
{E~Ë_~'
:, Schapen

'. umruswm': CD., i
HET GEBOUW IS ,VERKOCHT . I ,_

DE OORRUD lOET OK' DD lEG GlaUl1J) lOOD. _

II .
I

I

hê Econbmic Uitrusting C .
I "

HET csaouw IS VERKOCHT
De Voorraad moet uit den W62' gwuim~worden
Bezoekers naar de Stad benoorén ona

een bezoek te br~ngen, en zich van een.lge
der aangebodene Koopjes verzekeren.
Verreet Diet:

De Voorraad moet Verkocht worden~
H~ na Plein enSPiut.raten, KaaPstad

ten,

Bezoekers aan de Stad behooren
ons een bezoek te brengen en zj:h van
eflnige aangebodene koopje! verz3ker-
en. Vergeet nie.t ,

De Voorraad moet Verkocht wordelL
Boek na pleá ft hbltrlttell. JraaDÁl4~N&. CO.

RAAT.
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Administratie en Vere1feni~g van Boedels. aftea fVl'ljIHOUW' eBriDdeluD lutschaPPU IIMJllj~nllnll111r1nrnll

ói6tilÊ;SiJ!iE, (BEPE~KT.)

ge~ EENE B:Peciale Algem,eene Ver-
van·· een gadenng van Aandeelhoude1'8

'i'P1pl~nwl1; - in gep}elde Maatsohappij zal gehou-
en VOQr~ den wor<fen in de ~'rAD8ZAAL,Op MAANDAG, 14 dezer,\ kunpen ge- te WOROESTER, .ZAL gemeld getal Paarden !: n .zie.n e,n verdere, . '. " vé.r..,kre- OpWoensdag 21Juli a.s..Ezels, (aUen geleerd en D gen worden, ten ",. van ..den. '"

goede Condi~e), Publiek word D ondergeteeke~de •.: T6n 10.8Q ure '8 m(Jrflen~.

verkocht ~ KLAPMUTS-Sl'ATIE. ,Tendens,dl.udeJijk~e~kt," Ten- Te9 einde te beshliten over de vol.
. .d~~,'Voor q~.R'~:roliti~tátie:~ ~ude voorgestelde ve)-anderiD~ri.. " W. A, J. ,:,D. .IIE~WE.. 'jlilJ..dlqit"':"'\i""~~, ... ill .do AJ,1e van. o...... nko ms,Faure leetJiHng ct CO _ Auditetit-o.~eia.&I, ~88psfad;, ont- namelijk::"':

' .,!. V8,llgeó. worden tot op Woensdag 1. Dat de Akte van Overeenkomst
Paarl, 9 Juni.1897. ! middag. 16 Juni, 1897.· dor Maat"'happij,aldu. gewijzigrl
--- ---:-t Tend~raars moeten twee l'pldoen· worde dat hare doeleinden uitge-

. de Borgen voor de uitvoer;ing van breid worden tot het handelen in
het Kontrakt bezorgen en die Bor- Wijnen, Spiritus en andere Al.
gen moeten de 'l'enders onder. .coholisobe Dranken dooi onmid-
teekenen. delijk na het woord "brandewijn"

De laagste of eenige Tender niet en VOor de woorden .1 te koopen"
noodwendig te worden aangenomen. de woorden "Wijnen, Spiritus,

H. S. GRE~ VES, en andere Alcoholische Dranken"
' ZULLENTE pro. Hoofd.In.pekteur. te voegen in de inleiding tot de

; Departement van Poblieke Werken, Akte van Overeenkomst, waaruitDROOGEHEUYEL, Dabij Hermmtalie! La............ i, '897, de Akje de doeleinden en' oog.
O M d fiod : Departement YID Pobli' 'elre WerIren R)erken der Maatschappij vermeld.p aan ag, .. ezer, ; • l. 2. Als AdditioneeleClau,ule bij de

Ten 10 ure '8 morgens, AAN BOUWMEESTERS. Akte van Overeenkomst te wezenPUBLIEK verkooht worden. De· _ "nat de Direkteuren zoodanige
Beesten zijn werkelijk eerste- TENDERS worden gevraagd rechte» zullen hebben te hande.

klas, en zullen zeker present zijn.· Voor het houwen van Nieuwe len in Wijnen, Spiritus en Aloo-
P. J. BOOYSEN. iCellen voor Sohuldenaars in de holische Dranken evenals zij op

M. L. SMITH & Co.. Afslagel'8. iRVha~Rdhijnsdorp Gevangenis, Van het oogenblik in Brandewijn
, lJns orp. hebben.
t Plannen, Specificaties en Voor· 3. I 'at de naam der Maatschappij
waardan van kontrakt, kunnen ge- veranderd worde in "De Kolo-
zien en verdere inlichting verkregen niale Brandewijn,Wijn en Spiritus
worden ten kantore van den onder- Maatschappij, Beperkt, en dat de
geteekendo. Akte van overeenkomst diens.
• Tenders duidelijk gemerkt ', Ten- volgens gewijzigd worde,
ders voor Nieuwe Sohuldenaars Op Last,
(Jellen, Van Rhijnsdorp," zullen door
den Controleur en Auditeur·Gene. H. P. DU TOIT,
eraal, Kaapstad, ontvangen worden Secretaris.

Op MAANDAG, 14 dezer, tOt MAANDAG, 21 Juni, 1397. Alle A,ndeelhoude" die zich [,ij
. Tendel'8&l'8 moeten twee voldoen. Proxy willen vertegenwoordigen,ZAL gemeld getal Paa~d.n, 088 en d~ borgen bezorgen voor do uitvos •. moelen zorgen da, dezelve inge.

en Schapen publiek worden ring van het kontrakt, en de borgen leverd zijn aan het Hoofd.Kantoor
verkocht te Klapmu" Statie; al he' moeten d en tender onde_nen. le Worce,ter .&lr of op DJN'OAG.20
Vee zijn in puik conditie, worden :De laagste of eenige TOnder nie' Juli, ten 10.30 ure " morgen'.
opgebracht door den heer Jan .nqoowendig te worden aang.momen. Worcester 4 Juni, 181)"Baartman en ~ullen zeker present H. S. G:REAVES,

zijn. . pro Hoofd·Inspekteur, H G HAll
1. B. DE fiLLERS & Co., A.fslagers. Departement van Publieke Werken,' et enas en..tl. en

Jraapstad, 12 Mei, 1'897.

KENNISGEVING
, TIEN VOOrde betrek.
r\ king Hoofdonderwijzer te
Heilbron certificaten met getuig.
schriften bekwaamheid en be-
wijs van aatschap eener Pro.
testa.ntsohe: Kerk en bewijs van
goed zedelijk gedrag van de laatste
Sohooloomidis ie en (len Predikant
waar appli~llt werkzaam was, zul-
len dool' dert ende. geteekende ont.
vangen worden tot 5 Juli, 1897 .

W erkzaa~heden te beginnen op
5 October. e.k.

Sa.laris £ '140 per jaar, !1choolgel.
df'n (de Hoofdonderwijzer heeft het
JaatAle jaar aan Rchoolgelden, als
zijo aandeel ontvangen, de som van
£15~ stg.) en ruime onderwijzers_
WOOIng. .

Billijke reiskosten worden vergoed
Namens de:Schoolcommissie,

D. J. MINNAAR, Y,D.M,
Voorzitter,

DAAR de mondelinge over"en.
komst verbroken is, dat ue

firma van Y AN IlER SPOY, IMliEUUN'
& Co., niet in het Paarlsche Dist, iL t,
en de firma van A. B. DB VrLLI!'I!
& Co., niet in het Malme bury
DiB!.likt Venduties houden sull li,

zoo geven de ondergetoekendt'n
Lierml·Je kennis dat zij nu voortaan,
zap wel iu het Paarlsche al ook in
he~ Malmesbury DiBtrikt_eu ook te
Koeherg Venduties houden zullffi.
Wegens hunne bekendheid alom is
verdere aanbeveling oyertoHig.

A. B. DE VILLIERS & Co.
Paarl, 8 Juni, 18P7.

HOUTSBAAI.
T) E Executeuren ln den Boedel van wijlen den heer WILL.lf SnPHAlWI
. CROZiERvan RREEDE VAN OUDTSHoom-, hebben de hesren J.' J.

HOFMEYR & ZOON gelast Publiek te Verkoopen, ter Plaaf4le,

Juni,·

.er onderge-

ze], 6 jaren
ebrandmerki
ant van nek.
merrie Ezel,
merkt hoef.
nek.
:zel, gemerkt
ren ongel ijJ

gemerkt ~
ek.
arrie Ezel.
'uin Ezels.
'merkt F. op

Op DONDERDAG, 17
TB 11 UUR,

het welbekende en uitgebreide Eigendom van den overledene, annex het
Royal Hotel, en grenzende aan den Hoofdweg van Houtbaai.

Het Ei~ndom bevat: .

1. Het Woonhuis met 11 Kamers, 3 Keukens, Dispensen enz.,
kroeten zolder 'en buitengebouwen. ,

2. Een Woonhuis onder IJzeren dak, bevattende 3 kamers, keuken,
50 Groote en Vette Slaohtosaen,
15 PWden en .Ezels.

enz.
Kennisgeving.3. Buitengebouwen, bevattende Woonhuis met 5 kamers, onder

leien dak thans bewoond door Boeren .Arbeiders; Stal voor 50 Paarden;
Wijn Kelder om over de 200 Leggers Wijn te bevatten.

4, Twee HUisjes, onder IJzeren dak, elk bevattende 3 kamers,nabij het Strand.
Bovengenoemd Eigendom maakt een der fraaisten en kostbaarsten

uit die hinnen de 1a.a.t.."Itejaren in de markt zijn geweest, en zal een ware
goudmiJIl voor' den gelukkigen kooper blijken te zijn. Het eigendom is
te welbekend dan dat het een uitvoerige besoshijving alhier behoeft, doch
in het kort moge vermeld worden dat het VOor Landbouw. en Melkerij
doeleinden onovertroHen is; de watervoorraad is ruim, en de grond
allervruc h tbaarat.

Tegoen een billijke uitleg kan het Wsonbuis in een geschikt Logies.
huis of Hotel vC'randerd worden, zjjnde de ligging van het eigendom
bijzonder geecbikt VOor een zoodanig doel.

De groote moei~lijkheid om vastgoed in deze aangename Voorstad te
bekomen, en Je waarschijnlijk vroege verlenging van den Tramweg,
kunnen niet anders dan <le waarde van dit Eigendom grootelijks tevehoogen.

Terzelfder tijd zal een Groot Assortiment Huisraad verkocht
worden, Keukengereedschap, Boerderijgereedschap, Brandewijnketels,
Leggers, Vaten, Balies Voor Gisting enz. ; alsmede een Visschersschuit
(kompleet) en Vischbalies en een menigte nuttige artikelen te veel om temelden,

HY. G IBSON, Se<:retarn, Executeur Datief.
No. 6, Kerkplein, 31 Mei, 1897.

J, J, ilOFMEYR & ZOON, A fslagoers.

HET wordt verzocht dat alle
eisehen tegen het Departement

van Publieke Werken mogen inge.
dielId worden voor vt:lreffening.
NIET LATER dan 19 dezer.. .

JOS. NEWEY,
Hoofd-Inspekteur P. W.

Kantoor van Publieke 'Verken,
Kaapstad, 9 Juni, 1827.

nel merrie Heilbron, O.V.S,
4 Juni 1897.

ze].
melde , Eze18
en vriende-
~ kennis te
geteekenden
laten betaald

-------,._------
Onderwijzer Benoodigd

Voor eeue Vaste Wijksschoo~ in de wijk
Kaalsprutt; Dist, Bloemfontein.

- ----_.,._------
APPLICATIES, vergezeld van

getuigschriften van bekwaam-
heid, goed zedelijk gedrag van de
laatste Schoolcommissie en den
Prediknnt waal' applicant werkzaam
was, alsook bewijs van lidma:it.schap
eener Pl'Otestaotsche Kerk, zullen
door den ondpr·geteekendeontvangen
worden tot 15 JULI, 1897.

Salaris £120 per' jaar en de
scboolgelden.

.Alleen gehuwde perdonen zullen
in aanmerking komen.

Werkzaamheuen te beginnen zoo
spoedig mogelijk .

BiUijke reiskosten, gestaafd door
kwita;nties, zullen worden vel'goed.

J. S. THERON,
Voorz. Schoolcom.

Aasvogelkop,
Dist. Bloemfontein, O. V.S,

8 Juni, 1897,

AANGELOOPE:N
OP 5 Mei 1.1. op de plaats y; n

deu ondergeteekende, 1
Lichtbruin Merriepaard met klein'
kol voor den kop, circa 6 jaren oud;
1 DonkerbruIn, do. ongeieekend ook
circa 6 jaren oud.

De eigenaar of eigenaren kunnen
dezelve terug krijgen mets betalende.
alle billijke kosten ook van deze
advertentie.

SPUY,
Oak Dale.

C'W Sr.,
risantekraal.

10 Eersteklas Ruin Paarden
20 do Slacht Ossen
800 ~ do Merino Schapen
30 Eersteklasse Slachtossen

C. F, Krausse.
SCHE

ILDIENST
Rheboksfontei n,

dist. Malmesbury
,) Juni, 18\)7.

aatachapplJ. '

AANGELf )()PEN
( )P 2 Juni, LI. op oe p),lats van

den ondflrget-eekende, 1Rood.
bruin Paard met klein kol voor den
kop, linker achter voet wit, omtrent
2 jaar oud. De eigenaar kan het-
zeh'e terug krijg-en III it 8 betalemlo
alle hillijke kosten ook van. d\)Z6
ad vertentie.

ROBERT DE Y ILLIERl:5.
P.O. Holvlei,

Malmesbury Afdeeling .

j 1n vertrekken
Londen om den
unr n.m., naar
,int Helena en
j bepaalde tQAo

PIKE COUNTY JACK' FARM,
LUKE M. EMERSON, Eigenaar.

Paarl, 5 Juni, 1897.
· K apt. Rol!u8O'N
·t. TIU.\'P.:M
· Kapt. RIGBT
~, KApt. DuNCAlI
.pl. HABIU~N
KApL. HA.Y
Kapt. B.OBINMlI'

30 Oprecht Geteelde Ezel-Hengsten.
WELLINGTON.

Nieuwe Politie - Kazerne
' Port Flizabeth.

'Il1ENDERS worden gevraagd
OL. voor het bouwen van een
Ni~we Politie. Kazerne te Port
Eli;abeth.

Plannen, Specifioatiën en Voor.
waá,rden van kontrakt kunnen ge.
sien, .den vorm van Tender en
eenige verdere informatie verkregen
worden ten kantore van den onder.
ge~kende, en ten kantore van den
Dis~kts-Inspekteur van Publieke
Werken te Port Elizabeth.

:rYe lijst van Benoodigdheden is
opg~steld door den beer SYDNEY
STE~1', en kall Ran bovengenoemde
kantoren verkre.pn worden, alsook

. II kantoor, -f.:j St. GeQrges-
Kanpstad"op een deposit Van
. Od., die terugbetaald zal

ontvangst van een bona DIREKTEURVA.N HET

FRANSCHHOEK
Eerste·klas Publieke School.

MN KONTRAKTEURS. 1\, ',TIJNHEER,-Negen maanden geleden
..lVi betuigde ik in een brief Mn u van
le goede uitwerking van RREUMATT.
OURO in mijn geval. Ik ben GO jaren ODd
en heb 23 jaren lang geleden aan OHRON.
lSCHE .ASTRAM en RHEUM.ATIEK en
zachte verlichting van vele beroemde ge
noeskundigen, en probeerde &Ilea zonder
baat te vinden en had in mijn geval tolle
geloof in menschelijke bekwaamheid ver-
loren, tot dat ik RHEUMATIOURO pro-
beerde en in eens zijn mijn' Neuralgia,
Rheumatiek en pijnen in hoofd en &ange-
zicht verdwenen en het qieowil ia ver en
wijd verspreid dat "oomées.ter VAr; Ro T
amper heellemaal gezond WOII VlI.n die
wondl!rlijke Medicijn," en dit WBI werkelijk
vet gevaal; elkeen die het probeerde be-
heet het aan,

De heer JACOllVANZIJL van Vlakfontein
(3 nor 'Van Steijnsbnrg), is genell81l V&JI
een IIChijnbaa.r ongenee8lijkgeyaJ van Rhen-
matiek en Jicht. Nooit, zei zijn moed",
Mevr. V-AS ZIn aan mij, Will! er een erger ge-
val van "Koorts Ziekte". z(>()alszij het noe-
men. nl' eesta dosis RBEU ".ATrCURO
dc.!rl ,!" I jjllende jonge man rustig slapen en
rnedecij" \\'e1U voortdn'"E"nd iooejfsdiend
.hoewel dJ buren en rr-ienden ,eiden dat
nij niet ver'wachten dut "ij leven zon, tCIU

zij t·"ee-m.aal !tier, en getnig-de van d.e g~.
heeskracbt van de RHEUMATlOURO eo
PILLEN,

JONES RHEUM,ATCURO.
De oude heer VA1IIDE.RWEI.T, van Red-

den burg, W('1'd ~n~en door f'en oottel.
De heer A. COETZEE,Brandvlei, Middel.

burg, C. C. vond dadelijk verlicting .. MijD
zoon JAN "li zijn schoonvader. de heer J. .A,
S.lIIT. van wondedlOOm, Borgersdorp, wer-
den ook genezen DlAar ik m<:IBt.nn Ilniwn-
Ik blijf ow dankbare vriend, J. O.. van
Het groote Zuid-Afrikaansche geDOe.middel
voor Jicht, Rbeum.tiek,~ RhenmatillChe Jicht
Lende Jicht, Heup. Jicht, .A&JIgezich.
pijnen, enz., en heelt vele duiunden ge-
vallen, veel erger dan oovengen noemdet
genezen, la ver1crijgbaar VBn alleApothp_
ken en Winkelien door ge het..!Znid-.Afl'ih

'0EZE Schoot, ~et den heer ·W·
MAl.H.ERBJ.IB.Sc, als Principaal,

en een bekwame staf van .Assisten-
ten, zal geopend worden na de Juli
vacantie, alsook eene Kostinrichting
in verband daarmede.

School. en Logiesgelden zeel' bil-
lijk.

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

BOVENGENOE1v1DE 30 stuks pl'acutige, groote, volbloed, goregis-
treerde Ezelbengsten, van 14 tot 15 handen hoog, zullen op

ZA.TERDA.G, 1.9 JUNI, .A.S.,
Te COLESBERG,

DE ondergeteekende zal publiek
doen .verkoopen aan zijne

woning in de Kerkstraat, op

Maandag, 14 Juni, e.k.
20 Half Leggers, 3 Tanks van 400

Gallons, 10 KiBtjes Lekkers, een
lot Cango Tabak, Half doz. Stoe-
len Madeira· Stoelen, eenige
Katels, .Aarden Kannen en Potten,
Kraf jes, Kelkjes, Lampen, Gla-
zen, IJzerwaren, zooals Graven,
Vorken, Snijmessen, Booren,
Schaafbijtels, Scharnieren, Blik.
waren, enz., ens , enz.

Ook een lot mans, V rouwen en Kin-
der·Stevels, JuiÏr. Baatjeil, en
eene menigte andere goederen te
veel om te omsobrijven,

r'a Lu Palmi'
-, omtrent 10
uon.
,W~. omtrent 10

TANDEN!
TANDEN! I
TANDEN!U

t:.~, omtrent

Publiek worden verkocht. Zij zijn direkt van Noord-Amerika ingevoerd
en gewaarborgd Voor Paarden-Merries.

)ALL. omtrent

-rut rent 8 Juh,

'~R, omtrent 21 PLAATS TE KOOP,vervoege men
d, CASTIR
PIJ, (Beperkt Armen Scbool, wgYlei, George,DE Plaats Z UURB ERG, met inbegrip van een deel van Van der

Westhuil!5en K raal, in geheel omtrent 4,900 morgen groot. '
Bovengenoemde Plaets is te Koop', daar de Eigenaar besloten heeft

zijn aandacht te wijden aan BesproeUng!_ Werken op zijn aangrenzendeige.dom.

De Plaat! is geschikt Voor Bokken, V ogelstrUÏ.8en en alle soorten
Vee, is wel voorzien van Dammen, Fonteinen en Putten, en heeft een
goed W oonh uis met Buitengebou wen, beha) ve kleine Huisjes op andere
aeelen van het Eigendom.

, Er ia een Vruchten-boord en Bearbeide Grond beneden den Dam bij
het W oonhuis, en een Vogelstruls.Kamp met draad omheind. twee mijlenin vierkant.

De Grenslijn is twee mijlen ten zuiden van Willowmore en de
Klipplaat-Oudtshoorn Spoorweg loopt Over dezelve, waardoor derzelver
waarde voor de toekomst grootelijks verhoogd wordt.

Zeer groote gelegenheden VOOr groote of kleinere Besproeiings-
Werken doen zich op deze Plaats voor.

Prijs £4,000. Termen gemakkelijk. Doe aanzoek bij
Willowmore, 1 Juni, 1897. F. W. BAKER. - V.AN-

DE ondergeteekende wacht ap-
plicaties in (man of vrouw),

voor bovengenoemde School van
30 kinderen, tot op 15 Juli.

Salaris £80 voor een gecertifi.
ceerden en £60 voor een ongeoerti.
ficeerdon onderwijzer.

D. ROSSOUW, V,D.M.
Goorge, ] Juni, ]897. \

:JN
LDIENST

--

De Heer WAL KE R,
Bargains I Barga~ns! Bargains!
MAANDAG, 14 JUNI, e.k,

G. H. MARCHAND.

J. FRED. PENTZ & Co.,
Afslagers.

rsclLU!,TJ
J. LONDENSCHETANDEN llfSTITUUT

Ulster Kamers, Grontebtein, .;' '.:~

flEEFT de eer aan ?et publiek ,:
in de BuitendlStnkten te.

berichten dat hij een HEEL STEL
TA..~DEN in EEN DAG kan
leveren .-tegen minder dan, ~
ilELFT van den gewonen prijs.
~eu waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven.

~
All. CooBuitatie8 ,eheel Grati.

chappij Vlll'.

!Lal' Eogeland,,'oe~_
ade
tiD.
DIl.

I\pt . .\1OWliiT.

Municipale Kennisgeving,-lunicipaliteit taD lontagu.
PUBLIEKE VERKOOPING UU'OI a",. ,,'moetén twee voldoende

uulnr~mVOOr de uitvoering 'Van het
bezorgen en zoodanige

moeten de Tenders onder-

KENNISGEVING. geschiedt hier-
mede dl:l.t overeenkomstig besluit

van ~registreerde Belastingbe-
talers, genomen op een Vergadering
behoorlijk gehouden op 21 MEI,
1897, de Municipale Raad de
Keurkloof voor de som van £.5:37
]Os. Od., .beeft ge kdcht, en voor.
nemens is een leening aan te gaan
van £500 ten einde een deel van de
koopschat af te betalen.DE ondergetoekende waarschu wt Eenig per800n objeclie hebbende

hiermede dat allen, gevonden tegen het aangaan van eene zoo-of OndeNiiJeN,." op zijn veld jachtende met of zonder danige leening, moet zijn bezwaren
I. u'V lW honden of eenigerlei wijze over. in gea'schl'ifte bij :den Secretaris

sohrijdende op zijne Plaats, door der M~nicipalitRit. indïenen, binnen
CA TIES, vergezeld van vee te laten grazen of hout t9 zes weken van af dezen datum in
noodige certificaten van be-. kappen op de strengste wijze zonder' termen van Sectie 147 van Acte 45

kWaal!lU) ..elO en goed zedelijk gedrag, onderseheid van persoon, zullen van 1882.
WCllrolem'hiermede gevraagd voor de vervolgd worden volgens de wet. Op last,

.~w,~",,,·"'t"l§ v~:o~n~e:wi~:;d~~KI: ' D. W. KRYNAUW. (Get,) J. HAMILTON WALKER,
Z tf te

, 'Secretaris.
te Halfmanshof, war' on. In,

Dist. Malmesbury,
8 Juni, 1897.

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

,
LAlI.J(EB.
.DR.
&I,t Mo LOllY, Hen. Zeer Kostbaar ERF,

.I;IWIo,!{l:Sllieof eenige 'render niet
ig te worden aangenomen.
H. S. GREA VES,

pro. Hoofd.Inspekteur.

J'

EL.A.N Do
-, omtrent lT

Gelegen aan de Hoofdstraat nabij
VaR der Poe1g Plein tegeno\'er
. uen beer CONS1'.~ WAHL,JR.

WAARSCHU'VING.
·ER, omtrent

1.; Juli.
'O~G, omtren .. DE ondergflteekende zal publiek

doen verkoopen

Op DINSDAG, 1~ Juni, a.s.,
01110 UUR V.II.,

Zijn Eigendom, bestaandA uit een
Net en Suffisant GEBOUW ver.
deold in Drie Huurhuizen, heeft 000
groot Stuk Grond van de Hoofd tot
aan de Fabriek Straten en is beplant
met V ruohtb.oomen en Wijngaard
Stokken. De Huizen en Plantage
tezamen £96 jaarlijks opbrengende.

VERDER:M0NSTE RS van d. ,olgende " Merken" van do beste "Margarine" 2 Nieuwe Kap Kárren op Veeren,
vervaardigd in de Fabrieken van de heeren HAoERlfAN & Co .• 1 MtJlwagen cp Veeren,RP:Pl!I.\T, Rotterdam, nam.;

1 Kajatenhouten Watcrvat,
1 IJzeren " .

En wat nog verder Uti worden
aa.ngeboden.

AGIET DOMINGO.,
}'aure, Jeethling & 00., .!fslagers •.

Paarl, 3 Juni, )897.

BEZOEKERS naar Pieton- zul.
len wel doen llet Viljoen'g

P~ri& Logies Huis een beJiQek te
brengen,. alWMl' men 'rekenen kan.
. en goede, Modde~on~Ï:D,

Knilsrmer.

fÉa ~~ffiÉ~/j~~,E~!f:.
\\'aarde Heu.-tt .~na brr I.let roetl m.i:e qc-rncl~ uit te

.prae.n. ~ wt._nsc:h ii: toch U ko brd..!n~t"q, (;~ • Ir.a-n~.
~bhen ...nn.d.rr~n ,~d..un II'Id b"f( .C'rh.chtfn r;lD mijn 'T~.

~::.~j~t;..,;<;r.;~c;;'~k...~ ~":I::~.,:!~:;"r=i~(::::;
it-et DOol l'ot,!bon~r:;.~n lt Sr. ~rrh.ojomc •• lfOlf1ita.tJ~ kUQ

airmand md Ql()tfdiJkbeid cr" herif(er bOt'.' t:"rft.ad hC'bben,

:fljmerlil;i~·'~;t:r;:·o:::...t~~~:~h:da!.::q~t ::k~.H:
~~.i~Idl~~~~. r:inb'c.r'"':":: ~~~~
KILL."

EEN DOKTERS GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
.. R" ..11IPark, (.or.fiK, 800tb W&IH, OB~<mbor. IAqj.
ri Ik hib i~ ad ,toot JCIloq'dI om mijn g.r'toik"JI, te-

"Ot!lte.u aan bet \onrtrdfdJII. prc:para.ar ~ ( oo,b L.4U4.JC'I"
en lt heb ft DU redu.r~d,. dt' IUlste ad" Jal'1MI t"OQI'1_.C6dlTcveQ
in mijn hotp'tta.al ea h. mvn p"1l"alc prakliJk nl !kb TA' "~R

~ ;:!Zt~C::d!: ..;!!~~:i~~~~ê.::~ti:~;~=~
Mond "~Iarltrtn. geefl. Du.rom r..a.d ik 0... lc.ccngo ,~
ddJ,~irtt bij het put-lid aar! die Un c.tMTb., Bruachtt ....
,,\ inJC'1'

rhout of aan 4n.i;e tone lrfllati" IlJ4cnck iL u. ~.
, ..... 'A:GABaIEL, M.D., L.R-C.P" C~ UIL Edin~

L.R.CS. eo L.M. ~bo.tJb,

GEBRUIK KEATINGS LOZENGrs.
GEBRUIK KEATINGS LOZENCES.
GEBRUIK KEATINGS LOZENGES.
.. (Jd l. 't: J?rftl ~~.. Stckrdt K.atiap ~ f ~.

,ca bet ~fOi ,~rt .,O'~, nl d" .akoop lt pt.rq., d;;.(f
ooit lr ,..,.. "a NnJat f.JJ (JlI~U't'cmaard..ij" tb de 'ff3 k.b!rn: ee
iCttcJLfln,! t;t(l \':tnlCl" HOC'.!I.t, ~m.a at Brtmdl.itk;f;t:t:1I $~.k
,ufl "UIlt :1(1,1';'-

GEHEEL EN AL ONGEEVEHAi'\RO.
CEHEf L EN AL ONGEEVENAARD •
GEHEEL EN AL ONGEEVENAARD.
K,.I1_ """,p I..,...,_ bet 0__ ........ l4cIéI,

fqt'II H-. H",*",h.,1fco K.. Il'~ -IbA Mil>liliicf ...
iGC!I'.IiI_~ ~"",odII,

flTIN,omtreilt ATLANT;JBOHEJ VZ'BOaEJaXJEN.
W!Dln & ElUKSD, BOSTBUS855, KA.A.PSTA.D.~. nm treDt 26

Il, omtrent 9

omtrent já --'
I~l~d Vtsch, Vl.ach Frikkadellen, Koot,l811 1.0 Peltel Diet Speoerljen, Kootjes, Ge.

tlroogd en Gezouten, Gerookt Vlsch, Gevlekt Snnek, Geelbeelt Biltong. en and_ Visoh,8OOrt.e1l !laar het Seizoen.

"VA.DNER. & ElR.Z'K.BBN.ooie Stoom
rIaten voor
WllllI' van

BEZICHTIGI NG.!GELAND
men o.itp
10 peroeD~

HAYEN8
Id voor do
rde UniOlI.
lbooten.
In aau.-.k:
Stoomboot

Municipaal·Kantoor,
Montagu, 9 Juni, 18117.

worden gezonden
pn1uer·Il8&ee..tc.,llue·,"oor of op

te beginnen
Kennis van de

taal een onmisbaar
Muziek eene aanbeveling

.tOO per j83r met cene

" Cowbraud," ol Three Cro~'ll "en "Confectioners Favourite."
. AI.smode .monsters van gepreserveerde vleeschsoorten en Baucijsen
In bhkken UIt de fabrieken van" Confederation " ])elftshaven.

EMILE H. VAN NOORDEN,
B·DItt. A•• u:t.

Logies Huis. LEES HIER!
VERSCR EID ENK soorten

Geënte Vruchtboomen te
verkrijgen, Goedkoop. bij

.A. D. ROUX.

-·1
.~

·f
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DOODBERIOHTEN.

11 10 6

B'NVALLE.."i' van de tweede dochter,
eesde kind, de> ecb tgeneote van

, AltNo.L.D SJII1'.

,Lu,casfontein,
8 J'D'.ni, 1897.

.rAfdeelingsraad van
Voor het Halfjaar eindig_en<Je 31De(~m

o 0 0 21 0 4t 0 0 0
o 0 0 226 19 8 248 0 0i

AAN vrienden, en bloedverw:mten
. wordt hiermede bekend gemaak't dat
heli aan Algoede God van leven en dood
behaagd beeft tot zich te roepen onzen
teeder geliefden ~ vader Ju HE.\'DRICK
Louw, op Zaterdag, 16 Mei, 1897, in den
onderdom van 66 jaar, en 8 maanden,
na een smartelijk lijden van ZOOWlIot2.~
dagen. Zijn Asch mste in Vrede, en WIJ

trooeten ,ons met de woorden van den
Heiland. ., Wat Ik nn doet, weet gij niet,
'maar na dezen znlt gij tet verstaan."

Namene de bedroefde kinderen.

JAY I:lE:>oRlcK ROFMETERLot: IV.
Hartin~sbnrg, 'I'ransvaa],

l?~ Mei, II'D7,

hdere
Hoofdwegen, We~en enz.

£ 6. d. £ B. d.'

0002690

o 0 0

-,

AAN familie.bel,·ekkin~.en en vrienden
WOl dt bij dezen bekend ~maakt dat

het den Heere van Leven en Dood beha.agd
heeft mijne dierbare echtli\'lmoote EWZAJjETH
CHBTS'rIN! WILHHMI!I'A STEn, (geboren
Beetbier), op beden tot Zicb te nemen, in
den onderdom van 66 jaren, Il maanden en
4. dagen. Hoe zwaar mij dit verlies ook
valt., lI'il ik nochtnns zeflgen,: "Wat ~e
Heere doet is lVl'1 gedaan. '1 evens kan Ik:
niet nalaten mijnen ha.rtelijken dank: te
betui~n san Dr, Loubsar, Ds. Rabie,
Mejufvl'onwen Gould.Btlstbier en ~mnts .en
de andere vrienden die mIJ en mrj ne kin.
deren hebben bijgestaan gedurende hare
zif'kte.

13 1 0

o 0 0

o 0 0

o 0 0

4 4. 01
16 1 11

o 0 0

JOHA.NXJ.<;3 G. N. STEYN. o 0 0

o 0 0 1 6 9

(' \ VERLEDEN op ti Juni.I&97, aan zijne
I Woning miju LeedergeJiefdb echtgenoot

1111:11: WOl'Ha HOFFlUN, H, zoon, in den
ouderdom van 49 jaren en 2 dagen, na een
zeer korte ziekbed.

Do bedroefJ" ,V edn W~,

RACHEL HOFI"~L\N.

o 0 0 o 0 0

;;ZS 17 6
Min Kout"n! in Kast van

Thesanrier26 9 0 o 0 0 o 0 0•MalmC8bu'ry, i Juni, lS97,
~eb, Louw,

Totaal ...
()"EilLEDF.N op 8 de?!'.r, mijne I,e!'der.

gt'lwfde moeder :\IAIlTllA ~CjI'IlIA

SLABlH:~r, (gt>b. mn Zijl), oud, £ID jaren
Haal' "inde "'Hl! Hede.

J. T. SLABBERT.
Wolvekloof, Ri(·beeks)mst~el,

lu Juni, 11':17.

o 0 0 o 0 0

\ • AN mijne ?ijde w~ggellome~ in den
ouderdnlTI van 4:) Jlir'en, miJn t,eeder'

geliefde ccht).."pnoott', Ll)l'I'A SOFlIlA ''''lf:ZF.,

(geh. "'mil), n1\ een gelnkkige ef'htver.
bindtenis "an 34 jMr, Haar heellgaan
WIl8 vrede,

De bedroefde l'chtgen00t,
W. A. WIEZE.

Klipr;vier. P,kel ber~,
~IJnui, lR~n

( ))ERI ..EDE~ to :"rellenboschkloof, in
den IPU',~pn ourler'uom "an 4 JAren eo

t ml!.Slnd. TI~é£:jJ.t.; J"II!:-;~ES, tecdergaliefd
lloonlj~ ran

TotaAol,

£ 8. d.

. Rapport tin' T.oesPnLken in RQlland."h.en
HO.Of(lwegen. ~,·~::'!8:Z., Totaal , Engelach. Vriendén ,,"ora-en hMielijk

e> uitg~noodigd.
£ 8. d. £ 8. d. e 8. d A D'LUCKHOFFo 0 Q 3S7 6 8 357 6 8. • • ,

Secretaris.o 0 0 o 0 0

S.~
, . ",e,.,_ .. _ ~:; ~ ':- ->~ .. f::~·:
'D'··~·;ErV ~~~:di.twl;J\;seli~,~ e~~ci~g
, , ~~~.~I:rQndeli worden tet"plji*t;se, 'aal! ,ae B~tri.t;- ',.. :. ,0 • : ,

.' ,'op'~Ï>rn$da-g, lS ·d~.ierJ'
.,TE 2.30-, N.K.

20 9 0

o 0 0 o 0 0

o 0,0

o Ó 0

40 0 0

81 17 9,

DE ZUID-AFRIKAAN
V[RUHIGD MET

ONS LAND
7?ozu::;

Z.\TER.DAG. ]2 JrS!. :.

o 1 1 -
() 1 6 _
o 5 6 _
o 0 Jl-
o 0 2t-
o 4 I
o 15 6
o 2 0
o 3 10
o 0 4o :I 4
o 2 11
o 1 Q
El I 9
o 2 0
o 2 0
o I 10
o I 6
o 5 0
o 0 8
o 3 ,7

o 0 0 o 0 0

Reparatie va
Hoofdwegen en Dam~
men daaT9P _ ..• 1

" GewoDe Hoodwegen.
"Maken, onderhoodl

Reparatie en Verbe~
ten ng van Afdeelingli.
wegen en Da.mmeni
•daarop ... •.•i

" AndersUitgaven,t.w;:
Postzegel. en Zegel'l
rechten... . .. :'

Drukwerk, Adver.;
teeren, enz. '" i

CommislJie op Col.;
leeteeren van de.
belastingen ... l

Uitgaven voor Stem-]
opneming

Voor bonw van Dip-:
tank (deel) .

Rente op Overtl'Okkerj
rekening in de i
Stand~l'd Bank,:
Ka.apstad ,

Maken van Brnnd.,
merk werktuig ... ;

" Balansen op Hoofd en ,
andere Wegen '

" Balans op Rekening l
t.w.:-ln de Bank

lu de Kast£26 9 0

o 0 0
o 0 0

o 0 0
o 0 0

. ,..;", -',;"'~: (...
- ~_:' 11Janl 18117.

• I. d
ti 8
o ij 10
o !I (I
o 0 0
o 0 :I
o 0 0
o 4 0

o 0 0

o 0 0

o 0 0

o 0 0

4(J 4 2!

o 0 0

502 8 6

8:.!;J 1 lJ

o 0 '0 221 5 0

o 0 0 2 2 0

~.. 1Il 0'-

Lg! l~
o I It

,.. 0 0 li
1 I (J

". 0 3 6

--------
REGISTREER: -

000.26113

o 0 0

o 0 0

o 0 0

5 8 2

1 0 0

49

Het Afl'i kaan sc hl' volk verk -, .',. e:J
der ern tigste overgalle-"«l>triu,j.,!, .l.. I'et
nog ooit heeftgekend. Dil gPI',/\ : ." li ".Jerdie een hart heeft VOor .l...JJ.;, _'. eo
eeuwige belangen \,IU OIlS di," ",I IC ,alld
en volk. Hoe verseli is het UI' t 1, .~ In

ons geheugen dit een suooJe ,,",'I:I ,I, "ll .Je
zelfstandigheid van het Afl'l k" 'j' ,,j"m
werd gemaakt. Op zeer lIstl;:.' \I .Jte
trachtte de heer RHODES ell dl"ll' hdud.
langers het AfrikanerdOlll t.l:i;"·u IJLllll :reo
te verdeel en, om het daarna dt'IJ I""'L-,toO
dolsateek toe te dienen. lTe;ukkl~ \\t>1'I1
dit komplot verijdeld, en wij lWUhl'U d.
VoorzieD.igheid dat de <.lall,lagl'u VU"",r

vijanden ons ten goede ziju geWt''''i. Het
Afrilcanel'dom ii! weder vel"·l·l.U:,:J en
wakkergescbud en waakt Ill't·,· L.;n~
belangen.

Doch onze t.egentltander heef ; Jell ,,,,{jo

val geenszins opgegeven. III J';dlit' van
berouw te toonen over herge"u hij It-gen
het Afrikanerdom gedaan beeft. vvrk ladrJe
hij kort na den Jame60n-iu\al .Lr ZIJn
loopbaan eerst nu recht eeu aan vCilIé: L(JU

nemen. In Engeland voor il~t -vlect
comité hoeft hij herhaaJudijk gezt'!,J, Jat
hij zijn doel nog zal najagcl.t. JVlil JJt.
maal op coustitutioneelt' WIjze. To. li hiJ
in Kaapstad in 't begin nm .Mlol laud,jt',
maakte hij het Afrikanerdom bvlaclle:IJk
iu de oogen der wereld, en had bl] ,leo
mond vol van z.ijn progressiev- l'olltJt'k.
En wat zij n de COI..<!titutiollet'le IlJlJJt'll'll

die de heer RHODES kan gelJruikeu lt';:tll
Je zelfstandigheid van ons volk ~ ZIJU ze
niet die middelen welke VOortdOtll'U UIt

Je ,. squaring "-beginB6lell waarrne.I» ZIJn
naam vereenzelvigd is:- Lit goed\: l,rvlllJell
vernemen wij, dal de HHOUI:::,;-g"I."Jdl'U
geen geilt zullen sparen om aal! ililu jidJ'lli

een overwicht te geven bij de herzil.'lllug
der kiezerslijsten. De heer HliODI::;;, '],re.
keude Lot de Zoutrivier werklloJ'nl, Jl'gJe
veel nadruk op de kracht van de tikmiJU",
wetende dat de kracht van ons AfnL.tller.
dom juist bij de etembns ligt.

Het is in dezen kritieken tijJ du, inet

ncodig dat wij met vele woorden WIJteU
op het gebiedend noodzakelijke vau I'I'U
vollfldige en 'ware kiezerslijst !oe kIïJ;:en.
Elke echte Afrikaner, elke échLe LuuJ,;.
man door de lengte en breedte nw hel
land behoort een wakend oog te h(,uJeu
op de kiezerslijsten. Meu lllOet Zlll',~~D

dat de namen van alle Afrikanei.". dIé J"
bevoegdheld bezitten, op Je lijcil worJ~u
~plaatst, ell dat de namen ouzel' tegen-
standers die de kwalifikatie niet bezHt<c'n
worden weggelaten, Commi88ies van loe-
zicht en waakzaarnh10id behooren ill elke
wijk aangesteld le wOl'den om dé kiezers.
lijsten nil te gaall, en een hevoegLi agellt
aan te stellen om de objecties en aanzoeken
onzel' partij te veruedigen.

Om het voor ollLe mede.AIl'ikant'I'S
gemakkelijk te llll.lken bekend te worden
met de stem Wet der Kolonie, hebben "li
bet goed gedacht. de drie inleidings.
artikelen over die zaak, verschenen ill
Om Lrmcl en O(Ul WeM:b1ad, met de circu.
laire vaa den heer THOl:!, P. THERO:-
secretaris \'an' het pl'Ovinciaa}·bestuur "all
den Afrikaner bond., te laLen hel'drukke.u,
en zooveel mogelijk te verspreiden. Wij
veI1J'ouwel.t dat !leze onze oprechte poging
veel erl.oe moge bijdl'agen om de dierl)ar~
belangen van ont! land en volk te bSlo •.
del'en.

Wij biedeu deze pamfletten tegen h.l'
prijs aan en verwachten dat de BoudE-
takken en allen die de "elangen \'all uns

volk op het hart dragen, ons bebulpu'ill
zullen zijn in 't verspl'eiden ervau,

Prij!;; 38. pel lW of
30s, per 1,UW.

Post.geld ia niet iUiesloten. BI!!!~lTel1S
moeten zeggen of zij de pam.f:l..raten per
po t of per tl-ein wenschen getitUurd te
hebben.

o 0 0

Q 0 0

o 0 -0

11 lil 9

o il 0

o 0 0

.J&~!(.UIT 11 Juni 1897.

£ •. d.
o 8 G
o 1'.6
(112 lio 0-- 2,
o 0 3
o ~ 1
loS
o 4 0-
0' 4 5
o i-ll
o 1 II S
o Il 8

-.0' 8 0'
o 9 2
o IQ 3
0' 4 0'
o 6 2
o I 1
OHO
o 1 5
o 4 2

o 0 0

Appefcn ...
Boter
Boenen (groen) ...
Kool
Bloemkool
Eenden 'H

TE WORDEN VERKOCHT.· t~ ..·
GuaTIIIl ...
Nartje4 .u

Uien
Ztlll,rlernoenen
Lemoenen
~ppelen
PBtata.s .,,,
Envten (groene)
Tamatles ..•
K&Jkoeoen
Pompoonm
Kweeperen:

o 0 0 26 9 0

Kaapstad, 10 Juni, 1897,

o 0 0

121 17 9

o o 0
o 0 0

700 niet gelost voor 10 Jim,
" 1897, een groote hoeveelheid
niet-geeigende goederen, thans Jig-
gende aan het WaaJstraat, Politie-
Station, alwaar dezelve door Ei-
achers mogen geinspekteerd wor-
den: en bestaande uit ~ Dames- en
Mans Horloges, Kettió.gs, en Borst-
spelden (gouden en zilveren), Arm-
ringen Gouden Hangertjes, Arm.
banden; Kleederstukken, Overjassen
Beursjes, Hoeden, Caps, ~Btevels,
Wandelstokken, Macintosh, Schil.
derijen enz., enz.

W. G. BLENKINS,
Waam. Hoofd van Politie.

Kantoor van het Hoofd der Politie,
Waalljtra.at, 10 Juni, 1897.

o 0 0 £823 1 !)
Totaal o 0 0

221 5 o

Wij cCI-tifkel"'cn ni it s dezen (i) dat wij boveostllande Rekeuing van OllLvu'ngstou en Uit.gaven van den .Aftieelingsroa.d van
Xam"kll'lLlf,nd voor lu-t half jnar- geeiudigd 31 n.~eenJbe~·]896 hebben nalf~ltien; lii) dat (ondet'wofpeu aan pal'ag''1la~v hiervan) dezelvs
t1"01' ueho"di.lkd he w i 'sMlukkeIl gestitafd IR; (UI.) dat, lU zoo ver' als WIJ kunnen vernemen, de ,ontvangsten dal1J'1Daang~teekend de
('('!liga sorn meu zijn g-edur'enJe gemelde tijdper'k ontvangen; (it') dat de uitgaaf wettig en o\'Ql'eenkomstig stemmen, n.elloillties en
Contmt·tf'lI van den H.,'ladis. (t') riat wij niet hebben toegelat.en de som van nil, om redenen gemeld in l1

eve
nsgaand Rappol.t;

(ri) dat do hal",,," uit £:W gó, 0 in banden van den TbesI\urier beataar, (het welk aan ons werkelilk .voorgelegd was op den 14
Janilllr'i lSU7, zooRIs opgegeven in den Voro.l C.A. 45 .A.) en uit een debct balans va.n £50~ 8s. {jd. in de Standard Bank te
KR.apstlld en (u'ii) wij c6l'titicel'ren \'prder dat wij de opgaaf van Baten en La.:,t.eu van gemel<len RMd v'oor het laatste half-jaar
hebben onderzocht dat dezelve met het Grootboek overeenkomt, en, voor zoo ver wij kunne uityinden, ten alle deele correct i8.

(get.) J. G. r'lSCHE.R, 1A d'te
(get.) P. THOMPSO~. n I oren.Springhok, I~Janoari, IS!17.

Ik, ALf')(f;P .J.H!:'~ L<)nH.~, cetificeer mils dezen, onder de voorziening. van Sectie 2; vanWet 32 van 1888, dat boven.
81aAnrleeen IVMt·en nUl\awkellrig opgaaf is vaIJ mijne I'ekening als Thesalll'ier yan den Afdéelingsraad van Namakwaland Toor
het half·jaar gci.'indigd 31 December' 1896, en dat de balaus is zooa.ls gespecificeerd op nevensga.a.llden Vorm CA, 45 Á.

.A. J. LOYNES, Tb8sanrier.Geteekecdvoor mij, als getuige, dezen 14 Jannari, 1897.

(get.) JOHN FOSHER.Gei'xamiceerd en goedgekeurd door den .Raad op den 17rlen Mllart" 1897. ,

(get.) H, ¥. DL.AKEW.AY, Voorzitter.

o 0 0

o 0 0

(Van ile heeren BaU &: ec,)

10 Juni, 1897.
VOGELlITRU,II!Vf.lEREli.- Onze mo.rlct van de

week waa middelmatig voorsien, 1,101 lbs., op-
brengende &1 875. !'rijwn over het algemeen
wsren onvara~derd, jongste prij%®zijnde tame-
, volgeboorlen. De Lond8ll5Cbeverkoopingen

14 dezer, resnltaat waarvan met
beLaul!,atelliulg·.:fgEIWa.C~~ltJ:ijnde.

vali . 1827 Ibs. gewaardeerd
op £3,293. ' Wij noteeren :_
Witte ordinaire prima £6 lOs od tot £8 l()g od
eerste £4 OS od tot £5 lOs Od; tweede £3158 od
tot .£4 5. od; derde .£2· 5s Dd tot .£2 158od ;
inferieure tot ,bard £ I lOs od tot £2 58od ;
wjjfjes witte, eerste tot superienre f:4 5s od tot
:£6 {}s od . tweede £3 5~od tot £3 l2'sGd ; derde
£2 55 od 'tot £3 OS od ; inferieur tot hard .£1 OS
tot ,£2 OS od; donker £2 158 od tot
.£4 . IOS od; fancy byocks £4 SS od tot
£4 1!;S Od;,st:a.art witte £1 12 od tot £l 16eOd ;
lichte £1 7s'6d tot £1 Us od; donker £0 18. odAANZOEKEN 00 d e tot£lls6d; zwa.rtelange£45sOdtot £4168Od;

V r e op nge. lang tot midde1.matig£3158 od tot £4 0 Od;mid-
vallene betrekking van delmatig £2 OS ltd £2 15s od; kort middelmatig

Secretaris en Bibliothekaris (in de £1 58 od tot £1 158 Od , vale lang
h J b M d .£2 158 Od tot £3 78 6d; lang middel-plaats van den eer aoo . e matig £2 lOs od toti £2 15s od; middel.

Kock, die wegens klimmende jaren matig £1 lOs Od tot £2 f)s od ; kort middelmatig
1· ht i di b t kki te. ~O lOs od tot £0 ~6s od; spsdonas witt-everp IC IS Je e re ~ ng neer II lOs Od tot £2 Os od; donker £0108 od ; tot

leggen) zullen tot 30 Juni, e.k. '£0Ip8Od;middelmatigienkort'£01Ss od tol
ontvangen worden door den Voor-. £1 Os od ; lang 17108 £1 28 6d tot £1 78 Gd;

kart vlos £058 Od tot 15s od ; kort gewoonzitter, den weleerw. Dr. J. Kotze, £0 Ss Od tot £0 lOs od ; lang vlo. £1 2s 6d
of den Secretaris, don heer Jacob !.ot £1 78 6d; kort' vlos £0 5s Od tot
lH. de Kock, van wien alle bijzon- £0 12B od ; lichte £1 78 6d tot £1 128Gd ;
.m donker chiks 1&Odtot 5s Od.
derheden kunnen verkregen worden WUL.-De kleine ver~endingen worden tegen

Het Salaris zal zijn £201) per onze noteeringen ter wa!j8Ching besteed, en de
J·aa.r e,n waarborg zal moeten ge- geest van OD~emarkt iI'va1lt. W[j not.eeren:-

Super lang karoo vet4l 4td tot 4~d; middel.
geven wo~den. matig 4d tot ~; ordinaire 3td tot 4d;

Zware en inferieure do.,r2td tot 3d.
Op last' van het bestuur, ·vELL.EN.-Markt vast, Wij nOLeercn:_

JACOB M. DE KOCK, Bokvellen lOd-lOtd {.ondrooge 6d ; angoras
4d ; Kaa.pscbe Is lOd ; lang wo! 4d ; korte wo)

Secretaris. 3d; hmn<4iek.e 3d j baataards 3td.
Kaapstad, 10 Juni, 1897. BtliChadigde vellen vO~gell8kwaliteit

KIMBERLEY.

(Van d~ heerm JamJ, Lawrence & 0;.)

11 Jani. - (Per td~gratif). - Prijzen
prodnkten op beden;- .

11
bj,
lw
L.I
da
kt·

2

o 0 0

o 0 0

o 0 0

o 0 0

96 3 ,

o 0 0

Zuid-Afrikaansche
BIJ BEL VEREENIGI NG.

26 9 0

Maatscbappij Van de Sandt de Villiers
BEPERKT.G J ,JOC'BF:f1T, Jr,

S G .JO[;JlERT.
Feb. uc W".!.

vanDE NA.TIONALE
Onderlinge Levensassnrantie Maat-
schappij van Australazie, Beperkt... , AX bl"ed\'~r\\'allt"n '''Ol-dt bf'kCfJ j!e.

,.,':takt rLt lllijn onusle rioebter,
~r-t~\.< G~:r.I'R"lr',I. drn ]"tc .Juni zacbi
pn ""li~ ill de" H"er de e€llwif:'ueid is
hil,nen C-Pll 'an, in .lt">n nu·!erdnm \·[1.n 2.;
j.ll·el1 pn 10 II)~ar;de:l, ('II \'·el rert. IIOlze

VRI) cl,," I'~PI' (; J.Hulhc~pr. Pat,cIJ"Ler!(.
a1waar del f..:ll:~ie :1.1!t> ,_"\ri.,U·lijk8 plichten
IiHar \' ....1 {J:'IL't~n :\:1n J!:l~ll' l'I'f'ft, '~f'rYnl J. en
wa'\rY()('q· I'; 111ljn b~H"rl·II.Jkt·n dank uP~
tni~ Jf;"\.'\r l1:o"vh rll, ....te In '-I·t'dt~ tolt np
dell If)·'!.[..;tt' d"r d,ll!..'"E'n, ()'jk hr·t·n~ ik mijn
hnru,hjkell ,hnk toe 'uw d" B,'noks en rien
eerwnar le Xt·ethl'l1i:; en familio en alle
nndel'e bela n)!'st.·Jle"de vrielld~1I tn '·nell.
dicllen.

D" bedroefde moeder.

f'l'S.L\'SA DE GOEDE,
geb. Greeff.

OPGERlCHT 1869.

EIetEerste KantoorindeWereld
Olll tie Ol'ngaaf Waa,-de in wer'kiDg te
hre"f,(pn oJU Achterst ....lllge Polissen van
krucLt te houdelI,

l!o"/J Kan/uor !'Oor ;/,u.iJ ,Afrika:

St George's-straat, Kaapstad.
Be'IC1\~ :tan A.,nrnntics van

kracht g-an! te boven f 10,000,000
Belegd Funds ).'aat te LOVCIJ,., £::!,500,OOO
Jaarlijkscb inkollJon over £440,000

DIREKTEUREN IN ZUID AFRIKA :
Sir GJ)ItDO~ SI'IlI(;.;, K.C,M.G.,

Voorzi ttel'.
De Hp!'re" AORIA'I \'A:'i [lEl! BIJL., Koopman;

A. W. SI'II.HACS,Koopman, Kaapstad;
JOHN W. RAIL,

BestuU!der voor Zuid Afrika..

Hore[el,l, 10 Juni, 16:17.

GEENTE

VRUCHTBOOMEN.
nE ei~naar vao de Piol!eer boornkwee-
I ke"iJ biedt te koop flan: 172 VRnde

bestp nitgl'z'Jchte Califurnia, Australische
en Kolonial3 vruchl"O')rten, Verdel' 9
soorten l(t'occnlt't"N.!eLimoen. 2 do. Naartje
en 5 d'), Zunrlllooen. De lauocn boomen
zijn allen ~<.Jhonn.vrij van .. .',',.ale" of
Limoen seburft, Ten lo.at.ste 12 Nieuw!'
Soorten- tafel·druiven die (\'t'schikt iu beta.-
lend zullen zijn voor Prieel uitplantin~, De
druif soorten zijn Ii(e{,ntop RUpe8triR en
.Montpellier. Dvo aanzook bij

S. W. JOrBERT.
Eovenvallei, Welliogt.on.

&"CntaJogns gratis op a.anvraag,

Chronometer-, Horologe. en Klobr.akers
Jf"lwJi Gebou.toffl Darli1Jg.tmut,

GOllJp,n en Zilveren llorolofYt's ID
oVoorraaJ I?ehouden.

Kiesafdeeling van

Geente Vrnchtboomen.
EE R STE-K LAS SE Geënte

Vruehtboomen zooals : ver-
scheideno soorten Perziken,.A bri-
kozen, Peren, Pr1Iimen, Vijgen,
LOCJuarten enz., zijn nn verkrijgbaar
bij de oudste en welbekende kwee.
kerij van .J. H~ DEll BUL, J. zoon,
Stenen bose Jr.

De eigenaar '" \'OOrnemellS zijne
kweekerij naaT IJ it'u wen g'l"ond tp
verplaatsen, ('11 heeft cl U>1 besloten
zijn voorraad Ji t jaa r u>gen ver-
minderde prijzen '''Il de hanl te
zetkn.

Geen hillijk Aanbod '>onr grvote
kwantiteiten zal nlU do hsnd ge-
W('zen worden.

Gelieve da.delijk a;)[llt)ek to doeT!
bij den ei~N1;lar (lf df~ hpercn L. 1'.
C.WVI'ï & Co, Kaapstad.

DUFFETT'S KACHELS
Zijn de Besten om te Stoten IDet

KOOL OF HOU"r.
len hn er goed made &Uk!;],

l\.I:AT.I 0 E pa.I J .24.:nN.

• Voor Verkoudheid,' Hpest, Kroep,.
'~~;~~~F"JNFLUENZA EN ZEER~ J(EEl. ~~:;"·~~':~~~t.I;

Ayer's Kersen Borstmiddel
. \'erlicht zelfs de ~astig5te hoest, '\Ier.

zacht de Otlsto"o vlieUu, Jose her
-slijm. eft leidt j ~ót \>~kWi"tel'lde
slaap. eten .dd~t iliiddel 4S zoo

~ ~ ~' lieilZilam voot jbee, ,eneIen ".1'
~ 'l"CrOf\....Q~ l{fOéPt Kiilkh~, ~tc!:. Re~l. eD40 - ii(~ a lie 1ÓilfUlla$!II'illftD,' tWa4rlu

't,- Ayer'. K:;~';';'i;::idd;'t ri

_Jl. '."NA eo tlÁ •• 1.l UNC V~tMAAlit.,. " •

~fJ1fl'H'" dit/> Dr.ti. ~.Ijt,., Co;,+..","tU",U. 8. I.
" {jOUO~ MEDAILLES 6jt ~. Croote :i . [I W""dtentoonate'h"Siffl. .

.,.. /Je bUII"'A,.r·, t~ Peeto ...... "1I&1dilUllJk op d..o Olll~"'f; ril
"ft lillfl 1;1.; ,~ IN". tlestll ,eli"'",... IkbOed, u 'rr ""tedkOOpe lIa1l''>' seis

Gedateerd, heden den 19den Mei, 1897.
FRAN K HEROLD,

~ ,
(. '" .

KENNISGEVING GESCHEIDT mits Heze aan de mwo.ers der
verschillende Veldkornetschappen dez. Afdeeling, dat de Regis.

treer-Beambten nu zullen beginnen, overeen~omstig de bepalingen der
Wet op het Re~reeren van ParlementairiJ Kiezers, 1887, om in en
Voor elk Veldkol'1letschap. een ProvisioneeIe U-ijst" op te stellen v~n all
pel'~one~ die gerechtigd zijn ~ stem.t~lOn bij~P1 .•Jementaire Yerkiezmgen.

.F en eInde de meest volledIge Lijst mog·' Ijk ,~e verkriJgen, en het
gevaa.~ te vermijden 'Om gekwalificeerde P. nonen uit te 81~iten va.~
de LiJst" wordt een ieder die aanspraak. tnaakt om te .kiezen bl]
Parlemf~&aire Verkiezingen u:itgenoodigd zij~ aampraak op té zenden
aan . dtt respektieve Registreer. Beambten, lof' qit te mden of hun
nam.êll geplaatst zijn geworden op de .Prov~ioneeJe Lij.st, voor of op
den datum vallgteste1d waarop die Lijst volto<fid moet worden. .

De Registreer-Beambten voor de verschillende Veldkornetschappen
v?Or deze Afdeeliug, zijn zij die opgenoe~d worden aan den voet
hIervan. ,

1 C . . VOORDESTE WAARDE in Kid .handscheenen.23 8UReST Civie e omlIll8Sans. koasen, ,en onderkleedereu, probeer MQrrisonRAAT.ItAASTA~ &C. Pleinstraat.-Adv.------------~.~.--------~---------------~--------------~--~-----------
\C. H. MAA_S DO RP, I Veldkornetscbap. Registreel'ende Beambte.~

Prucnrenr, RotaIls (lT Tl'ansp~rt.Uitmaler, --. __ . ~
.. South Afric.1n Chambers," .\1nl11C1pahtelt "om S~eIIen- J. D. Krige, J. D. ZOon

bosch.ST. GLOI.:GESSTRAAT,

----- -, - ------ - , --_. _'-

Onderwijzeres Benoodigd
Tel . .A 'res: ".MAlU}[." Klapmnts

Omstrekeu t'llJ1 Stellen bsscnKA.APST_iD.
~/ E'SE Ondenvijzere8 worilt ver.
_,j eischt op dfl pltl.ats Driebeu.

vei, MnJrueslmry die instaut is on.
derwij te geven in Holbnrlsch,

'. Engelseh en .Muziek. Get,nigscbrif.
.ten ve.reischt. Salaris £45 ppr jaar

- benevens vrije \Von ing en kost,
, ..Applieatie.n te worden ingezonden
voor 20 Juli, e.k., aan .

JAC . .A. LOORNER.,
Driebellve:~ dist.· MaJme.sbu:ry ,
. 12 Juni. 189? .

PostbDl! 338.

HET zal ons aangenaam zijn
indien de Afslagers, wier

verkoopingen door ons geadverteerd
worden, ons de prijzen die zulke
v,erkoopingen opbrengen, willen
melden.

o 17
o 17
o 17o . 7
I : 0
o io
o jl
o l4
o {5
o ·1
o '2

Woonplaats.

DorpBtr1I&t, Stellenbosch

P. ll. Faore DorPstraa.t, Stellenbosch

Kl.ap~nt8

£ .ft. d. £ 8. d.
1 12 0 0 0 0

o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
6 - 0 0 0
o 0 15 0
o 0 0 0
o 0 0 0
6 0 0 0
6 0 0 0

.Meel...
Mielies
Mieliemeel
Ka1ferkoom., •
Zemelen
Haver
Voer .
Kaf .
Uien ...
~pelen
Boter per lb.
Eieren

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

add Oproerige kaffers

VER.1{OOPINGEN
M. L. SlfITH .I.: 00., AFSLAGEHS.

Dirk Cloete

lt Juni-DroogeheuveJ nabij llermonstatie,vroot-e
en vette !!lachtQSSCo,en eerste klas paardeo IlQ e,1:e.18.

A. B. DE VILLIERS &. Co, AP'SLA.GERS.
14 Juni-Klapmutsstatie, CCl'llte Idl18 nuo paar.

deD,vette slachtosseoen eel'llte kl"" merinoach&pen.
17 J'LDi-Klapmnts8tatie, goedgeteeltIerui 0 paar.

den en extra vette IlBmels.
J FRED PENTZ &; 00., AFSLAGERS.

li Juni-Wellingt,oll, lfI'OOte verscheiclenbeidl~
g,oedefeo.

FA-URE, NEETHLING & 00., AFSLAGEllS.
14 Juoi-KlapmuL88t..Lie,eerste klas ruin panrdll1l

en ezels.
15Juni-Paarl, kostbaar erf met gebouwen en

10880 goederen. .
J. J. HOFMEYR'" ZOON A.FSLAGERS.

17 Juni-Hout.sbaa~ kQ8tbMr v-srgocd,groot _
lOrtement httismad, boerderijgE'reed8Chap,eDZ.

J. W. MOORREES JR. k Co., AFSLAGEBH.
26 Juni-Kl ..pmntMtatie, I!Xtm vette alaehto_n

fil gedreMeerde purden.
WH F B:LEYN, AFSLAGER.

6 en 7 October-Ratel rivier, BredaA:lorp,<eer
kostbare T&IIteen losse goederen.

---.-
(Lea lVolJl JJ Co '3 M1Jport voor de week, geëtn.

dAg(l 3 Juni, 1807.) i
--r-

De markt Tan de week ~8.S tamelijk "oorrieD.
Be@tevoeder is uog scha.ar8chen bebaalt booge
prijzen, Mielie8 en zemel~n zijn vast, daar er
BIecht"!een beperk:te ,t<>ev04r ,van den Vrijstaat
is.. i
De ,volgende waren de Jjoteeringen van ver-

leden week :_
Zemels 0 8 6
&ter (verseh) 0 1 6Kaf...... 0 1. 0
Eieren 0 2 7
Voer per-baal ... 1 il 0
Voer per 100 bells... 2 5 0
Hoenders ... ... 0 2 (i
Kderkoorn 0 12 0
Mielies Amerik. 0 Ii 0
Mielies koloniale ij 15 0
H....er per aak , I 3 0
Ui.en... 0 10 0
AWappel. ... (} 15 0

I) 9 3
o 1 9
o 17 6
o 2 11
2 0 0
3 12 0
o l! 9
o 15 0

- '0 13 0
o 17 6
1 12 0
o 19 0
1 6 0

DE KOMPLOT.KABELGRAMMEX.
KÁ lang wachten werd een deel Jer
kabelgrammen met betrekking tot het kom.
plot VOOI' het parlementaire comil" le

Londen gelegd. Vele telegrammen zijn
nog opzoek, want de 33 die g"pulJliceerd
zijn, loopen slechts van 1 Kovembel' UJL

2!! Novembel', 18!15. De meesten zijn
van dr. HABBIE, Londen, naar Veld.
!Ichoen (RHODEtI), Kaapstad. Dr. HAnnl.'
heelt erkend dat hij meel' gedol'eud('
dien tijd had ontvangen; ruj kop eeh\t'r
geen informatie geven omtrent den in-
houd van die telegrammen, ook niet van
d:ie VÓór 1November, I.s95. Dan zijn er

nog de kabelgrammen tnsschen deu beer
RHODE en earl CREY om van de hecren
BEIT en MAGUJRE, twee andero djI't'k-
teu.ren, t.e zwijgen, Hoe veel vau UIe
'telegrammen nog het licht zullen zirll IS
heel onzeker, De heer CHAMREHL.AJ.\'
heeft erkend dat hij in J nni. 11\%. Je
copiën van al de telegrammeu tu,;,-;(.L"IJ
den heer RHODES en dr. HARHl:< b"eft
gezien, en het is bekend dat de ("Jj.H'li

van die telegranuncl;:t nog bestaan. J Jc

heer HAWK! LEY, solicit.l:ur d~r
charterde compagnie, heeft eeu :..'1::,.1
telegrammen in zijn bezit, dO{:b nl' 1'1:'\'[l
van dell heer RHODES heeft hiJ ).'('\\t'1.
gerd die telegrammen op t.e gHell. ]jt!

wordt, volgens, de Engel8cht: !.Jl"" \' ,_

bladen, algemeen geloofd dat Uie' ".1.-
grammen tegen het koloniale k,,,,, ....
Londen getUigen. De heerl'll li/l. 'J'L,'
el;l HAWK LEY zullen hij -hl'[ hl1... Jer
gemeenten gerapporteel'd word('1J heb
het Is uiterst moeilijk te \' ..r,t:"'I.
om znlks niet dadelijk gedaan" 01'1

hoc kan mE'il !'eLl r<ip!' lI'l .. 1 :

oP~idlen ,,(.»Jr l\l hN g"tUI!!, ' .. "
WOnneu:

Da gepullliceenie kabelgr<t"'''"
p.en zulk helder licht op u,,, "lij,.
deN> en hunne Iniddeleu, J,t'
goed kan verstaan dat eeu •.'1'",.:
Dntache pers, als verlegen I' , ••

een. e~'en groot deel van b,.;
verontwaardigd is OTer dt' .,k,
8Chiedenis. Een der nieuw-:,.,
klaart ronduit; "dat pre"iJel" ~,.. '.'JEP.
en zijne regeering er veel be;,:· \ .'~ .1.
komen dan men gedacht had.
t'ït de kabelgrammen blIjkt !.~: J':

lliq FLOU SlUW, IcluijUltcr der a,',

PORT EL~ETH.

10 Junl.-(Per tclegr.aaf.) -IDa wolmArktwas
hedenmorgen !lap en stil, en er Wl1S beperkte Mn.
vraa:; ..oor&lie soorten eersto~ 'vol,;do meerder.
heid 'Vlln de aanvoor foutief ZijJll3e. Heden werden
243,b&len a.ngeboden en 158 (Wen 'Verkocht.
Bokhanrbl'jft ferm tegen v.rbegere prijUlD, .ijUt!e

zaken beperkt !.ot eeo of twee hnn(lolanrs. Eig.:_
nAArstijD ongenegen groote poeveelbeden aan te
bieden, hOpeDle op reDe l'Cl'beti:ring.

Da gtruieveercntnarkt blijft lterm, en de;prijzen
zijn ODveranderd', :

Zeer weinjg IWlVOCl' van huiden, en de prijzen
tOODeIl geen TeJ'IládUlng-. I

MATHEID,
HOOF'DPIJN,

RUGZEER,
EN INnIG ESTIE

ZIJN K.ENMERKEN VAN EBN
ONGESTELDE LEVER. '

OLEMENTS TONIC
IS HET EENIO

VERTROUW'tURE EN RADIKALE GE
NEESMIDDEL.

GEBRUIKT GEEN .A..'I"DER.

De beer D. McNaught, G1-d~n, N,Z.W.,
schrijft 23 Mei,. 1 96:-'I'er erkentenie van de
groote baat dij) ik door het gebruik .v~ CIe.
menta Tonic on~ervondell oob, sniaak.!k veel
genoegen in het zenden van dit getuigschrift.
GedDrende neg~tiell jaren leed ik aan et'D
onge8telde lever~ en 11'&8 ue,rol<,eliiko;ngEI8CJ:rikt
voor eenig actief' werk.
daan in Indië, ell ik ~mii naa:r SoIJt.hilml~tolll,
Engeland, alwaar ik ,mjj onder
vall dokter --- -plaatste.
ik een weinig vel'lichting van 'zijDe1le.llanlc:lelJlDg.
Vijftien jaren geleden begon ik Clemente
an ilr. Fletachers Pillen tg gebruiken; ik moe~t
14 of 15 bottela gebriIih hebbeD,'met· eIken
bottel mj; wat btlter gevoelende. Tbaus is
het ruim 10 mil.a:ndensedert ik ee~ teeko-
nen van LevellnraaI gehad heb, en di:lgel'cel
mij gezond en sterk. .Met veel dank. blijf ik
uw tnegenegene, D. MCNaagbt, Grafton,
N.z.W.

~
Een zegen vo()r !lijders aan

slechte spjjsve)'teeriI1g.-~
TANDEN! TANDENl TANDEN!
. --I

D~heer Nolan, ta.Dden-dolc~r,Heyr.esMa.thew
geboowen, .Adderley-straat, Kaapstad, weIIBCbt
aan het publiek van Zl1id- (Afrika bekend te
maken dat teu einde te voo~en in de aanvraag
naar eente kiaase taruiheelku'nde tt'gen matige
prjjcen bij bereid is te ..ersehf,JIen: Ecu geheeJ
zet tanden, boven- en onderpak, tegen van Ilf
£10 lOs., ge1Vll3rbo.rgdvoor tIen juen, en ge:
deeltelijke r.-etten tegen correljpOndeerende prij
zen. De hoor Nolan is een, specWiat in het
trekken vaa tanden, Londer Pijn; hii,' gel).rnik-t
geen gu, geep chlor:oform, Qif eenig iets dat
bewuatel()()gheid veTOOnaakt.1 Een let t-anden
Itan gemtWct en gepast ",orden binrien 24 nren
mita dat. meo Toon.i 24 !tren kennis geeft. j)oor
middel van bet verbeterde JlU~teIBeI, il het
niet noodiir de wortela of een~e ~nde tanden
uit te trokken. en later kunoen tanden toege-
voegd worden aan de plaat tegen geringe kOil.
ten. Bedon'en tanden kU1lDengevuld worden
en a1du1l dienlttbear gemaakj ,,"ordeD. Het
voornoemd werk wordt gewaa.rqorgdbet beste te
zijn dat in Zuid-Afrika verkr~en kan w-orden

1en waarvoor' in den regel ifeemaaJ WQvee
elders 'betaald moet worden. )De beer NoIan
heeft een lpeciale Itndie gemÁakt ~"an kunst-
ma.ti.ge binden. en pijnlOOJ:euitttekkin~ en heeft
meer dan 16 jaren ondervinding io Europa eo
in dit land; eo 'bij wil het pbblielr doon ver
liaan dat, hoe"..~1 zDge prijzen lbilljjk Z:Un, het
ODJnOj'eli'llr:il een beter kwaliteit werk te vin
dell. Consultatie "'ii. Let op adres: Den
beer l'\olan, 1leynea Mathew wllJl, Kaap
ltad.-[Á.DV.]
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ÁLLE'a8F.8TEEN' OPI:l\OTEGROE.\'EZf1'lKIN(l.
SlIUIF.-Deze uitmnntende en welbell:ende
Inuif is overal beroemd beter te zijn dan ~njge
andere soort" voor liinkings, boofdpijn, ~iin,
verkoodheid, ook voor _re oogen. Prjjs op
aanvraag. Alleen geJDaAkt door Herman .en
Canard, tabakhande1aan' KaaJlllt.d.-ddu:
K.&UllIGEMODEWA.Jl£Y._Morrison & C?

verzoeken een inspektie Vlill hno "'rtoonz~1.
Praehtijfe opgemaakte en niot opge.maakte Hbe-
den en Bonnets VOOI'damtlll en killderen. On.e
prij&enZiJlI de laagste in Kaadatad.-.t!'dv.
BF.ROElIDEoor..sTROKItEN.-Zoogjj een paar

wilt hebben dat niet licbt Blut,en ala een hand.
schoen. past, kom naar .Morriton & 00., Plein-
straat, Kupstad.-.::I.dt'.

I(ON~kND" AAN .DB PAARL.-De heer D. F .
Marai. Jl., 1. aangesteld als onze plut~lijlte
vertegonwOOntigetaan de PlAl'l. ZiJn kaotoor
ja in. de IJ ..unc.n Banking Corporation" gebou-
wen en de namen vau 11Iteek8l14Fell,., bett,Um.
geD eni. ~QUIID',door hem bn~llD en
aoaden worden. 'I.a.a,

------------ __ --,_ iBottelar·,v
I
,lhIJel-!.>(tr,Q' Vl."oeger~Mod- JulrHnr.:C8 WlT,andI dutljnL' 11Ofme)T .I

G· P. VAN Z' JL; HotteDk7is liiolland

;, IECI'!JteRi,jq' Hendrik Johannes JVendu- AfSlager, A!gemeell e!l I .
~e~ant ~ __ ~.~..~---- ~~------ ___
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-Kaffers tenurgeslagen
VnlJDrnG 11 Jc~r,-~olgena berIclterrvltn

VrIJburg bebben de l!aJfel"8 een kopJe to Gam.a
~ PP II&nge~&llen maar 'Worden t
na '\'eorllg< III nuten vecbten nderuggesl.ageD
aa ouza z;do D b ZO er verhes
je IITi'el"8 en plu t.BelfJkevo Il rL9l'8keere tern;!' eD lIVorden hier b

til ee dage I H)r l"l!cl t lJUJen

tatie en dia VaD den heer Fairfield daJ anderen
weten dat iii: openhartiger met de:n heer Fatr
field sprak dan daar geeegd Ik ui l'erldaren
wat ik aelde nu dat ik verplicht ben !nlb te
doen Ik vertelde de I boer F&1rfie(d dat een
der red&Df!n WMrom de beer Rhodes gnarne
blit protektoraat 'II'1lde hebben "aa dat bÓ bet
JoodsalrelUk achtte eene Britsche macht op de
grenJ:6lI te hebben zoodat n;.geval een opatand
te Jobannesburg plaats vond h, III s.taat sou
z!Jn indien hn het nood goordeelde d e macht
te gebruiken

Later gaf de heer CHAMBERI AIN aan
de hand dat de doofheid van den heel
FAIRFIELD hem verhinderde JUist deze
belangl"IJke inforrnat e te vatten I Op
28 Dec 1895 voor men JU ZUid Afrika
nog lets van den Inval w st r ed de heer
FAIRFIELD volgens den heer CHAMBER
L4.IN dat dr JAME80NS macht gebruikt
kon worden om deu opstand te Johannes
burg t{lt een toppunt te brengen

o T ne... het, ertrou wen dei" samen
er Iers, otkomen wegdroeg De heer

'H DEll tf'Jegrafeerde aan haar prtvaat,
z J verd gebruikt om de ondersten
g Ier Tl nes te verze.kf'lren De Lon

ë e he T U.s komt er maar heel slecht
f en \ eie der B itsche bladen be-
eu het dat het eerst-e men wsblad

u het Br tsche rijk zich nu Voor de
t veede maal Toor zulk", lage doeIelO len
1 et vindsri Dat MISS FLORA hare
adersreuning wet enkel om doo ve noten

~ bl jk t Il t een telegram van den heel
) H LLI I li waarin hij zegt zorg dat
I R \ I are aandeelan krijgt Door het

op d [ punt ondervraagd ,zIJnde
xirdcle de heer PHILLIPS dat dit

Kapenaar OV6! leden
Dr LEYDS GESTEUND

Lo:llD&N 10 J,,~r - (ReuI.".' _ De beer
Attwen ()x burgemeetlw .an Kaaptrc.ad I!!I ID
Londen overledeo

Het wordt guegd dat de Franaehe koloniale
pvtjj dr Leyda átelUJt.-PortUgal en Delagoabaai

DE KOLONIALE PREMIERS

HET NATA4S0HE OONTINGENT

LoNDEN 10 JUNI - (lleut~1') _ De COlte.
van LIssabon" erd beden beropend DeS Konmga
&aD8praak bU diê g_el~ellheld hield ID het voor
nemen YaD de regeermg om verbetenngeo lAD
t. brengen III de haven van Delagoabaai, alwaar
glllg bU ID de aan8praak voort Portugeeacbe
beerschllPp I moet aangeboadeo worden

De ed, heerEaoombe premier van Katal die
morgen per NQI'ham Outie amveeren uI zalm
bet Hotel COOlI tl1ul8 lUO alwaar de premlel'8
der andere KoloDlon ook zulJeR vertoeveD

Het Nat&lllCbe contiogent 18 aangekomen en 18
te ObelMa Kazerne gekwartierd; alwlW' de ber
tog nn Connaught morgen al oe kolomaten III
revue lal nemen
De Oasrina 18 weer van eea docbter bevalleD

ALLERLEI.

Verbrekingen der conventie
De heer Chamberlain en do jingoes

w lien niet van al bitrage op gesch lp un
tell oru Ient de beteekems vHl de Loll
densche conx ent e hooren Dat zelfs de
Engelsche Iechtsgeleerden op dIt punt
verscbtileo toont de volgende mededeelmg
v III de Dally Chron ete

WIJ hebben redenen om te geJooven
dat de regeerrug de opnno van Sif Richar ct
Webste proku eur generaal heeft mge
wonnen op de twee punten van de Imml
gI at ewet Oil de VI f'emdellll",en u tzett Ug8
wet u de Transvaal Sr Richard Wobstel ij

opin e vas dat do eerste absoluut tegen
de Londensche conventie "as en de an
del e waarsen Jul jk ook Aan den au
deren kant professor Westlake een zeel
hooge a itor te top iutai nationa I recht
d aaida de pOSIt e net om zeg"en le
lat le ~l tzettwgs'I\et'\\aarschl)nl jk t-gen
de convent e was doch dat de eerste d t
:wkel n et '1\ ss 1ndsr daad al le fel ten
\ oorz ol'el ze onderzocht Z Jn toonen aan
de nood7.!lkehJkhe LI van een uitleg ~an
een on lu del Jk en lOB gesteld dokn
ment of an leis dat het Verval gen moet

doo een JUeel bepaald !llstl li

Een verra<\erlijke aanval----Dr LEYDS EEN PROOESSIE

LONDEl'i ] I Jl SI -(R iter] -De heer Gee
een pol tiek bean J l.e, 8 net een eskorte van
300Slkhs VBnhot oorste re ment l:'uuJnlJ.-mfJ\D
ter g en twee kanonndn verradorljjk aangevallen
door do uboorlinger; n de Foeh vallei d "ht
b I de Mgl aansche grens Dr e officieren waar
ouder de kolonel ,,3fdon gedood en nog drie
gewond Het verlies onder de manschappen
was ook zwaar worder do vUftJ.g gedood of
gewond

Dr Leyds UI naar Borl n gegaan
De Cal adeesen zullen de kolon ale bereden

mansel appon bJ de jub leum -pl'Oj:C88leVOOI'gaaD
en die van Rhodes a zullen dicht er op 'Olgf311
De Kolomale pram ers zullen b unno respectIeve
eontlDgenten vergezellen

KAAPKOLONIE
AANGEKOMEN

ADMIRAAL RA W80NHet jubileum
SI M( ~88T D 10 Jc~ (Rf" Ur) H M stoom

seh p Il 1r'0 s van de \\es kust aangekomen
Admlrna Raw80n lS nog ll1U1 bet beteren

Geen hoop op herstel
SUCCES\ OL CONCERT

MALMf" ('I y lO J N ("'J cc I) De dokters
hebben alle hoop voor I et borstel a] dell heer
Mlchlel Berg} 'roeger sergeant at arms 0Piegoven
Eeu zeer succesvol co eert opgekregen door

me) '"\ erdmuller ,oor bet bIbIotheek fonds
werd g stern ond gege e

Rhodes te Kimberley
YR JWlLLIGER8

K II F: In 10 J N - (lIe Ier) _ De Deer
Riod .." kwam boden 00;:; b p .an H I werd
ontn oet door de heeren ( \\ 1am~ kolonel
HaIT 8 Hen Rob nso " ]'i IJd Behal e deze
beeren was er u r.a IJ ~ na I u Hle"ll p J ot phi
fonn toc de t e (lr eerde De heer Rhodes
vertrekt Zondag I aar Bulawayo

Kolonel lIarns beef een I ood.chap on vu
IIcn helD vragollde hoo eel u an. I appen I J )Jl

het veld ton k uneD plaatsen Een aantal heeft
nch reeda ungeboden

Terlrouwen

)lA-BRIS we 1
n IJl deze kabelg IUUDe

rden-r-aagd v 0 al I or-" r \VIL

! ~'1 cor RT \.abllaantle ue n. ~
sr \~!LL!\M dal

\\ as .. n
hoewel Il. t betu geu 8 ut

1I tonde dat de le del s aldaa<r
u LScha vlag 'l>lIlren en d t tie

OD:E hun de p.ekerhe tl had ge
lJ J nv~t \an plan was op de

<lell Was J. { ee

Een engel in het ho!

K YDER1 F.Y 10 JUXI - (RefJu )-])e JOl ge
man genaamd HOlll) Angel werd heden tpr
strafz ttll g verwezen wegens ml;gebrelde dIef
HtaJlen b!) z ne bazen de beeren Oh ver &, Co
Het werd be .. eerd dat h goederen had latell
verkoopen door plaatse I ke af.1 gers all[] WIe
h I voorstelde dat be! lap]cssmollil nor sters "a
ren d e h I gekocbt h dUt de get ge s bleek
dat b I gedurende de laat~te I" moru del £171
ba I ont'a gen van goedeIen door ue afsltgcl8
ve kocht

ZELFMOORD Itegen kost
le Bonds-.

POl EL ASI li 11 J ~ - (Beule) Een
persoo met uame Herbert Sau der. die alhIer
onlangs van J ohll ncsl urg "as Ulngekomen
beeft z cb g stern vond om bet leven gebl'llCbt
door PrwslJICh zuur In te nemeD

ugen 'an Ollil
n IJ.. hulpzaam;
n en il

\Jt
w.
en B~tTeni
1 amll.tten per-

u g'e&"Ullrd te

HET JUBILEUMVAl EN. I (JL \ waaraan oon DOOtur
ger8 zullen deelnemen zal bJ gelegenhe d van
bet Jubileum te Dordrecbt gehouden wurde
De regeer no heeft voor dat doel .£ 100 besch Ic
liaar ge teld

JOUA ES LR verheugt zwl tl an. ook 0
'«z t van ecn .fau ek d e 2:2~ ton ~ per

leve en I erba d met de fib lek zIJn
rkoolka ners voor t ;Jreier eeron an

n produkt",

MA ~tF.S U y II Jl'" -eSpe aaJ)-Opcen
vergadenng hedellu \ 0 d gel ouJen "ard eon pa
ng besloten bet Jullie m te vwren op Woe s
dag I dezer Process 0 ,an schoolk ndoron
en bet publ ek aan I et hoold wllarva I ee ama
teur muz ek korps zaJ Z Jn Villi het malf shuts
kantoor taar bet stadhuIS alwaar bet God save
tbe Queen zal gellOugen en een kODluklUk
saluut zal gevaurd worden wWirop de scbool
kndere getrakteerd zullen "orden In dell
nau Iddog zullen er alhlet scbeapele I Z lOop den
recreat e grond. Een algtlmoene i1lumlllatltl
zal des a onds plaatB hebben en de Dgezetenen
Zt n verzocht (m hUlln~ wonIllgen gedurende
dell dag te decoreerell Men s van plan mlD
stem £ I00 hU elkll&r te Lrengen voor bet bou
wen Tan een coHage hospitaal z lIende alzoo
een Il?rrr.anel t gedenkteeken van deze gele
genbold gemaakt worden

Lr iLUIMEN

deel der
Id OT'll'uzenw nnar oen ad er

Ilemende hoofd dor Kaap-
Il verkoop ng vall zekere

bet pol t e .tatlon
"Il1 op 10 Jul ek

ru"e~ten Z1Jn
uaar Veld

J Ir H.umm
!{etnrende
kou echter

O~ZE LEZE l
tent e Uil bet wan
sel e pol ten zake e
ge onden rut ke eu !.Il

I I?gende d e pJaats znl heb
Ze adv

EE ES(; 1'.'1( -De ut oerde
zen leeseh n An.~tral e bebben "an
ten n Londe gekabeld d lt z 0 ()()()ge.
sel apeu zeoden Ler erdeel ng 0 der le an..
Iln Londen t dens do Jubllile feesteu ')e~ e

kostbare gift s zoo vat £tO ()()() waard I ~UAlJETH q.Jl S -(Reute )-De
KA!! f RIERE E RIJ zegt bet /la del. idv r I -.triBche trams gtngen hedenavor.d

te I eb ad te Pretoria dat 18 de oorZllJlk b, t POR r L -qt aar het zUId eInd on
nemend] e d deden toevoer vnn arbeIder' eerste twee eie tellJng
tegenhoudt en als men d 0 weet te Voorkomen '-ng8 de ,. oofdsL
da kan men gerUit ZjJn dat er 0 ervloed wekten lP oote bel&Ug -q:EID
an n14tur~Uen Ilaar de gOlldvelden zlllJon trek - 0

~e EE:r-~ ..:~ ..A..zI~TES -Het wordt ge.eid dat men zoo
be? g IS n de stratell van Oost Londen met Qn~ lf UISSTAr ll-;;:;-:__(R
hot teekene an pettt ~ tegen Imm gratIe "tg(\() er ng VaD de lette kund ge t:
an A. ULe dut de trafiek belemlllerd lIVordt IIChaj)pl31 lke vereerug ng deroo8tel lee r

door de sobare van men8chen om den per ".-mf -'f)edenm1ddag nfllCbe d ge omo;~: nee
soon d e de pet t e. ter teokenu grond ge.ch. nk gegeven aan den Leer' Lardner Bnrk
n\lem t voor :li Jn "ertrelt DlIJlr KIDlbelle d e

E , ES EN -3() oprecht geteelde geregJ8 !'troon .. ervolger z,)n post te aan ~~nl aar al!
treerde czelbengsten !4 t{jt I ~ ba den boog =:ee===::
LU len te Culesberg op Zaterdag 1~ dezer pu NAT A L.
bl ek ve kocht wrdeD Ze komen direkt nu
d~ beroemde Piko ( ountry Jo. le F a m Noord
\me ka "aar aU le hoer Luke M Emerson
e genall! S

(t: G -"\0"
w cl beer 1 J R Uofme) r met den pr)s
(zilveren lepel) door ho n behaalu op deu Jon:;
sten gcb etwedstr d n erband met de R fie
club del Z~terdag plnats ond De heer Hof
meyr maakte 'lI puuten Wu ku Ilcn lue bU
vooge dat b, !JU een vor ge gelegenbeid een
!IC< re van "pullten beeft gemankt
RIOOES F ZEn - Een Port EI 3

beths h blad deelt mede dat ee ge n"n8 I e
v n de Ban de I eo Hboden gHnI."IgJ h ! Le
as hnd dant te staan voor Port I I znUctb bJ
de olgende elekt e De heer Rhode. 1'td
ecbte boc!anlct en bU had Keen plan om een
ander d ~tr kt te ertege woord gen daar Barkly
West bem zeker weder n bet parJ~meut zoubrengen

DE HEEIl J D LocH L li' V zegt de
Jf i a ui \ fIl. boeft aangeboden lIIllJ fOllle
TI e e"n stuk gro d voor bet houden Villi

pub! eke !!pelell te gevClJ Al. bJ ala orrer
!!Chtngs Irontrslrtrant van dat .tat on aatl de
ell gers beloorl kc thee e koffi~ zou willen

geven [J plaats van I et afschu dUko b tJnIVsel
d. t nil ede doet kln.gen znu bet h.e1 vat l)l~ter
Z"( D Geen rerkeerde lrenk

DlA r n \ ER - Eeu I.LlJeidnglart keI
over de registrotte '-0 d d<>Of do J/ tt.1 c e
zo kr de I 'On te erken en u tons bluQ pv"!,, e
now,n Wel iit,.as nog to~d(Ulr a&ll toe, \\a7,t
het h "lp nuU ge IreDtl18 erspreldon I El e g Il
hoi echter dll~ datzelfde blad zoader te erkeu
D&ndat bet lilt o,,~LJ lid I! een bnef uli lIfol
tello Uil' ODI blad genc.bt Olameemt, WaarUl
de ~teor hedankt WQl:U t l'OO!!'de. artikelt orer
~t~tl. 0lJ J1le ~d wezt door O?II LaIi4 'oor
ete K~~.. ~. -1Il.t recIll..,~

van bevro
~ agen

lAchte

Het Zuid Afrikaansche komplot
D J I t et Londensch weekblad

J.lgencbt n lol zegt-

Electrische trams

1 \an die
lIen zien IS

.\..lfBERL.AIN

h)t> de
tussehen

RRI:-I heeft

....r )-Op (lene
weten

a

-werkstak~~an Inet8elaars

--Bark gestrand--ZEVEN MAN VERDRONKEN-D HDA JO Jn -(ftt 8) -De NooT'll'e
sal e bark Ir;g e 447 ton geIndan met hou~s
gestrand nab J d~ 8 OgUll. TI or 008tku t
Natnl en 7 va d .. be TI " van
Slecbts dr e worden ger~ n ng 'un erdronken

Het troep~h p B_ ca a IJ! hede IJ ~r aan
komen met de rest der ICT!lche Eu. lieT:! "e

Ilillen
menL \eer
t IDen het
{)t J"..I der
[)ordlg nie
! publ dc,
keiIge gii-
11den v<,r-
t KRGGBR
er Wil ai

De heer ChamberIIUD had de zaal l"erl.ateD
en 8 r \\ Iham Hareour Wa.., be g de u<>groo-
tu li"re le te bespreken 10tn h te ugg roopen
"ord door een bood.>;chapptl an den heer Bal
four Toen ht op ztJn pLUlt&~"rugk V1I<n wu!!
bet hu. een ge" dige storm De le der
der OppOSitIe (Harootlrt) bescbuld gde hem vno
een rB!<S6 -oorlog te koesterer en de lu druch
t gen der kooeervlltieven velen hem met u t
roep(!1l DI de nl< e Dv oorlogllgeest Ic nDl D
deu hoor Chawberlam HU zette lIJn Ir.almer
lIlaolf,( op z Ide en henatte zna oude hame
rende stv1 In g.tdrift en opge"'endc8ll~d
het hil .Un te~elL!l!.andera ver acMel' Veracbtfl1g
l'loeide VU rijne lippen De 1Ul1OnilltMnjUlCbttu
"wlldl' toe til 4. beaoektq 'FO»pz biju

lkL ArO 10 J ~ -(fl. e) _ De verk
stakll1g' vall metselaars duw t Vourt Ur (ou e
velgadenng '''-n eigenaars e contracteu '!I kun
men de e61'lilgenoemdon e-ellparlg de contrae
tcare tegemoet OIUbsn III staat te stelle aa deD
onrerleJlIken e Scl~er melacla"'e het b')()fd te
bledcn Het We k llJft DU 8tl1!taa. totdat de
man DeD toe.telIWIl OOr 2be por dag to 'r, erken

BUla fll3t1'".:.

Z-A Met de voorberetdeélcD voor de vlenog an
maJesteit" jubileum albler op'o dezer

woMit bevredigende vordering gemaakt He
oomité, aangesteW voor de Ult\oerrng van L~
progl'1~DlInD.der f_telukhaden wen ht <le ol
gen&! lichamen scholen eDZ UIt te DOfldl6el
aan oe optocht deel te nemen en 10 andere op-
ZLcht.enbe$ comIté behulpzaam te EUn de mun
clpalttei:t de civiele dienst a.fdeelmgsraad ban
ken, predikanten, dokters VT!Jmettw1a:us paar
de rulter:s, vruwilhger korpeen voetbal WIel
l'J.Jden en aniere clubs, al de scholen ID het
diltrict. wagenmakers., metselaars tImmerheden.
smeden lculper& drukkers., schildera bakkel'tl
alajreCl! laanenm:aJrers., Wlnkel,ers WIJnboeren
IroOrnboeren 1Vlfnk:oopers.,loo ers steenbouwers
en. De eptocht zal om 10 uur ZeederbergplelD
verlaten Iaaga de boofdstraat af In Molen
.t.raat tot op den hoek van Lady Greystraat
langa Lady Greysi;NJllt af tot op den boek VOIn
de hoofdstraat en vandaar naar bet Marlctplel1l.

De IDwonet'8 zullen des avonds van 7 tot 10
uur bunne ...orungen ilhmulleeren
In den avoud zal er een fakkel-optoel t

l~ Een saluut van 21 schoten zal 8 nuddags
a vuurd worden twee voetbal "e.Utrjjden
eu len des rut.mlddag8 gestreden worden ell des
avonds zal er vuurwerk en een vreugdevnur
op Paarh!che khp wezen

onder
I 'le

dl""';

lJ I sto d VI' ..J.t hlJ &lJuadem weer bad
.. erd IlllAr hu 8 g"h ...rl!t &tw ..... dr Ro1Ïll
bpm V"ro ~..~d" Had de dil!aelboom hem )
twee du Il 1. er ger:ulct dan 1.(lU hU ruet m
Q t le e- L O~, ltl ~
De gllllscbe Paarl W!I.lS W(!Cr~Iaa.ndiig op I

n c Q ~ e de berg ..n" emdden Wet'r "!\II
£J("kers 'u 0 erul B kc bOtrIrbad r Il pie".!makers
De Du t...cI egometnie heeft besloton om d

Jubeldag met <"C kl k Le berdenken.

BRAND

GEWONE VERGADERING 9 J('":">l

JOtlANNESDlllW 10 JUln - (&t<$er) - Een
brand olllilltond In een lrolliewlli.kel ID Brees:tra&t
eD breidda Zleh Uit na&! een ~nden wm
kei 'Van een Ohin_ (Troot8 l!8b&de werd aange-
bracht berekend.op'£lKIQ
G18tera:vond brak een brand UIt III eeu thee

kamer m do Lovadayatra.at bewoond door den
heer J QulDn doch tengevolge van de llinke
k:rachtemspanD1~ van de Zarpe IJl die buurt
werd het Tuar spoedig geblU8Cht

Vrijw1lllgers, koude, enz
JOlU!lI>'"ESIro1tO10 JUNI - (lleuhr )-Ken

~Ylng 18 aan de tweede afdeellng van het
vruwillJgorkorp!l gegeven dat lut Italianen en
Fransc1le.n bestaat dat eeue vergadermg heden
avond gl}boaden zal wordeaom te beali!!aen of
bet Ir.otpllontboden zal vorden of DIet
Dol tbermomE_' toonde beden een mU_lmDm

temperatuur van 55 graden en eeo minimum
32

Buna 150 paarden der tram'Wegmn.ataohapPll
'un ,aek EeD paard viel beden 10 de tuigen dood.

RUNDERPEST.
Geen boter voor Natal meel'

p ETE~ 111<11 TZBr R 11 J r x -( RntlPt- )-J
wordt getegd <'at de lDvoer ...n boler alt Il
bunge 8t:lten verboden UIl worden onder
runderpe!t wet

Oran)erlner Mond
26 Atet 1891

AFDEELINGSRAADBrutale aanranding

JOHANNESBURG 10 JUNI - (Rl!ller )-Een
brutale aanranding wordt beden Uit Jeppestown
bericht Zekere heer Brouks Wol dglster n
avond toen bB naar hu s g ng door twee gemas-
kerde:manuen ontu oet, d e hem een \'reeselulren
ela_g aclitcr ~lJl) hoofd toebrachten waarna ElJ
bun slachtoffer be 04:tden

Tegeowoorolg de beeren C W Broers
Ass.C.C voorsitter G J Kr el D G U.lan
A B de VIlliers P A Vlotman P J BooJ
sen ti P J Rel rrf

Noluten gelezen ell goedgekeurd
De sccretarIS rappvrk-erde een ba'!:;: saldo

an £759 138 2u
Nood in de Transvaal

LADY GREYfiR GWI''()

De secretari~ rapporteerde dat Iandrr eter
Moll volgem besla t van den raad de draadhe
nmg 'an do heeren W,eatrop en t-;hapt 1\ heeft
ge nl!pekteero en bevo den lat er breuk ge
maakt was op den weg zu h dden echter be
loofd do he.JUlng b nnen eea e maand t-e
ten Goedgekeurd

PRETOIlIA 10 J(,l1l - (Reute ) - Onbevre
digende rapporten ko me ID u t de buitondis
ricten betreiie de de koorts d e ll'cen teeken
van vermmde'"lDg toont e I de nood 18 zeer boog
Een goede som UI all ti gecollecteerd om do
noodljjdenden te helpen

EEN DINER VEOE\

De volgende wegen werden aangenomen ter
prochmatie al:! Ilfdeelings~egen
(l) Van Eddysbrug {) er Dr efon en naar

Groer berg en W'azenwakersvallel en Bo e.
Koopma '''m er (boofdweg)

(2) Van Eddysbrug over Houtbaa naar On
der Koopman&nv el (tak"eg)

(3) YIllI de plaats Nabugelege tot den weg
waar bet mvalt II no 2 op de plaau Ol phant<i
kop (takweg)
(4) VM de plaats Ju.khalsvle naar Rosm. s

rIVler (takweg)
( ) Van de plaats Hexbe g alar de plaats

Slangt" v er (tah eg)
(6) Van don afdeel ngs veg op de plaats Dr e

fonte1l1 toOtbU d" plaat. KrulJ!bof (t....kw~ )
Op voorstel van den hoer Kr el "erd de "eg

van FmuBchboek tot aan de f rnnsehl oekr
op de plaats an den beer T elma lIhll er[,e
een takweg gemaakt

l~sl.crElRS RAP ORT

Do secreta,8 Jag het rapport an d gou
vernemeDt. Illspectour over af1e..1 n" raden
De secre arlS bracbt onder de aan(hcht Ya den
raad dat er nog £ I ~3 3s dutstaande be
ItUltmge waren tot bet Jaar 18 6 H I \\ Ida
dat de ra~d er ovor mocs be8lu teu daar d
Inspekteur op bern neer kwam

De beer A B de \ 111 ers stelde oor ei!ne
kenDls.gennK te pnbhceeJ en In Il /)!I I pn
o 8 L<.u d dat de acbterslall go belast n~",n be
taald moesten worden b nnen eene maand en
b I gebreke gerechtelIJke stappen
D t wo "<It aangenomen

De beer D van der Spny een der ud
tenren van den rnad ver!lch ende v
gader Dg ow te khgCD ovcr de dat gl e U
de mun clpal telt met bet IlO den ~n d Ol
gavon oor de repJTatlo van de Hoof I.t na
HU wu aan de haud ge en dat do raad eene
COD1m~le a.fr~ardigde nar de mUn e pa.l te t
ten e le SCblkkingei te maken om de 8 raat
n ooter orde te boudAn daar er veel oer
d~n slechten toesta d an de straat gekla.agu
<vordt
Op voor,;;lel aD den I or A B de Vllher-s

wordt LJeslotell de I 11010pal te t cr aan ~e
heru ner"n dat er V "OOger een beslu tg non en
was qat de n nnlClpal te talle d e mllllUdell be
rekoru .. mo st mle ereo

JET lO EUI

De heer Septlmll8 de Villier-s vers h en lO de
vergadet1.t1g en deed Ulnzoek om cane !ph voor
de fe\lSt er g U, cl e gelegonb"ld

Do Hud besloot £'2;> voor dat duel te ge en
onderworpen lllUl do goedkeur g a d~n au 1
teur ge erna I

De \ oorutter laB een tclegmm voor V8J bd
landbouw Ir.antoor verzoeke xle Jen raad om
tweo leden ta beuoemeu um ol' de runderpest
comm ss e werk1.aa.m te zu n

De beefeu Boo)sen en De , II er8 werdel
daartoe benoemd

De heer De Viii ers f r:Jcnt onder de aa dacbt
vn Ide vergade ng datde voon tter de hr eloeLe
bu nenkort zou aftroden als de commtssa 8

eo re dimt mag1slrlUlt Il stoelde oor dat le:n
bJ I e gelugenbo d ee afs be ds adres door d
raad zal worde (langeboJen
De ageerende voon HoCr eu

hers worden benoemll zooda gadreg op LQ
stellen Aan diezelfde c.oruru "" e vo dt ook
opgedragen een adres op te 8te le OD Mn
den a cuwen magIStraat te vorde aar seho
den

De beer F J Dugo Dal)ostlphat leed as
zoek om een afdeel g."eg,.. doer zun pi a g
gaat te verleggen Oof een afsLand va 0 u ren t
142 yarns

De beeren Vlotman en BooHen werden be
noemd om onderzoek te dOt of d genen door
wede weg gebru kt w rdt er el.!! op egen
haddeu

De beer Vlotman dae! t dat t loog t( d was dat
de Hugo s r VIer bra~ wu g68ch lderd wor
den Ann den secretar ~ werd opgedragen bel
werk te laien doen

De beer Knel vroeg om een ge Pupen OUl n
pLaats 'an do tban. bestaande gnppell 0 er
den Frnn!!IChhoeksehen weg te worde gelegd
Hem w~rd toogelltaan dr e gnppen op d e wuza
te verbetereD

Hierop Verdaagde de raad

nu

PAARDENZJEKTE

EEN GUARD BEZEERD

EEN CON< ERT

JOIfA,NNESIURG 11 Ju!'< - (Reuter) -Een
komphmen.ta r d ner werd !f18terayond aan den
weleerw Darragh lee "8a.r'an de EpIst'opaalacbe
kerk gegeven ter eere Vin !Jn 10 Janger nrbeid
op dSIl R cl

De wHue, za cp delnlC dor paarden 10 hot
Hf delbergscI e d sIr ct neo Ilt onrnlSlblrenu toe
Een spoor" eg bard genaamd Botha ter

w Jl h r ltUlgell aan bel koppelen Vng ver
zrumc.s een p n In Le 8teJreA zoo er nood g was
ter 'erzekorlng 'an ve hgl. id De terllg3tootl g
der rlltUlgen deed de p n u tsprlU~ en deden
ongeluklngen man n het aa gez ODi trof zoodat
hU bewust-elo08 was HU wer j I aar het bo.p ti a
vervcerd
Een ronk concert zal mo 1 en gege, en worden

ten ,oordeele 'ao bet Cndw Illlder fond!

OORLOG.
De Porte ontkent

cO~L'ln~SHg IJEI\OEMD

L !'<Df.N !I JL~I-De Po te ontkent offiCIeel
dat er "reedberlen door do 1 urkon te 1 belll!alie
e Ep rus gepleegd zLJn zo ah door G ltiken
la d beweerd

Do ambassadeurs hebben cl e co II n18Sle~ van
expertell be oe nd hoofdzakelik bedtaande I t
attacl 8 om respektievelIJk de kwesL 08 IJ wlte
dQ grensl, u an Tbeii8ll.10 te ond~r7.oekon
alsmedo d~ s bitlevergoed ng en cap tu abo
De rapporten dez r oom II a cs zul en de blll!lS
voor verdere 0 l-ie! bllndelrl\gen U1tmak~n

In str1jd met het geloof
LOSDf;N 10J~NI-De D l~ \i"6kondlgt

aa dat Fewfik Pasha, Mn d" nmbas.sadeurs
I eeft medegedeeld dat bet I str Jt! UI met den
Moslem godsdienst land terng te ge en dat
met blood overwonnen we d De Du t8che
ambas.sadeur :regt hetzelfde bk d verdor onder
ate I It de bewerlDg 'n .F ewtik Past a

Er 18 eeu alllemeeoe IDdruk dat Du t.schland
DI t samen .. "rkt met de n.ndero mogelldbcde 1.

De Porte trelct terug
LO\IJE~ Il JUNI-Men gelooft dat de Porte

de vor lering op I bessalul al tel ugtrekken
behalve ee d strIkt ID bet I oorden ell dllt ze
ook aadere vorderingen zal w!Jz geil

OPROERIGE KAFFERS.
[Heuter te-leg "amn I J

Bereid om te gaan
Qt;EESS 0 ~ 10 JnNI-De rree p. e•• kon

dg aa dat vUftiu ledell van de plaatsellIke
v )wllhgers oor het oorlog"veld bCDooCtgd
zUn

Geduren le den ochtend telegrafeelde maJoor
Bell n:uu WhIttlesea vragend hoevele mllll
scI appen hun bereden afdeelll g 1 dien belloo
dlgd verschaffen kon

Zoodra de voluntH~rs benebt ontvmgen werd
bqn sergMnt-mll]OOr bestormd door Ippl c.1n
teo
Een spec ale parade beeft bedenavond plaats

om de namen der 'oluntl8l'8 te ontvangen Lil Hl I:: ~I OOR" EGBS

VflJ staa tsche Volksraatt

Voor dienst in Beohuanaland
Gun \USRrAD 10 J!;); -Dr e officIeren en

50 mauschappen van het eers e CIty, 'lj" Ill!
ger korps hebben last gekregen zoo spoed g
mogelUk naar Becbua.~alaud te gaan

..

Vol geestdnft
Oosr LO\DI'.:-I 10 JONI -Do KafIranan

rifles Z In door het vetdedlglngs departement
opgeroopen vonr dlOnst I I Bechllanaland. Een
ergadermg sal hodellavond lO' onden worden

De manschappeu Z Jn vol gees dr ft

g belIg met de begroottna;
n d. dl8Cu"",,,c o.er nauw
c stellen totdat de ~

MAGISTRAATSHOF
CIVIELE ROL

'tlere1dwill1ge voluntiers
"I( 11 JUNI -Op een ergader!ng

rtllee gl8tem vond belegd
-"rdec "oInIltiers voor

één honderd
tlDderen

·"81

dl!f heir C IJ. B opr. A B If) I
BWEM 0 r: Il J XI - De raad fen

weoj!"t nu de klO.,.t e ,"alJ nauwere ume D
m dclag "erd doorgebracbt met preh.uulllUt

DO~DERDAG 10 JC\I

~ GLAl DIffiG C'S Y IERM'.

Dese 1'(18 een eltleh voor £3 O. op C(

aahuldtgtle r"kemng De beer D J \ a
SPill verscb.een voor et.«<ber , erweerder
"<li ProVlJUonee e u 66prllak met ku.t

YrE VILLIERS "8 J R Ol

'>h voor .£6 10. op een schu cl
Spuy verscheen 00

voor 'erweerder

Transvaalsche Vollesradeer
der
..f

O\DER\\ IJ::l 1::'; pr BLIEKE W£lUO

Jh lf 1 gro n RW ]

d
10 J il«I I"llf'port ove.r

\I !'tier oor den eerl"t.eD ,
e a!(c ~nl1 ofl(}_U
" ~e <:dell 'Jl

d. redenoll 0 rl1: u Q.bou ~ea du I
I:t genug \Varen en d~ dr l'l=arelt li"

-eet dan our do leller der .. et. lI'lI

~ werd belloten op
~ rin WollU1r

~ 'ln&l'O.....

J 8

Deze w 'een e
bewIJ' De teer' HJ ct
el8cl er e de heer V.n E) K

Ue zaak we d u t,,61 teld m"t lo >
beJdo FLrtUen tol;> Jul

'1lUl ng VlD

A n LE nOL:': .. GE Jil E ti TZ

Deze wa, e e ach voor £) lOs
alacb t T!!Cekenng r tgeste d tct 1

PRH nAil J - De r&4d beeft mul
groo a ""rderbe d beslot.eD cUt JJ Juuf
eeD oIRe eele vab t e dag r.aI l n al! blijk
VaD "cbun!! voor d" kon ng n rosaGIV~t-nI'H
tID)e

Een ongeluk
Een ongeluk dat Wilt meer ematig kon ge

w_ lJn heeft bier Il Maandag plaatIJ gebad
Een )ongebng ODgeveer 13 Jllar oud mei nllme
F Dijfentha~ werkzaam un Lady Orcv Bmg
stil-be als telegrafist Irw~m gereden per hic) eie
Vlln deu kam van 1l elllngtoll n~ar de Purl
JUt wae ,.,.i bat, mll;lr bil Md g06ll licht Een

kll'aJD ook a&nserede I zonder lIcht "1.0 de
l'oen .de 'lf"ieltlJder bet e m i'ewur

~ er"l1 br lil deu "ti "&\ lai bl! al
\

~HuVOEG";"; ·-
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