
Of voor eenig red.Il:,'Wm.Arhm
gewerkt wordt, ~ er !')I!!~~~
STEA.RN'S WIJN: EN
vattendtl IJzer). Voor YMn_~.ft
zwakke pvr80ncn over .~_,
ideaal tonnic. De, kostbal~ ~!!It.lIDdIc1ee'1en
scheiden van Leverlt i~ ,
bt'erlijkcn wijn. ma seer .wkeliJbD" •.
drank, Emulsion of Sel at iOD , .er P'lU-"
treffendo t~rwijl het nl de; krachtige e,' alltieve.
bestanddeden van de oli+. bezi~ IOD~r da~ de I
minste van den naren viscb-r ... It: Jean
waargenomen 'worden. ;Te krijgen bij. alle I

Apot bekers in twee grootte~.

DEEL 68•

•Publieke Verk
VAN

EERSTEKLAS
L.:V.~~ttE DAtJE

&~

LOSSE GOEDE"EN
TER nUT8K

BOT RIVIER,
AFDEELING C~\LED<l>N,

OP

DINSDAG 21 December

;

r

DE heer P. J. DE KOCK. P. J.
zoon, sommige zijner waatsen

verkocht hebbende, en besloten heb-
bende zich op het dorp W oreester
ter woon te begeven, heeft de-ender-
~teekenden gelast publiek te ver-
koepen :-
1.-LeveDde Have.

.jO Eersteklas Jonge Schapen
3.'iO " Ooien (2, 3 en 4 jaar)
200 " Oude Ooien
80 Stook Ooien (goedgeteeld), vet

en geschikt voor den Slachter
20 Oprechte Fransche Merino Ram-

men (2 en 3 jaas.oud)
Paar Eersteklas gedresseerde
Kar- en Rijpaal"den (Donker-
bruin Hengsten, 4 jaar oud).

II.-Lo.- Goede....n.
Eersteklas Kapwa~rlD op Vecren

(zesplaat8en )
Eersteklas Nieuw Bokwagen
Lot Ploegen- en Wagentoigen
" Riemen, Trektcuwen, ,Ket-
tings, Jukken, Stroppe~i ~nz.

Zweed8Cbe Ploegen met Steilen

sche Eggen
Lot Vloergereedschap, 1 Lot Draad

'1 "Graven, Pikken, Vorken, ers.
I Kruiwagen, Water- kar _
I Lot Timmermans- en Sinids-

gereedschap
Half Leggers, Halfaumen, Ankers
Gelooide Bok Vellen, Aluin Leer, enz.

UI.-Hul.raad.
Kleeder-Kasten, Tafels, Stoelen,

Sofas, Ledekanten, Lampen, Glas- en
Aardewerk, en het Keukengereed-
schap.

VMenden, komt allen nasr de
Verkool?ing van ons aller vriend
PIET DE KOCK. U weet hij is een
knap Boor, en 11 kan dus iets goeds
Terwachten. Hoewel hij ons dis-
trikt gaat verlaten kunnen wij hem
daarom toonen dat de vriendschap
nog voortleeft.

Komt dus en koopt, allen zijn
welkom.

P. J. DE KOCK, P. J. Zn.
llempers, loon Il lrtge, Uslqers.

U.ledoD,
1!) November, 18f1i.

STE LLE N BOSCH.
Publieke Verkooping

VAN

HUISRAAD.
1\E Ondergeteekende, gela&t door
U de Executries Testamentair
Tan wijlen mevr. A. H. MADE&, zal
aan hare woning te

COLLEGE SQUARS,
VEB1WOPEN OP

Vrijdag, 17 December, e.k
(Om tO IIr '.m.)

Het gewone assortiment Huisraad
zooals Ladekasten, Kleederkasten,
W aschtafels, KleedtafellI, Rondo-
tafels, Kleine Mahonieboutenta!els,
3 Kleine Tafels, Sofa, Boek-rak,
Dubbele Bedstede met Beddegoed,
" Btretehers met Beddegoed, Leun-
ingstoel, Commode, ~BufJet, 12
Stoelen, Spiegel, Keukengereed-
chap, Emmers, Glaswaar, enz.

PJtfUL D. CLUVER, Afslager.
Stellenl>osch, 30 Nov. 1897.

,

'.i'Q" DOl\PE .

Gn¥~OI:'

--0-

VAN af en na 1 December, 1897 tot op 4 Japuari 1898, ~~
. pleizier-reis kaartjes worden uitgereikt tUS8()ben de statie~ als

hieronder :- ,
Familie IKaartjes.

Kaapl!Che GoUf81'll81ll~~t81 Bij het toonen VIUI een certifiaut, verkrijgbaar
Spoo~egen (p~~teehlke elke Statie-zullen familien die nie' minder dan 3
boekingen op de Wijnberg en of 2de Klasse' KlW'tj"" !naar deMltde '-I:emllllill&:
SimonsstadlijnelHlitgeeloten) voor (rf.ta,!,!"" oMu 1~Omijlen word~ dU:ewane

enkele pM)lIen voor de dubbele re&; maar
£1 88. 2d, Me kIa.ue, en 111•• Od, 2d. k~

. . y, ep voor tU&ta.H1ju,f!'l"_ISQ",,,';_jleR,~ .. ,..__,iIfte,-viel~en
OraDje v~-sta& ' Gilu- ~gewone eDkele,pMJ&en. , .. . "~ ': i •

nrnemen hregen. I ZOO een lid der familie _eermg 18 om v60r de
teru& te keeren. bD het recht daIUitO. vaD den StaliielP8'~

. verkregu wordeD. .

j Gewone PleiZte~-r~is KaartJes.:
e ' lat_e, 2de en ~e KIu_. Retour Kaartje. ZUIleD
g. ul~e"'!~t (oDdge_n ... n cfiatantie) *egen de J8.Wjm'J.&~lrré!dlf~bW·;ni

re"pMJ_, ..

}
late, 2de en :!de K~ Betour Kaarij. ..ullen

Spoorweg. van :abtaad) worden uitg.reiki tegen enkele
helft. . ,

}
Kaartjes tegen verminderde prijzen

NederlAndache Spoorwegen. tullllCben MideleD ,Vaal RiTier Brug en
dor N,Z.A.8,M.



.'

KOLOSSAAL
~l't "iell1lJs-YerffI(Jlli"J',-~~elfllJe

wOIIdeo;l.n.:d VOOR~ eD 1898;
onl'1leht.~n het dwars- Een reuaac_htig Sucoes.

bUkWi~k zoo-

\-~,
r'i~~·t:J.~

~." 'lf

"_.

~
:,I' l

t_-<
t'.

TOEGANG8-LlABTJE8.-Bollea, .£8 SI
ea .£2 21. 8t.oe1a!a, lie. Pi" 3e. Galerij, 21
Kaleier Galerij, IL Militairea laIfJJrija. DeareII
pall ~ balt lIGht liar optil. Beade-ïaaaiek 0lIl
8 uv. Vroep tOIPIIf 0lIl 7 lIV. Galerij, N.
extra. 8taOi ft Pi" 1..

moeten den kor tsten
waarin zij het w~k

te voltooien. en moeten
bcl~~,1ew:' le borgen voorzien

vervulling VBD

borgen moe-
ten de 1~:\Z<l,ndlene tenders onder.
teekenen.
•De laagste

noodwendig
men.

Z. .A.~Z. Genootschap.
DE Jaarlijk8che Vergadering tal

plaats hebben aanstaanden
DINSDAG, den Uden- dezer. des
avonds ten half acht- ure, in ht.>t
Kerkgebouw in de Langeatraat,
onder voorzitterschap van Ds. E Z.
DE Bsss, Predikant te Drie-Anker.
baai. De feestrede zal worden uit-
gesproken door Ds. van Linge~,
Predikant te Simon8.Jtad.

Namens de Directie.
P. S,MF"~ ..

Di~ct.eur en Sriba.
~~, ~ Dec., 1897.

Departement H)or Werken,
,Kaapstad, ~6 November, 1597.

BENOO,DIGD.~.
De~lir voor! ,Publieke
- - ~erken'

AAN
.s
1

APPLICATIES voor de betrek.
king wn Qnderwijzer of

Onderwijzeres in eene derde klas
prevate ,chool te Malpas. tUnen
door den ondergeteekendeontvangen
worden tot 30 December aan
staande. Applicant moet lid wezen
van de Ned. Geref. Kerk. .
Getuigsohriften van bekwaamheid

en goed zedelijk gedrag, eene
vereischte.

Onderwijs moet gegeven worden
in EngelsClh en }lol(ansch. Zingen
zal eene aanbeveling wezen.

Salaris, £60 per jaar met vrije
logies. Billijke reiskosten zullen
betaald worden. Voor verdere
bijzonderheden doe aansoek bij

L. NAUDE

}
r, TENDERS' worden oor

het oprichten van ren
Ramen overdekte w het
uieuwe Valkenberg As ,Mowbray,
waarvoor het, Mate aal op 'het
oogen blik reeds daar ' .

Teekeningen, Speci katiën, Con-
ditiën van Contrakt, en Schedule
van IJzeren Raam te orden opge-
richt, kunnen ten. ka r van den
ondergeteekende word 11 gezien.

Tenders duidelijk g .erkt "Ten-
der voor het oprich van over-
dekte wegen te: Valke berg Asijl"
zullen worden 'ontva en door den
t'ortrolellr en Alldit sr-Generaal,
Kaapstad, tot op den rpiddag van P.K. Rhodos,
Dinsdag, 21 December :897. Dist. Barkly Oost,

Tenderaars -moete twee be- 12 November, 1897.
vredigende borgen st len ter be-
Iioorlijke volbrenging ht!t kon-
trakt, en zoodanige li n
den tendor onderteeke

De laagste of eeni
noodwendig te worde

a: S. G

BENOODIGD,

i .
'1 ; ..'" .. ,. i ...

Bolindet Zweedsohll' Stoven, ..
.~ ~ I • .' -', "

Engelsche en :'Ameri~8Che ,gt()V~~,
1[essenwaar en ~oplB&t, . ··t~Q!Jf;:;~E~,aj:~;:~>'

Hang~ ten Tafel- Lampen.,
, . .... ~ . ':.

Bedsteden en BeddegooJI,'
"'o' . ' .' j'

. TE •

, t. Kromellenboog.

(
~

J)E:
. wm~
.···Uetr

....It•. naar·.
'.j-,.
, .

R~~_ !RO$$~'bo.
s'TRAN'DSTRAAT. KAAPSTAD.

DE DE

Rippingille,
ParafHne
StoJe~..~

-,,_ .~'-

reiskosten, gestaald door
kW.J.&I1~8. zullen vergoed word-n.

~a.agde uJlplicallt
~oorzlen "an een olIIl£. r.

wilillAll'll·l~~ klas spoorweg certificaat
balf prijs te !'t.·izrll.
Ds. J. C. HEFEk,,. V

oorz. !:)efl. Commissie.

I.
"wel iUf
1Cotb
be"OOJ
koc,pe1'
·-verbuu
Det.8b

II
méll ¥li
)tuisen.
geriefe

II
I~,a
see, enn
bou~
zij bi04

, , ,

WIJ hebben jni" een.;'_' bezeodlngv8n oPremelde 0Iltv&.nle1i. wij bieden
ook aan :&1_ • TalDpJJpeD en. ..Pl••bI8~~

Lawn- Sprinklers, Liwnmow~ '1'llble Mao~- Wlllicbm&cbtuea, WriDBen, Di...t
Vleeschllafee. ~. .

" FloorlDe," &nitair8- Vloe"ernis, in venebeidena kleuren verla1lbau'.
"TapIJt; Z~ .. rebigt tapijten,matten,eu ruga8pO'ld1g. "

Agenten voor den· "II.ndy" Moleaateen, Sto.... en Ledikan"'n in groote
v.reche1denheid. '

KoaH ,eJl DIXIE, K~pstad.
. ' ',;: . .-------=--

CUNNINGHAM &.CORTESE
, - . . . !' ,

Repamtie en bewerking van alle sonrten
l':IJzer· Brass- en Koperwerk ondememen. I

!

te beginnen met
k1r~l..
JDfC \ie noodige

JrellqlstsOlllri1ften, zullen '19ruen i~-
iM\17Mlilt tot. 0r den 15de'n Januari,

'et EEN Onderwijzer of onderwij IMPORTEURS VA~ OAS- ~TOOM~ EN OJ"It;:-SNGINES.
n. zeres op een plaats vier . .' . . •.

uren van Aliwal Noord, om 10 of GEN"IiI"D A T -E INGE1\TTmna c!
11 kinderen onderwijs U, geven ill .I:I;,L~, ....., ~.Q .u.g \

t. Engelsch, Hollandsch en vier (41 in IJ Z ERS!tt E D.E N.~,·E,NZ,E.NZ.'
muziek (Alle deze onderwerpen .
worden vereischt).

.Applicaties met getuigschriften
van bevoegdheid en bedrag' vanDepartement van Pnbli~ie Werken. salaris zullen ingewacht worden tot
op 30sten December, 1897, door den

Tenders voor Boo berg- Dam onderget.ekeende. dienst te beginnen
, na de lerst. vacantie.nabij Ken rdt.

J )cpart ..ment voor Pn bli e Werken,
( '..I....lou Soluare, Kaapsuul,
4 December, 18:',.

(J. G.) F. G. VAN A.Al!DT,
Windvogelspruit,

Aliwal Noord.

...

VERZ~~(JELDE enders duide-
Iijk gemerkt Tenders voor

Rooiherg Dam" ZI len ontvangen
worden «loor den Controleur en
.A Ilditcur Generaal Kaapstad, tot
om 12 uur op Woe ~ag namiddag
tlt>n 2\'sten aansu nde, voor het
werk in verband m t het maken van
de aardewerken n den dam, de Aande wiJkschool te "Glenpanl," é~a
overloopen, de sh zen, gemetselde uur van t dorp Harrismith, O. V.S.
muren, het pleis n met cement ---
(nz. te Rooiberg bij Kenhardt, in VEREISC aTEN; Bewijwn van
overeenkomst me teekeniagen en bekwaamheid, Lidmaatschap
"pt'lt'itieaticl<, wel te zien zijn op eener l'roteetsntscha Kerkgenoot-
aanvraag bij het epertement van schap, Kennis van muziek, en
publieke werke, Kaapstad en minstens een "Elementary Teacher's
Kimberley, of ij den residenta Certifr~t ". Salaris £75 per jaar,
ingenieurs kan , Rooiberg, nabij met Tl1IlogIes; benevens de muziek.
Keuhardt. gad ode de gewone gelden van minstens tien leerlingen .
kantoor uren. Applicaties te worden gezonden aan

Tenderaars rden aan~volen den ondergeteekende te Ceres niet
persoonlijk do ts te bezoeken later dan 1 Jan., 1898.
H Iwaar de aard en uitgestrektheid Billijke reiskosten zullen vergoed
van het werk worden gedaan worden.
zullen aange we n worden door de~ R. BERNIXG.
resident ingen] ur. Ceres.1 Dec .• 1897.

Tendorsars oeten den tijd ver.
melden waarbO nen zij ondernemen
het werk: te oltooien, en moeten
twee voldoen borgen stellen voor
de som van 000, voor de behoor- X.
lijke nakom' van het contract e~ EENE HOOFD ONDERWIJ.
d~ naamteek~i~n moeten geh~ht ZERES voor het Meisjes de-
zfJn aan de ~ndir vormen, welke partement der II Klu Publ, School
ver~gen kunnen worden hij ~ Aberdeen. Onderwijs te geven
eemgeen van bovengenoemde kan- In HoUaodsch en .Engelsch en alle
toren. vakken vereisebt Toor Standaards

W. WESTHOFEN. IV tot VII. Werk: te beginnen na
Ingenieur, Departement de Kerst vacant,le. Salaris £120

van Publieke Werken. p. a.

Onderwijzeres BenoodJgd
als Assistente,

BENOODIGD.

-n 1'·(1 k,!1l\nt van Publieke Werken :1:1.
l..a·"I'~ld.i. 1', ~'~)\" 1~07. ' EENE ONDERWIJZERES voor

.. '. -- . - ---.. - . ._-- - I'~ het Ki~ergarten departement.
• ARi\A'p!'Ltn 1 AAR ' . I her1,- re "hsó'lnt'n na de Kent va-
f, .. t . D,\PP"LE~ !! ;:~:~'~,I' .. ~;'l~ i; £1;, r- A. AppJi-

,u,lll'll ,,, ..:. o\"t:~lJg,"II.·I1I,I .. hl.trek.
~In!.;l:ll I!lolt l I ;!'·!lli..::,elll·iften aan

dL'il '.'ll'lf 1-; .te"'·;'·TllIJ inl.t'lldl'n
\"\1"1"ot op dt·.l ~~'~r"'1 JA~r.\l(1
1)<') , •
.l .. ,-, I'll t. rl'no: ',wIll'll tot wulk

l\t:rk~'1I100!.sl:lJlIl' :tij IJcllOorcn.

D. Il..l~lLLl ~R~, V.D M.,
\ oorzittn der ~ch. C.

Ahel'ftl'en,
7 December 1897.

UE1J£lUf.\Y ct BUIBsKI,
:H Burg IiItl'l8t.

~.O. Dca 1 :>7.

000 DB Elft I CHT.

Vt;R,W.\CHT pt'l' "CI"II ~Ie,
. ('11'glll'" ('("lt' llt;zl'llrlillg \";,11

'Ll llt'ro~ll!dl''' .'!HitJcl"lJjl" ::>e!IUl.êc!W
•-\<ll'llapp~·1 M0'."·(,Il,'

Eel!l IAaI'tlul'l't11Ji\! wlod U'1 Wl'lll'r
\reel'staat en t""'E'lll! Z'-ot'l' vrllcht,
~lr!\gcntl i:.i; is ~d'll'end lwt laatste
].largel JJ i'0puhur DaBr 'enJienste
1;t"~OItiCT'. Ook aardappels voor
rIt' taft'l, \"III dezelfde bQedanig.
ht'lu.

45, KORTEMARKT • STRAAT,
1

KA.APSTAD.' b Vottv..... u
~.ID

1..A. 1''' ZYL,
Schutmeester.

KI'lltndl,..i •• DécembeP, 1897.
Afd~eeli,;p"Bead. KaotoGr,'

oaat, ~ .. 18!li.

1{LEIN EN NAUWKEURIG WERK [EN "SPECIALITEIT ..

A an OlfllerwtjZBf8,'. V I KIN G."
ON GE8.UIKEROE MELK. A PPLICA.Tl~ vQ9r een hoofd.

onderwij..- ~ de Nieuwe
- ' PubliekeArmeu SqhoolteTaohtTallei, .

V.AN
. d' .., Olanwilliam, ~ld van Oenifi-
wege e. nab~~Jd "der aten van be~heid en getui •

. RllDderyest,18" y~kin, de schriften van ~'-'edelijk-~, , ..--
eemge Melk ~I~ m~t veIligheid kan al~k van lidm~bap eeDer' PrO-
worden gebruikt. . . Itest.aateche Kerk,. zul~ door deD

Gep~'pareerd van de keungste ondergeteekeode mrwacht wqrden
.Melk uit de Noor~gsch~ .Hoog: tot 2' December,., If!:: F','

lan~n (de bes.te weJ'y~en ID..de g~ " Werkzaambede. te. beainDj' met
beale wereld) 18 deze kJasse,.MJker IJl h.8t e.k. ·Kwartul<· :(lan.,' '98).
Room ~ alle anderen, 18. ~r Een gehuwd ~n ~ZaJ de 001"-.'
voedzaam en wordt gemakkelijker keur hebben. Xeupis, van ~usiek '
ve~ . en daar. he. 1leele~ vereiBeht. " . \
bevrijd 18 van toegevoegde ~~, Sálaris £120 per jaar 84 Ivrije
kan ~t gedurende llet daplijbohe. W'ODÏD . . I '
verQrnik Diet ~. gewone melk, I' -. G.-'p~LBIPOWT.
worden onde~beidene. '., . 0laDwi!!iam,. .. .-r -: I.

~~ pas~noeerde Lik. ··8 DeoeInbIr,.M07~' " ..kerml mag ver~ wói'dfm . " 'Ir U•.fj;' '.': .-

alle kruideniers, of m het tJ'OOt .. •.w' ril..
ROBIBTSOIf BJ( '. -CJI.lIBIILIII'

J. A. VUl ZYL,
Ponndmast-«.

_n ....u'r-a 1Ul. 4. D.~mber. 1897.
UCil'8 Oftil!8,
4 December, J89ï.

DE
Bel'edd
iD bet I
Bank@
bnom
'.l~

" .~. ..".

. ~\~~;M~T,

KAA P'STA D..

AFRI_HE qVCLE
C(lPORATIE. "::!

Ho:;dJKtiitloO;,~8~OI:'
I .MOlK- VAN' - ,

St.~~EORGEJ~I~1'lQlm
Ta~jJept}t:' c.!1·

'
)'IftH "_ _...Tl I~ÁTF:B. IJ lUUfJ . .

, ~.a:BOU"EN. '. WPS'" n
K.l.U>8TAD. '. c- 'lU.

maan Ydl.' '",
_Wilt 3 jaar oud

rechter voor v- •. : :,_,',
oua. onsemerk l. .

A.v.ur-liIEKERK.
Sob utrueo-:



. ... "...... .,..... ...-..,'De'KiI:Mnséll. DMII··... .2..... .u,·8_ .
Dé lf.IIi... a.,o •De~"W~ .
....... 1"IrtOIn .
De mu. .

.1'>-. " •• 1'.. , " _ ,.. De ~"_".AI.ju .

" :1 , ::::-~~. a •. ..... ...(. ..... ;...... ..'", .. _aJ
lP De ~.. ........ 8 _nil~t.ia'I_IM" . De~"'" ' .;~8 S
;. .: ,Dt iwdeIpr... ..... •

. J~•.. ~ .. ·De........... ...••
n...... ''ftrbD.iD..ua ~ .. po

iIIaIaWd iL Bd • ..... .
.Aadri_IIL-De Jlll'1dIMIaraa .... ..

Bu.:~~i.,., ';ij.a h~ ;.; a
.~ia Abib· .u·an...,' aWD,iIe. ...

" CIitÓ r la ,.0........ oa..s., •.. ".;
~J'NaJe UIli, . .;. ••• •••

~ FAD ..... la het .kWa
, ". .' lAa 'JllllllNl"'ulit!t, •••
" Z"'_":"Buaa .

Don'. Kotto AIhua·.... 2L !Jcl ...
de ~J4I! TooyerklaDlIn ...

" _ PanIlcbeJpeu... ...•
Il .- WODCIerWoemeD ••• I
Il - qn ,.Moeder de G....;..
Groot .. to fonau& .... ol

de VJater,~. C.C.-la 'fall 'pua.

Fliuf.? &eb;_~'~"";dt..;';'~';; ol»::1:... ... .... ... .... IJ
" Te water .. te laad. IotpYllIeD
nil eea BoUaDII~ ICb.. ,.~ lJ

1, lId eigendom bekend ah " Zoutpan," ~aarop vier gerieflijke en "dell ~=..::.!-:.;-=~ 8.
w. I Inh,<'riellte Gehouwen met ieder gemak zIJn opgetrokken, benevens Bofmep,N.-DeAlribDer boer ft de

. Db' tb" orden oermanens-t ~a_.iD...... ... ... ;..I ('ultage!Dd Iruui tuin. C uitens e gc ?u\.en w . Bo.maoD, ~-Kapteia Boluad' ...
. llt"woond door den heer n. I'~; KOCK. De huizen .zullen ..tot gerief van " ..B¥lderTra1Ierey,yerhaalRi' de
k"GI1t'J"" .ifzondcr+ijk woruelll opgeveild. Deze huizen ZIJD altoos goed aUd~aweD '

I te d lt an l' AUaJ& ...
\ "l'llilIll'd, en zijn zeewaarti; gell'gen aan JCt aangenaams gc eo e v "Erik Baadal. Verbaal ait de

ll,.t •...:trand, dicht bij de zee. . . tijd nu de ..n>yeriug 'fall FiDJaud, •) bbl d \Ioor de au- iD UI08- ... •.• 3 8Jl. Een blok van drie groote huizen onder du. e ver lepmg, ,!oor Jorililea Dr. E. J.. P.-Truay.u.ohe
1It'Il van d k gerit'! ell gemOl\("; m(olCl't altijd goed verhuurd als Boarding- herm-iapn....... ...'... 7 0
)"11/,'11. Deze huizen zijn zeer gewtld wegens hunne aangename en KoopmaIII~~_Boekeren.-Eea,.,...... 1 •..... -brood ............weerp ... .... ,.. ol

", ndl'lijkc li""irw uan de zee. • 1IaeIarea, L-Vaa ~ yenlotea dagea & 6
,.. III. TIY:;'T7-oote EI'ven,llCt een naast No. 2,on het andere wat UapMI Beid..-()p.be,oorlopplld, .. a

z- " U' d d yerbUl uit}(exico ... 3 li
Ligt"!' ,lf aan de boven zijde ~an de " Zoutpan, J.>eI e grenzen aan e " Dekoeoewoaclloopeter... S S

Zl'" ,'Il ZIJIl hij uitstek ge:>clnkt voor bouwperecelen. M~e, I~~~~'&;'''' : g
, 1V. I ~ï Erven, zeer schoon gL·legen en hijzondor g~schikt voor Molesworth.-8hei1it. J_lia... :I li

}"'llwperccelen. Dczo erven zullen. volgens het p,lun ".·orden. v~rkooht. Hay,'Dr, JC.-lWpbeim TUdell wilteDd d h bmoD. EéD """-lIlil de Far-W.l li 0
Z t j bieden eeue schooue gelegenheid mm voor legeneon le ZlC van Onse lieveliog.-Gedcnkboek 9'OOI"oaderI li 0
bouwperecelen aan het Strand willen Yoorz,len',t,laar,~rve!l zee~ ~chaal'8Oh Pamam, B-flel, leyoa YU Willem de
,'11 hJj'n;' onvcrkriJ·gbaarziin. TegerhJkellJd zIJn Z~ eene veilige geld. Zwijgu2deelea 20 0• ~ ~ PajekeD, F. J.-De Squatter .. , 3 II
uc'le.:..:·glrJ5\'001' Kapitalisten. . ' .. . De .... rte ruiter, eeu .

V. Een ussortiurent llllJsmeu beleu bestaande UIt Leuekanten, v"rbaal ait Noord Amerika ... ...·3 3
G r B k K uk " Bob de Pelejager , .. ' 3 lJ

:-;r<lc,]L'Jl, 'I'ufcls, ~latra~:ien, Spiegl'l,.;, a.~-, ree waar enJ e en- Rombouta, Dr,J. E.-VrieDdea·enrijan:.
g-t'l"L'ed",chap, enz., enz" enz. doa uit bet Dierearjjk ... li 6

Ste~en'Oa, R. L.--Goad-eilaod ....:1 8
Verkooping te beginnen 001 11 ure. 8chelterna/ B.-De.~.aaten. VerhUl

voor lOoge _~... ... 3 a
Tea Kak-Vl.'rj~.album . '" 2 6
Tom Tit.-Vt'rDlakeJijke Dataarkundf',

100 naaWliIijee yoor de haiabmer ol 0
Tl"OIIIp, T, H.-DJ~vaIlea nil eeD

IOnderJiD, ... ... ... ... 3. 3
Thesl. (l. M.-OeddedeIlÏII na Zuid-

~rib 1I!.~bu1ea ea platea ft!! d.
~Yroe<,fI'" uj4ea tot op liedea . ... -r, I)

Teo, Bnnk Dr. J.-6.obiedeaill der
Nederlaadlche Jetterkoode ... •.. 00 0

Vermaaa, J. C.-Bet ~t... 1 a
" Walter de lalaard ... 1 3

Van der Bruya, B.-WupeD eli. 11U00 1 a
,; &hl ea Y&lech IQIId ~.. 1 a
.. . Licht ea dui.terau. ... 1 S

Vin Woade, J_De .... a ICbooabecle li G
Wii~~~er, s.-Door woaclea u ~

bJoea... ... ... ... ... li 0
" De lIam.oaia, of de nar$-

ia de 8hUe Zuid·... ... li 0
Robert. de ICbeePljonpa 5 0
Aag Iaod...-Id, ... li 0
Gered. Doohocht 1'11(1 hl'''

jODSe lic:btma&ro .. n door
de IaclÏlCbe wonder-
wereld ... ... 5 0

.. De ..ernder. Eea verhaal
giL de Far· Weat ... ;....L_O

'l',~voor eeu .
lie~~ 8C~i. te
,~lIJlen VI.Jl:.Tar-
~60 per IUJltllm.
118 'fan HolJand.·
nluziek. A.ppli~
een Protestall t.
'en. Werkuam.
na de kentva.
A pplicat.ies JDet

Jl' boV611genoem.
:ullen ingewacht
December ..189'7.
fIEÊRDEN.
)Iodderfontein •Tarkastad.
)7.

Onderwijzer
)digd

lromeD.boog. .

:) voor bovcnge.
rekltiDg vergezeld
t \'"ereisqhte ge-
bckwaam~eiden

lo laatste: school.
Ikanl WUI' appli.
vas, en lidmaat.
l'stantsche Kerk

--=::;;:;_ '. •

unct"ergëtéekende
tot op' 21 De.

t te bc~Den 12
.&en .~9\V.de
rktlGlL-hêt>Oen: "
ll't en de School.

'II, gesteafd door
.vrgocd worden.
laagd.e applicant
van oon onder-

uorweg certificaat
It' reizen. ~
11EFElt,

, Seh. Commissie.

)DIGD.
-1;;t<.'11t

tf' heginnen met
ut ua l.
. t Lie noodige
.llen worden in-
n i ,jden Januari.

l \Tij logies,
Il'dl'lI doe men
oof Li-onderwijzer,
I 11, G eorge,

1Barkly Oost--~~
;EVING.
f{()Ol'IXG.

III r het Schut tI1

I jloccmber, 11:197,
,....lost '-1 schaap,
·é'·Il ... n twee halt.
-" haar. rechteroor
,. \\ iukPlhaak VIlIl

,", '''I' zwavell;taart,
..". h.dfrnaan voor;
I 'v" btaart, linker.
·:fIJI.LIU acbl\lr; 1

Illlhroor jnk.
II\" ~dllIDmel m~r.
"1 \1 I t achterpoot,
" '~lll,rrem 2 jaar

.\. ' Il ZYL,
~, iI lItmeeiJter.

I -:' i.

~. I ~!)7.

Barkly East.
CE.
Sale.

1'''"11<1 ill Krom·
. j)'-c"mb('r. 1>~:1~.
,j -1,heep, tw',
""'" iu frunt; 1
["II"."d, left ear
. 1.. [( par RwaJlow
'l ''-dr halfmoon ilt
- \\ ,.!Iowtail, I.. [t

! I I.!tu! schim·
'h". smal[ whi [.<.

Ilvwlail, abont :!

\ '" 7.YL,
J ''''womuter-.

,h"I, 1897.

oh~en.

h. ( !'u hliek ..
,di," IJ" Hiel,

"TI zno niet t('-

rt· wnrden Vt.:I'-

, lullt'r, 1I~:li,oU!

,I ,""or kt,p. i:~-
1,111 ""n lichter,
Ir onu.
voor voet grijs,

nerkt.

fEKERK,
:-ichutmeester,

.1.';;97.

'·,lol ..n, J valli·
f'r oor Z'\\·avf>l.

~ j,tal' oud ; I
'r (Jor Kwavt'l-
I jaar ond ; 1
[t'r oor winkel·
lwa.cl:;taart,l

'lIen :tij alhit'r
I,t worden op
I. de; mOIgen:;.

IrEHOX,
, b IltllleeatQl'~

110n.

Koloniale:

Somerset West
EEN ZEE--1-----,--.--'"'.

UI

Publiek
I

"ti .

BBBEIDE

Verkooping
VAN

ZEER KOSTBARE

Bebouwde cn 127·Onbebouwde Brven,
en Hnismeubelen te

SO~IERSET \VEST STRAN·"D.---

" .

n'
It .j

"

DE ExecutclI1'<.'n vali wijlen den Heer 'V. P. V-AMBJlEDAeo'dén
I:';dele Heer P .• f • .)hHAI~ hebben besloten hunne Kostbare eD

II instvevende eigendommen wegens den dood van wijlen den Wel. Edelen
11L'lT '\'v. v vx BIU.;DA publiek te laten verkoepen .

,VRIJDAG, 7 JANUARI: 1898.
»..•~_.:;Ie~........ --------

Llthograt1"<.:he planncn dCI' Erven verkri-jbusl' aan het Kantoor van
den ondcrgeteckcndl',

r.. \~. HTEYTLER,} Executeuren.
)1. (. VA~ BREDA,

P. J. MARAIS.

P. J. BOSMAN en ZO.ON,
~fslagérs.,

Koloniale \\-ep-kalO"!' r..:}'u\L\\"('n, ~, Kerk Plcin, •
~ï ~Ovl'''II'el", 1-:!Iï.

Kennisgeving van Verhuizing, ..

.. --------------------------

J, D. OARTWRIGHT & CO., Yan de SUDT de YIWEBS 18Cl.,
Drntpen lutschappU. Bepertl

wen'cben bekend te stellen dat zij:

VERHUISD ZIJN HIERMEDE wordt berioht dat
A. P. DE VILW!!.&S niet langer

door ons gerechtigd is om als 0DItJIl
Agent in UiteDhageteageeren,~a1"
betalingen moeten -dientengt?ToJge,
tot Dadere kennisgeTÏng, direkt 8&11
0015 worden gemaakt, en in geeD
geval aan den bovengenoemd~.

C. P. BCHULTZ •

naar blln tijdelijkt' pakkuizen

Naast de heeren Heynes :Mathew & Co.,
Adderley-straat,

\\" aar hlln 7.Hak gt'dreYt'll zal worden gedurende de herbouwing van
bun ouden pakhuis.

Kennisgeving van verandering van kantoren,
Door de heercn 'VALKEn. en JtiCOIBOHS.

DE ml'Cl'ell WALKER en JACOBSOH.N (rt. 'Montgomery Walker en
Sidney S. Jacob8olm) Procureur;;, Notarissell l'ubliek en Boedel

B.'red"el·a.<Lt'~, geven lllit.~ deze kOllni~ aan llllllne client~n en het publiek
ill hl'l ,,1~"lll,'l'U, (lal zij, wegl'uJ:! gt'brek aan accomllJodatie in de Standard
Bank r;l'!,OII wen, d,) rllime kantoren bekelld al;; Martins Chambers
te nOlllI!JIL'I' lI; Waal:ttraat, Kaapstad, hebben gekregen en zij kunnen
aldaar ge~pl"ohon e~ gernatlpleegrj worden van af en insluitende 13 dezer.

NOTICE.

SClll'TVERKOOPl"G.

Dhi)joual Connc;1 or Barkiy East. AfdeeJingsraad, Barkly Oost.

KennbgeYing.

TO lo.. -,.[,\ ""I "l' 1\'" )'''1111'\ at ;\rer-
("[}. "II lb" :!~ 11"""1111'111', J,"~l1.

if T1(lt pl"l.·\·l{)n~ly r,·I,'j,~Ad;_
1 J,OIlf,: \\'",,1 lutll,.l. \dl l'ar ,tlllllJ!,. "lip

in the seoUlI'. Il~ilt '·.jr ,.i,p h,dfolOOIl ,,~-
hind.

I Y<ll1ng hallwi. 1,'1"1 c,'r St'lililll" frnnt.
right par ~t'hl1ill>j behind. lelll'I"t.J. 0 ou
hip,

1 BI'Q!wn mom:, ~1.lr. right hin,t feet
whiu>, aj.(N, \Tith I brown 8tóllllion fOll]
With ~taf. '

G. F, HE:s'KIXG,
Pouud!pash.·r.

'('lE wor,h'o verkocbt nit het Schut te
)Ierton, op oJl<n2.utt!n DIlCewbt'r

1~'.J7.ill!li ..n ni ..t n'lCger gelost;- '
I L'lIl~ ,,"ol !talUd. linkpr oor IItomp eD

,Ii)'. I't'l"btl'r uur slip, .half w..an VlUl
"elitl'I',

I ,(011;.('" hamel, liDk~r onr schuins noor
recbl!:!" oor tlChuius ¥lchter ~Iettered 0
op krui!!, '

1 Bruin werrie, kol, rechter achterpoot
wit, met 1 bruine hengst venlen
kol.

G. F. HENNING,
8clul~

Merton, 30tten N01'eIIlber,
6 December, 1891•.
.ANeel~ EuQ)or, .
Barklt a., 6 ~ l8t1.

:Jlert ID, ;"\t)rh Novf'rnher,
lIt' 't'Ul1iCr jIb, 1.'1:17.

DI ;'Isinnal Coun('l1 Office, .
BHkly ~;tst, 6th Pecembel1, 1897.
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K~Ooedkoopste Route vOGr,Rêizlgera,en.,

!-:=:d~=::';p-!:~~~-U()A(leren van de Zee naar: Jobanne8burit~' p'rélOtt.
en andere plaatsee in d~TransvaaL ", '. ' . ., <,'

D~elijksche pe rs<;>"êndi.en4t .y~n,".,Loi.n"en®.
Marques (Delagoba~t) in 24 uren, náarJ,o~an~bU ,
en 21 uur naar Pretoria. "

Tarief IOOrR_' ., JO._ Jl .tfá.~'JI·lfI, . . -Pii~· . " e- .,'

tt " . ", : ," . . ,. .' ' .

Dagelijksche personend.en~ tat,i"n:!,r:~=~~~l.~~I$f$~;~~~
naar Johannesburg. 'pr8toriaien'l .11,~nt ,::'Ij'!~_.~::.~f
de Transvaai en Oran.ie·'-"rhetaat-·'· ~'

( "

; '.',

o

"s ,

..:~ ..,

"J '

l
" '

l,

~', ' ONDERLINGE' 1
RZ~XI~Ila

f :::~:;~~~::.
, > "

'j\\ Geincorr;rterd bij Acte VIII! Pllrfrlm~t 'SS!

. .1) 1I~: DWJJJruU, ~
'"'- I f> ;

Takke"" 'tt Pa,.b"". h~mloll>4eiA til
Jolk",n.ei6"rl· ,

lH .. ttl~n:
BOIL,U.PRBD BBDD, Voonitler.
HENJf,Y SOLOMON, Bn. '
PREQ.J. CENTLInES.
PAUL D. VILLIBR8'.
GODBBBY BICBEL.;
J. G. 8TEYTLER
HAR&Y BOLUS. ,
H, M.,ARDKRNE.
Haa. I.X. URRI1UN, M.L.A.

ID8'R OD.UJroJrDlO• .lD"III.tL
G. E. C. A.NDBR8(}N,ll.D.,)( 0., Loaden

1I.R.C.8. Eurland.

J .liR.LIII8ClIJJPUIII . tW 7,a8b
INXOID IJ1'D1ST I 97013

FOXD8IJII DIJ • • £1,M7:700
Gdu~l~ iJC Zllid·dfri~,",,", 8+;uTlltu."

2 en 4,

-

--""
•• .f.

~.09'
~.9lJI
~.7l1D~,-
! .w5

... il3."l()
il.263
:1.1611
1,10'.1
11,0:.0

.:

PLAK~fI~R, i
, I ---....._--...:_.;;...._~~~~~~~~~.

Gr'ootste A,~801"timent.
: 'I

~ieu\Vste,

"-_



vellschhij" "
tanken' TOQII. \'.
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ruimer PIelt·
,·trouwt )una
:erlcdene te

v ING.

boyenstaaDde
lit J. HeiDe-
informeeNll
gedreven tal
of firma.

ER &; Co.,
liltracteUl8,
Grey Stru~

Paart. ' .--.
uierwerk &all
aal m~ alle
nien: Goed
Yerandas ea
L.-
J){)S het Tol-
plijk gebrttik!
l(a)le~)
ateriaal
granit't Toor
n,genomen.
diensten na
~kerd bebbea,!
ill het publiek
ajalenhout of
n OOgen seer
'ermen bill1"k.

lmnun."
A.R1.

~VING,
Ibliak van de-
iggende ou.:.
e bekend ge-
rgElteeken_,
,teld zjjn OlD
,ark aan 0D8
len spoed ft
'Il; zoodoeode
lOinA' T&D ..
en omstreken
De bezigheid
'D onder dell

~ EN CO.,.-
'0 litrakte1ll'8,
DMILL,"
;jl-~r Paarl

:LhlAH ct CO.
~nA~enle",
·f en Paarl:

NSC"'.-

AILDmST
Maatschappij

Lijf! verirekba
Londen om ...
nur lUlL, __

Si:.t .Belaa ..
de bepulde ..

,~;. Kapt. DuJ'CAJI
i, Kap*, BADDO.
Kapt. RDDALL

I, flaw PDa
I{ROWJf. omlJ'ellt 21

IlYA~. omtren& •

" vervoege met
III da CASTLE
\PPIJ, (Bpkt).

!:.dJ_
AlLDIENST
UTSQlUPPV
~Tl.

~tllchap~

6ri~~"

~.,
'''I~oaTOlf
) K"VI. lloLO.lIY
II 'Gl"1!

KNG&-Ul'D.
'ElIMER, omtJ'tlDt I'

('ol"P, OIftfNIIt 110

ij's .mooie S&ooal
):>1' urlaten voor
, ~~~t,nA

~ÉNGm;.um
'n, worden'uiip-
Ig~lO perceD'
rij8.
naar HA VKlf8
1gereik& TOOI" de
lien perde UDioa
SloombooteD.

,Ioemen~
J uioo S&oemboot
1At

de Dn1kbn ...
VUliera AI (h, Je
T1IA B'rlIf lG ".

Woot en lion.·.......'!. wes~
"lranJ. I;.""tl>arc en onbebouwde erven.

J. Il. 'blUIS at co. AFSLJ.GKRS.
16. Ilcc-Klal' .. utostalie, ~dcn en ~Is.

"l~ l),·,;-T. Klapmuta, ló pd-ro.: r-nJeD,
,..aarnndt..·r 2 eg:&1t: 1l&l'eJl·

160",,-1'< Klapmut., G I!"'lr_rde punteD.
16 r~.!C-rd Klap .. utatatle, 2:1 ~rde UéIL

J ~'RED PENTZ " CO" AFSLAGERS.
It Doc-WeUiugt4ll, timmer~bap,

hUlcud, ens,
HENRY CARSO:s'. U'';LAGER.

18 DL-c-Te Ceres, lllacb~o, koelen en Kupach,
!t·h_pen.

A. II. DE VILLIERS at Co, AFSLAGERS,
11 Dec-Aan ,It Paarl, twee bc!bóu .. de enen.
15 Dec-Aao de Paarl, lango Lady Orey· en Breda-

otn.t ... , 30 pracbtip Ollbebouwde enen.
PAUL DI. CLUVER, AFSLAGER.

U Dcc-Te Kerbtraat, l:itellenbolcb, kostbaar
bllilll'Ud. em.

17 Deo-Te C-oI!ege 8<11lAlW,Stellenboscb, kOlitbaar
huisraad.

21 Dec-Te St.eUeuoo.ch. allerlei limmer ....... ge-
reedecbep, bui.rv.a!I, rijwieleo en allerleI andere be-
noodigUhaden.

22 beo-Te Stellenboech, 600 v.Ue hamel ..
~ JILD-Te Stellenboocll, ver koopiui ... 0 erven en

huizen.
L P CAl'rI:i ,\; CO, AFSL.~GERS.

18 Dcc-Or de ~p der Handd.beun, Kaapstad,
laud le Eenten.ier, StelJcnbooclt.

J. W. MOOI,R1£ES Ja. at ce., AFSLAGERS.
22 DL'('-l:it de vendukraal te Main_bury, joage

etels.
LhWI~ G II rOCOl'K, A~'8LAGER.

22 1Jc<:- Fe KlelJlvle"af<kcllog Clanwilliam, 'U~

en l~!~ e,?Oe.It':rcll.
J K B AUS'., Af'SLAGER.

I' DN:- Tc EUivl, ,..;h'l"'o, beestee. paarden,
r!Jllug-n. ena.

M. L. SMITH ken., AI"!<LAGERS.'
Tl Dcc -Tc DaIJ"""l'hal. huisraa.! cn andere 10_

goeder-u.
P. J. Bt)~~..L" IL ZOO!'!. A Fi>L.!(iIms.

I J!lll-Tt' ~Hlll(,'Il'f \Vl..osl Strand, lJOU\\ pcrceclen
hutzen. erven, hlpsJnaci. CII".

I~ JIUI 189S--Tc ~tcllenbowh, :lO2 grwte bou w •
er ..en.

(1 VAS Il II IJS, AF~LAGER.
W .Jan lo~,·~_Vr!lIchth3rc "cc- eu aaivlaal8cn in

de ddeeliDg Vanrhi1woIUlp.

MARKTPRIJZEN.
KAAP:lTAD

-_ :iIEUWE )IAIlK r.
10 Decembrr 1897.
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(1-"" dd llco'r(A &1[/ ti: Cu.)

lO December 1891.
~fRI·l~Yt~p •. ln 'i.-Dt' Lond~DS(:bc verktopil"l-

g~u l!JIl mt" h'H.)gerc prlJzeu van fJ percent tot
I" p"rccllt !.",.I<Jtrn. behalve Hus dIe ~I) percent
gedAal,1 i•.
I '"Le I'llatscl"k~ markt werd deze ... eek zeer

gD.:d ""orw'n I,j,~, It.•. halende £11 ~ll". De
"""n wa. g"cJ d~ Ul~""te. Haag ...as naar lang-
\"('rieren

LJe \·cr">t'I',ng6P der \'ulgellde week znllen de
tu"'l en welen <uór de lffl,elldingen afgezonden
';;"rd... <uur de Fehruari Loudenache verkoo·

rJlï::'~lIv'.."r <u .. r do week was ul5 los. ge ....aar·
J c..... 1 ''i' £ I.t~".I"li lIot.eeren: - .

W 'le ordmalr" prima £8 II. Oei tot £~ OS od ;
ee'"t~ _'ii litt od tot £7 .0" Ihl: tw ..cd~ £458 Od
t"t £:, '" Lid; de ...le £.~I)s od tot 1:.1 5a Od;
Hlfericllr~ tot bard £ I 1:>< od tot £~ 1.'is od :
\Vilfj ...... ittc. eCl ...~ tot ~upeneur~ £4 I()fj od tot
.t', 1:,.0.1. twcello <:3 I~(ld tot U IO.Od;derde
,',1 I"" IKI tDt £J I')s 'ld; illfenenr tot slechte £1
ï,ï. ';1 tot £'J 5. Od; douker £3 ~ od tot
.Lt I j, 'Jd, tawy byo~ o4ta £.& 0. od tot
£:, ',,'ltl. htaart witte £1 I:ls od tot £117a 6d;
bd,te £1 (\. Od tot £1 lj. lid ; donker ti 0. Od
tottl, .....1. ,wartl ..nge£410MOd tot £50aOd;
I""g tot middelmatig £4 I~ od tot.£4 lOood.; mld·
dd ..... tig £:.1 I'''' ud lut £3 li. 0<1: ,kort mldd"l·
matig £ 1 IJs (Id tot £ I 1ot! (~I; rale. t.nf
t.1 55 Od tot £3 15. I~I; mng ulldde
maltg H If),. Od tot £35. I)d.: m.ddel·
,,,,at;~ £ I 1(I!< Od lot £:.1 5. (Jd kort middelmatig
"f! IL. ';<1 I"t £ I U. 0<1: .p"don .... "'ltte
::;:I 1;1' lid tot £:.1 5. Od; douker £0 lOt!~ tot
~'l il.I),1 zwarto middelmatig en kort £0 158'&t tot .:;, I~. Od; Illng vlVl< £I [,s,IId tot £1
'lJ 'jd ; k"rj. dUI £0 f>,o, Ild tot It. bd; vale, lang
... In .,_ ,Id tot £,' II. lkl: lange yloa

TI, '.:.d tot £1) I. I~d; korl lI"lI'oon
£" W t..t jéO ;" (lol; .pad"" .... li,?h~
~'.:, .,", Lot £1 I~. I)d.; donker chick.
11 I'" <.CL
:!. il? tut :1. . 'H.&~t !Jli.ft .lil. Er valt geen

\\ "I .-UIl£C _ "" \'"merken. U .. Iwoplie-
T.r .. ,llll "an 1''''' t.c~igheui.
del) ZI11l gcnclgrl t,(H

\\'!I noteerell.- ~ H tot ;)d : middel-
Kuper lang karoo <~ ... :;':4 t!Jt 4 'd zware

malig ...td tilt 4;d, onlinal. ' I I

.n ~pferieur~ do, :,01 tot :lld ... \d., rllJi'ottceren:
" t. LI.'.'. - Londell""~o ka

merieno·'. ziJn \ ~ lager.
W" noteeren:-: ~ totlle:!;

lIol<vellen Uj tot Lld "'lIdru.);,(c ~ ;r;cI
nll~,'ra! ~d. Kl1af",,:h. :!•. ld.elk.lang \ 'WC"
1.'1 h .. kurlc wui Jid Le..chaJi!lde3jJ;oo.s
j 'ol
'l.kSl:haJillde .ellen \-ulgcn. l"ulitcit.

KDtnl::RLY.Y.
( j',In ri, hc-Jr<n Ja'MI Lalbrtlla d: Co.)

Zemel"" prr I.ale. 1')<) lb., Gs ';,1 tot 7a:\d •
\~.lt.t. p~r ml< 11;:1 11,., 12. 'M to~
1 ~,' 1),1 . K",k,,,bo,,,,,·n. prr zak. :!I):IIL.., 41), od
.., lt '''Il' lhl . BOl)oc(1, KIl{fpr, :..!.\., l.ht lot.. :\')N lkl;
Kaf (Kol,,,,,a.ill) p,'r b.,,,I, ;\1.' 11>,<,I~, ,,<1 tot
I'" 'l.], K.f (K ..I".nlaal) ",f"ncllr, h od tut
1;.".1. K.r((l.V~;.) K<'~I tnt 12_ lid: V" .... ,
r"'T l1W) II, .. , (~\f>!I'oN) I~h 1101 tnt!~ ft,l: \·'H:'T l'flr
lp') Il,·, ((11101)I) .• !I·llfll II, II'J. Kaffurk.ourll, per
"Ii, 1~h urt lJt. ..!:,...lid , B("~n:llmc('1, un~t~l.ift
")~ I"" lot .\2.'1 lIJ , B()~rcnrnecl, gCllf.t :):~" od
.tnt ;~I~ lid . Med, l:.s I),t tnt :!t~ 0,1; Gele
)1\(.ht· per l~k. :!I~ 1.,1 tilt ~1~ f.d. (~(Hu{HI~dc
~1,,.I,,.., I"'r ,..k, I~. 'hl tot I:',. "·1; Witte
\l!.~hf'oo.. lwr lak, t~~ lit! tot. 1~1!'I I)~I; '\'iLU
~(II.ht.,f1"l·l, :_!IU 1lJ<~, l>-i."l (,Hl tut. I~'~ Ou; Uelt:
'llt'li'_'m~cI, "1'1:\ iluo\. Uh !IJ tot lt,l!'lod; HI\VCr
K,utp." h, I'f:r lak, I54J Ih.~. t:.!~ It.~ lot Li:i ,~d I

"\.'tell, per tak. 120 ll,~, lP" I~i tot t,,~ 0,) ; An.rd-
"I'pelen per I.alo;, I o:.lll",. I~. \ltl ""t I:" 'kl: T'llma
""r II .. II,. :\.1 tot IJ" 4,1 ; Tabak per Ih. (lUfe-
n"ur). ti, lu tot ti, :2<1 ; Koorn, per tak, :.!l13
Ih •. ~I;.Od tot t,'l-I: llotcr, per lh. (vt'no<:h)
1. '.'d tot :!. :\;1; 1I0t"r, (twee<le kwaliteit J,
'I, :'d ""t 1. :Jd; E,cren, per dozUn, 10 lid tot
2. ,;.I; ~Ilden. per .tuk. .:. ,.. I tot 4s Od
Hoendel"tl per 8tuk, 1. :'d tot :.I. :.Jd ; Kalkoenen,
per .tuk, 8. od tot li. \Id;Hom co Spek. per Ib,
O. 4d tot ol 6d ; Zout, pu sak,·b od tot 5s t\d ;
OkkernoteD per lb, 3d tot 6d; Gedroogde Per-
&ikeD 4d tot Gd ; Kalk per sak, 51 od tot 6s Gd

8J.ACHTV1;E.--OMeD. (roede), prima, .£8 od
t9t .£9 Os; 0_n, bOOlt., £7 61 toi.£7 ol ,
Koeien, 401) lbe, £5 OS tol £6 Ol; KalTva;
40t! od tot 5-.)s od ; Vark_' 100 Iba, ss. od tilt
4.'iI Od; LamlDonllI, 30 Iba, 138 6d toi 151 6d;
Bamele, 20e od tot ZOla od j Kaap!lCh,
Schapen, good.ez:l2a od toe :MIe od j KapakT.
30e od tot 35a lid.

Tau:vEli.-Muilen, groote, £20 tot £26 ol j
)luileu kleiD. £16 ol tot £18 ol; Rjjpurdea
£15 tol £20 j Trekpurden, £15 tot t~;
E.. 1a, £7 ol to, £8 j OIleD, pa_I £li
10' £13.

DB BB" .llIlfB8'J*ft"__ .....l.o.tcWlatIl ...
daidetiJk t ID~' til.,..rUt
8iIII01IIItid, "wj ,ID
ait.... NQ""1q bebbea .... bliloillard.
DeIe....,...u ftn deo beer
eeu aotwoord ftIldeo beer J. •JAGGB.
Olltlokt, lID.,Mt II Da ..... da1deI,Ir. dM
eie IpU~ ill .. bap ..nde Z. A.. P.
IIMlClati. olltáIaD it "epDI d. bIldida-
taur ftIl do ed. h.... JAN F...vu. Bet
FVLL•• - JAGGB. -AlIQPf05-oomi*,.
dai de belaapll 'ftD de RBO"a-ldielr
lMhartigt, eD dat., 100&" Jdoor de (Ja,p4
rimt8 erkead wordt, o.er de ",bile be...
van deu heer KUOOKS, direkt oliladirett, ::bi:r.~1pu ~ :::~:; ~:.iiA· ......
"oor politieke doeleinden beIoIa1lt. heeft het jo .... ooDlft'l heeft de tak"261eclen, IilMticeIWefteL
den beer JAN FAVBIi .lt~ ala av... met den heer C. W. B. K6bler tot TOOr- . . De awe; . C. L PlLItI1COTOM •
ImDdidaat, en wil nu dat "'de ,,.,..... litter e~ den beer G. P. Batchbulou tot
lieYen, met den heer IftlIR laclaia,lijn MOreWi.. op de geDoemde YeJllMleriDf Dezeióiroulalre yerkoocUctdahulechta
bDdid.taar nllen ODden&eu..... waren er, "olpu het YeI'IlI8, Ihtiol. 8 twee ~ndidat8Jl &lch iD deo noord·

('Yolpnl twee andere rap_porten llecht. ...~ olrkel..me.bur b~Oen p-
De heer JAGGIR ~ iD lij. brief dat één) oudeleden tepDwoorcUl. "D .. aotuleu ~ .iQ11Se ...... ..u.a .bUIUMeipne

"de heer JAN FAUB. de. 'YO be- ftIl de TerpderiDlwerdllDpl...a ~ ImDnen manD.
lot'ten aan pooemcl coDli~ heJt ea tt Bet w rdt- _la. -- i f .' .• ' "
en kij lIlI .. biUaD .kortOaI~.de. "-Jd WUUieer de:, .~~ 'D~nA.. .'F-""sgen'ng
MrI bebDd stellen: flat hl _ ... pdering werd pts01lden. :Men IChiJnt ""'" llrauJUU '.
dw:oupn onderwij. alltemmen, dat bV .. rgeten te bebbeD dat de heer C; W. H. DE CIJiXEL coxïTB-VËRGWEBINGEN.
werken zal om de invotr.,.luting op Nt~ lO;hler, "olge .. )ae~notulen· boekje, voor-, .

litter wa van den tak die vroeJer be-
_ren vermioderd te krijgen, eD dat hij etcnad en dien men wilde doen herleven,
de totale opheftlng van de in"oerbeluting eD daarom ,ing men over tot het kiezen
op vleeach, zoolang de runderpeei iD de ,..n een tijdeHjken voorsitter.
Kolonie ill. IIlI ondersteunen. De heer Het verllag il ons ech .... Diet heel dui-
FAURE ia bet eens lIlet de 'geliJke rechten' <lelijk. Nadat de tijdelijke voorsitter Wit!
'Politiek en ook met betrekldog tot de pkoNn: "ging men eertt over tot het
llamen"'erking met Rhod .. la." ' kiel8ll Yan een wijketl8ltnur.·· Dan Tolgt

protest van eenige oude leden tegen
De heer JAGOER geeft de volgende wettigheid der ftrpdering. waarop

opeomming van het doel YlUI l4etgenoemde nlen we leden w.erden opgenomen. De
comité: '"Het comité' werd geTormd om ,ledo van het beet.qDr werden ook uit de
de kiezen over (le geheeie Kaapkolonie, nieuwe ledeD gekozen.
die de progrenieve bei!nselen ondersteu- De kweeUe bier la: bestond er een wet-
uen, te orpnl_ren, en om die HeLie van tic wlJklbeetuur toen de nlenwe leden

werden opptiomen? en wie waren de
den Afrikaauder Bond, welke door 0118 ledeD ervan? Wu er geen wettl.&t 'be-
LflIul vertegenwoordigd en door den heer stuur, dat een oproeping kon doen en had
J. H. HOFMEYR pl~id wordt, te be"eoh- l'edaan, dali kon ~ geene Bondaverp-
teD, en welke den heer D. WHT al. ver. aering houden; want ,onder een bestuur
tegenwoordiger van Wodehouae, in Mei kan geen tak bestaan.. Dit IIpreekt
van dit jaar, naar het parlemeIK beeft ge_ .. lf. Het eerlte "erk bij de oprichting
zonden.." 'VIln een Bondatak, nadat een tijdelijke

1'oorzitter II gekozen en: de leden den
De heer J AflGER voegt:er~nletlbij, doch "orm van lIdmaatllChap bebbe1l ondenee-

de ellJ#! Time/J die hem·verdedigt eo alII kend, ill het kiezen van een wljklbe8taur.
bet mondlltuk van het comité kan be- Zonder bestuur geen Bondatak en kan
8Choawd worden, heeft erkend, dat dit geen wettige BondllVergadering ,ehouden

. Id lt] h.R worden. fllen zal dUll verstaan dat eene
comité met het. ge nnI-en eer HODKS vergaderiDg van eenige heeren, die zich
org'dnieeert en werkt. SOmmigeD zeggen noewen Bondllmannen, uiet zoo maar eene
dat tlil comité de aitvoerende macht vaD vergadering op hun eigen hontje knnnen
den Jlngo.bond in het weJlwn III. Hoo boudeu, en uadat xlJ een aantal nieawe
het ,>t)kzij, het doel VBnuit cowlté i8 het- k!den hebben opgenomen,. eeu nieuw be-
zelfde alII dat van den Jingo.bond. Dllme- lItollr konDen kiezen en tlall schrijven:

WOL.-nn. Lond'D"dll' kAhd;:ram, dB") 8'\ezeJ'. lU"k:de "eruietigiug van deo Afrikaander "Notulen van de ... (tiende) vergadering
meIoII: "Wolf.ilin~~D b""uoten wndrr .e"lere ver· van den ... (Groot Drakeuatelnschen) tak
an,lerin:_:' To.. r I(e"' ..... ·!ten eu .,,""u ...... 'Ue. \'111" Bond. van den AfrikaantJer Bond." .
koo\,iD~en .1"len tol lAger .oor velwol dan de ope. T d li'" IIH( D!;10 d
ning.prijltll.·' I'la&t.dijk hlijft de markt .til eo oen e eer \' zes maan en ge· Volgen!! de couethatie kan er maar één
""cr \Veinii(c .""ken \TeNeD d~EC ",,,,,I< "it de hand looen iu Kaap!tad aan wa!8tapte verklaar· tak iD elk veldkomelechap 1Jf?lIta1lD. Het
1("1.,,n. ik ID"""te louper. hebb~o ongunstige ka. de hij den oorlog tegen den AIrlkaander PtlIlrlllChe dietriktJbeataur zal das nit·
beltnfurmal le oot •• Ob"Cll en u:cUon IB~re prlillCn k d h".~ . I I h I Bond cu toe 0 hil eeni"e dagen 'pru moeten oen tUI~C en ..en Diea·Mn. vc ..-n <oer I' groot cn , e f""mo(\( OOI' op, ~ 0
,ooral mi,l, l>lol('! en .Iechte fet ..-01 .ocrten uIe ten later (le ",erklieden van Zontri vier 'Weil. tak en het lichaam te Delta. Groót
I\lIen tlj,le·mocil,jk te rl,.,.t",n lijn. lieden ...cruen Drake_teiD, gevormd. Men kan utnur·
fill balen aaogeboden en 27~ yerl<ocht. lie rompe toeeprak, legde hij vooral nadruk op de Hjk altijd eea beroep doen op een hooger
lic yoor .uIe IOOrten lichte fetwvl ..."" leven,!ii, kracht van de stembuI en de nooduke· I......tuur. indieD men niet t.evreden-ill met
rnatU' twak "oor Illechte foutieve en z".re aonrten, . YCB
Jie dan ook eene daling toond.n. Dertiell baII!Il lijkheid van 't verkrijien van stemmen. de ultlpraar'_·"o
.up<:r lange, lichte Zuurberi vctwol w.ruea van de Sedert dien tijd4e hij In Hhodeeiage .. eest:, Behoeven wij het le vermelden dat de
hand g.lO~ legen &i<l; 27 balen kurb: Burphdorp ,omdat hit za... dar "IJ'n invloed in ·het. ed. beer J_ Faure OL de:&e verpderiog
yct ...ul tellen IIi en een derjtelljke boneelheld lange ~., rd be I I d ka did
tegeo 4jd; ""r!<Chei.!e .... bezendingen IUper la., tegenwoordige parlement wall gebroken. we aan 1'0 en a I n II naat voor
lichte Karoo fct\Tul ", .. ,Ipo .erkocht tepD ftd tot :\11 h ij rd t ti~1 bet boogerhalll ?
Sd: 9 balen korte lichte lleJfor<l •• twol tegen fI,l; • e oop en ver we oen ge ..... II" op Nadat bo"8lllJtaande geechre'Yen wtUl,
J,; lJalcn middelmatip tot lan~ Cole.bura fctwol de regletratie van parlementaire kiezeN en ont1'iD,en wij Hn aDder verslag van de-
weruen terugll"trokken tegen 31-1 tot td. het FCLLER-AxDBRso:ll'-comité werd ge- lelfde vergaderiDl,wwaarin een en aader

Wij noteeren;- vormd. Alle!!' dat lo die richUn .. .....AdDn wordt duidelIJk -maakt. "Oe voorzitterrcr lb. .... II""""" .., .,-
•. d .. cl. -kon wórdeD i. 'geschied en nu hoadt de riep de heer Stokes, Kliock en W. Hat-

!Cxira S. 12 maan.gru.eld vct~ 0 6t 0 II R.ODE8-kliek weder hare GOgen gericht chiWlOn op. om ,,(II u'ijkBlN!8ItHil' tll (tlln-
90ed tot .dl.cr "" 0 6 0 6t d ed' ru i kl I V I 1'l'II, voorgeyeDde dat zij leden waren 1"8n
Kort tot middclm. grasvcld vette 0 tt 0 ft op e r lilt )ut e ",\U et.ete II. a t den o1'erleden tak. echter onbekend aan
Extnlnperl2muo.karoovette 0 II 0 lt de veranderin, in dit oplicht ook ten de.v.--re wettl-' uade leden." Uit
Goed tot" '1 0 4t 0 6 d kli k I da hoo t '''''0- e-
Kort tot middelrll.~" O~~ 0g .!l guulte nl1, eze e u I, n p men, Ileun dn blijkt dUI dat men eeo wijk ..
Zware ilechte ..,tte • dat de heer RHODEi4naar het parlemeDt bestuur voor die plegenheid vormde op
Rn ...e en gel<leuru vette zal kuónen _ ter,n ..keeren met een IIterke voorltel van 'den waarnemenden voorzlt-
Kslra S. Uiten.bap meen ...ILte 1 lt I tt ... ,"" E
Superieure I 0 I 0 meerderbeiJ.~~:om lijn poUtiek 1"8n"sqna- ter! n dit tiogal een bMtaar vaD leden
Goed " " 0 11 0 Il' ri""" en '.mderdrukk1n" der'Alribanden die nooit in den tak 1\'aren opgenomen!
Slechte en met onkruid .. 0' 0 11.... _" De oproeping geechiedde door den heer
op bet landp.........,hen drong 0 8t 0 tt naar harteluaf. voort te zetteD. Zonder C. Kohier, nadat de voorzitter van den

., . .Iecbt 0 7 0 " bloedvergieting oDder de blankeD zat'men vervallen tak uitdrukkelijk verklaard
'lowe en lI"k1eurdel:"""_Il"n 0 4 0 6
~warte ruwe i'!w""""heR 0 8t o. de republieken niet ten onder bren'!8n. hael, dat de tak reeds laDg geleden geBoor-
Witte Ir.ruilllu gewaucben .•• 0 1t 0 I en alle Yerdere bloedvergieting tUUchen ven was I De verrichtingen van del'!
W:tle ru...e 0 II 0 Id' t I h t tede twee groote bJankeraaen inZuld-A,frin nrga enng noem men n e eerl

BOKHAAil.-On. Lon,len kabel-m beJen ont· . Te-I~ '"de tiende e--.tenn· , _n den..... kan IIlecbts dienen om onll -heele land iD •• . ""_.-Ta:>gen, berich': lIokhaar vcrkooplngeD geopend .,- Groot rakenstein8Chen Bondmak" !
met g<>ringe vraag voor gemiudeld ... inlerhaar tegen verderf te soorten, ra8Ileflhaat in ·Znld. De h DD'" D PHd
12'" tot 13.t. LanKe zomer eente, Ut d tot 16 CL . eeren . . marm.; • • • e
U,oote h"" ..c'<!lheden romer. eo winterhaar sijD te. Afrika te vereeuwigeD, en den ,,:oornit. Vieien en M. S. Louw, H.zvon, hebben
rUi(gelrol;.,n. t:r lO .terke ...... g voor superieur" gang van" 't1and jaren lang te stremmeu. zich flink gedragen door dadelijk te pro-
tang. bla",,·, gt'80tteedd haar tegen 16i tot 1;1d. En toch uOemt de HUODEK.kllek zich"pro- teetMreJI tegen het hoaden Tan zulk eene
PI ...~t.otelijk i. er ",jna Dieta t. doen omdat knopen
gcr.ne bestellinllen hebben en de v~lie DAder!. gr68llief'. "v~uitetrevend"l Bondllyel1J8derlng. De pog:ng van den

Een of 2 !t:t)OI>eTB bieden lager prijzen uo vour heer Kohier om den geatorven tak te doen
winwb.ur, maar .erkoopen weige..,n te fersoopeD. De heer I~NRl! is het met on8 vulkomen herleven, heeft tIlechte er toe gedieod om

De foor""",1 hier i. kleio en ,,'Orut t.eru~&ehouden eem dat dez~ RHODES-politiek de nad.... de on.wettigheid van ,line verrichtingen
daar men TunicQwde unvreag na de •• cantie yer· 1 I Z id "f'ka I h b "wacht. Din • .tall wcruoo lOt I... leo en 89 zakken ig.te "evo 1I'6nvoor a '4 n lI3 e - als Bondsman duidelijker te doen nit-
uogeboden en lIG IJaleo en ÏJ() I'Jlkk~. "erlt:ocht. De ben. en daaro~ verklaarde hij rondborstig komen.
o:umpetilie lI'N zwak en ,le grooter ho".eelbeid ...erd te Simonsatad: "Hij (IxYss) nam de vrij_
teruJ;l!'ltrolt.l<en. "~l'I!:bcideoe balenift"de winter· ....... 04&1 _I __I te S"·H
haar wertlen teruIl gelJolloJeo tegenUd tot n~. heid te leggen dat de heer RIIOD.B8het """"'"syn e oom__ e -..,-
8ul",rieun! lAmmerwinwh .. r w.ru tel'll<l';ehouden land geen irooter die .. tkan bewijzen,dan' deDburB'.
Legen lt d lot 15<1. Super laDg blaut\' 0.\ Jj., ...erd Wil be I d dacht I"'rkocht tegen lttl tot 1(1..1. eenyoudig 1'OOrWllllrtt te komen en te \I pa en e aan onzer ezeMl

)Ioïj notecren:- zeg~D: '.Mijne heeren, Ik heb K"?0te ~keD, ~IJ het rapport van onzen. special"n rap-
• d d pol'teur van de verrichtingen der lIyno-

Winterhaar .,. 0 12!' _ ~ Ut in 't nooNen te regelen, en ,..Ie kW8llties dale commilJllie met de afg8llCbeidenen in
Tweede (~ort) ... 0 II - 0 12 om op te 10888n, en ik heb zooveel all de gemeente van !itrijdenburg. Het verslag
K,u. .., (\ lf - 0 13 eenig staatsman kan behartigen om mij loopt over d. werkzaambeden tot de Illni·
Super lan~ iJlat1\V lI"""rt. (0.\'.:;.) 0 IS - 0 16-.. Z d
I.~ng blauw on~""",rl. ... . .. 0 1:1. ~ 0 In aitar voor 't tegenwoordige althans bezig tlng nn de polt aterdacmi dag. en daar
Kor"" :,I.. uwc geumbde <)lig... 0 Il - 0 1~1 'te .houden. En hoewel ik in uw parlement er geen telegraphieche verbinding met

:t.it; '11 lIJijoe plichten Tolbreng, heb ik 8trijdenburg ie, zuUen wij de volgende
. post voor verdere berichten moeteD af-

geen begeerte om een promiaent deel aan wachten.. De commillie il gegaan om per-
1JW9 politiek til ne~en'. ludleu' hij (RHO- lOOnlijk met de afgescheidenen teonder.
DES) dit. zelde zou hij het land W1larlijk handelen en niet om d. eene of andere lltel-
een' dienst bewijzen", Wij meeeen dat ling te verdedigen. Diepntatlea waren in
~ze dienst .veel grouter ZItI zijn, ládlen een vroeger tijdperk in de geschiedenil
de h8t!r RHOD~~ zich geheel vaa ODze po- der ker~ tamelijk :algemeen. Doch men

bevond, dat lij Ile.cbtl lot grootere "er·
litiek onttrekt en zijll zetel in het parle- deeltlheid en meer ~ilverltandaallleiding
ment opgeeft; want zoolang hij In bet par· gaven, wlUUOm zij dau ook in onbrulk
lemént zit en door zijne agenteQ en ooder- lijn geraakt, Jo het ....nbangig ievaillla
IteqoeMl i'ijo politiek van ouderdl'1Jkking men twêe partijen. hebt>.n ~nder oen
en "S'tlllll'iug" voortzet is het. nOOtleloe! recbtbituk ow eeu nitsVrlllk te doen, De

"~nlere ontwikkeling der zaak aal met be-
om van een Iu.rlltl'1 ~ilU veJ1rou wen in laugttelllug worden afgeJIVJI,Cht.
Zuid· Afrika te sprok\ln of er op te hupeo. , ••

De Cape Timu vergelijkt 4e poshle Een groot verUes aan de Paarl.
van dell beer RRODB' met die van den Laat8tled"n Zaterdag brandde het pak-
ed. heer J, H, UOFlIEYR en..,t Jat hij hule Vlln de ]:'aarl Berg wijn- en brando-
(RUoOBS) Illecht. een t'lI.lra-draadtrekker wijn-maatachappij al. waardoor een ver-
is. Mur onzen tijJ~~moot verliest ult Ilea van £20,OUij il £21,000 werd "eroor-
het oog dat de heer RHODBS tie apo!ltel zaakt. Slechta een gedeeit41 'VIln dit
il van "squaring" en dat hij door het bedrag IIIdoor asaurautiN gedekt, zoodat

I Id h B· h de maatllchappij een Terlies van met'r dan
KaspIChe. wowe a. oor et ritte e .£G.OUO heeft te drugeD. De brand ont-
komplot select.comité, IChaldig bevonden stond door een abaiA, doordat een werk-
ill aall 't hoofd te zijn geweest van een maD een brandende IWlVtllpit in ... n ,..t
llamenzwerin, tegeu de Zuid·A!rIkaan· !Det brande ....ljn. iD plaat, nn in een 1"8t
IChe Republiek, .n dit terwijl hij premier met wiJn plaat,~. SoDa.lpn zalleD

0...:. I1-C"lgoA, nn Lo",len. dM Kaapkolonie '\\'~, pe ed. heer J. H. Vl'Ii"n of bet "entandl, wat vaten met
I~-(Hen,'()yo, .. n :s'ieu,,··Zeeland. HOP.EVR daarente"en il HIl .rlllk •• WiJB en brandewijn &00 dicht bij elbar
l:#-1ïnu.gcl C&!tle, yan Southampton. .." of door .lbu t~ houden. Een onplak
l:!-Swanhikla, van renartll. patrl~ st.aataman, die ."D Jan4 il 10181 echter alchter: de bud .1_-
l~-rro ..iden..., .. n llarTy. ......d d '--_.It .-A'-'d .....
12-t:urichetta Accame. van S...an-. 8teedJ1 met ._811 ru ..-. .•-- •till eeD gelak, ep w1t twt q er niet un,
U-H iddekel, van Cardi1t. Zlli~Mrlka meer dail (IeP iD 'OdeD vq dat. he==a blaai ollPl" "...
13--Kuracbee, Y&Il 'Sew·York. doQkêrheid ea druk heeft ..... zie De la JD 'tJ;tllOncler en eie
13-Hailbool:~,:!::Ib .. ena. maar DUI' clea p leDk"..;dlJea ~ WijDbowaw iD 't aIpmeea, lIIl1en dit ,....

Dec. !l--Cu1p, naar Ad~ Deeellll»r li9S.- De la.., aJl~1 ~ Uee 'I'Otlen, en het al ... ,.rabDeD iN
lI-Orr.4ia, naar re-cola. ...J~ert U • ...,Il,.ut ...... - ~ du reD, TOOrdat4. ~~ de 1Cbaéle,
u-Lotot, DUr re-cola. Ii''''''' , fOld ~ ~ I~ dl, ~

LONDIN. cid. .'Il1Jl.dr, J...IlUOY.P ..... ~ kan bet pede 1llt ~et~.,qde ~
Il Dec.-(Per teiepuL)-De DOImI CatIe ani- JolaanDelb4arr 0IIl ket pkD nIl.tD" wunl81l,en daeroDa ~ .v Mi ~

nellie vrl~ GIllluur te Lu l'aI8III. _ uit te ~ " per CIUlJIlQ!i :wed· r op""'" beVeG, b4ewtl .. 0,.... _"'iI
lI~~~T~ .. ' ~ -fPf'JII -"~~' ........ ' .

~"~ .

PORT ELIZABETIJ.

{Vs.. tU Ta-. Hirte1, LoII,*r" Go.}

, Deeemller litT.
,VOOBLIIT1lUI8VEQIIlI'. - WIJ beb_ lid YOI:
geode kabelgram uit l..OIldea onlY ... : "Ve&eI.
.truilYeet'eD van alle 1OOI't. Ism". Dli kaW·
KJ'&DI word t niet ala 1'"IS~ 'beIcbolnnt ea boewe! er
op de plulaelijke markt ._ 't'1Mf WIl ioar
alle OOOlUlI, WIl de COIIIpetltie .iJIder IltA1rkea er
.... een aeleini tot dalen, IIIddeIIutige CO korte
... arte. en ..ale ... ""n allen 1atrer; 'fOOr andere _.
ten blijft de markt ou't'VlUlderd. Er Is ook mln·
der competIt le .oor o~ .ecltnD, .lt de
band aangeboden..
Wij noteeNn:-

Witte IDperleur prl .....
II prima

Eente ... itte
T'lTttCde "
Dorde n
Wijfjes .uperlenr

goed tot iC ooa
t ..eede .

" derde
Byocke (fancy)... ...
Z...... te ,oed tot.npet lanll

I' middeha
" "kort •.•

Zwarte inlerieur kDrt ...
" ,,108

Vale. goed tot .uper laog
medium

.. kort ...
:: Inferieur .••
It ~108 _..

i flAdona a (jonge vogela) ...
" Imal en bard ..•
.. chick.

Slurt wit
geklenrd
donker
Il B

L.ttra superieure ,,-itte en
prijzeD.

VKLLI!S.-In .ympAthie met oIe LondenliChe vei.
lingen w ... "nze markt ooit: .wak.ker. Schaapvellen
,n "undels zijo ou aid per lb. Andere IOOrten on·
veraoderu. Wij noteeren :-

... ti.
- '1.10 It
_Ir. W"'O

II '0' 0
•• e
Il. Q_
, li 0
t :a 0
8 -S 0
I to 0
5.1.0 0
& 10 0
3 ID 0
1 11 •
010 0
1 lá . 0
4 II 0
J 10 0
I ,. 0
o IQ 0
1 16' 0
S lA' IG'·-
, 0' 0
010 0
1 18 0
2 II 0
I 12 0
I lO 0

• lo
1 10
6 10
4 i
I II
I 0
• 10
810
II Iii
2 0
4 ID
4 10
2 10
I 0
o 6
o 16
3 10
I lli
o is
o li
o 13
li 10
1 6
o II
I 13
1 10
I 0
1 0

d.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.. lj fj",

Ter Toorkomiq nn :-miMeN&aod pabli·
etteren ~~ op nieaw. volJeade .. nota"
qo de ComlDiláe nil TOHicht op Elektiell
iD yerbai14 .et Cirlrel Coalité·yerpAlerillpll.
die Rllen op WOElIeDAG,DE!'! 291TEli DECEM·
DEK, TE~ 11 t:RIt, zonen wonlea g.bowlen:-

. u NOTA."

..Ov~tig vroepre k8Dll.pm.,.n
aUlIa de Cirkel comité·v~ _ de
dijf_~ Cirbla wordft pboaden op de vol·
aeade p"'_o, tenrjjJ 1&11 de CIaarbjj pnoem.a. bee" vrieadeljjk' worcb v• ..-lit Iich
willen bI!1uten _t bet mak. qo p1ut.e-
ljjke ~ voord. v5,1100-
ala het tiOdeD ria vertrekbli ter· 'jeeuko-
miDJ ell ~ ecluiifbehoeftea: WESTE UIE,
~.~ de heer T. J. Ilofmeyrj NOORD·
WEfJTE ....UU Xelm8lbury.de Mer F. Werd·
muDer: ZUID· WË8TELUKE. 8welleadelD,
de beer fW. W_laj IUDDELLAND8CHE,
Victoria ;West, d. heer B. J. B. 01_:
ZUJD.OOSTE~I!!C.!.: Uit.eDIaqe! dr.LVIMI,
L.W.V.; 008T£llloJAE, Q_cown, de beer
J. B. éIe Laapj NooRD·OO8TELI.JXE,
Middel,"*-, de beer N. F.u WoIi GBIXWA·
LAND WE8T Kimberley, de _r J. J.
Miob&a; i BEOBU.l.NALA.ND, Vrijbur(, ' de
beer D. lV-la.
u De C9-iaie qo Toeaicht beV"U un dat

yoor de •• telijke, allid__ &elijkeen ooa&eliike
cirkela Qechttl H,. baclidaat UI worden be·
noeaad, plijk, nataurljjk, ook "oor Grikwaland
W.. t 8D 'Becbaan.laad.
"Ik wil de uoclleht be~ bij artikol X

(b) en (n,) "RD de Pro ..ÏJwiale c.;OD8tituue.
: ~. F. III: WAAL,"

u f&Dc,. ti

Per ID.
a. d. lo d.
o 3l - 0 3f
o 0 0 2'
o 0 1 1
o 3 0 4
Oil Oil!
o a 0 4
o 5 0 &1
o 3i - 0 4
o It - 0 0
o ij - 0 0
o .,- 0 5o 2 - 0 0
o 3t - '0 4
o 6 - 0 6t
o 3 ... 0 (

Merinos, in WI., ongCB)rteeru
Oeacholen
({.. peche !JCr .tu k ... ...

" lAmmer en beochadigde
Bolt.vellen, I:C""rteeroi .

" iJea<,hadlgd .
Angol'lIO, g~.oortecru
Angora vellen, geachoren

, beachad il(d
Huidc~ droge ... .

I - dl'flO~ gezouten .
nftttM

.. Ii'0011 besclnl.digtl
~l'rin~bok .. lIcn ...
U~lM!Dhoorulli. iOllf':r

l ti. Q.
Zem " .. n ... I" Q 8 lj 0 9 ij

Boter ~cr&cb ... ti 2 0 0 :l 6
t) I.; () o 17 0

(j.&r14t ...
ti á .) () 17 6

Kaf ..,
tl I " 0 :l 6

Ei'Jrcn Uf (l I.; 0 6 IS 6
Voer p<'r h.... ·' •• ,
\' oer ~er lUi) bL~IA ... , lO () 'J ~ ~
Hoen era... , .. 0 .z Il 0 3 6
1';~lldcn .., I) :l lJ 0 • li

Kalk,,,,n~n II lIJ () (ltS ()

KlIft'crk"oru I) 17 lj j) III 0

!lllcl1". gele Il 11 II IJ .'1 Il

Ji:eru~n;!d I) 17 "
U 17 ~

Zout JX'r ",k V 7 " 0 9 0

IIK.er per zak t ., ti 1 7 6

rien ... ., II) I) I I 0
A ...,tappe len t) I.'> ti i ó 0

M"nuu Il 18 U I 10 0

GEHENGD NIEUWS.

Dr V.ile. yerroekt eG8 ~ meldeD dolL 't
Cirkel (;umité Your .~ luid·Ou.teu al "erg.·
deren iu: de ~l.uosJI: lULL ~ t.:i~DbaJo.

bil,\ med.Uea door lijDe oxelleutie, den Koover·
lIeur, uit,ereikt.
Z"SVA' {Nlrademien de nilwUli(e korpeen

op de Jllinde, .n werden de lange dieut eo jo·
HF.m:lI~,·O))m zal de beer H. li Stanley un

bet Koy&! botel eQUer op _ eeUDUl olltbaald
worden. !

i
"VUIlc\lln,-De beeren J. D. ClIrtwrigilt eD
Co. koadipn iD oaae .dverkotie kolo_n UD
d....... ~'1'&11 baan aak. .

DE lN.OMUDE M.\lLROOT, de DuJIOIlar Uu,l.
wordt vtoec lledu.o1'l1lll bier ....rwaebto De
ai~. _lboot, 4e Moor vertrekt morpa.
lI&IiaiCIdaf OlD 4 allr.

EEl! .UEI'ELtJKE dondel'lltonD beeft voor·
laatatea ........ te Beide.lbeatJ. ....a. gewoed.
Een JOIi&ie da_ werd' door dltll blikllm ptrof·
fell • etJ ,ekntel

EIGEN~UN 1'UI bondea ,elieve ... op te leUen
dat d. Iieer BrodaiaIr, -wil 1'UI .lea Ifdee.
liqvud "nil ...... b1ll7 un beD ill .... ait·
P" eeDibeJaaariike bn...,riIIa richl

DE H~a&!( WA.LItEaElf JA(',()BIOHlIp1'eD
iJl dae tP!'b::= dat Kjj ealllll verlrniun
me' bil.... 1'UI .. Staudari bank po
boaw ..... r No. 16 Wulstrut op den lWen
dezer. !

KO~JJNEN.-De rrroote hoeveelbeid beYrOreo
konijnen; die ~I{enwoordia An.traHë aihoeri,
UI wel~ een eiud maken Ian de pIaa, ,!dur.
De boe" .. lbeid il ongev"" " millioeD .tab i>'1'
jlar.

EroElI .....u van yutcoed ia de. afdeeliag
l\Ialm.~ gelien er op te letten clat er eeuebela...,uk. Ken!lÏ9VÏD1 unpaDde .en rebeven
belutinl en d. ltetaliq durqo, un ia.n ,epn·
bliceerd Wordt.

JOHANNESBURG.
(Leo lJ'viI ..t Co', rop!"',., VOO" di tDtek, /1'&".
• diva !I DtClt"bt.. U97.)

T\'rlfttt'U !tuOaTe wordt met den dag 8J'IW
te BloelDfon~in. Dertic nieuwe genlJen lijn
voo1'lek4men. De bo.piitltlll sijli. propvol 8D
yol't'1I8 :een plaatecljjk blad moci de elleockl
oad ... dil!arme blanken vel'llCbrikkeljjk lijn .

BELA~ORIJJ[ BE8LUJT.-De recbten (JOn-1I
en E.ei) hebben IIetoloteu dat eeD Obm- pea
k1eor!ia& il en du beeft G. F. JOOlte. dle la
boopr }Jeroep ilppaa teren Mn "ollnie 1'UI
het JoIaDn.baf1lld1. bof, -Un tIIek pwOllaea.

Or D~1I 28ateu d.... RiJen te SweDeadPI
•• rkocM worden voICeIII order qo het hoop
prech~f in d. lUk 1'UI Frederik oTlCObQa
na EédiIa, eilCber, en JlOObq, Adrluu Eb... ,
"""eerder, iwee qitptltrek&e eeuwiadareecle
~l*'btaróadeD.
DE lilIWIJDllifi der nieawe proteetanteebe

kerk te JernulelD, Wla1'lUl de Duiteehe keiser
en de k.i,eriA .allo deelDe_n, UI _t plaata
hebben ; op 31 OctOOer VUl bei volpade jur,
op den: 29lten verjaardq der _te ateealec·
PI dopr e8D teDnmatipn kroollprina Frederik
VID~.

I,O);DI:::'\.

li !Ir.". - (I'~r telegn",!.)
;.!orahaar "'-nrdt i-'ek~'itecrd tegen ld.

_ He.te all·

_.-'- ---- ~~_.-
SOHBBPV AARTBPIOBT •••

KAAPSTAD.

AAlfGUOX.ElI.
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~ ... ,...,.... - -, ~ - ~ - - ._ -
Ja, de pmoonte ,.an lt.. ~ deleD No.

vemberdag \ot eelleD on,.e",t.ljj_1 Wat ....
aar.ial bewplea 1'&11 l'rieDdIOIIaO en"u.,.
l'reuidebetóoam" j. deelaemiDg fa :....... _
lI'er!lea aaa dBIt 'dag gelem. Wa' eeae 'bart.ljjb
belaomeJJing is op iecf8l'llua,e&icht te'_l
Hoe la.bben ,root Ba ldeiu, oad en jonJ, rijk
en arm _engewerkt om tat -pool ......
allelldo plaaa.n t. daan -.wten. Niemaftd
heeft "erptea dal delOD u" _ dat WIll
,..n, bjjlOncleN beteekenia ,.oor de I... lilii YID
Bliiri ...ier, ._

'Nielllantl ?

LoSDlllf, 11 D£'C. - (Ile!wr). -Twee olli-
eieren zjjn ontkomen aan de ,Iacbtin, na de
upeditie '"'" Marcband, inallaitende majoor
Marchand zeil.

Engeland on Frankrijk.

LO!'lDE:C,10 Dzc, - (Re..w). - Majoor
JenkinlIOn beeft Bona op den l7d.n No".
ingenomen, zond. tegen.\aDd. De Franacben
maken aau.praak op due plaat. al, gedeelte
YaII bUD hinterland.

De Franacho al1lhusndenr bad een lang
onderboud lDet ditn heor Chamberla.in. Deze ia
een merkwaardige af*ilking "an bet algemeen
pbrnik en werd. ongehrufeld hewerntellÏjfd
aoor lord 8aliabur;.

De Ven,zuela-kweet1e.

EEN "DAILY NEWS" OPUUE.

Lo~nu, 13 D.:~. -(Ile!wr). -De ,..ident
'r&Jl Yenesuela heeft de Britaobe minlater oat-
"ancen en eli plom.heke relatiea dUI weder aan·
geknoopt. .

In Iline aanmerkingen over de I.oeiIpraak nil
don heer Innea te 8imonNltad, legt de Daily
-", .. "bt bet d"I'H in "!in leed dat de aanllbande
"erkiellngen aan de Kaap '-treden zuUen
worden op persooolluke gronden tusschen presi-
dent Kruger'en den heer Rbodes, maar &OIl'dat
bet "una on~rmtidel!Jk is,

De lerugtreldnng YaD de macbt van generaal
Lookbari in hare winterkwartieren gaat YOOrt.
0.. troepen hebben ""le ontberingen t.. Yer·
duren. maar IU 'U~ onder alles leer opgeruimd.

RHODESIA.
Laat aDS eten en drinken en vr0-

liJk zijn.

::s::::::

'InII'IILUKa I'IOVnrctL·
J-.lau.,..

A .... II WIDoItcIab:r ._
K 1iI-.. e a.ra. II ._........"."11 .ABa.m-, ..._ .
• ... 0 ....... 1» ....r-. 0 ...". III lIkIdII&Oe •••
B NJMI1Ie, e'~ It .
.,.....hJlowe ..• .
• l' lliIneI. '8ot oat ••• . •••
G 0 sw.':l~ Kiddletee. ...
I Dl6nl;1I '"

Jk&rM. ••

en
, Q~IE G~lUJ1DINA VAN DANK;

d. dae te herdenken waarop ajj ~ 60jam
,~edeD In het huwelijk lijn ,etreden. , .

.s- Hanne daDkbuo kiadefta. beh1nr4-
kleinkinderen:

JAN 'DU, ..... •...

Buu.wno, 11 DB('.- (/UIU."..)-De eente
burpm_ter na Bn la-JO, da heer HinehJer,
ontbaaIde giateraYond op een f_tauaa1 d.
ledeJl ,.... den .~. Er WaretI 90k tegea-
woordia: kapitein t-ley, reehtei Vb:iieDi,
kolooef Nicbolaon, de becren N,qlaahlan,
TowDllClDd,Powys JODes, ao. en F_ H.t
wu een ,.ermalrelljke ."oud, en geeste aanepra-
kun werdMl gomaakt.

Zware regoDl vallen voortdurend. '

De t'laaie spoorweg.
Hn.AWA\'O, IS DEC. - (Ile!wr) _- De aan·

boudeede zware regena hebben den 'poo",eg
voor mijlen in oen _ "an modder nranderd.
De belemmerill8 ,..n verkeer zal ,.oortdnren

totdat de ljjn behoorlUk g.1egd is. Gelukkig
aijn er talrijke oeatlnwagona die wacbten OBI ge-
ëmployeerd te worden. WUl'8Cbijnljjk InlIen
zU In de naaate toekomst gebruikt worden 0111
goederen ....n Fral1()istown te brengon.'

De beer RbodCII wordt volgende week hier
"erwacht.

K--, November 1697,
Men "erteldll, in bei dorp "daar behoefde Toor

die adnrtentie niet betaald te worden ollldat
'U IQÓ erg arm ,,,aren".-Nu, dat wae .aar Pwai. de bi"'", ... Ipoed.
en goen later. Jan Bltjrhier en ajjDO ne. a~ be, boaaaft.gemoed
vrouw w&rOn arm. De ui".,..rs YID Tot ~ rj._er en reklac;
de Ks. eonrani haddea beleefd PTraagd ot Ijj ~Of"Gwod~,_:_C~~_~f~ '9lOefJ:::w=:de dag," de eer " mochten bebben UIA _ ad'ferieDtiu ,••~_., ... _ ......
in hnn blad te plaataen. De oudste 1'00II, J.. Weer ,~f totJnic_ ..
Pieter, had daartegen geell bez'lt'1Ulr pW en ,-
dur waren toch onko,ten pDOelJ. leta -* .J.l... ,neb. de pjH- bruid - ~11tet be-
er gedaan worden om het u,oadllll eohtpaar" _wd ~:bII Diei ~ •• _ .........
eenen 'f_teliiktn dil( t.. bereiden. De tijden ...... , Iii~ ot bjj die aa al 13 jIND PlOCI_
waren welSlecbt, .. Ifa de runderp8lt ~ 'hem ~ ja, ~::. j_aot ik dái -.:; _
-of beter geaegd-Ijjne be.ten niet a-purd, ulll ... l!ÏO ~ !t'llJl_i lac .•.~ ell ~
en sinds de _poorweg ook door aijn dietrill' was gra"en 18 doM! ... 0 Beer! ... dood hij dood?
gelegd, waren zijne nrdienllten aJ. u.naport- Tranen n ~epe aDWi, tranen die de VUMa
rjider ook grootendeela Wilg. ZOOlaQr ik!eet-- YID clankhaarheid 'fOOI' daea cbe ~;
had Jan Pieter geaegd-anllen "de ouctitl" traaaa. .• die pua doen roU.1I 0'1''' bin wan-
geen gebrek hebben, SI ben ik getroowd.D pa......
,.ader "aD drie kinder.n, die voel IlUten. Na; . Kom Y1'OCIW cleak DWmaar Die~UIl "Mm" CIie
hii bad woord pbouden, en geen dag 'II'U er OlM kOGverge ..... die OUI na ...
.00rbUppan of " daar w. geuoeg gelf_t." bHteede ~ op bet ban ba tl'appea. •• elia
ZOOwaren er 50 j&I'eD voorhijppan Toor be. ODIlCbVld. Uljdeed •.. di. aim __ .....

broidspaar van Dljjri,.ier. De jare~' gen: &ich... lie' hoofen WUit -Un ... mOa
lunipend~ als er zorgen waren; ,.Ii ,ala er bart -.rt ... dood dood ja hjJ niet 1
yoora)108Q 'II'U, en 100 brak dan ~ den - - ...,.. - - - - _ _ _
14den November 1897 aan. Hoe hadden de MUnheer heeft \'001' ditmaal eeD ''uwa" __
kinderl'n-jlTOOt en klein~ dagt>n "an te lJIeI -: na lang en diklrjjla _ken in lIijDe IDII.
yoren plannen beraamd .000r ~eokon eD liekpeple,:,n pYODden.- met lJ81'oel .......
"eraieringen.· In stilte . bad men biilljlu· en aa maplI' allen, DIet tlán nitpsoDderd _
komaten gebouden tot· yoorbereiding ".n velen met triBQde .t.mm.n - want ··"erhllidt.a
het feest, waDt boo weinig n.n in. met de bljjdeQ" - bot "oorpl_ lW der
hond de beurs ook WlIB, f_t moesl er -Un dankbaarheid. '
al zonden lij bet gold £r "oor halen, baleD YID HorJ.ead en ,toote.d silo er ook klIU.n YID
.., ... ... ja, un waar wilten aU op llot Tan liefelijke daakbaameid iii' het ban ....
rekening ook niet. Gelnkkig wi,t I18ker iemand 'lbmi~' Toor 50 juen"~
~e lesen en leaeretlll6n moott!a 't IlIaar niet vronwJléeft'bemi.,.laiat.rd" iiblllii:
verdcr "ertellen dat bet de bnrgemeester w.. singen, ik ben te YOII" Zii beet,. lIandea
gew_t-waar de achoelI op desen dag wringen III&IJiII"vonwen en... biddeDd'••• hebben • ..ter.
Ion en had daarom in een kleiD pakje "een.tak MDde tran.n 0". bem ,e"loeid. Na eeu wvéa
of wat VaD dio ronden, gouden portretjes \'aB de Ir8dachten gewijd aan Hemz. di••haran lDUl
H. M. de koningin aan deu oudsten loon JClIOn· en liaar 50 ~ren lang \'OOr elllUlCler bad 'po
dtIn, met een klein, ill8ee1oten briefj_niei 011- .~ en du, daoM 'iiua hvea lOOD, ...
derteekend-waarin .tand: "Voor de onkoeten Will!!m Bertna, baar tweedeltindl
van . het feest op u. Zoncb:8'" :Met een drie· - - - - - - - _ _ _
dnbbel "Hoem! lang ..al biJ leven! -wie wist De heeft dea di_t na deMn-.-
men niet, doch dat kwam er ook niot op aan- aan boi flChtpur VaDBljjrtrier ,.WUII.
waren cle "portrotjelf' over de ufel gerold en dat ill dan ook _""n wonder. De ond.t&4f
Wla al ~edig uitg"lrekend' dat men wel voor in K. kunnen sicb Di.' herinllerU;
"&co"eel' .billinBII goklenrd papier kon lang .hel geleden, il da, er ID~ lO
voor "~veel" .billinga lamp,\lms gehuwd waren. Ja, "aDlDeeHer WIl het
lange" kaarten er in; groen en b~ 48 to.n' silo vrel'" .tiarf; eq{'J&m-
~n Ijj bij don dokter. &11~-atnWt deá '.U~, .de~, ~ ate" te_
balen}"aoo.ee1 ala nooliig wAs en 4e 1Ch00lkin· fUOId""IIe"'tó1k te ~e gaAWebe.emeente,
deren, zoo\Vat 80, hadden beloofd om te betpen OiU bet goudea echtpaar gelak ta weaacbea lDet
Yel'8ieren. ,OfllCboon JIU! Pieter dat aanbod bet voorrecbt---()ad.r de _lIMlben:&oo leid.
"hartelijk en pleUierig" ,.ond en ook er na _-van 50 jaren laDe-in ... 'elnkkil ......
overtu!.fd WIlS "hoe meer .ueltjoa, boe meer "oor elkander 'Ollpaard te IUD sobleYU. zeker
neugd', toeb "')II het beter om er niet meer de gomeente loefde IlIet hen rDed. ell p'fOelde
dan 'n .tnk of 'rier, .ijf ala belpera dan ook wel, hoe er d_ cbe in bea ban
aan te nemen. 't W.. afgesproken dat ,.ad. teruggesien weld op die 50 i- -Boe er
en moeder Blijrl"ier, Zaterdagmiddaa naar bet regen en lIOIIDeICbjjn Woii pw..t. Dat Diet
bnis van Jan Pieter en ajjn vrouw Anna Martha altijd rezen o~ hun.le"enapad patroold waren
lOuden komen om dan Yandur Zondapiorpn fe1l'Ordell. Dai, het bnweljjbbootje. TOOI' 60
met al de kindere. en kleinkinderen naar de Jaren van wal .. '-ken niet a1ijjd "lraIme ...
kerk te gaan. Vader'Blijri"ier had or wel be· en de wind "66r" b;i. Doob, met dat.u.
IW&ar in om zUn bniaje-a1w .. "dan maar 100 lOaden bruid • brald~m bet tOCIa ia de ..
kort-to nrlaten, maar moeder Bljjririer bad eena IUDmet btii opacbrifi 1t'UI'IIlOde 'de ~ .....
"'t al lang ooi"Jl8n" en zoo w.nln zO dan bjj tentié in de K!. Coui'aDt begoo: Ebea.IlaIMr,
Jan Pie"r eo vronw. tot hiertoe heeft 0" de Heera pbolpea r'

Toen lii-BIUrivier en "rOQIJ- dien Zater· 't I'I aall Bem-nwen Gad- bekilld hoe......
dagmidd.g laDgzaam langs de kerk liepen en en, wolke I[8IbGbten II nu op dit ooranbtik
100 de Kerkakaat door naar 't bnis na Jan belielen I Welke "ragea..elke --'ml a in
Pieter in de HoopaUut waadelden, hadden sjj 't hari IUn! Laat bet aan Bem o,.er; ....nroew
niet gesien dat aan den anderen kant ftII de die lI'cnlCben aan Zijne goedheid toe I En, wie
kerk een aantal jonsonl, beladeo mot takken en woet, boe 10DDig cCeD ... ond ,.an IIW leftD GOJ
blOemen zicb .erstopt hadden en natanrljjk sijn zal ?
~oor den granten afstand-ook niet geboord, Komt, kindereo "an Ollle ZoMtplChooJ,
dat een "an hen w_hutvend riep: "Stil daar, áng~ bet lied door n reeda ",ekell ea ._11
jongen., stil, daar heb je zo hoor! put op, lang "oor den plegenheid bestud~ o~~ I liIre.&Cllm.
laten ze on. niet zien." "Neen-b:1d C8n aoder "oor bot eobq.., "In-Bljjrivier.n d. hieniitcle
J;!eaegd-ze mogen d'er niu un weten, boor je." aaamgekomen kinderen en 'fOrd.re familieleden
}~en oogenblik l!lter 1I'U bot g.hoole leger bljjlre, dat sou. de jeugd het bare heeft wiDen
"groendl'1lllen" h8~ bui8je nn "oom Blijri.ier" doen om Zondluc l~ November, 1897, ,.oor a \ot

All" dm Ed,leur. ingestormd en de menscben die er dien middag eenen feeetelUlcen dag til maken.
M!lnbeer.-In den open brief aan alle UIS· Inngs Innamen, konden -niet nalate~ om eeDI D. kinderen -op be~ koor, gezeten-II'"

Irikl!!bestDTen en takken hehoorende aan de even binnen te pan en de Yersieriogen in PIlg nil .utn op; ook cij gnoelen .iah plUkig
proyinciale vergadering "an den Afrikaander en huiKboudkamer te besicbtljren. medlt' te mogen werken aan bet toe.t TaDd_
Bond, Yaft de pe!! van den provillcialen oecre· t)ea nond. Iprak mon in bet dorp bijna over dag.
teri., komen onder nDderen oon paar punten niet!! anden dan" het f_, TIn morgea" en d. Meeeter-wUJi, bij i. -'t ook die bet plan
yoor die ik niet onopgemerkt durf laten. mooie versiering YIn bet huisje VIn BliJri"ier, bierYoor 'lDaakto- geeft d•• temmell un ea

Ca) "Hoc wordt nu menigmaal, en .ooral waar zeil. bonn de denr (aan den buitenkant aaoht begel.id door be~ orre1BpeJt~D' Die, door
door de grootste foutvinden met den aecretaria nog Will) 'bloemen en takken, Ylaggetjea en h.m maar ,..0 zijne doebter-njj aelf DI_
Yan het oongrr. gehandeld?" vraagt de eODgrea lampions eo de .prouk: "De beer IlIJIlne u !" "de maal aangt!veo"- klinkt nn door bot
aecretaril, en ziin antwoordt leest al. "ollt:- waren aangebracbt., Godabail:
h A.fge ....,ardÏjfden komen menigmaal met hunne Toen de klok bllif tien .loeg dien Zaterdag· Haif, tell lwDderdtai nn j.nln
.tatilltieke ven!lagon aa~eroden naar het con· avond moest Jan Pieter daq zelf ook bekennen zaam het lief en leed pdragen,
gres en al8 de vel'j,...Jermg dIU! geopend is, "dat 't erg mooi waa en niemand bot beter .on Op d. baren
komen zij koelweg en leggen bon "eral'lf ter bebben !runnen doen." }l.t die gedachten VaD de mime leY__ ,
Wel. MUI.cbien rIlet een lIauwe vel1lCboonlDl{." YerYuld sloot hjj de donI' 8!:i_lOObt IUn_~ne Met alwiM'18IId "w.1 en tree I"
Wel, lomper "erdediging van pliebt ..... raOlm 'll'oning op, WIW' bebalve zUn ,.rouw-.llen I4,'bel I_i.~ la nw hnia I
en troowlooeheid kan moeielUk die nn den reed. nur bed geg.aD of ten minate" in de Hoe ook..u beJlnNlfd in !truiI;
pl'OTincialen lIOOI'otaria 0"ertre1len. En Ijj ne rost" waren. .' WH bet "reugde? God ,..rbeDllde I
beaobnldiging is niet alleen onrecbtmatig, maar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Waren 't tnaert? God YII~ T
Iletnigt of van onkunde of van een Inraad En 'rOOr.1) dit! ~ .......__ .
oogmerk te~en den Bond. De proviuciale Bimmm b.mmm bÏllJmm............ "':aakt ,zon liêfd' ~-;-~-;' daarl»yen,
oecretarÏa trekt een hooge besoldiging ....11 bammm bimm bimm hiuiim .bim1D . Alle&, aJ&jjd boeHjjli '*I
gelden van de I!Cbraie diatriktllbeatDIJrs kasten :,bim , bim .
en schrjjft overigeDB maar open brieven un Koln Yronw, 't'i, tjjd I foei Beuie ..
de diatrikta'-tnran en wiist maar op de orde, WILtben je lBnjt.... m ,..ddaag;;, J ik
regels eo secties &00 en wo er van, en eillcht zie het vjjftig jaar geloden wás je vInnor,
"trenge nakoming ér van op dag en datnUl, hoor je ! , ; , ..
en nogal met een alternatief er bij, Ja Jan, ja manlief.. dat ÏtI w&ar en toen

De lecre~n .. n distriktebeatnren, velen liep je ook nog niet op 'n atolr 'geknDid , .. aoo·
er Tan alth.aa. doen nagenoeg zoo veel werk als vandaag hil ~ lIlaar ik kan wel ai.n dat je
al. de provinciale .""ratam, en ook bnnne nu ook nog nbt zoo zenuwachtig ben al. 50
beurzen z!;n niet ~loten voor het werk en j:ll'eo geleden, hoor "ull'etje I Toen wiJde j.
"ti toonea belangitelhog in hnnne takken, ter. ook, ZOOaIa nu, IOnde~ hoed naar de kerk
"Wallen gmtis w.rken (niet voor loon en be. .. ....... weet je 't nog Jan? .
zolding rooal. do provinciale aemst.m). En Kom Reaie! haalt nn maar ,een
hoe kunnen de secrelariuen van diatnktsbe' koeien nit de aloot en lennwacbtig ben ik niet;
sturen Mtati.tieken opmaken en contributies je weet 't ie .1l000n maar de' rheum&u.k ...... '...
inzenden op datum en klokslag .1. zij niet io Vrou"" weet jil ook waar mijn kerkboek ia ? .
tijda de rapporten nn de wjjk.uecretariMen 'laar Jan, Jan. ........ boe iK 't moaeljjk ......
in banden krjJgen? t;n boe moete" de wjjkJ. dat beb ~ onder je arm !n ....... Koh: kihderen
aecret.ari.esen maken ala 1'eltln bunDer arme ben jeluI klaar, dan gaan we, jelui weet wel, ik
leden tijd noodig bebben OlD penningeD nOf!' en je vader hoUden er niet van om tOMében .. al
bijeen te zamelen? Mootfta de aeoretanuelJ die IDO~~.D.'.' door te lootea. 'i" ra ~f je
van de diatriktebeatnren de takk.1l die Diet in. aegen wil ki!k. dUT ben ik ook I .........
'lids zUn ,.an de lijsi achrappen ? Eo _ten Klaar ? ..... ::.jan Pieter d_kt er aatl OlD je
ai) de wjjkuearetariAen die pwillia ajjn, maar dev ltOed te sllliteD, je bn nooit w.ten ; 100
ale' tiaar en dan opbetalea kDllllell, ook,.an oader kerktjjd kan.· '
hnnne Ijjlten ICbrappen? Dat .. I .. ker in BimlIlm bammlD bimlDm ..
den ~~ en .maak na dea proriDoialeo. baamun.; bimmm............... .
aecretaria ",lien. Wad _on open brief en meer - ...,...,_ -' - -' _ _
dan dit tooot dat bU .• iipt de -0. YID bet Daar komen 10 I Bi'er jij, Klu&, loop lISnI
reglement "In orde handbaYen wil En de nUl' bo ..... _ geen ieYell maken, hoer je t
bloei en "oortbMtaao en kracbt,-nn den Bond? en UI aan ~ ... sjj komen I" Meeater
Het antwoord bebben wjj .-d. TOOl deMn .eet wel wie ik bedoel.
'r&Jl den pro.incia1en lIICl'8tariit uit d. w-· Ik lt I __L _' 17'___ L ,--'_
ICbaaI tnaacben onw na~eit ell de -;:, 00 -- 8I.l. <...,.. .
YID deo heer RhodM. B'" 'plan _ft de _;._ klote ••I ... ~.Idota. .g_" ~ "
kaartjea mar beel mooi ,rJkft 811'_ .;; ;:~.~.=.:::=.~..:;
zen ."oor den MCtetaria..... het &rap op en ICm-Wt. .. JILI-',"'Tll!e.t

P_Tolm, lJ DIit. - (&utu.) - Q611fl'U) _"nr. Maar is dU ook llit Ha der daar kOaaOII de JOfIlNIl j.. ell,'&elndlll
Jonbert Y~kt b.naYoad naar Kidde~ na bot regle_t,..n orde? Of wiI'hjju in de ~
a1nar hjj eent "e~erina aal &oeernken. pllala na da awakba ta bolpen ell'. TO.. jl-.id.... _ ' _
pat naar LJden~ OIB DinPA-. te dieMn,~? , ;;-~CII'It~~ : ;•...;~..;(J:......~ -i"' .....-....... '1" ...... ~:~.-,__.,. ,,_~~ -;~'beaoekllll. BD~~1Ilet clea beer 8cbalk < "Di -.,- _.,' liliiii.
Bn-Jélae.pa e,.~, ,,-- ~~L-I--.-. . .'!"- ," f' Ol .~. . . rt.... -7', ~~. i:i:i;===1lIIier, te wonteD, '...'. ';'.;. , ~ .. - n '''''_" ~" ','1. to; ,,:!:rO l',.4' _',i}, '.IiiO .' '.. , '

- . ~......'_ ''''--7"~::'

DuitsohiIand' en China.

LmrDll'::C13 Der. - (&..ler.) - De yerklaring
d.t Dnit.acbland oodernomen heeft Kiaochau te
ontruimen en de inhám.ao Samsah in de plaat!! te
Demen, wordt te Bel-llin mei nadruk onderdrukt.
Een Reuter-telegram uit Pekin meldt dst Cbina
praktiacb op alle pn n ten toegestemd bee ft en
dat de Duitacbers geweigerd hebben Kiaoobau
le "erlaten. ..............~ ... ELEKTIES.

KAA PKOLONIE. (/kuler-telegrammtn. )

DE IIEER DE VILLIERS.Brand te Kimberley.

JtIXUllLEY, Il Ut:c.-(Reuter). - Brand
oDtetaDd YrOeg bfden morgen in twee kleine
wiokel. in oude Hoofdstraat. De brandweer WH
binnen een paar minuten op de plaabl, en
blnllChte .poOlllg hei vuur uit, maar het gebouw
werd geheel onder water gehracht. De eeue win-
nlword gebruiln ala oeo vertooe kamer, en in de
ungrenzende kamer wa.. een man genaamd
Handle, die in slaap "'M op dien tijd, en werd
door de politie gewek I toen de kamer in vlammen
wall. D. voorraad werd geheel vernield. en de
gebouwen voor zoowat £ 1(lO beschadigd. De
g.bonwen waren veraseureerd.

HEltlBNt'8PIET";]u!t'ONTEIN, 11 DEC. - Op
eeue rood bUgewoonde vergadering giatera,.ond
alhier gehouden, toen eerw. A. Dreyer in den
.toel was, kreeg de heer T. de Villiers. van
Caledon, een kandidaat "oor het boogerhuill,
uadat bii de kieaen lang ~pro(.;en bad
over de hoofd-politieke kwestie. een ,.otum
van vertrouwen en belofte \'aB oudersteuning.

Het Natalsohe parlement.
( R,uler.lc/rgramlIl.It.)

Tl'6urig geweer ongeluk. DE BELASTI~U np BEVROREN
VL};J·;:SCH.

MALlf I!SBt: R\'. 13 DEC - (-''''<'",,,/.) - De
beer Neethling, van Konderley, nabiJ Malme.-
burr, ging hedenmorgen met een Yracbi haver-
hool Il&&rMalmCllbW'}'. Onder weg trok hij Ijjn
rweer, dat in do haver gessokeu WM, uit. Bij
aiJDe poging om het geweer uit te krugen ging
bet wapen af en heli scbot trof deo heer Neetb-
Iing langs zjjn boofd en dO:ldde hem op de
plek. Groote .ympathie wordt gevoeld met de
familie betrekki0l:eo die te Stellenbosch
WODen.

PIE'rERYARII.llll'HL. 1:3 DEc-De regeering
is yan plan een bill in te dienen "iJ het lager.
bui. op bedenavond om bevroren vleeseh ala ge·
preserveerd vlcC8m te verklaren en daarom
ooden"orpcn aan eeDe belasting "an :!d. per lb.

Barkly West, wijk No. 6.
Hpt billet m<L:lrdroog on de toekomst ia don-

ker. Klein yea If'I'It dood bil honderden. De
runderpest i. nu woer atil hicr. HeL-beeflop
I Dec. op sommige plekken mooi gQreiend,
maar nu is de wind al ",eer Wesi. De bitte WH
op het dorp Barkly 103 en IUor in wjjk No. 683.

Dit Lo BOO hoog als hier vroeger niet bekend
WY. ,

Wij bebben op 1 Dec. een Bond ... ergadering
gehad bi) den heer N. Fonrie te Witpan. Drie
nieuwe leden teekenden in en verder liepen de
wer!:J.a&Ulheden o\'er de nieuwe verkie2in YaII
bet bestuur. De eerste zitting werd be dop
den eeraten Vrijdag in Feb. 1898 LU en beer
Lambrecbt, Kameelfoatein.

De ICbeuring die dB. 8. J. du Toit in den
Bond Ifemaakt hoefl met de laatete "erIDuing
l'llIl parlementaleden kan nog maar a:et r.cbt
komen. Dit blijkt al weer met de sitting té
Witpan. De "erIDezing iD BarkI1, Wed blijft
maar een struikelblok Vo?r ona Gnlnra1anden.

Dan 8!*eekt deze dominé nog van gematigde
politiek. Jazeker, zijn Rhodea politiek, waat
wat IOn anden IUn politiek wezen, nadat biJ
met de kona op den kop nit Transvaal moeat
bardloopen. .

In al de blaadjes v~n d.~ S. J. da Toit ,
men ni.ta dan spotternii, beleedigingen, ena. iu'
de laagste bewoording en dan altijd door sijn
goliehle "Klein Joggom" (of is dit dalk
lDaar bU zelf?)

lijn gratis blaadjes "ioden hier ml1&~min bij-
.-al.

Ter tereohtstelling verwezen.

KnIBERI.EY, J:l DE', - (Reil/er.) - P. B.
Cno.... collec:teur "an Illkomsten te Vooruit-
u.:bt, werd bodcn liPr terechtstelling verweaen.
0.. ibeacbuldigde pleitte ocbuldig, IllUr zelde
dat hl! geeD voornemen had de regeenng to
bero1'll0, en had godurende het tegenwoordig
jur weer £.100 teruggepJaablt dat door bem
geromeD W:lll.

NATAL.
De vlee80hbelasting,

Dt:lUl.I,ll. IL Dt.'C. - (R.uler). - Een ~terke
0P.PO.'itie gevoel booncht in Durban betrekke·
lijk d. "oorgestelde I>plegglng van de twee pen·
nie bewting ~ Ingevoerd bevroren vleeacb. De
beide plaa~lti"o bladen yeroordeelen dele
politiek der regoering. en raden aan eene pu·
'bIieke "ergadenog te bouden 0:0 er tegen te
protea&eeren.

De heer Bino •. de premier, zeide hoden mor-
rn in oon "nderhoud. dat bierin geen nienw
politiek begrepen w ..... maar dat de afgetredene
"11ftring DIet de ware verklaring gege"en had
aan den term "gepr<I8Qrveord" dos zal er, om
een elOde aan de, zaa'k te maken, cen bill ter
nrklarinc ing~iend wordc 0.

Het publiek: gevoelen loopt nltlttcgcn.taaonde
koog, en eene .erg ...d~nllg zal WMn<:hiinlijk
Maandag geh~dell worden.

Een nieuw gouvernement model meu.j"e.
ochooi word t gebou wd aan den voet "lO deo
Berea, om Uil 7110 kindercn accommodatie te

,erbliJf ik,
AHlIKAANDEIt.

De Secretaris van het Pro-
vinciaal- bestuur.

,eyen.

Z.-A. REPUBLIEK.

Als kok en koksmaat ruzio
krijgen ...

I
JOR.lllllE:3J1URG,Il DEI. - (R~u/er.) - De

SIfU "alt heftig de verklaring aan van den
Londe.-hen oorreapondent 'fan de Diggtr.
N ,lIJ" dal de meerderheid van linanciers naar
Zeid-Afrika vertrekt met het bepaalde doel
hypotheken op te eiaoben, ten doel bebbende
de gedrllktbetd te "erergeren en eeniISrga·
niseerde opp<)8itlfl tegen het ge"eati e "er·
trouW.G op den Rand te steunen. et blad""t dat elke miin. die betaalbaar kan gemaakt
worden onder de tegenwoordige omstandicbe·
d.n, aal "oortgaan te werken: dat de bypothe-
ken Diet zoo. maar op willekeurige W[;7;en,op
eone oogenblikkelijke konnisgevinl1 kunaen
opge;;u.cbt ",orden. en dat de publicatie van
nlke ongegroude CII ""hadeliike "erkl&ringlln
"eel eerder be.temu '''0 de gedruktheid te
verergeren dan het terugkeer .." naar Tr&DII-
vul. alwaar buune belaDl~en '!ln, 1'140 eene
heele .cbeepslading. 'ooroam~ lin.nclC.,..

Hulp voor werkstakers!

PJl[f"l\I.\, l.l otl .-(R;"/fr I-Een rook-
eonc.rt werd laterdag ..,'oml alhIer gehouden
ter ondersteoUlDg van de ...erkalakende enge-
nleun lO EnielanJ. Uet werd goed bl.lllOwoond
en WH eeD aUCC~8.

Rooverlj op grooto schaal.

JOHAJoISI!:..;srRU, 11 DEC - (& ..Itr.) - 0..
PeJrnmaruslkoeta .. erd le Pelgrimsrnstheu1'ltl
unrbouden en ;1 kuten goud, t-temd yoor de
nal.lonale billik, gestolen.IHot goud woog 3,861;
OIlMll. De rooyen die gewapead waren met
.Martini Henrf geweren en re"olnn boei.en de
..-eiors .Ii beroofden ben "an .£60, en door-
Hlllfeldea toen de koek De roovers traobten,
....... tdaagdea er Diet in de telegraafdraad af te
kappen. De landdroet plaatete ziine paard.n ter
b.chikking YlUl de ~htie en binnen oen kwart.
nur waren ~ier maRnen de roovllnacbtenooJ,reade.
De bank lOM ook mannen nit. Het worGt "er.
_bt dat de rooveMl naar Debgoabaai g....lucbL
'ijn.

Preiidents-vel"kieztng .

GENERA.U, JOUBERTS TOER.
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dal SOnlmjllon ..an do I.,dcu niel bebad .. NIl
dal een nieu. wUut-toar _, gekoz.n
wordeD, en dat bil (de YOOnitter1pu tijd bad
bet doel bekeDd te _ken daar de tijd Ir.ori

wi'>..",p PD' men over tot een Dieuw. 1ri8lÏDf
A.I.. voonttt.er werd herlro_ lie beer W. D.
Bnu ..... { aJá' IIOQI'eWU B. J. YID ReJlllbare,

~

berk_n)j all penniag __ J. A. d, Kook
bermaen)j ... ooaai~leden G. C. 8n~, H-
. Cromhoui, G. S. eie Kock en D. TUI 8eDa-

bare. Ala tliariktet-Wur.Jid werd aek_n:eIe
boeren D. TUI ReDlbtlr!r (primariaa) en W. D.
Snjjman (_odlll). .

De ."DOuitter w8D8Cbte allen fO]uk dae p-
ko_ werden en hoopte dat ab eie w.I .... rl
YIn den Afrikaander Bond op bet barl &ouden
drapn aooala al'- en bil (de vooniiter) die
voor d. Iáde maal gekoseh w•• dankte de ver-
gadering ..oor bet yenroqwen in bllm .. ateld
B ij bad gedacbt dat meD bem W&pDl ailD~r-
dom niet weder pkoaen zou bebbeD, aIUl' bil ge·
"oelde dat zoolang een ader roerde dat bet _t
roerea in bet belang nn deo Afribander Bond
eo "oor de welvaan Y&D land en yolk.

.t:eo circulaire werdl door den _taria Ife.
leun van deo aecretaris "an bet cirkel..:omtté
(de beer N. F. de.Waal) keooiageveode TaO de
,ittinJ no bet carkel-<lOmlt.é te QueeDlitowD,
waarop gekoaen werd .Lo ..... tegenwoordiger no
deun tak de beer G. C. lSojiman met den aecre·
tuia ala aecundOL

De beer M. P. Snijman wenechte te weteD
YlO deo beer G. Soijman boe ver de petitie ,.
teekend WY ..oor een telegraaflijn nur Mae·
leantown.

De heer 8nijman ui~e dat de pentie rood-
genomen werd ten einde nBmen te krijgeo eo
dat .e in banden van den heer Lebman WRl,
maar meldde intuseeben dat sommige van de
Duitechers bet niet noodig sehtten een telegl'1l&f·
lijn te "ragen daar Fort Jackaon na genOOf(i•.
De vergadering achtte bet zeer noodzakelijk,
W'a&rOp de beer M. P. Snijman ,.oontelde en
de seeretaris secondeerde: dat de petitie, eooveel
mogelijk geteekend .,,1 worden en dat vijf. van
de oudste :nwonera gekozen worden ten einde
.ir Gordon Sprigg over dit onderwerp te ont-
moeten met zijn eerste Ir:omat naar Oost·
Londen.

AlA I'8n deputatie werden gekozen do beeren
W. D. Sn!imlUl, N. (,. de Kock, C. SniJman, J.

~. I -~. -I deri I. T. xsu en H. J. H..IL
•' otu en eencr epecia ~ verga ering g euou- Do volgende resolutie. werd door den heer

den l'P" December met I" leden tegenwoordig. G. C. Snjjman voorgeeteld en door den beer
Het duel der ,·erg.denn\; was eon meuw be- lLl'. Snuman gesecondeerd : "D"'8 vergadering

stuur en voer ertter te kiezen. daar de voorzitter" '. h bbe d d ti
de heer C. ,"o .. tcr. bedankt bad. I COOl' genomen ene 1'&n e opme Ing

Dil b W Bosb I! rd tot tt door bet gouvernement gedaan met betrekll"ng
eer . 0 we voorzi er ge· tot den l'r&nakei spoorweg wenscht bet aou-

ko..en en da.nkte den afge:reden voorartter voor t bek d t '-Il t d ood -kt d t ... rnemen en e 8_ eu me en .....
',Ine ge rouwe rens en. ~'kheid 1'&nde Amabelle junctie via Ko~ba,

.\. hel kiezen van een bestuur sloot de rer- .. d d k rt .~ oedk ,-d . " Zlln e eo .... , g oops ... , voo ee·
I:~ enng. lig.te en dien.telijkste, daar genoemde lijn recbt

J. J. Smitb, door bet bart van deze en ..,ngrenzende dis-
Secretaris. tr ikten ui loopen, en derbalve Oost Londen

en Kingwilli&DlAtown. zoowel al. de Reb.. le
Kolonie ID bet algemeen .. I bevoordeelen.

De volgende vergadering ml plaats ..inden
5 December. 18~)ï. te He Lean op den eel1!ten Zaterdag in de

(Ir Wocn",I.I~. I J,'zer. werd .Ibier eene <er· maand Maart II'l!J8.
gAdenn>: "'" deu lJ'Hld.tak geboudell.om volgeuA De ..er!laderiog .loot inet gebed door den
de con""tulie ,"eUwe ilmbtsdrlll:p," tt! kiezen. beer J. :loIel.:._. _

Wegen. Jell drukk." oogsttijd w •• de or- -
komst niet zoo groot al. ande,. bet geval zou Een dankbaar vader.
8e,neet '!lD.

B!J a!wclI!(ht'id van den voorz"ter nalll de
,·jee-voorzltter den ",tuel in.

;\'a,lnt de v",,«iUer bet duel ,I~r vergadering
bekend gemaakt bad, gin!! men dadel!ik over tot
het kiezen '{'an k~cn \"l~or het wilkAbe!!:tuur,
tpen de volt;f"wle beeren Itt!hoorl!ik met g~loten
hldj" ... ~.·k"r.ell .. crdeu. t.W.: J. J. de Wet,
F J. B"II""". D. J. (.'.Retief. L. P. !:;rll.mue.
D .J. Hei', f .J. (; d'l I'le ....i. en ,J. A. Gerher.

Pe heN .J .. J. o.Ie Wet werd tot "oorzittcr en
ci~ hf'E"t L. P. Lru"11Ius tut !H't...retari~ gCkOl.l'tl.

..\ I~ Idgt!'f'urd It;den naa.r Let dj~trikt~"el'tlunr
\\'old.o gC.t'len de heoren ,J .• 1. de Wet en L.
P !:;numu' .n tot IIt:l'uudi d. becren 1-'. J.
Bothma en .1. (j. du Ple .. i•.
(lp voo .. tcl vali de heer J. (T. du Ple •• i.

werJen llo "ccren Van Rhlin. l"""hner eli Rabie
npnieuw aanhenden al~ kandidaten ,",oor bet
h'>o;<erhlli,. h,·twdk K~.ccond"erd werd door
den beer ~1. I' Louw.

D~ heer P .•1. Hetlef meende d"t d" qj<.butpa·
long Uil de "olge'nde vergadering en van bet
"pkoue,tuur tot latt:r kun gelaten .. orden, dat
algt'IDccli ~o"-'gekeurd wcrd. Ook dacbt de
heer r. Retief dat eeu L'ommi.. ie van waak·
zoamhe,d moest :.anll""teld worden voordat de
..er~adenng ph",t. viodt.

;\'a nog bet een en Inder afq.bandeld te beb·
ben. .I,,,t d. n'rl"dering mdt gebed door den
beer J ..P. liar ....

L. P.l':R.I.~)IO.
Secretaru..

Afrikaander Bond.
CLA~WILI"IA)f, zrro Z.\NDVELD.

Heden 4en 3den Dec. hadden wii eeoe yerga·
derio, voor bet opricbten ... n een tak ..an dep
Afrikaand"r Bond. ter piu!.ae van deo beer
Fr..derik Canoten., Z .. artboecbkraal. De beer D.
J. A. "anZ[jI.I ...W.V.,er om venoebt sonde, wa
o"ergekomen om de Tak~ diea ~e wat
duid8lU' te maken. HU _kte kortelUka en
met een nette, duidelijke, "en~bare~praak
allen l ...kend, wat noodil( wa met bet opnchten
nn 'een tak in Zuid Z&IIdveld. Aan bet einde
zeid•• preker: Zuid Zandveld genoot. totaal nie ....
no alle voorrechtea die and"re d .. trikten ra-
noten en waarom dan verstoken blijven. en in
onkunde voortgaan. Het wa. hem pijnliJk te
JeggeD. dal wij al.een klompje ,.erl~>rea larael·
lieten te .. men warcn. Waarom! Hide spreker!
moet ,u1k een groot en fraai dwtrikt ala Zni<l
Zandveld met d.....aelf. bemiddelde inwonen ""r·
.tok.n blij,.en. Zu hadden een stem io d_ea
IllDda&aken, ea -ii moesten met bart en &Jel
&alDeDwerken. die stem ten nntte te maken,
,.oor luid Zand veld in bet biJzonder, en de Ko-
lonie in bet alg~meeu ; ja. tot bell en bevorde-
rin, in alle toekomende .aken. •

Nadal er nog wal over en weer geaproken wal
k .. amen allen eenparig tot bet '-luit desen !.Ilk
te vormen. en dadelijk werd de li;..t opgemaakt
en geteekend en belloten den 17den Dee. weer
rea vergadcriDg_te houden, om een ~t leden-
tal te rormen, wán t door de korte kenOlage,.lng
eo m:et de werkzaambeden <an deo oogst, kon-
deo allen niet opkomen; maar te oordeel en naar
d..t all"", kan uvr correspondeut _eggen, wlren er
genoeg vooreerst. en bij twijfelt niet of het
ledenlal ,,-,ti wel zoo aangroeien dat bet zal wet·
[I,oren met eenigen anderen tak.

:". een bedankje voor de ont •• r.rt aan de
beeren l·a",t"n. en D. J. van Z!lI. L. W. V. "IJ!
ali". afgeloopen en ging men naar bui" om te
overdenlren Wit geda"n w•• en Wilt weer Ledoeo
11''''' op den 17den aan. taande.

F .. eorrespondeut zegt: Voorwaart. jongens,
i.3 de leu é •

CEHF;SWEG.

DI:-;TllIKT LL.\SWILLIAl['

[~nA" H{llltbp'( rJiiJf:.Il"i0ri gehourien te Ronde~
: pl. ri,.I!lkl ('jallwdliam. op ~ Derember IA~17,
. 13 leden t"Jcn."""dig. De vet'gaderinll geopend
, m('t gct,('O door den heer tiert ~ieu'ffondt..

Ile I,eer t ·hr. du I'lc .. i•.• 1. oud voor&itter.
8lelde voor \'ulgen~ llulld~constiLutie nieuwe
het!tuu1'llleden te kiezen. Met gesloten .tem·
briefje. werden toen gekozen de beeren D. J. A.
Van Zijl. L. W.Y . ,I. "oorzitter, Cbr. du Pleuia
al. .eoretaro. en tb.saurier. AI. commi ... ie·
leden de heeren W S. t'i ...er. Oloff Bergb, G.
H. \IIi ,ier. E. II. l'mlt en H. C. Smit.

DI"trikta·be8tun .. leden de beercu D. J. A.
Yan Zijl. L.W.V .. euillol! Bergb.

Hui.houdcl!l~e regel,; 'oor~eleten en goed.
gekeurd.

ne.loten dat Itet di.trikt..bestoor zitting
nelllen zal op :H DccelDher te Clanwilliam. ..

B""Gbr!lvlD~...pu"ten te worden besproken op
d. dl.troktabe.toan vergad.rmg:

( I ). De than. b~.taand" brandLiektcwet
permi .. i,,! te maken.

(2) 8cb()(Jlregulatie. lOodanig te veranderen
dat bet gouvernement twee-d~rd"n "an de ""la·
naaen voor onderwiJzen. betale.

(:1) Meer hulp te Y6rl"euen ..oor I"'"proei·
lngawerkea.

De .entTolg.nde yergadering [itting te
nemen 8' J&Dnan. IR~8, t. Ans-burg, om \1 nur
voormiddag. De vergadering werd "osloten met
gebed door den b.er

CUli. Dt: PLE~~I!.
8ecretaria.

O~DERL.1~G VLEI, CLANWILLIAlt

I'u blieke y~r'Jl&(ierin, g~bouden te Onder-
IAng.lei op 4 I>ecember, 1!!!l7, met bet doel
een Afrikaander Bond.tak te .tiehten. Na-
dat de beer D. J. A. Yan lUl, ona parlemeah
lid, met algemeene _temmen Il. voonitter 11'111
rkozen, opende bl! de verga lering met eeD
tretIende ~prnak, wu"ende op bet nnt eo
..oordeel nn den Afrikaander Bond. Daarna
la. bij de conatitntie aan de nrgadering voor,
%oowel aIrmeene ala pI'Oyinciale. Dit gedaan
~jnde .enocbt bij d"iene& die leden wemcb·
ten te worden bUDDe nameD op een ljjaten te
teek_. waarop toen 13 perlOD.n "oo"".rta
Jr,ramen ea bonne Damen teek.odeD. Dit klaar
lilnde venocht de apereude yoor.itler da leden
die geteek.nd hadden om een yoonitter te ki.
fen met II_loten .tembriefj_. De beer
Albertu. de Beer kree, de vol.terkte meerder·
held VILO .temmen, en op dezelfde Wil'" werd
ook de e8<'retariB en th ..... urier g~ko'en. name.
lilk de beer H. A. Lou... Nadat die t"ee ge.
kozen .... ren. koos de vergaderiug ook 5 comité·
leden. um.llik de beer A. J. Louw. Brand·
wacbt. T. ~1. Lou ... llDderlangvlei. J. G. van
Zijl. Droogrivier. J. A. Engelbre,t, Kooldon.
telo. en E. J. TB.nlUl, Graafwater.

De volg.mde yergadering .. I gebouden "or.
den op 18 D_mbcr te Ond.rlangylei, '. mor-
jl'enl om 9 uur. Daarna werd d. yerradering
'''' , J.~klebed ~.Ioten door den oecretaria

H. A. Lorw.

KENNISGEVING g'lllIcheidt hiermede,
dat de volgeude dlltUDUI bepaald zijn

Vool' de 'I"el'koopingen van het Schuts Vee
in de vel'llCbejdene ,Schutten, in de afdae·
ling gedu''8ude het halfja&l', eindigende den
30sten Juui, 1898, om 11 nul' de" voormid_
dab"'" nam:-

Aan B. F. RolJerb. Zaterdag. lW Jail., Zaterdaa, :!6 F'eb.
Graaff· Heinct, ,., ,

Phatael;jk ol(,,"t voor Z"tel·dag'. :Ill MlL3rt, Zn.tcl·dag, :m April,
CILlo~IIH:nL.U:'~ (;Ot:E@.IIIIlIJt:I.. Zatct'dag, 28 Mei, ,,25 Juni,

Waar,lc heer! 0" I..."t.
Kurt,'n trld geledeu 1",,1eeu mijner kiwieren K K SH.\ 'Wf:.

cell teCT hevig~n laO\'al "dn kroep pn werd."" , ~ecl'etal'is A.R.
er;.: d.t WIJ voor zijn leren ",ee.dell. ~. alle ge· A.fdeeliog.raad Kant.ool'.
nec'mi(I,I~lell beproef,1 te h~hhen. h..rinnerde Bal'kly Oost, !J Uecellloor. 18)7.
ik mri in de countIlten gelien te hebl.en, dat
Chamberlain'. bOCHtgeneo"middel goed \'oor bet
!.(cne,cII ... n kroep wa'. Ik ging toell da.d..Jjjlr. iu
bet midden van den nacbt. om te zien of ik bij
een muner bnren er wat "an kon bekomen: na
~ of ;1 .ergeefscbe pogingen. vond ik er een, die
een balve boUel had. die bij mij op welwillende
wlJte overbandigde. X. eenige weiuige do_
kreeg bet kind ycrlicbting, IIn met bliida«bap kan
ik [eggen dat bet gebeel eb al bentelde. Jk be-
Kehouw dat 'Wij aan. Cbamberlain ten diepete
dank Tencbnldlgd zuu 'oor het kOlteljjk ge·
ne81lmiddel. Ik ben nu nimmer Jonder een bottel
er van in mijn bui •. l: kant delen brief publiek
maken. daar ik wemeh dat iedereen zal weten
welk een pd medicijn het 18.

Oeheel do I1we.
M. Ylo:rtll,uJ(.

EI::~ Bl:RGER ~HmJ OllA!FF·REIXET.

AD'I".

VERBANDLIJSTEN.

Ro!dt. Y, H C
Field.8 v._
Wet. de, CJ II
DIHid'l P ...
)l.OIIJIODW, U J
Rn...~u... 0 J
Zyl. y. J I' J
Jubn.ton. J J
R&&,",C 4 ...
11mIl.r. JR 11
Damou •• 0 ...
ZundlOj!h'li P
C........ d, N ...
Can.., R

Prt'tori WI, Jl J

He.l.er. r. J J
E'-n~eri, A Il

n,lli"!r'II..r
Bcllin~l S
Bellln~"n, J
IV"I, de I' J
W.t, cl. II P
Gildenhuy •• 11
Wright, IV
Burger, JL
Yleur le, S .•
Smit, H)I ..
Erumua.H 11
(E .... mua,C H
Ha&l'boII, I A
'bOrJWD ...
H_breek, J S
Neil. L ...
!>eDDY. F W J[
Deuny, F W J[
J:ennelly, ...
Senekal. F P
(Senekal, H J
borg) ."
Miller, C A
NiellOll, B 0

Coben, G ..•
Hart, RA .••
Frood, T H
Hi•..,b, B 11

Portlli- •. II ..
Petl«wn. J I:
Cook, A .
Byklief, G .
MeLeod, J .
Rooeon .. ,DlI
Leader, S .
Wrigh~. 4· .

i X j,".:-W
['~ .'C'i'ï,\ ~'.:o .!,~ T,>r 0 t.; rt· 1 r\" 1, 'r ... ,·!~. I - .: .. ) .. \"/

n \"11' , ...., I·t~ ",,:d ~'!""ltII t· II h'lll~ \ .), rl li ,,:1~. ~ ~'(
I,ll .... ft J ""11 Jl 'n.,.I),.:.: ~"~~r.;; ln .. ) "P ;:~ter. ':")0 I', 1;,~ ..
cl 'i 'Tl·r~.,)j"",r I ~t~. \,.: ~""'!"ul

" !l'lll." ~ lV
'~·lf".Wllllroli~ d~· ,- .. 11" ~!U!" (,leS h tlr ,,', Jl : L, J

:-,-, "T-!'I~,' ~fl '1', HId. r...l~,d- 11 f •. ,. ••• p•• r.f
Jl .• t"r., ::4J o'i ,! ,.",,·1 n-, l ;;~l"_:,J :;l\qp'!",t \t .. ,',·.[', r ti

ti ,nt rt~ h~-r t. (; :-\:lj1:'I"II. '.,~,:T ;'"I:
D·· ,_,.~t...t Ir'" \ InAt (',," nH·.f·h',"lt;lI~ ,Iii. d.. 11 '\.'1 t: t·k. r .i

n""nl,," J,t .. t· In I)~I I",~·k 1lO-,-h:--\'p-n • ,r"'n De
N).j~n ""'~ rl;,t kj ,ti"t h" ,),. tot'H.t ....h.t ..~II1t"m"t
'e t'P"w~ ..,,·,h·~ '«' '''''. rl ~,r MJt1IIl.H:f!tiilht-fl"o "f"t
hi"de!'>i in,I'!, ~" d· h~·I,·r d,. ~·t.·,,·i'~.le
.·"l:~tllr ba·i de un'ilitm in 1.. ,..110 hl.lItf!'n ,,.. lt "
i~ het buek ge •• t en lO ";\le" .cr~JI"'" i"ra:lkt. nno! lo; II
-1'.,.,."-"n. Or "P, " J ~

I).. iO<>nitter 'l"Cr'c!u!'>i~ de vcr !atlering Sm.', n li ...
wettig lOOpend, en &aid .. dat bet hem ;erbeug. 1f e', !\ ft
... &0') "een jI08de opko_t te &lea. aiet omdat MolI:.... n ft
hij dac~ «la, 4e leden !lauw wareu Oal op te· R ·hn, J \v A A
komu. :lftur omdat bti kun.;' ' .. deo 118et'e- Meea,. " ..
t ,r,a va~ liet pro-riac:iMJ betttnr oo\YU!pn bad N....... " T
, dj" A.friiaaacler Bond leberi_ aD de _. "laiD" Il S
d~eid inn eea n__ ..=:J ftlI "Pb- en ;:.~ g •
d~1UIleclu la ... ~de -- Inl., D •
,1IIa4t re.....u. ...... ~WIl ~ • Il

.\1 \ : 1'.\.'\ l ".,'. \

,'I ..• :" f~ 'I. 'oi f
1'~"I"'.fhlt "'i r
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.. , Wd. W'"
.., P Roux

:JG R.id

W Jn,dioe 'U

Demp"n ~ Co
R ~1"r("U8 .••

T Smith
R Gordon ...
KoIW,... Irmr
W Wrigh' ...

KinderbBwy •.
.. , Min<fj knd'n
Ko"lmkt"".

'''1 ...

K"'p,ob •.Hd
Ut}

WorceatOt'
!tuberiIon

S..ellendam

K."pot:be ~ fJ
CaleJOD
KUI·,cbeUd
Oud •• boorn
Uniond,oJ.
)\a'I'"ad
KaapaobeAfd

AI itldelbu.g

ZAR

Do

8 DlI(u .... (~97.
Hy~I~Iten.

... Bdl Mood;" ..
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I Bate. ...
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D Robertaoa
o y d Ile""
I Fani .
W Wataoo .
Bd! Berry .
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)
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'I(ansll V'BB.KOOPING
VAN ..

.-&&.nternieuw PP~ICATIES voor bovenge-_. lAj noemde betrekkin~ ve!'PZeld

Ger, eedsehap, IIhbl'ltt.ebn'~:a W8t!=~:~dge=
niAtI· ...... van de laat.Jte Schoolcom-

Predikant waar applicant
....erJalaalm was, en lidmaatachap

Protes~ntscht" Kerk zullen
:den ondergeWekende fuge-

ttacht worden tot 22 Januari 1898IWerkzaamheden te beginnen op
IlFebruari, 1898.
I Salaris, £129 per jaar eo de

~hooJr.lden.
1 Billijke reisk~ten, gestaafd door
kjwitantiea, zullen vergoed worden.
I N.l.-De geelssgde applicant

np.~t zich voorzien; van een onder.
~zem 2de Klas Spoorweg Oerti.

1faat OQl tegen h!l'lfJ>rijs te reizen. ~.. J!C.il,.,

J
: L. JOUBERT, .

V oorg. Bch. Commissie,
arydale, . 15! ·I Wepener, O.V.S., I
I 8 December, 1897. Gedresseerde Paarden
-r--IIYredenbergHoogeschool,- Op de verkoop ing va~ den heer P.

J. BOSMAN, A. zoon, t:t._
, Overbeek Square. K.LA.PBI%pTId.

ol' !

Donderdag, 16 Dec,,
tullen bovenstaande mede worden
verkocht, waaronder:2 Egale Paren
gtoot en sterk, en geschikt voor
dadelijk gebruik.

J. S. lURAlS &; Co., Afslagers.
14 December, l8~7.

lE Jaarlijk6che Fete met de uit-
IJ deeling van Prijzen, enz, zal

OP DONDERDAG, 16 DE"EMBER, ~houden worden op Maandag, den
~ 20sten dezer, VBn 3- tot 6 uur p.m.

ZULLEN opgemelde Ezels, allen De ouders van Scholieren, Vrien-
in extra conditie en geschikt den van den Staf, en Oud-scholieren

voor transport, publiek verkocht \forden allen vriendelijk uit-
worden aan Klapmuts Statie. genoodigd.

BezoekE'rs worden vriendelijk
ROUX BROTHERS -verZ<?Cht hu?-ne visitt, kaartjes aan

J. S. ~MARAIS ~ Co., Afslagers. ~ bIeden bIJ den hoofdingang te
Overbeek Square. Scholieren zullen
b~ den tuiningang ingelaten wor·
~en in Queen Victoria straat.

Nog
Oonde,da~, 16 Deee",b",

een
's _OOOEN8 10 U'UI P.BeIES.

ZAL op ondergeteeQnden p.ubliek
verkoopen aan hun kantoor in

de Kerkstraat, een groote voorraad
IJ zerwaar en andere goederen alles
geheel nieuw, waaronder zijn Groote
en Kleine Bijlen Zagen Behaven,
Hamers,Oma1agten,Booreu,&hroef-
drijvers, W&terpaaaen, Graven, Pik·
ken, Blikken, Kommen, Borstels
Roskammen, Kwasten, en vele
andere artikelen ~ veel om te
melden.

Boeren komt en ziet en voorzien
uzei ven van goede kwalitiet tegen
goedkoops p:ïjzen. .

J. FRED PENTZ 4" o«; .Afslagers.

op DiDldag, 21 Decembe1'.
]0 v....,

Op de Stoep van de hearen DJ W
gebroeders, Kerkstraat.

o.Y. S.

_'--mB zijn o-s, Pikken, GraVeD, Bijlen,
li Zagen,. Waterpauen, Bebroef-
draaiers, BOren, Hamen, Kwasten,
BOl'lleJa, Roskammen. Ook Lepels,
Vorken, Schotels, Pannen, Roosters,
Koffiemolen, Vogelkooien, Lan-
taarnen, Dames Bicycles, en een
menigte ander goederen.

De vele vrienden die mij verzocht
hebben • om deze verkooping te
houden worden herinnert dat de deze
laatste verkooping van dien aard 18,
dus komt zeker ...

PAUL D. CLUVER, Afslager.

Divisional Council, Barkly
East.-NOTICE

NOTICE lA hervhy gi\'en that the nn-.
i dermeutioned dates, bave been find,'
for tbe holding of 8 ..les of Stook, inpouad-
ed, and rema.illing nncl .. imed in the several
Pounds, in tbe Division dlll'ing the half
year, ended 30th June lt!98, vil. at lt a.m.

Satnrday, 2!) Jan., Saturday, 26 ]o'e& .•
Saturday, :16 M&l'Ch, " !-lOApril,
Saturday 28 May, " 2.) June, 98

By Order
s. E. SHA WE, . "~r

Secretary l},C.

22 Gedresseerde Ezels, van 2
tot 7jaar.

Divisionál Conuoil Office.
Harkly East, !} Dec., 1897.

.'
.A.fdeelingsraad, Barkly Oost

KENNISGEVING.

6 Gedresseerde Trek en Rij Porden.
Op Donderdag, t6 December
ZULLEN opgemeldc Paarden pu-

bliek verkocht worden aan Klap-
muts I;ttltie, allen in goede conditie
en geschikt voor zwaar werk .

J. C. PRINS.
J. S. .liAR.IIS .J' CII, Atilla'.lcrs.Stellenbosch Distrikt Bank,

BEPER.KT. Assistente BenoodigdEerSte
HIERMEDE wordt kennis ge·

geven, dat de Jaarlijksche
Vergadering mn Aandl't'lhouders
.zal plaats hebben op Zaterdag, 15
Januari aan'itaande, 's morgens om
10 :Ire in de Bank Gebouwen, om
van de directcuren e~n rapport to
ontvangen voor het jaar eindigende
31 December, 1897, en om twee
directeuren t{l kiezeo en plaats van
de heeren J. D. Krige en J. W. L.
Hofml'yr, die aftreden doch weder
verkiesbaar zijn.

Op last der Directie,
H. J. BERGH,

Sub. Managt'r.
Stellenbosch, l3-Dec., Hl97.

TE

SENEKA.L,

APPLICATIES voor bovenge.
noemde betrekking verge-

zeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid
goed gedrag, van de laatste School~
commissie of Predikant waar appll.
cant w~rkzaam was en lidmaatschap
cener Protistant8Che ·Kerk, zullen
dool'ldel!. ondergeteekende ingewacht
worden niet lawr dan 228ten Januuri,
1898.

Werkzaamheden te baginncn op
1 Februari, 1898.

Salaris £135 per annum.
Vrouwelijke handwerken eene

verE'ischte. Kennis van Muziek en
Tonic Sol·fa I;ysteem eene aan
beveling.

Billijke 'reiskosten gestaafd door
kwitanties zullen vorgoed worden;

N.B.-De geslaagdo applicant
moet zich voorzien van een onder.
wijzers 2de Klas Spoorweg Certifi·
caat om tegl'n halfprijs te reizen.

N. JOHAN BOER,
Sec. Sch. Com.

~
4 Onder}Vijzers Benoodigd
] Il het distrikt van Uu iondale,

t.w. :-
1. Een voor do Arm('n School, te

Krakeeriviel'. Salaris £120 p.a.,
met een huis om t.(J bewonen.

2. Ecu voor de Armen School, te
Ongelegen, Salaris £70 en
vrij logies.

3. Een voor de
BllffelsklifJ·
vrij logico.

4. Een roor de 3de klas Publieke
I;chool.. te OJ'gida. Salaris
£70 en vrij logics.

Werkzaamheden te beginnen op
den lswn f'ebrual'i, 1898.

Bewijzen van bekwaamheid, goed
zedelijk gedrag en lidmaatschap
van eeue Prot. Kerk zullen door
den ondergeteekende worden ingee
wacht tot den 15den Januari, 1898.

J. P. BQTHA.
Uniondale.

Armen School, te
Salariti £80 en Senekal,

6 December, 1897.
_. ------- .._------_._-----
Hoofdon~erwijzer Benood~d
TE Elsburg, tegen een I;alaris van

£200 per annum
Werkzaamheden te beginnen 17

Januari, 1898.
Applikanten melden zich dadel'j!.·

!lBn, met getuigschriften, bij
P. B. J. STOFBERG,

Boksbul"g

BENOODIGD
Eea.adnU" , .. r ie Yute lijks Seboe
te UIWjk lIJk 114. YuscUi,ler, troo.stad

KAAPSTADsr.HE
ATHLETlSCHI "SP£LINGROIfDElf.

GROENE PUNT.

Westerli;ke Amateur
Atltletische Associatie.

Ds
"CrTY CYCLING & ATHLETIC CLUB"

zal .een ~tache Fietsche "n
Athletische Bijeenkomst houden
onderd9 wetten vandeC.C.A.A.A.
en C.O. op bovengenoemde gron·
den op

Nieuwjaarsda~, 1 Januari,
1898.

Alle de baa;;rijders zullE!.n mede-
rli'1'!f'n. Inschrijvingen sluiten
tllJ 2~. Ilee 18')7.

H. W. I;T.A~DJ~rt,
lIun. 1;00., e.c. & A.C.
1'.0. Bus 459, Kaapstad.

W. TYLER. F!t.'('., W.P.A .•\.A.
r.K. Bus '3:1, Kaap'llta I.--- -- -_._-----

'l'S

Jij~ Iepener.

P,J. N~J,.,
.JJ E. N}.:L.

~oijabarg. 9 Dec., 1897.

Afdeeliug'sl'aad mn lIal mesburr,
KennIsgeving van: Belastl

Geheven.

f( ENNISGEVING gcschil,>dt bij
dezen oud:;>I' qe bepalinb"Cn

J. E. PERCIV ~L! van Art 2(i(j van Wet 'J:.O van 18~!J
_' _~~~_nclpaal. dat bClvcngemcldo raad ..op een
. GEVRAAGD . speciale vergadering gehouden
. • ' dezen iden dag van Uecemhcr 1897

een belasting van Id, (een pennie)
in het £ heeft gehevC'D IVoor het
jaar 1~!:l7 op alle vas~gocd in deze
afdeeling daal'llan ondtjrLevig, zijmie
~U. voor hoofdwctl'n en id.
voor tak wegen vel·sehilidigd en be~
tllalbaal' te worden aaQ het kantoor
van gemolden mail (lP den }sten
dag van Februari 1898.

Op last.;
A. L. BRODZIAK,

I!ES Gouvernante door den onder~
li geteek.mde to Abbotsdam zes
mijlcn vali Hope Town, om o~c!eI'~
",ijs to g-cnm aan zes kinderen. De
noudige getlJigscltl'ifwn van ho-
?ek ~vaalllllCiJ I),n onderwijl> te gevenl' Engcb<:h, llollaTJdsch en :Muziek
worden vereis<:ltt
.: l;ah~l'is J.: k, 1'\.:1' jaal',' met vrije
l"_WO:JIDg.

Werkzaamueden te beginnen
~ten Feurual'i, 1~~8.

P. C. liK JAGER,
Abbotsdarn,

i Hope Town.

¥deelingsraa«BarklYOost
! I{ENNISUE VING.
J
i

SCHVTrERKOOPING.

~

• E worden verkocht uit h"t Schut te
Coldbrook op dt!n 2!swn December

,I, 7, indien niet 'Tooger gelost ;_ •
V, ~h~pen, rechteroor zwavel~taarl,

o~dUl~ellJk gelettered. ï Schapen met
v,rschlllende merkeIl. lOoi rechteroor

~

l p, !i.nkeroor 8~ip, geletterd B:n. op rech.
ooz.IJde. 1OOI, r~hteroor :.m-alawstaart,

81 tJt! van aehter, hnkcl'OOI' I!Wlllu\VKtaal.t
~ lfmall~l ""an .voor, gelettenl op recht,,;z¥.~~~.l:l. 1 hal ~~lllnw .Merl'ic, o.:ntre.nt
! Jaal 011<1 •• 1 Zw,trt blauw M('rJle, mlt!t
s I bles, belde achterpootRn wit, merk
v, n zeel' rug op schot omtrent lj jaren
o+d. I Zwart valll'S, klein wit uier om-urm :;jaren oud. '
; W. F. VORHTER
i 8chutmeestel'.

C~ldbrook. 7 Decf'mber, 1!j~J7.
iAfdeelingvnad Kant;)()r,
f Barkly Oost, 9 December, 18:lï.

DjlisiooaI
!
I

Council, Barkly
NOTICE.

East.

7 ntTUt nr:R, 18V7.
Hypotheken.

:::!T Mill.

...,
..j fta"dard Bk Tarb

... W Manl, Kaap.cbeoltd

... R lI.ytoq Abe.d_
oo. R Sp'. \" ......ri. WI
... J KruK' r LJ ..

.. , ~ Mid .!&ent.... 5 .chap ... Graaff·Heut

Il Borobenl, Swellendam
Il: Byram ... Oat..... t
Bdl Ws.nge pt Elizabeth
Il: Smith... Do

... Kol AMOr... Kaa",ta~

::: ~ Kol Weeakmr WiJloonoore

,JIdIBGnbam Kupat.a4
.... y d Weat.

haizen ... Victoria Wt
Pleui., du )( I C 8eb ... izer Albert

. KlUting •.
Belliugaa, Jl ~ '
IIeliingeD,SE ! 1:01 res-ing Ulttouhatle
lIeilingan. J YE ,
(;l.rk. A A... L S..rrarier.u Kaap.!ad
M..,... , JE.' Arderne .•• J[u,.clteifd
Arnon, G .• E Ilk8nl.leoo. I,tn.,u'.T ...

Huw. Voorwaarden.... }
.:: }

! POUND SALE.
'1' . 0 be sold OQ~ Ponnd at Cold-

br<'~lkon t~e 24th December, lo~7 if
n~ preViously reieWIed :_ .
. iV Sheep, right ear swallowtail, inlis-
I1r~tlyl~ttered. 7 Sheep various marks
~::we n!l'ht ear slip, left ear slip, letteled
(D••OD ngbt side. 1 }o;weright Ear 8wal-a~ll,snU.tje beWnd. left ear IIwallowtail

N~ lllrn, ID front, lettered on right lIide
ol •..• . Grey mae Mare, aoout ~ years
ol~. 1 DarJe. Blne Mare, small blO!!, both
hll!id feet wlute,. mark of bore back OD
withers, abuut 0 ~'t!ars old. 1 Ulack hei.

APPLICATIES voor bovenge fer, small white udder, about 2 yeaI'll old.

noemde~ betrekking verge~eld :1., W. 1-'. VORSTER,
va~ de. bij de wet vereiscbt{l ge_ ii PounduUilk'r.
tUlgschriften van bekwaamheid, Cfdbl'ook, 7 Dec., 18~7.
goedgedrag, van de laatste School- pivinvilJional COUDcil Ofllce
commissie en Predikant waar Ap. il Barkly lWt, 9 Decllmber,'18~7.

~=~er~:r Wï:ro=~~t;~9MERSET STRAND.
Kerk, zufien door den ondergetee. !. -
kende ingewacht ""orden tot op den il EERSTE-KLAa

5denJanuari1898. Alleengehuwde UL,i,,~OG IESH U IS, AFDDDrrvGSDIID,Blbvry' OOST.
personen die in staat zullen zijn een . lAD1d.n llAA ~llUl
aantal k08tleerlin~n in te nemen i! G. BL 4.K ., K E - I
zullen in aanmerking genomen wor~ 'E' BESTE STANDPL.U.TS, . NN~ErING.
deWerkzaamhedeIJ te beginnen, r BILLUKE PRIJZEN Weg Ovei'schriJdi~ Akle.
indien mogelijk op 12 Jannari 1898. W ED IIDII BECOIllDlUll. HIERBlJ ~iedt $iage~og,dat

Slllad!:! £120 per jaar en de _'L:tI alle pertIOneD gevon D op de vw.
Schoolgelden. Billijke reiskosten ~ende Hoofd. en eeli~tU-
gestaafd dPQ.r:~k$~s zullen v"r. AIItIICltrIU • ....,1ltrlla ..,~ in de Afdeeling &rlcJy oost,

goed worden. , . '.~~. .... ~\e~~n dh r os+en ver-
N .B.-De gesllUlgde ApfJli~ant ~ alamede eenig eeD ~r .:~

moet zich voorzien van een Onder. . te richten op oeniger} wi~ae lIaQ

wijzers 2de klas spoorweg certi6· ~.·;oO·LA·.·.·N flCR:.·.··&· '00. de &sohenninga)(.,. sJoudeni:eaat'om tA~gcnhalf· prijs te reizen. ~F.. Ut· llureiuDKeerklip~nop.l' iD~becldin·J pil van de vel'lklheideAe V8~oerntJe
S. J. lI. WESSELS, GKV'~I(JIJ "'·~AUN. :' nUdD volgen, ~. yl r

Gélubkraat, seo. seh. Oom.: ...... ~~ .. ~. . Op laat, __J
dilLKtwuatad, . .? , ' ..NI,.. 8.EDQ.

... lO Zlmfta 1I~ .I- I7 December. 1897~. V l ~... ~ Ewoor. !
. . • INk1~Ooet.13liOT'I18"

I

~e('rHaris.
K!lutooor "un uen Ardeelingsl'aaJ,

}hlmeslmry, ~ December, hl!J7.

Afllcclill~l'll.tul, Jlli lm elSlJIl ry •

HONDENBELASTnm.
KEXNISGEVING :gescbiedt bij

dezen dat op ceri spe<!iale Vl'!'-

gadering yan uovengemelden Raad,
gehouden op den 7den <Jag van
DooombCl', 1807, ccn belasting \'IIoU

50. (Fijf Shillings) pOl' ~roTld,geho\'en
~"eJ-d, op alle honden in deze afd ce·
hng daaraan ondcrbl'~ig, voor het
jaar lWIK, hehalvo du tnunicipaliteit,
van Malmosbury ('U hl'~ dOI'pbetituur
van R:iebc('1r W C'8t, CII i dat gemelde
bclastll1g vcrselJllldigd en betaal.
ha.ar wor'dt op dell ltitcn dag "!lil
.Februari, 1808.

A. 1" BIWDZI AK,
Secretaris.

Kautoor' vau oen Afdcelingl'a.ad,
Malmesbury, U Deoembul', 1il'J7.

MALMESBURY
Publieke Scho/ep.
ME1$JES DEPARTEMENT. -

:\. PPLIC.ATI~S zullen ontvaogen
.. worden door den onderge-
teekende tot den 5den Januari
1898. voor de volgende vacante
betrekkingen in bovengemelde
School:
.Eerste-Dames Principale. Salari"

£200 per jaar. iqoluiti!odende
e ijuis Toelage. i

Tweedtr- Eerste A6sist!anle. ~alaris
£12:; per jaar. I

Derdtt-'1'weedo Assistimt. Sala.ris
£75 per jaa!'.
W erkz~mhe~ell te .lJeginnen na

de JRulla.n~Apnl 189b vacantie.
ApplicaDten kopiën; te zenden

ale.elds V~? hunne c~rtitic'\ten en ge-
tUlgschnJCten en 1Iwi de ori$'ineele.

FRED. WEREMULLER.
Hon. Sec., t:ichohl Corn.

WE

. •.1

SrI
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