~~~8~~i:r~tie "an "OJ &hnin.h,,;,.:i;;' Bedriegerijen te Johannes-
, Belilolen dat de leden van no voort~ Voor1 buryGEWONE VERGADERING, GEHOUDEN in.pij·tie van 1\e;CI, 1.':'';,11 lG:;, ""I' dag'wol'den , b'

UP 15 MEJ I8n, betaald, genoemde ,;n"peclle te wordeukedaan

bU bet eind van ,e4.I'e te. maanden. c, pl:nT;F'KE W.AARSOHCWING, .Do ';)()F'7.itter de hoor J, C, Stapleten C, C, De 8eoretaris legu{j XlI" kassaboek t£.r tafel, , _ , "
en R, u.. in den stoel en leden t.egenwoordig betgeen aantoonde lit'" sald,o \'3Jl ,~H)i' 81,01, "WUl'1IChitPJiik, zjjn el' "'ei'oiRe ~t;dell op agr<ie

• de heerën : ~, W, 8., J, N" en F, J, VBnder, Het noodigo wede verricht zlJnde, w.!ltd de ID onze dag,n die ~oovel!l faciliteiten "oor, de
Merwe, 'W, P. J, Louw, W, Visagie en H, C, vergadering door d", vooreit ter "~rdllagd ..\i' .Lsch "k.,,,.t, ~i:efl ,'1\1> ",hehnln en zwondeJail1'8
N ...uwoudr. , N, ',~"'\1', "'wbh.d"n at Johanlw"I.I"'g, l'e;, I~"ll' welron

Du uotji len der vorige .ergadering gelezen en Secretaris, ge!edO!l WClct ihAl I, l' iogar \1.1.11d., &lechste 8hort
goedgekeurd. 'J" in die ~bd n;!u du l:n'ik gesloid, til ware hetVOOR ,..,(1:',JEU-GD. niet dat "ii ~,Lieiijk wist te O[JlSuuppen zou b"J'"NDEI! Ik,W~S TOT 81.1 WILLlBTO~-SCllEJ. LJ onrrd\\'iifelci tbn~ oen "el'diende' stmt in

DI:-10SWEO, I een dor 'l'mllS",l:lls,'he gevangenissen onder-Il,'sloten dat bet lid F, J, van der Merwe, DE Wl.:sSClI 'r.r.:q:u .II<1EOEJt, gaan.

,,,llllach I zal bebben,' om alle noodige stappen In 1683 badden du Turken zulke groote vor- Voordeel trekkende nit de goede reputatie
l e- I"'men ill zake dezen weg, deringen in den oori",!, !{emWt. dat ze tot do,,,' dr, WillinQ1' pnal'sch" rrJI"n voor 1,leeke

I'UAXIJI'LEI-KENHARDTWEO, W8enen warpn dnnrZI'c]rnn::en en ') .. -e .fn.l ZOo nwn&be'. geIJOI." i" Z"id,AJlik:l eli ;;nr)ore we,

fel bele_;enien, ,7,,1 er )!rOM, :.'el'~'I, h~,tond nat I'e!d,fpoj"ll, he, I;] d",e vent ill hu"nen nuarn
de stad z.rch ",lJ m",'t~n ,H" r ~O\'~", hn,.ucl t~ .j"en, el! .bu,?de voor een tijd erin een

Toen de flul'pen' en ede m'l"rlige -Iohan In zeln'r dedI der Jnh:lfIllc"b~r!!S<lI,e 1.e\'olkir'll' te
Sobii'ski, kooi"l{ nw PO!"I', die vr"eg<!r d-n bedTJ~ge" ,('n te d 'cm I'eloo"en dat hij ",erkeljjk
Turken bj] Cllo,-zlltJ C,'!) 1,J.,edi ," ne,Ir:rlaag "?" dien hU Zich voor g'lf to zijll,on dat de bocht
toegebracht bn.l, ,jat "o"l'de, IA,.loot hjj den die I'll "akocbt ,h" echie pillen vau dr, \"i.lliamllkeizer ongevraagd ter hulp te snellen en waren.

Weenen te ontzetten, Toen bij IlU (("reed ,Da",I' de." zweuJelaa1' nog óp vrjie voeten'
st-ond te vertrekken. stond zijne vrouw ZIch OevJndt, en dll"r velen van die 800rt ande-weenend. met haar jonkska op den 'arm, bIj zjjn 'I d

"an mogen, mis ei CII zoo als bij gedaan had,
paard, 1l,lOcten_ZlJ onee ley.era waarscbuwen, wl'llneer"Waarom weent gjj, Marie?" vroeg de Z!I dr. Williams pa&rscbe pillen voor bleeke men-
konin~, "Zijt gii bevreesd "<lor I mun (jClleD knopen, de' volgende belangrjjke feiten in
leven, " " "bet oog te bood'-l1:_, ,

" Uw leven IS In Gods band, J?ba.n, sprak Dr, Williams paal'8che pillen VO(Ir bleeke
de koningm, .. en d3&l'o,:!, ~e6':' ik :nlet. Ik '''Il'tel}~ "WOrt!t'tl1WJOi4 biJ, de groo~, Dl.te; of,.bij
ween omdat, onze zoon, die hier In, IlljJn armen" de dozii'n of bondei'd of op eenige andere' wUz,
ligt, nog te jong is OlD te volgen! ' iri Znid'Afrika verkocht

1
anden dan in glAzen

KONINKLIJK J.NTwocrRD, oottela dragende bet papier er om ons bandela-
MIllek de opperbevelhebber van bet leger me~k, gedrukt in roode inkt op paal'1lCb

..an Khahr Moustadi, voerde oorlog tegen bet vater: "
Griekaobe keizetrtik, en was een. zoo gelllk!rig enIg pel'll?On uvfill~n &anbiedende" voo~e-
in een veldslag den keizer gevangen te nemen, vende d~t die dr, , JlllAms pa&1'IICbepillen zU

n
,

Hi' het den !rieMr in z[in tent brengen. en die lJI~t In bottel. zIjn met het hande111merk van'
~g bem : "Welt eene bebandeling verww:ht dr, Williams er 0P"IS scbuldlg aan bedrog, en
" van I1W~verwinnaar?" moet !el'!l'eden,wo~.n, ,

ru" Voert g'ii den oorlog ala eeo koning," sprak NOOIt IS eemg nudd~1 :,utgnondel1} dat ,even,
de keuer" f m" dan de vrjjheid. Voert zoo goed 18 als dr. Willianu, p&aractJe pillen.
" bem als :: ma2 bepaal dan losgeld. }!aar DIt werd ~wez,,!, door ~e dUizenden wonder-

~rt ii hem a' 'Iachter, dood mij danl " bare ,genezmg:en ID alle werelddeeIen door der-
Getr~jfen door zulk een koninklijk antwoord~ zelver gebrUik, Als een handelaar u raadt I.t.

ecbonk Malek bem de vrUheid, en verwierf zich ander. te,probeeren, dat volgen. hem even goed
daardoor een vriend en bondgenoot, ", doet hU zulks omdut bl! meer geld maakt

DI"t het nam~"'lItll dat bU _kt aan u te ver-koopen,
WCf!!!vooral'gewaarsobl1wd teglln zoogenaam,

de bloed opbou~en en zeunw,tonics opgomaakt
In den vorm gellJkendo op de ecbte dr, Williams
paarscbe pillen, Zij zjjn allen goedkoope ~11

lluttelO'Jze nlUllllllbelll, wier eigenaan geldeljik
\'oordeel zoeken te trekken uitide groote repu tu Iie
van dr, Willullns pa&r!!.cbe pillen, Sommige
dier namaaksels "UUopgemaakt in een vorm ge,
lijkende op onze paketten zoo na mogelUk al'-de
maken durven wagen Zonder zich aan dl} wet
scbuldig te maken. en bet publiek wordt er tegen
gewaal'llCbuwd, Als giJ vraagt om dr, William,
PllA1'llCbe'pilleo zie toe dat, gii ze krjjgt 011

neem onder geen omstandigbeden iets al1de)'f, 'aan.

In geval "an twijfel, kunnen de ecbte pilleu
\'er'kregen worden van dr, Williams mediciin
maatscbappij, Kaa,patad, togon 3a, 3d, per bottel,
of 17 per balfdozj)1l bottels (post vrji)-Adver,
t~lltie.
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lIt eOQlUlL'.IC rapporteerue dat, terwiil daar
geNl ua.!Jz~){-·k lf" omtre.ot vera.ndering van den
weg [u.. ch,,, KmlUikop ,en Lekkerleg. zli bet
unllo(){hg ",',brte om eene lIl"poctle te gaan ma,
ken (;owgekeurd,

~TCUBO.
WELl'. y.an :a.a.~
r een be~
mdvlei, MidtW~
erlicting. )tijD'
r. de heel' J. .A.'
rgersdorp, " •• "
)et. nu.Initia-
end, J, O. ....a
he geneesmidW:
~mati80be JIeht
lt, .Aanguicih.
I duizenclen ~
B~n noemdef
an &lle.Apot.h ...
eel Zuid~:.u.rw.

At'tl f1:kSTA.Ll.IGE WEG-flELA8T1SG.

Beeloten dat de commillllie daartoe aangtlsteld
h!i de volgende vergadering lal ra-pporteerell,

.u'HETALINI; .£400 &AN DE KERK,
Besloten dat de Za.aJC zal overstaan tot de vol-

gende vergsdenng, •

t AI.\ I~h\

..

VOER

Il EYFrxr; I'A~ HELA8TI:-óO,
H",it>t~n dat de secretar-is cle noodige stappe.

"al nemen, ten ~inde b!)de volgende vergadering,
I ,J u" 11'\~17, heffing eener bela.sting te doen
~e~chiedeJl.

De ,..,cr~t."ri. IlUI eens bedanking voor van den
heur- W, Steenkamp al!! ~bntmeester voor bet
schut te :\Ieuwe Plaats.

Heuankl1lg aangenomen,
lip aanzoek van den beer C, Visagie voor een

<chut te Xieuwe Plaatl, wordt besloten om voor,
eerst daar geen schut op te richten.
~I UtLtJST IJB.A~DZIE.KTE'WET NO, 20 VA~ 1894,

,I

lEE,
Scbapen

I;elezen brief van den civielen COIJlrn1!!S1lrill,
('ah'inlll, gedateerd :2-1- .-\pr>l lH97, den raad
"crzo<!kende bo~enge"oelJlde .temlj)st uit t..
ru-t ken, ."nde volger," lIJ-tructies van don onder-
>ecrelan. van landbouw, Dit werd gedsaa.

T A.J.'VDEN ! TANDEN I

,4rUI rim Ed,teur,

lIfjjnbe(jr,-Ik ben ~en lezer van uw blad, en
ook van de Kolo1/illl (Dag/,!a,(), Lezer, zeg ik,
van On, Lonr! omdat het oiet allOOI!den lmam
,'1111 eon Aft'ikJJunsch blad dra"lli, maar ook do
»elangen van het AfrikaanllCho .olk behartigt, en
omdat wij al~ opkomend geslRcbt daardoor veel
geleerd on iugehcbt worden en daarin kunneu I':ien
wat in de beele wereld omgaat, Ook zijn wjj het
al8 Afrikanm'. eeus met zijn Afriktlall8CIl gc.
zindheid, en wjj hopen dat gij heer editour op
uw inge,u~gen weg zult voort'l1aan, dat Illldere
blad on zeggeu wat zij ook al willen, wji, uwe
lezllJ1I, zijn het ,tot bltl'rtoe met uwe beJ<lll~elen
""!lA, Daarom zeg ik, bell ik lezer Vlin 01lX L,."rl.
Maar 11l!laHJ!ik boo lo~er ook Vlln de h' olnnist,
en Waarom? Ten eerste om daarin slechts te Zleo,
boe hoog dut blad den beer Rhodes, zjjlJe band-
langer., zijn ministerie ell ook zVn baudelwlize,
ja ~,eJf. zjln slechtste daden kan Ifoedkeuren en
opvlJzel"/1. Telt twoede om daann le zien boe
gemakkelijk de editeUl' Villlde KIlIvNl.lOp den
editenr vau (j"H Du,,! kao dklimmen, Alloel1
omdat lnaiJltgenoelJlde zjjn AfrikallOFJCh hart
upeul,aarl. Wat mij ten derd" verwolldert ill, dat
do Paarlsche bladen VOnr eenige jal'en uit de
Trao","", .Iechlg goed Ilieuw. 00 teil voordeeIe
,'an Transen&] predikten, en nil Hlechl8 het
' ..gerlo'·erge.telde, Hebben dan diegellen die
acbter dio bladen Ht!l!\n, in Tl'an~vaal misscbien
schipbr"ok geleden, of met eCIl of ander zaak
bedrogen llit ..'Okowen, of is bet niot van harte,
maar slechts "erplicbting, of komt misschien
daal' een spreekwoord van pas, dat beet: WienIl
brOQd men eet, diens woord men spreekt?

X u mijnbeer, om dus kennis te nemen met
deugden van Rhodes, fontell VaD UfI, Lrl"'/, en
verkeerdbei'l vali Tral18vaal, omdat die 3 puuten
het boofdnieuws of Iiover het belangrijkste
nieuws is. dat dat blad (Kolon;.I) bevat. daarom
zeg ik, ben ik lezer van de Ko/uH,.t, Eli is het
ni"t dat velen van z(jne le'e!'!! bet hm diezelfde
redeue" 1I0g lezen, dan \'I'~es ik dat ze een
vroege en Ilatuurlijke dood sterven zlIl. De klel1r
van hel papier i. voor een waren Afrikaner
rtóeJs genoeg, en nls.dat blad zoo loeneemt,
nee. ik dat bet binnen eenige maanden veran,
derd zal zjjn tot eell c"pe T;",es, N~ mijn,
heer ik heb veel van snippermand gehoord en
\'I'ees daarvoor, Inter dun weer,

"EE,~ RHODES IIAXDLAXGF.:R,

, .

11\ .. HrHï III v..

ANANA(WItAS EN J'ERIKLE8,
De dankbaarbeid jegens ben, die ons in onze

kinthebbeid opgevoed hebben, ÏlI een plicht,
Dezen plicht moeten wij gaarne ..ervullen ;
uitgestelde en nalatige dankbaarbeid beeft zeer
veel van ondankbaarbeid,
Ananagoras, de beroemde wijageer in AtbeDe,

bad er bijzondere z.rg voor~ed.ragen, Penklos
te onderrichten, en hem ook in bet besturen
zijner oaken bjjgestaan, PerikIe. "'a.I\!,u juist
niet heel dankbaar, en werd bescbuldlgd, .un
leermeester ten slotte een weihig verontaebt_
zaamd te bebben, Toen Ananagortlll zich oud,
arm en verlaten zag, wikkel(je hij zicb in zijD
IDllIlteJ en besloot den bonger,dood te st-erven,
Dit word Perikies overgebrncbt, en bij scbeen
daar zeer bedroefd over te .ij-n, Dadeliik
IIOObtbij Anana!!'oraa op en .meek~ b~m, dit
noodlottig beslUit te la'.en varen, HU scbilderde
hem het ongeluk, dat bet vaderland door
bet \'erlieo van zulk een groot man wecI'Vare'1,
en ook bern keffen zou, W8DI100r hij Vlln een
zoo wijzen en trouwen raadgever bero,ofd zou
z!iu. Toen toonde bem Aru.n~ol"&ll zIJn dood.,
bleek, ingevallen gemat en zeI: ,. 0, Penkies,
zjj die een lamp beboeven, moeten ook zor~
dnigen dat er olie in i.!" Toen bij op t
punt "'lUI den ma18t.en adem uit te blazen, vroe,
gen hem de eCl'llten der stad, of hij 1I0g, iet. te
regelen bad, Hjj verzocht daarop den kloderen
ep zijn sterfdag vacantie te geven, el1 dit ge,
bruik bleef nog jar~n lang ~tWln,

/'-\,.i

al veren

knor ~vI,>zell van den kolonialen onder,
.,,, rv ta rtx. "tJateerd :!{) Apr>l 1897, den raad
IIlfl)rmet:"rt_,"d .. dat het dClI guuverneur heeft
b\_~ha.Lgd rnt kracht va n ~ectlt '25 van de schut-
en !l\ertft"111n! ~-wet van 1~!J2, op aanzOek te
doe n pr"kJltflh~t"rt:n. dat men van eo Da datum
der IIl'"klalll'''''' ,dIt, diere" ol'ertredende in af,
dee!Jng l'nh IJlta nllt",ul!)k nanr het naute s<:bllt
v." /j't'''''tIlHI, ,tfdueIJn/!" dat, het nautb" gelegen
1.8 dl/ur CCI' f"'gaanLJart::n wet( of doorgang zaJ
mOt:lldrl 7.t·ndt It

Hnef gel"tell "Iln Jell .aerotari. I'ao bet
dorps i"'"tuur, ~cdat<",rd I~ 'lol 1897, den raad
verz .... hnd ... Ik achter.tallilfe belutiogen aan
~c!lI).,nHl t~Rf(JIH \-erMchuldigd. zonder uitstel te
f~lalt"fJ. Zoo IJlt·t drul lulleJ~ w,·t te1iJlce stappen
!{t:JJj'CIICUWordUli.
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[)<'RI'I<'lIt:STt l'H'Un't'I~G,

Ilnd gel",,," van tleu .ecretaris Vall het
<1"'1" I"~.tuur, gedateerd :lO Moi 18~17, den rlllld
\'t'l'u,.,h"d" uellC b"la..ting vun Id, in bet .t: te
ht,th'lI op alle I'Mte eigendommen in bet dorp
(',IJ \ lllla_

Hc,.lntull dal Je .aeretorls daartoe Je noodige
"tapr»t.·Jj Lal ueUltJfl.
I;ulelun werd cell petitie van 8, A, Vlln Ziil

,'I! "lid eren dCIl raad verzoekende den weg VBn
\'Llkf""[UIiI tot naar Und"",Downi. te laten
rlï"LTU"fl'n , al"""k "ell brief van H, A, "1111 lUJ,
I("d" t,,'rtl I IJ ~f .1, 1":17, d,," mild verzoekende
(,Cll heUl bovt:ngenol'lJlrlell W~ \-'oor het t~Jdperk
\'all I )lUlr \ lH.)r Ot! som \'I.UI £.1 fJ te geven OlD jn
rl'l'arall~ tt1 houdl.lll,

IIc"'"tcn dell ft",," "all l!ll tt: autwoorden dat
de r,la,1 hom f;, lal l,etaIon ,'oor bet InO\and
h(JudE'fl VOor C{:II pUll \'tUl ,-,l'nu(;:mden weg.

HIITF:HKL'Ij,t-. "fil.
H"d )felt'lell 'an dCll 'CO'"t, \'fIll den aldeelilJg.,

mad "Ill 1'I"nwdham, gcdatcurd~.j ó\priIIH!Jï,
dt!!l raad vTag,_·"Je "'a.nneer ue Luur van Boter-
kl,,(,( 1.. 1 ('Ill I', "n ook of de Nad dan gewillig
zal l!l" lldl Ill.t dcn raad "an Clanwllliam te
Yl'reenl!.jl'n. kn £:lrldt: et:JJe l!tJza.men4Jke tol te
\-an Z!rJ ...Bru~ (D04'-lrn rt~lér) (JP te nchtt:-ll.

Bfo.. l, "'f! dal fl" .... f'r~tun~ kt'nllis ge\'e dat
gt:[lll~H1dt: hUllr lt..-genbet eiude van dit Jaar om
lal ll)!l I.:n dat d--· rlUlj daarvaI1 nu niets Iran
Ztgg"n

(,

"Ons Land" en "Kolonist".
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ILDIEN8T HET 000 \'AS OES' UL/SHE.
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Huber, de uitmuntende geleerdo. wieo
de natuurkunde zulke merkwilardige wnarn~-
mingon te danken heeft, word blind, Dit
ongeluk scbeon aan zuoe loen'vke studiiln eel1
eind tQ"zullen maken, en die gedacbte deed bom
.. a'Jhopi~ worden, M1Illrmulat bjj een dng OV~T,

dit treurig onderwOTp bad oagedacbt, nep hIJ
plotseling uit: "fk zal miJ oogen maken; ik
zal zien:" Dadelijk ri op hU een jongen man,
Frans Rnrnells, er 1,11, die in Zijn ditlnst WIUI,

" Lui8t-er eens," zei bIl bern, "J 0 bebt oen
good verstand, goede oflgen. en :r.oudt verder
willen komen, Help "'II om mjjne onder,
zoelcillgen voort te zett.en; j!J zult VOor mij
zi~n, \'Oor bet andere zal ik wrgen," De armo
jonkman, die zich over zune onwetondheid
schaamde, talmdp. met bet antwoord: maar
door de bede ZIJ"' mee.ters zachter !(ostemd,
gaf hIJ toe, en van dat oogenblik af wiidde hU
zich g~heel ell al met deo groot..Len jjyer nan
zlin "iouwen plicbt, Hij steunde Huber !oo
goed, dat deze geleerde bct verlie. van zijn
oogeu oiet meer zoo diep gevoelde, Heer ,en
m"".ter maakten nu slechts een p<:rsoon Uit:
bet WIl8 één eo dezelfde wil, één ell betzelfde
be. taan,
Toen Huber stlOrf, beweendo hem de jook,

man, die de innigste genegenbeid voor hew
bad opgel'at, :If.ar zijne I<>ewiiding- otItvil1g
baar loolT, Terwijl bil met lUn meester voort,
durend gewerk t bad, was "jne kenni. too,
genomen, en had zicb zjjn oordeelont,
wikkeld, Hij wjjdde 7.leh aan de .tudie van
bet recht. en werd recht.er in een lwitsel"8ch
kanton,

...
ilatsohapplJ.

ii.pt, H.U1U lIOlr
K"pt. BOBI lOir
I, Tu VKII8
Kapt, RIOin'
., Kapt. Dv!(CA.
tt, H.,uJlI.smr
' ..p\. HJ.T
Kapt. RoBllJSO. '

-, omtnnt le
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Petltle gele,,'n "an l', H, PatJlsen eo al1deren
deu ra:\d \-t'rzot::'ké-ndt: om hel pad \"an Langfon-
tein [<it Ililn ap gro".IIJn van \V'illlston te laien
maken

11 LIS Pou
om t.ren t 1:1 ,Xef
LUC K, OJII tMni,
a~IOD.
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Bnef gelezen van dell ~~(';-eta.ris van den
afJcch!ll$or"nd \'IlJl~prJngt",k font..,ln, :-Iamakwa,
land, ~l·,late"I'U :11 ~fa"rl, 1~~17 den raad ,'er'
wtkewJt, Ult:Je le werkelI tI Il einde het gOD-
vernt:Ult!'H t~ pet itioneercn Oln wet 00. 40 \7an
J "'''1:1 Z(Jt') te am~ndel!run JUl afd,~dJngsradeli her
recht zulle" bebben een wlUlbel'L" ing te kuno"1l
bett'ell III bunne r""pectIC"(' afd"eh""en up alle ALLE KLEI.
'l)tuIl(en met ultzulluerin; 'all I'IIIUI;(UO hin, Prof6Sf!()r'" Wat baddeu do oude Grieken
nen de limieten V~1l ee"ige IllUOIClpaliteit uf op ons "oor, Stotfel. ?"
dorlJ"beMuur, Ba.,loten dell .ecretal'iR te ant, Stoffels (diep adem balend) : Zij behoefden
..-"r,rUen dat men [)Jt:.'<Iewerkiog buloofl "p niel eerst (;ri"kscb te leeren, professor I ..
vuorwaarde dat municipaliteiten en d"'ï"lll' \'ader: "'Vel. Lenie, boe be"alt je je nieuwe
sturen fuet uitg~loten wordeJJ. ouden\-!l

z
t'l't8! "

Bnd gelezen van d" beeren -"'ight>n,'Clle ':n Lenie," :-Iet slecbt, pa I Z[I weet let,terJu
kanderen gedateeru i Apnl, 1;;97, den !:'ad In, niemenuaL ZOO e"en beeft ze mu gevraagd

fu"mt>ere,,~e dat de wel! t"",eben Klein Kner"o wie Amerika ontdekt beeft"
pl)(lrl el, ElaodsfolJt.eln tn een slecht.en tOto.llll,d I 8PREt:Ki:~ ('I' RUlI,van repara tIe IS_

De \,(llgeude rek eningcn werden gepa""eerd
t.e "'ete", -(; St.erbe IRs, V(JOr toelicbt over
pnwnltr. "ll grUl2illg van .Jacbtvlakte; J, A,
X.I Lj reparatie aan pad van uit bt;t padGroote,
vInkte door de Potten naar Matjesfontein,
He,loten II1lnden beer J, A, Nel nog £2 lOs,
Uil te bt,taleo '-OOrgenoemd pad, en dat hij l'OOr
bet Orcnge ft llJo, sal lDooten blijven tot bet
emul' va" ,het jaar, F, H, BoltmaIl £25 VOOr
bet maken van weg van bet kruittpad van Kar,
demoer en l'lUtpan Over Zoutpan, Brakiivier, tot
Daar Elandsvlei;, F, J, van der Merwe jr, £7
I Ir_, ,'o.,r reparatie aan pad van Holri.ier naar
l'al,ulIa, aan KQloniale gouvern.ment £4 4s,
VOorhuur van bandieten VOOrgro18ing Jachtvlu,
te :-I I'; [ ..'uw ii 11)s,voor reparatie aan pad van
het ~ru I.' pad ll.m d&z;ezijde van KllI'demoer to t
naar hd krUIlIpad dat leidt naar Calvinia, waar
het ka".'pad tO bet pad van "lan william In komt.
(;,rt "';Ierkse £1 18 en £1 16 al!! opziener 0.... '
pn'Olller. t." gruizing, Jll.Cbtvlalrte; p, L,
Theron :. \'oor reJXlratie van p~en en gra,
l'e Il \'nil de Sandt de Villien & Co £ Il 14 0
tIlOde \ '.,r adven..uti.... W, A, Ricbards &
~"" l • II;, '!Inde <uor ,nrmen, I!ChrUfbeboeftel1en a(ht"f ren(I(>Ji_

III' 11111I'0rt "an het !Jd II
OH:IIj"lt'n de h(l'~rtll E .. -\.
\\·',"dr. \1J11{"t'lIs cuntracten,
l~dl'11

J!,'<I""'11 ,I.'n h...:r J, .J, -"'ienwoadt ,'OOr bet
tOt'k"lIh 11!.{t: Jaar r:) meer te betaJ~n, volgeos
{"llIlr:It'I.{lp \()·or\1"aardc nat bjj dan den weg van
,\1Il..-. likte tut op de hoogte \'lIn Sc~ietneskloof
ook III ",,,,,dl' reparatie hOl1de, alsQok aall den
hn'l '\ .1 Louw L, we"r t-e beta ten, ,-olgen.
I'''" Iniel "p \',,,'r".arde dat bij bet pad van
h:amdll.n'e tot L..,..ne<ionkin in goede reparatie
boudt '''''')r het toekomstige jaar,

Wl.lllTE \' A:« 'l\r:GE~.
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De spoortrein naar Caledon.

L..iND.
,0000treD~ 11

:Jl, omtrell t

Jali,
I~G,om~,

C, Xieuwoudt werd
~el en J, J Nieu,
ten volle uit te be,

1. Aa" dell RetUlktelt1',

Mijnheer,-Ik beb de discussie in bet
boogerbnis betrekkelijk bovengenoemd onder
werp met belangstellin(( gelezen, Het "er-
blildt m!i dat er nog een boogerbuis is, waar
de leden nog voor zicb zeI ven donkeD, en ZOO
bet vertrouwen van bet publiek nog ton ,"olie
waardig is, Het omkoop of help'makaar stel-
sel is daar geJl1kkig nog niet in gebruik zooal.
bet belaas ! maar nl te dikwiJls "all 'bet lager.
bllis net het ministerie inkluis, kan gezegd
worden,

Mijnbeer. hebt gij opgemerkt boe gevoelig
sir James was toen de beer Lochner den .PU'
,ker van eigelJbelallg op den kop sloeg? E.
bebt gij gelet op welk eeu slinksclte wij2le iiir
Tbomas M.aandagnacbt, toen het buis bijna
leeggeloopen W'IiI, onvl'rlvllchts de tweede le-.
zing van genoemdo lijn voorstelde, en door
dreeJ? Dit is de fijng~voolige ma.n als van
eigenbelang gesproken ~.. ordt, lo bet dan
een wonder als zoo con ministerie niet ver-
trouwd wordt?

Mijnheer, Ik ga de roateJj ',niet bescbrijven;
0011 ieder die daarmoe hekend is, Weet dat de
IUn ,door Franschhoek oneindig betel' zal be-
talon wegens het klare feit dat ze dan door
eell vrucl/tb"l'e uitgestrektbeid en g.en barre
on.,'u ,"tbare streek 'oert, Maar wat wij ver.
bugen ,is dat on ze ~rlelDent~leden zell'ell met
d~ toesta.nden meer bekend worden, opdat zii
.oor zicbzell'en kunnell oot'dculen, vandaar
dat bet voorstel, Van Rhiin onzes inziens in de
recbte ricbting W1l8, Jammer maar dat het
teruggetrokken ,,'erd, Maar bet is nog niet te
laat; de waardige ledol1 van het boogerhuis
kunnen nog verboeden dat de lijn door eene
,0t1!tcscbikte plaatil zal gaan, en al7.Oo 0113
land verder ill oUlloodi((e scbuld zal dompelen
Ik schrijf in belang Villi ons lalJd,

• W£LGE,MEE!\D.

JN
J)IENS't

Al bruist de zee en raast de wind
Al vlamt bet hemelvIlur,

Ik denk maar al.. het schippe!'!!kiod
Mijn vader staat Mn 't stuur,

2

lappij ,..,..
lór )!;ngelalld
:oelllldag ttJl
le
D.
j,

pt. MOLOlrT.

Het is een spreuk, die zelden dwaal t,
Hoe ook die waarbeid smart;

Hoe voller of de buidol wordt.
Hoe lediger bet bart,

3

lt;,}, .
'.... ~- ~
,i

BeJ.often te houden,
PMt jongen en onden !

)ie Stoom
laten voor
',mA VaD

He.IO!M dat de secretaris in de GOt'UT"~-
",,,,1. Ga"lie kenn18 geve dat de Tonge kenna,
genn!!, da aa.ng'llllllde berroepen ie,

CO:o,"'RACTKJI(VAN WEGEN,

R",luten dat bet aan de leden dElr vel'8Chil,
lend~ "'phn wOrde overgelaten om de oude
CUll tract"n te kllnnen vernieqwen of lDet snde,
r~n contmeten te kunnen maken, docb: indien de
pl'lilen hooger zulleo ,jjn dan kt V<>nlnom de
zaak dao e.... t voor den raad te brengen, alsoolt'
dat uitbetalingen slecbt.. alle zes mnancholl zullenge••,:bleden

Reslotpn den beer F, J, van der 2\.fetwe £4 10
en den beer W, p, J, Lottw £30., l1it te betalen,

De beer Nolan, tanden-dokter, Heyl.tes Mathew
gebonwen, AdderleY'8traat, Kaapl!tad, wenscht
!lan be' publiek van Zuid, Afrika bekend te
maken dat ten einde te voon:iell in de aanvraag
naar eel'l!te klasse tantlbedkunde t{'gen matige
prii~en bij bereid is te vel'1lChaffen : Een gdletll
zet tanden, boven- en on<lerkaak. tegen ~an af
£10 lOs" gewaarborgd ~r tilll1 jaren, en ge'
deeltel(ike zetteIl tegen correspondeerende prij
zeo, De beer Nolan i. een specialist in het
trekken van tanden, tonder pfjll: bjj gebruikt
geen gas. geen cbloroform, of eeuig iet9 dat
bewusteloosbeid veToorzllakt, Een let tanden
kao gem'lllkt en geptlllt worden bil1Den 24 uren
mjts dat men vooraf 24 uren keonig~geeft, Door
middel VADb ,t verbeterde zuigingstelael, is het
niet noodig de wortels of eenige go.zondlhtabde-n
uit te trekken, en later kunnen tanden toege-
voegd worden &an de plaat tegen geringe k08'
ten, Bedorven tandell kUlUlen gevuld wOFden
en ald 1lS dienstbaar gemaakt worden, Het
VOQrl1oemdwerk wonH gewaarborgd het ~te t-e
zijn dat in Zuid-Afrika verkregen kan wOrden,
en 'waarvoor in den regel tweemaal zool'eel
elders betaald moet worden, De beer Nola
beeft een speciale st'udie gemaakt \'JlD kun.t,
Il1atige tanden en pijnlooze uittrekking en beeft
meer da.n 1á jaren ondervinding in El1J'Opa en
in dit lADd; en bjj wil bet publiek doen' ver
staan dat, bocwel zijne prijzen billiik zijn, bet
onmogelijk is een beter kwaliteit werk te viII
den, Consultatie "'ij, Let op bet adre.: Den
beer l1[olan, Heynes Afathew gebouwen, Kaapatad.-[ ADv, ]

Een zegen Voor lijders aan
slechte spijsverteering.

rur,Qmbwii
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}ELAND
len uitp
Op_nt

[A-VENS
~voor de
de Union
)(lOten,

aan_i
ioombóot

KEl'HtI.H; KLEE».;!! S'POt'tfobf, Wl1lll'om naar
Adderleys~r,ult gaan, daar gij in Pleinstrnat bet
~t genlllak~ kunt Irrijgen te~n :l5 percent
minder ill prils? Geeft ons een kans,-Murri.
son liOo.-Adl1.

WOl.I.F:~,-Berljjnseh, AndeInsian, en Sbet-
l!lnd. aUe kIO'~ren,' I:'!, 3d, per p"kje, 2d "per
do~iin ; Haak Kat".,.." ~d: A,ngola Slop btOOD
41d en !ld, per dMjjn kaartjes, Peals Z;,ep 4~d,
per stuk Duizenden ilndere goedlro,,/'>8 ,,'tiki,
lên in on,,, Pakhuiz(>n,-lIJorrison & Co, Pltl;n-
S~ntllt.-.-Idr,
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DE. ZlJID.AFRIKAAN VEREMNIGD MET ONS LAND,
"\ . ,

I

WETGl:VENDE RA;Al).

CRIMrXEELE ZITTe,(,

e al JP<lfooj, geld me~ bun IIIlholep indt1l!trie-
IMlOOlell pollti, boo:fdmlll:m n enz. em. ~e:raJon-
dell? 'if-.u -wild:e al de veJihoogj1\gen.op deu post
teo bed,rage van .sI3&) gi b:rapi heh'benJ
Dr. Te ~Wllte.r Illi dit ~et edete lid op {t'.o!uk, ('-oor den "W- P.lhr"l.l. ('""in, "

mirt gelei. bad en d.at Wit .dat b, t 'ge.ld lUe~ lll!d ' rl'6>drnJ 11001)"'1',"'1 )

voor !Jeu.rling n 'IS' ,w;\,qt d liJ.lI.Dkebe\'ou..-wg
in bei nato rel! a-gebied fnam toe.
De ed. h~ "an den Ree'Ver Z!D dit dat maar

., 'n sehuiillleul" v3.D:d regeenng was. De
blanke die zoo !:aag W~ om zijn kinderen niet
zwarte~ te laten samf:'li.rittlln, '!fa!! al te sloo~~. Boov Mei, 000 Iuffer,bot'r~r.J',q~(J ."

Het buagiog in comité op de ~grooLing met De M. heer Wilmot dacht dat het ond~.ys beseluÏldigd dat hU dronk werd ~e".l". ti

den ed .• ir B.·Stookcmtr.Gm in de•• toel. rÓ, "oor natuNiIlcn op gezonde gronden m t !:{ID. de publieke strate. te ·teJlenbrn;ch "I' .~'\1"
Op~t27,b<HIpil;a)en;,£103,248,:Steldt Men moe t ze leeren 'II'erken engodsdienst en ook een geraas bad gemaakt H" ~,."
De eel. )leer Tan Rbijn l'OOr .s2,~ en .£2,400 loeren. Die zaak kon da volgende sessie onder- I!Chuldig bevonden n moest een boet. ran I ,.

te schrappen voor trortk:bO!lpitalen-j ÁlJ die ~i soeht worden. , betalen of 10 dagen tronkstraf onderl,'1!.:,nn,,'
voorkwa:Al, voelêe !)ij stende dat ]hij er tegen De ed. heer Hezboldt ,ei dAt men door de harden arbeid.
m~ opkomen. Men rnooht als Christ.1l zonde post te IIObrappeo de blanken zou achaden. Werk Jacob 1I1inna.a.r, een gekleurde arborder '1 .,,:

.en kwaad nief, (U1nmoe,hgen. Men u(oet!t ook wel 'nil "oor ltatfers be-t beste. besebuldigd dat bil dronk was !?,P"'."-I IJ, der
bedenken d&t er vele petiti~8,teg"n deel I van De ed. heer de VublU'll U-88 het een met de dienst van zjJlI baas. dr Tbeo It.: v ;

de wet op 'Mlllltekelijke z:iekt4111'IIl~n ingeko- beide ,'orige IJprekel'!!. Ril had d~ ZaaIr van Blauwklip. Bij werd schuldIg 1><:, ",,,1<1.
men van damee, Hij vroeg die leden 'Van bet huil, kII:lfeT-onde.rwiia dikwiilo voor het hai gebracht beboet met £1 of een rnaand tronk;tnl ,!I"
die in God geloofden Om (lis Cb~isten nem te en toch 1(1 steeds verl oren. Bij w blij dat harden arbeid HlI ....erd ook bescl,ul,j'gd ,!.'
steunen. Hij WiU! verplicht ~OOT .ijll gllweti8n he~ men nu begeu in te zien dIU bet bestaande bij eeer brutaal was tegen "Un ha •• eli w cr-d
voors.el te doen .en verloor Lij het, dan bad bij ondenvjja niet geschikt voor de kleurlingen was. beboet met £l of een rnaand tronkstraf
tocb zdll plicbt gedaan. ' Hij wijde weten wasrom de som voor schoolge- Plet Frederick, een ge.kleurde boertnJ""~"

De ed. hoer Loebner zei dat het bepaald' noo- bou ....eo voor blanken m t £1000 verminderd t.ond bescbll1dir dat bU op de plaats , lf' deu
dig was een eind te maken aan huisen vsn on- was. Ibeer Klyle ha rondgedoold zonder eellll;<
t~cbt en lCbaode 60 aJdUl! eer en zedel[jkbeid Dr. Te Water "ei dat de som van verleden wettige reden op te geyen HU werd "pg.pakl
te bev-orderen. Ann bet I!ChandlU~)'der groote jtlAT te veel W38 gebleken. Daarom de vermin- en schuldig bevonden aan overtreding OL I",
steden moeJlt een eind komen. dering. boet met £3 of 3 maanden tr .•nkatraf ",,' ha-

l}r. Te Water zei dal de ed. beer Van Rbij.n De ed. beer Bellingan zei dal bjj in·Lovedale' den arbeid. Dit 'rOODIS le "-01,1"11 Ikl.no, IJ
toegeetemd had dit voorstel niet t4i doen ab; bij gesien bad, boe daar de bla.o.lre kinderen allen tigd.
er in slaagde het door bem voorgest9ld", weu- afgezonderd waren van de na.tnreUen. Ja::ob Davidse, eeu kanzienhouder In ~t"I~"
ontwerp aangenomen te krijgen. Dat '!Vu wel De ed. beer van Bedes %4)U voor de lICbrapping trant, stond bescbuldigd dat b!l Z!IO kol lil r.
niet gelukt, maar miucbiell sou bij er in ,.-e'rloop der vermeerdering stemmen. op Hemelvaartsdag had opengebonden r"'1
no tijd in 'alagen. Hli boopte dat liet ~ele lid De ed. heer Bailey vroeg oftcbool·inspeetenrtl welk t~ d .. wet is. HIJ pleitte 8Cbuldl~.
nu niet op I!Cbrapping lOU aanêlriufen, want de instructie hidden om te Den naar de privat'8n doch z.e.1 dat hij uiet ..uik. bad g..da"l met
"ei,die na nOg I)e'dond. moest ui~evoerd "'or· der seholen. • opzet. maar onwetend. meenende dat bil re,ht
den en ilaarvoor W88 geld ncodig. Dr Te W",ter zei da.t school-in pektears geen bad open te houden W" al, r 'W~t'r "',,j, '

De ed hoer P.:erbuldt lei, dat hil altijd saam- sanitaire inspekteurs waren, maar toch letten ze de omstandig beden .. erd I'!I ,Ieo'ht> m- I ".,,,
gewerkt ha-i met den ed. heer van Rhjio ill zaire op den gezondheidstoestand der scholen. nominale boete "1\0 l s h.-l""<"1 [), I.. t e

de afschaffing van deel I der wet op aanateke- ue ed. beer van den Heever eei dat hU ~iio werd betaald.
lijke riekten en biJ ZOuhet blijveLl doen. -Doch voorstel zou terugtrekken, maar dat gedurig James Starke, een boer 'an Muld,·,.,.,j",
th:II"BWIUI dit edele lid niet rt:delijk. De wet ...SI meer uitgeven voor na.turellen-onderwij was distrikt Stellenbosch. stond beschuldigd dat I",
oog daar en moest worden uitgevoerd en due verkeerd, en vOOT wie werd bet uitgegeveu? een gekleurde meid met name sar:tj, \ anu-l
1JJ0esti bij tegen de schrapping van de po';t zich Voor die die rebellie aan ..tookten, ZOOW&8 bet met z.ijn zweep bad ges.lag.m. D~ l.:lager maak
verk~ren, daar hij aan obstructie niei. wilde ook met de toelage voor we boofdmannen, die te ICoon" verschlflllllg en de "',Ilk werd nw dt
met-doen. nu al progl'tltlllieve hoofdmannen wa.ren. hand gewesen.

De ed. beer van RhiJu zei dat bet IlU zoo De post werd aangenomeo. Lenie Brujjns, een gekleurde huisbed .. nde.
stond dat de regoonng de wet kon houden maar De ed. beer Herboldt .t-elde voor dat de voor- stond beschuldigd van aanrand mg en dat ZII
dat de raad de macht had bilt geld !.jl bouden en zitter voortgang rapporteere. sekere Mwa Hejjnike met haar vuist had ge
dal moest men doen om een eind te maken aao Op versoek van den ed. beer Faure werd hat slagen. ZiJ werd schuldig bevonden en heLot!
een onrechtvaardige wet. voorstel ingetrokken. met lOf ot 10 dagen tronktrtraf met harden

De ed. Hugo zou tegen de scl~rappi!lg zijn De begtooting van het departement van den arbeid binnen de tronkmuren De boete" erd
waut er W&8 geld ncodig voor de uitvoering prokureur-generaal werd daarop aangenomen. betaald,
der wet. I De ed. beer Boss vroeg wat.er gedaan .. as Edward Wium. een boer t<1Eerste Rivier.

Het voorstel van den ed. heel' "fill Rb[jn om met betrekking tot de aaobeveling Tan den raad !daagde DaVId Adoni» aan omdat I'll Z!ln dien-t
de poste~ te ~h~ppeLl werd verworpen. ver., om bli gelegen beid van bet jubileum gevange· had verlaten met intentie wet wooer terug te
klaard. Een divisie volgde W'l&r\'~n de Ultlllag nen de straf te verminderen. keeren. David werd schuldig bevonden en moe-I
wa.s_: li voor en 12 tegen. '.. I De prekureur-generaal antwoordde" dat be.t 2 weken tronkstraf ondergaan met dt' een<t<,;,

l oor: De ed. neeren Peacock, De VIllIers, 'een ~.. are Ial!t op zun schouders "OU ~un &18 bU dagen van de eerste week en de eerste 4 dagen
Van Eeden, Van' Rhjjn, Van den Heever en' alle wen \l80 aUe prisoniere moest overwegen. van de tweede week rijstewater.
Loobner. . I Hij zou bereid zón alle zaken te overwegen die Andries F. de Villiers. eontracteur der mUDI
True". De ed. heereq Faure, Wilmot,!Iass- bepaald voor bern gebracht _rden, maar voor cipaliteit klaagde Gert Zwartboei ell Juhn

fo;.ther, Keyter, Mulder, Bailey. B~d.field, Hugo, : een algeuieene verlaging van straf zou bij uiett, Fowler, 'twee nut Z!ln arbeiders, nan omda! ZII
W lenanG, Volley, Ross en Neetbhng. , , . I doen. ..' .un dienst badden ,,-erlaten met Intentl" mtt
De ed. heer Van den Heever vroeg U)hcbttng I De ed. beer &oss zeldat bU dat nooIt !('evraagd weder terug te keeren Zil werden belden ""hul

op een poOltvali £1000 voor eeLl bolage lot het, bad. De door b.t buis aangenometl reeolutie liet dig bevollden eLI elk kroog twee weken tronk
oprichteu van een hOlJpitaa.1te Lovedal .. voor I de zaak over &aD deo prokureur-genern.a.1 en dAw straf. De eerste Ó dagen van de e"",te week
bet opleidcn van kaffer-ziekenverplepgsters. I bad te kiezen. Dat was niet sprekers werk, en de eerste 4 dagen V811 de tweed" week 1I1,1

Dr. Te Water zei da.t b!l dit. al vroeger uit-I Sir Thomas UpÏn(Ctoo zei dat hij bilz~nderbe- water
gelegd had, docb .Un edele vnood schenn het. den voor :ticb moest bebben om een beshssmg te
vergeton ,te hebben. Melll had te Lo,'edale kunnen geven. A.1s dWi petities met bijwnder,
het bospItaai zelf opgerlcbt. doch nu vroeg beden voor bem gebracht werden ~4)U bij te over,
men voor de opleId mg lan ve~pleegsterg een wegen. want bj) kon onmogelijk de lijBt vao alle
b!Jdrage der regeermg op het £·voor,£ Ktelsel priBoniers nagaan om te zien wie vorminderlng
In dit Wllll toegestwUl. V IUJdaar de post op koo krijgen V&D straf.
de begrootIIll!'. • De ed. boor Ros! zei dat het niet ging o ..er

De ed. bebr Hassforlber vroeg waarom £250 petities te praten. H'j zou de zaak nu mu.r laten
afgenomen W&8 "an de bildrage voor het bos- strum om er later woor over te beginnen,
pit ...'\l te Vrtjburg; men bad ook reeds bet 8a· De ed. beer Wilmot zei dat een verlagmg van
laris vah den distriktMokter verminderd. Het straf IS"makkelyk k~n gemankt.worden. B!j de
hospItaal te Vr!lburg was voortdLlrend "ol en bengellike gebeurte0l8 mn h"t Jnbileum eerde
er was «cell Gnkel bed te krijgen, Ook ~a.n de meLl de koningin door de gevangeneLI een ge,
gewonden rnn Langberg waren er ter ,·crple· deelte der 5traf kwijt te scltelden en dit was bet
ging gezoudell, Hij boopte dat meLl ill bet I'echt der regeering. Mell kon den pnsoniers, dle BR,n'Al LT ,.", A:'-<T.>'lullnr.~',
vervolg niet meer zulke nonsens wu bebben ZIch 'W,Ct!gedragen. dat scbenken. De beer Briffault dag\'l~rdde Anloul" Brennl
om \'qjburg te beLladee!en D~o ed. boor Ross IIll! tot stlcbting "an den I voor bet bedrag "an tIl 4.:1 '!Inde .,..n oalal~.

Dr Te \Vatfll zei dat YriJburg LeK niets prokureur.generM.1 bet vroeger :umgeoomen op een r<'kenll1{! "an r:!:i 4!' lJ.· u('~r 0 \
voor ZUil hospitaal de<Jd en du, wtU! el' een ,-ooN!lel '·oor. dat h!i zei rmsllCblen DOOitdoor M01!t"rl "ersc~ec~ "vor klagt·r H et bof gaf
Hrlo:;png gemaakt, maar bel bedrag op de be- dezen gelezen was. "OOlllS voor £1, 4.J met ko.ten cf! !'CIlIt
grootIng lOU voldOénde zUn, Het verw(,oder· De ed. heer, Herboldt .betwllfelde WILLIAM iiPILIIA(" 1::« "" " ,,'<1""" I<Rt_~~I.

de hem te tworen dat gf!wooden 'on Lun!fberg het of bet WHS wns geweest wo De heereD Rptlhau.eo Co dag, aa.rdden Antolllo
te Vr[]burg verpleegd werden. ~fen had bij 'n bulait te hemen. Het legde een zware BreLlD! ,oor .t:t:j.~"I, zllnde Wan. op ~"n. N=ke·
Langberg cbinlrg!ins ,n een tf del!lk hospitaal, last op den proknreur'jJenern.'\l om te zeggen lIiDg "au £3ï.!l.l, Het bof ga.! ,onDlb ",)Or
eli u)\'cqdlen kon milD desnood. de m.LOllen ""ie wel en wie niet ,'erhchtlUg van .traf zon £2!(:I,1 lJIet kosten en rente,
naar KImberley zend"u kruga!!. Det beginsel ,WM niet goed 01lJ "!I elk ::x:===:w

De post we.!'d fuwgenomell jubileo die kWlJtséheldUlg te go\'en, 0" die Verkiezing voor den N.-W.
Op post 3D, gem llgde dIensten £::5,626 wijze konden gruwellIke mootdeoaarg vru komen cl'rkel.

klaagde Het WIlS bet"r dat meo eellige priBonie ..... wier
De ed. heer Wilmot '-{I' er den tild dat de ""O:k ,'ocr dE'n prokureur-gentlra.al per peritIe

ZUld·Afl'ikaanilChe hiblJOtlll."k gesloten was. gebracht werd. verlichting gaf. Spreker <incbt Aa.1 da tOllakteltr.
Op racantiedagen en 'lok Zaterdagnll.m,ddag, dal de ed. beer Ros. e n bepaalde per&OOnop 'M IInheor _ Ik ne dat er al ..eel geb(;"r~"en
waLIneer ,ol en er 1",·lJrtllk vali zouden willen het oog had (de ed berr Ros2 lleen. Ik Rpmk wordt 111nw "cdll'é1"zen blad orer dl' ":lil~""tl,rlt
mak n. was db plek tue De ·JUoo.ehen h'Hlden l[)'t algemeen). dw welliebt de 1.0 B wet o'-e1'· pru-Iementarre elekoe in den Dooru ,,,,.leJllken
reel,t op de opening, want h"t was een publieke treden bnd. Die konden per petitie bunne zW Cirkel: eo de heer M. J PretorJu, wordt 0l' dell
iurchtHlg Jlil" dde de "erhoogtng van £600 "oorleggell voorgrond gesteld al. een bek" aam aspirant
op ,he post ge"cbrnpi hehI,en, Op post 55: afdeelings-boveJl, £146,436 vroeg voor parlement:ur eer :l'u. du.ar hel; Ik !1le1~

De CO l,c"r J Fnun· Z(J dat ek ,orige spre· De ed. heer Yan den Heever waarom op tegen. want het l.II al boo", t!ld dal "110U'
keI' alle Jaren met d:ttzclfde ding voorbvam, de rrulf,'1l!traa! van Steytlervillc .t:iiOO kroog ter, moeten klaarmakeo, WI~, en Wle met. omt 'tr
''fnurom wilde bil C~ amhtenal'en del' 1,lbho, will magistraten op grootere plekken mtnder tegenwoordrgen ~ullell W~"eD Ja want "aJl d.
tb.·ek d'ill hun hallen vacanuNlng ontnemen? HriJgeo~ aans.taa.nde elektie ml (Inze mllcbl ID Let pollt

Dr Te Water ztl dat de tWo \'ermeerder1l1g SU' Thomas r'plllgton zei dat Steytlerville Ujent en ,-.elfs ook ons Llollonaal ge\(",1 tn .\tn
daal' ""8 om meer rUIl~te \'oor de hihllOlbeek een wer belangrijke plek Wal! en op zulk een ka.nerdom "eel afhange!l, legt,,()\'~r dl
te Ula.kut) HIJ zou Let eOU1i!~ spleke" over plek moest men Iemand zenden. die 'lin wert{ macht ..an kapitalisten eD andertn Wil moel. n
deu wen~cl, \'fllJ dIt hui. om meer genef vOQr "el'!!tond en diende dan ook er te kunnen be· du. mannen kiCZloll, die 10 staat zulle" w,'z"" I,·
bet publiek, staan, struln t.egeoo,'er de macbl ,hc aan "tt '''''ri" " "

Ot ed LeeI' Loch!ler wilde de !lmbteoaren De ed. beer Van den Heev",. zei dat bil tegen 0111 ons nalj(llllk'll gevoel te ,,,rdelgen u, 'li,' "11'
van de btbllotheek nok bUll vacanti .. hlgen geen "nk.le post il1dlldepart()menhouobj~'(·iee· land onder de b«erl!ChapPIl "Gn knl'il,..h'''·f] le
Int"" hehouden. AndH~ mCIl8<:hel1kond~1 bnn ren. waLlt hij had ze 1ll\gegaan eu h'lVooden dui brengen \\'iJ moeten dt kleIDl'T<'plaal,d"ke
vnka.ntled"'g hC"er gd)J'lllken 0111 frlsseh lucht ut! de" prokureur-gener.ud l'olkome.n kon "er, kwe ti"" dItmaal overZl~n e!1nl. o"dtn!~ ....lllkt
in te ademBlI dUll "nar een blbliot'1et-k te trouwen. besehouwen t..geno''Cr de boog~re natIonalt be
gan Il. Do ed beer Van RbiJn .telde 1a.arop l'bor langen, Er worden pogingeo aaDg~wen,j 11111 den

De ed. beer WtenullJ zeI dat de bIblIotbeek dnt de voorzitter voortgang rnpporteere en ver beer M. J. Pretonu.e ala hd VRnhet hvo'{trIJu"
pubhek '"'' YOOl'" ,'ekn was hpt een ootspao, lof ""ge weder te ~itt"n. Dit werd aangeno, m den noord,westel!iken cirkel III lf! brengen ill

ruLlg als ze Zaleroagmi,ldag mot lezen knnden meu an om kwart voor :tes v rdaagd.a het buis plaats \lan den beer D. P. Yan den Beevel' De
dobrbrengcp en clan was de bibliotheek juist tot Dinsdag. heer 0, P V[\n den Hee,'er IS wel een ""herpe
gesloten, MOll kon d:u \'emuderen. w"n! wnar KERK EN SCH"OL. I tegenstander van de brand .. ektl'wd, en het"
een wtl wa~, was een weg. Mell kon voor zulke V de gt'OOld!t" fout d,e hU heeft. al. bet e"n fuut
dagen maar eeD opZIchter apocl1laJ llaustelleo. ----="" genollmd kau wt>n:!en. IDa&r legeno\'er d. boute
1 De ed be1lt' Wilmot ZeI dat h!) "ilO YOllTStel Ds. M. Postma,M,A, leeraardergerefooneer· machten, dIe aan het werken t!Jn. om ollZe
!wu tl'.-ugtrekken, maar bU gaf d6 l'egeerIng de kerk te Middelburg. K.K., beeft het beroep loyaltteit ID verdenking te breugen. en Oill>
Dégen maanden t!ld Ulll neb te verbeteren. n,at' .Johaoue.burg en Krugersdorp aangeno, natlonaal gevoel en AfrIkaoerdom t<:e"enllc!!

Op )lQst 31. ge' !lngenen, en •. , £60,153. zei men. geD IS hIJ als beproefd mu Wlver en €del be,
De ed. heel' 'Wilmot dat bet Illet meel' da.n voDden. Komt de beer Pretorius in <inn moetelJ

billijk lOU z!ln. dat bet bavcnbest.IlUT te Kaap- Ds. Hofmeyr, Zoutpausberg, en gade die zune lciezers nagee"t ZJen of hIJwerkclnk de mlUl
atad \'oor de bandie~u, 111 zijn dienst, z<,u·be- beiden ernstig :riek waren !lan de koorU!, tijD 111, die de welvaart "an Mammom ten grave zal
talen. Het land moest te veel oe!aleh voor bersteld. zien dalen eer bIJ een belpeode hand r.aI \'erlee,
bandieten. neLl, Neen klezen. tmcbt he ..er den beer Pre·

Dr. Te Watel' zei dat do verst.a.ndbouding Gevrallitd : - Rondgaande ondetw!:Jze.. in torius in de pllll1t!1 van iemand snde ... 10 te
tusscbeo I'egeel'iug en ba\'enbestuur wa8 d&t de dislrikten Winburg, Hoopstad en Caledoon· brengen en behoudt wat ge b"bl ID den he<ir
laatstgenoemde bOObaLIdIeten per dag ZOD b.eb· Vler,O.V.S. Salaris £120 per ja.a.r en de school, Van <len Heever lI1<lt al zlloe fouten en zegt
ben,l waal'\'oor geen penny betaald werd. Dat geldeD. ~en secretaris "-an den I!Cboolraad der "Wbat 1 bat·e. I got "
meende dat oDgen~er £50 per dtlg ~egeven werd. Wltwatenlr&nd deherpen tegen een !,&!nRs van De uwe
De regeering had de zaak nog DIet ovenvogen £500 per Jaar. Een gecertificeerde bulpon·
maar b!J zou !net <!.ine coUega's et' over raad- del'1r1J7.eres v-oor de Barkly Oost publieke school
plegen. (TI kl38). Salaril £120 per jaar .. Een onder,

Op post 33. geva.n~eni8lle.n, £'130,061, vroeg wijzer \'001' een pm-~te scbodl ID bet dIstrikt
De ed. beer Van <leo Hee ..er .,.urom de po«t Queenstown, I!&laris £50 per).aal' en nu logtes;

\'OOr v!ll'\'oer vaD lf"va.ngeoen met £2500 ver· een ollderwijr.er of onderwjJzeres voor de 3.fDlen
hQ9g(t W:lS. scbool te Langevlei, George, salaris voor een

Dr. -rt! Water zei dat het vervoeren V"lI ge- gecertificeerde .£80 en .£60 voor een niet geoor·
vllng-eoeo vaLI de eeoe! plek naar de andere eo ticeerde.
het <'en'oelen van ont-slagen ge<o.ngeoen naar
bUll vroegere woonplaats deze kosten ""roor·
y.a.d,;t.e.

De ed. heer VaLI Rb!in daeht dat de vl'.rhoo·
, gUl; wat 'geel ".:Lq.

De post werd aangenomen.
"p post 36, <lrtlkw"l'k, enl., £4-0,0&5 sprak
De ed, beer Wilmot de boop UIt dat de regee-

ril1g al hau.r drulnrerk bier zou laten doen en
niet naar bet buitenland zenden.

Op posl,36, onder .. ijs, £239,840 "ond
De ed. heer Van dan Heever dat de poS't voor

natureUen industriescbolen alweer met £4:-1 ver-
hoogd WM. Hij had nog nooit iets goeds \'an
.ulk~ whoJeo geueo. Wat ",.ren de amb:\Cb~
lieden die daar van dlWl kwamen? Zijn eige.n
kiLld tDoest biJ .""sturen OtD bet ieta te laten
lee-reil en naturellen konden all. voor ni.t !ft..
daan krjjgen. Die natureUenscbolen moesten lie-
1'er afgeeclaaft "orden. A la sé goede we.naten
bewe:en &ou bet nog wat anders ~iin.

Dr. Te Water zei dat de Termee:niering noo.
dig .. u 'Wegeos Ilirbniding. ,Zoulang de r<i£Ula-
tiM bestorxlcn moett men bet geld hebben om &e
ah te ftIftD.

De ed. beer Vali deo Hee".r vroeg of de poet
voor k'Weekelinpn en bet oPleiden van ondn·
wijzen ietll met nat.rellen Le doen had.
Dr. Te Water ai _. .
De poet werd daarop aangeno_~
,Op post 37. o~voeding in nalDnll.1en ron ..

bied, £24,086, lel i
De edele heer V&li dell B ..... d&t deeom 1'&11

,£%6 aleer YOOr 'l'\IIIIbulaud ~ TM} .... Wur-
nm moett IDeo ~ lD~r p"e~~ ~

Stellenbossche magistraa ts-
hof.

, ~IJ;oA.G;" .TUN!; 18t1.

~- (Vtr!fJ..I.'l.)'
VA..." 31 MEI TOT f, JC\'l

DB ,IIl:GIWOTI!IG.

CIVIELE ROL

J, W UAll'TFLEI5( U f's IlH niEu lI'\B~,

De beer Elaupttlei:;cb dagrnardde dr, Habn
voor de som van £13.10,0 z!Jnde hUISbuur. D~ze
mak werd teruggetrokken In bet, bof

H ,J. PHfL.IP I'S. D. ,', RfJl'X

De beer Pblllp dag>&!l.rdde den bet'r Roux, teil

karwel)er te Stellenhoscb. \'oor de sum ,',m :' II)
voor ,,'aarde genoten. Het hof gaf 'onn" 'oor
\l 10 met de kusten.

Porterville. [> JuOl 1>l~'i

Af llIKA~ER

Gelijke rechten.

Aan cln' Ed,t"",·,
M:lJnbeer,-:I'a bet lezen van den bntf van

,. Voor recbt" \'el1lCbenen to lJW blad "an dell
3den Juni II. moet Ik LOde nee. "an y,".r

IMPnRTAl\ïE JO:-GE ZIi~J)ELISG recbt" deelen, dat Portenlile den oaarn 1.al
Aa" dm R~kLeur. krtjgen dat zij meI bare beambten mei ",er \l-g

d d k B Il kali komen. Wanneer tfm fDu"té acht zal ~~.Munheer,-Er reISt oor e stre en we eo·
,dam, RJversdal, George, KniJwn. te voot, te '-en worden op bet geklap "an " \ O(lf R~cb'
paard. per wagen, per gelegeohe.id. 80ms per G ,Inkkig is hjj .lechu. eell 'an dIr wtIn'gell ,i ..
Iloedlj'ullstig eXpre8. op ""eg naar de Oost!l'jjke nimmer tevreden .un, en bd l.lil m,,,,ilJ,k 1 "

Provl.ncie V{ilstaat en Transvaal, op roek naar voor i gouvernement om bier t., Pp"le" III, I,
een werkkrin~, zekere jonge. pas toegelateo ambten te plaatsen naar den smaak 'atl \" ,r
zeLldeling. • Recht" en r.l)n 8OOrt. Ik b"b lll'l tllt,t ned",,, •• ' ,

Di" gehefde broeder stapt meest.al bU de om de hllndeehoeu op te "emen ,oor Jen 1,.,,1.1·
past~ru.,s af en zegt ('-raagt met) dat h.iJ bliJven COJllltahel bier. maar waar Je <erwaan,jl, ,,[ •
gaat tot 00t1 1J-ekenHl datum. Rij preekt ga...ltrne parmantigbeld Vall den man 1nkCJWl I" III t-r'

\'AU den kansel, ~.ll tNtcbt gedurende z,iJu verbliJf raadsel ten~11 .. Voor Redlt" da.n.ronJ.·, "."'",,
veel te .preken Ii:n gum"-! nw nchzel.en en z~n dat de hooCloonst:tbel zii t' pll,b1en rt •• ·, l'" ."

pnvate aludie tot zendeling, en v&n den boor u.nnen dell persoons of gunst en ..oorv<,rJ~d
8. ~ do Toii en ziine,riehting,.n beel Wilt ten En wat "Voor recht" verstaat door gel~lk<.-rech·
?Itl:dalt V&D bet werk T&D tD&DDlinale ds. A. ten voor de Hollandscbe taal. en dat d,e r",·hl<D
Murray wuien eerw. F • .gul!On, en lichamen als moeten bet!taan dat all" goot'ernemenl.!i !:,urnb
de lIynt,.}e en :l~lIClbool te Wellington, ten dill taal moeten !runnen spreklon en «,",tAan
-wur hii zelf een 'jdlang Itudeenle. Wel dan komt de Engelscbman en elscl" 'an

Het ia Jl elijk d&t Itullte aken bekeDd " Voor Recbt" dat bij auo taal de Engelsch' ook
worden om de aending-oo.mmillllie in oVfll'W'eging Z.aI sprekllD en kuD:nen ,.-ersUlan. Dat 1'> .~[,!k
te geven of bet in belang VtD onlte kuk iz recbt. Een Eng.llach pond sterling'" WaArdt~'lO'

j0nr.l.ieden die privaat ~deeren (miueh~n bij ,ti( Ihillinp. maar zoo bet of' 1(' "Ike
anti·k.eriteljjb ~oeD), en die zoodanigen :?e(lbten aan komt en" Voor Recht" .ou v,'(:ien
geat 1ij.1I ~, tot .. ndelinp.n on.et' kerk ahillinga 'O'OOrEieb zelf Demen en de t,r,_., I~ b·
met den at.tu.a VtD predikant te bel'Ol'deren. man alecbtB viif geven. dan is het onT<"h, Hl

In onse sending-kerk zuIlen tjj waanehiinlbk wanneer die Eng~bman dan oyer d'e ,
niet beroepen ",oJ'CIen en tjjn daa, omdat Jij zoo onievreden ~,en "Voor Recbt "
witte du ~ en o~ den pffilkltoel lrunnen s-an kagen. over dte_nEngelscbman b" m .l ,
It.a&n en mei eeD .. "ng l&laAa tevredelI tun, .d&n lOU Dlemll~ Ml' Jam ku~:,en .".': • ...
jllilt geechikt voor lUIke gemeerr\en der nï~Yer- _men, 'II'&IlJleerbO u Voor Recbt on.d, k ge.. ,
korenen alt de beer S. I. du Toit nn pat Btich- De U'We
tell te Silijdenbu?(. VQX OL.4.JLt,.N'tl'l. '''Ol< '."U' H'
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