
;GARI,

Irt
\,)oJd
u-wu
L'I')I"

.Hk-J. N. P. Bo\Ul
, order ala yOOl1ll.ad,
~gek9ord. ,
H. L. ftIl HeerdG- ..
'ren D. de WK, J. B.
I als oom~ .an.
.ao don heer N. J. d.
angenomen.
aken omtrent bet ...
lie nieuwe wjjae TU .

x P. Botb.-C.~.
'rl; behoort te~_
.II!( un alle ledeD &00
maken.
:h.I-H. C. nn B __
mjen aan deo beer J.

• 1\ l""richt, KaapefAlll.
.lcn algem_ aaac--
· ,ku voonitter aiDe
I; .• \. M..t.BTJlf,

SecntariL-Ipelijke zege-
.1.
·,..,dd" he Terbaal, bij
, kuning Cro.a.,

r \!(! l 'ersen bem kte-
• .,111' ocrder. ~ 4..
.c cl,l. maar deo dood
.ur.l e Jen Dum ....
,. Lt· die hew ee.amaal
,·,m·lI.chen geluk had
!I .naar de heteeJte.
I.",r Cvrus, toen de.e
',nl. Profeseor JIU
1\.\ om het bistoriIc:M
• bet rekking tuaecbea
""""hiedenia iD W
ll;t:t. anderen TU oor ..
·uis t moest lijn, ... ~
,I'.Ir heilig en kon be~
:nfodcning $ehesifd
.l..arum de gtaa~ te
lil 0 vereeD8~1IIIIWII
.;ebruik bii Semieti-

o eu l>rundatapel bad
· .I,·r goden ~ beTredi-
en seer yernnftite cia-
-t ,,1.- his«>riscbe _.
.is ccbter, na prof_
t:gypte de lied_

I. rlekocben lierdiebter
"~,,,"beld als ZOOUaiC

: Ic eeu w vóór Chria·
.• II mcn.cbengealaeht
.d. r v.."r Herodes ...
· ~lt-r~l1. net nu ai~
·..~l ~lu~l·um." doOr'")'.
1.1: Je d ich ter preeáee
·,II vun bet Ifebe~
1;,.,IIIH""be h18toncQl.
· o.I' tr iomf om trot.cll
I[,J ]'Immer maa&1 cid
cdt Lc leefd. De Mer
II lIlleIdIDg op de 1'"
~l~:",Wg onbekend, ea

_.<.:he publiek is dQ iD
v "~rJlg" hier vermf'lde

3TOWN.

: :'; uI ge~o nieuws mede
' ... ".cu week. sedert d.
:lt:rl~:'co 'Il'lj uiemand ~
•c laken waren gesloteD,
cid doen. Het grOOtIIte
w.is Uit op kuieren, "'oor

r-Ieu de "railwayspone"
d .'k Er wa.s een groote

I· .:lI lV waren met iD
f> i'-'!ll"ng t.. maken ala,j,." ,... ongunabg voor

n ei: een bevigen noorden
1 ur Yf~ er nog maar
u ""°1'1011. 1)<) beer Vu
er~ «. pruzen.
I.,~e bocren het dorp iD

· .• 1\. I." waren de leden
·'." ell \\' ucnsdagmorgu
_'. 1':1 elkander, toea de
,.i., I ;rcy (.\liwal Noord)
_ I\vnd,kandidaat, ea d.
,
".!I
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....
publieke Verkooping_-
DE heer llE~lIRlK J. KOTZB, zijne

Woonplaats uit de hand ver-
kocht hebbende, heeft, de onder-
geteckenden gelast publiek te ver-
koepee. te

KRAALBOSCHVLEJ,
DISTRICT Il00RREES8tlftG,

In den loop nm FEBRUAIU 1898: .
l_Boerderijgereedschap.
il.-Levende Have: waar-

onder eell Ecrst-<.'klas Span Ezels.
III. - G ran en, waaronder

Eersteklas Zaadha ver,
. Blj$ofldBrJtodllf v./~81f lot".

HE~DRIK J. KOTZE .

Yll der Spuy, Immelmu 11 Co., Afsla&ers.
Vendu Kantoor,

~ra.lrne:;bury .

SO Eerste-klas Ruin P&&rden.
20 " "Marries.

Op Maanda{!1 den 77den dezer,

ZAL gemeld getal Paarden
pub-liek worden verkocht te

Klapmuis Station _;zij zijn alien ge-
dresseerd onder zadel en tuig, waar-
onder verscheidene egale paren
zijn van 15 bandon hoog. Zij zijn
van goede afkomst. geteeld in het
Roggeveld, en worden opgebracbt
door den heer Jan Baartman.

1. B. De Villiers &; Co., .Afslagers.
Paarl, 4 Jun., 1898 .
_--' .-----_- ------

Publieke Verkooping
\'.\)1

VASTE EN LOSSE
GOEDEREN.

TE

Tulbal!h Wep' Stil tie,
OP

WOEISD!G, 12 ~llDari, 1898.
ten 10 ure v.m, precies.

nE ondergeteekende gelast dool'
JJ CORIUUS L.\WItENCI-: die het
Distrikt staat te verlaten, zal Pub-
liek verkoopen te Tulbagh Weg
Statie zijn Woon Erf met Ge-
bouwen er op in goede conditie, en
gelegen in de nabijheid van de
Statie, en aan Jen hoofdweg van
Piquetberg Statie naar Tulbagh,
geschikt gelegen voor bezigheid, en
werd als zeedanig gebruikt voor de
laatste zes maanden.

De gebouwen bestaan uit een
nette woning, met 8 vertrekken,
stallen, enz., en het eigendom is
beplant met een verscheidenheid
vrucht boomen, "en heeft recht op
loopend water.

Mede zal verkocht worden;
De gewone assortimtJIt Huisrud,

lOpen Kar op Voeren,
1 Pair Karpaarden,

en andere Losse Goederen, enz., enz.
P. I. P. IARAI5, Afslager.

Yendc-Kantoor,
14 Dec. 1--;97.

Ontbinding van Vennootschap
KE~NIS wordt hierbij gegeven

dat het vennootëchap tot
hiertoe bestaande tusscben ons
onder den stijl of de firma Teubes
en ,JOi'~Inj onderlinge toestemming
O~tl~)ll leu werd op 31 December,
lbClI, -n dat alle schulden door
gel.~r ti rma verschuldigd vereffend
zullen worden door den eersten
ondl'rtcekenaar, aan wien alle
schulden aan gezegde firma ver-
schuldigd, betaald moeten worden.

Gedateerd te Robertson, dezen
4Jen dag van Januari 1898.

:\\ilRF.\I GEOR(.E HENRY TEl'JlES,

BI';!!. J(l~E".

Groot Urakensteln.
1\ EN NISGEVING.

V0L(IEN~ Art 12 der Grond-
IH't van de school Simondium

sal de jaarlijksche algeemene verga-
dnlng aldaar gehouden 'Worden op
Zau:rdug, Jen êsten dezer, ten vier
~re n.m., ter kiesing van directeuren
In du plaats van hen die aft reden
en verder algemeeue bezigheid.

D. D. MARAIS, Seo.

OE Ondergeteekenden ~hoo~~jk ge)~ door den heer JA~Bb"
.~BBHA&D~a "'BmBI, ·d18 ZIJ11e·Boerderij gaat yerkleinen.. sullen

voor Zl~ rekenmg, op " . .,. . .

Donderdag, den l3den Januari, 1898,
AAN ZlJl{B WONING Ti

SCBAA.PI'LA-ATs",
. GBLBGBN ALS BOVENGE.ILD .. , .

Publiek Verkoopen, de ondervolgende Levende Have en
. Boerderij. Gereedsc.hap, enz., ~. volgt: ~ .

.Levende Have als:

13 Gedresseerde Ezels van 2 tot 6 jaar oud
8 lt Paarden Tall 2 tot: I> jB.ar 'OUd
9 Vette Slacht OSsen •. -
8 JoDge Trek: Ossen -

250 Slacht en .Aanteel Schapen
1Lot Vette v'arkeils. iL

Boerderij aereedsohap als :
1 Extra Bok Wagen
1Open Jral' op veeren
1 Alslaan Kap Kar op Veeren
2 Span Tuigen kompleet
2 S~ Swingels en Kettin~ .
1Kruiwagen
4 Dubbele-voor Ploegen (Ransom's)
1 Lot, Zen8e1l. .
1 Lot WijD Vaten

En wat verder zal worden voortgebracht,
J. G. TRUTER.

J. W. MOORREES. Jr. & Co.,.Afs~~rs.
Vendu Kantoor, Malmesbury,

Januari 5, 1898.

~ Somerset strand.:· '~omnt'Strand.
. "", _';~~~;'?t·tt':~·:)i;, "';'- ":~::.,~.

VERKOOPING Verkoopingvan Kostbare Visscherijen en
VAN Bebouwde Erven. .

BELANGRIJKE

ZEER KOSTBARE·

VASTE EN lOSSE GOEDEREN
'D E Exeoutrice in de~ -Boedel van wijlen de~ heer DANlBL'JOIWfnll

. Rossouw, zal publiek doen ver~~pen te SOKERSET STRAND,

AAN DE-

PAÁ.RL-
A. De

DE onde1'geteekende vast besloten hebbende zich ven zijne overige
Vaste Goederen te catdoen zal publiek doen verkoopen op

DINOSDAG, DEN 18DEN DEZER,
4<>:M 10'30 URE PRECIES,

Zijn zeer wel en groot ingericht woonhuis met alle gemakken voorzien,
benevens, Kelder, Wagenhuis, Stallen, allen ande~ IJzeren dak, ook .. de
6 overgeb~vene Erven, waarvan den overige pas verkocht ZlJn ;
zijnde gelegep. aan de Lady Grey Straat, waarvan Plan kaart te zien is
bij het.:M8Iagers kantoor. Eindelijk het water-recht daartoe behoo~~md~.· Deze Erven tiin' allen dicht bij het Vjggcherij-gebouw gelegen, en ZiJn
Waarlijk een goede kans voor geldbeleggers en anderen, daar de beZlgheld uitnemend geschikt voor bezigheida doeleinden.
~ch almeer uitstrekt in den richting. ..' Plannen en ander informatie kunnen van de Afslagers worden

verkregen.Lo... Goederen; De Verkooping zal aan de V~heq,ï om 10 ure op den morgen VaD

11 Januari 1898 beginnen.
" P. J. BOSMAN & ZOON, Af·slage~.

Stellenbosch; 22 December 1897.

.)

Het gewone assortiment, bestaande uit 1 Klavier. voorkamer set,
Tafels, Stoelen. Kasten, Spiegels, Glas en Aardewerk, Keukengereed-
8Cha~, waaronder 1 Bolinder ~tove; voo~s 2 Zeyenleggers Stukvatten,
2 KUIpen, Illegger BrandeWIJn Ketel, bIJkans meuw, 1 Trap en ·onder
Balie,1 vier en 1 twee plaats Kap Kar, 1extra paar Kar Paarden, Tuigen
en wat nog meer zullen verkocht worden. - .

SCHALK J. VAN DSB MERWE.

A. B. DE Vi LLIEHS & oo., Afslagers.
Paarl 4den Januari, le98.

X»lI3:

Zoutrivier Cement Werk·en.
EEN NIEUW INDUSTRIE.

De ondergeteekenden bieden aan tegen laagste prijzen :-
Cement Geperste Baksteenen VaG alle kleuren.
Oement DakSpannen in alle kleuren en soorten.
Baden, nagemaakte Marmer.
Cement IrriJratie pjj1)en, alle grootten, en alle soorten Cement-

werk, zooaTs-Zuilen,Verandah Randen, Geutwerk, Pilaarhoofden, enz
Inspectie van onze werken vereischt, begrootingen ge~.

GABLOLI. TOMBOMI... .
Monsters vertoond en Orders ontvangen door de

beeren WM. SPILHAUS &; Oo.,
Kaapstad.
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TO be Sold out of the Pound, at Krom.
draai, on Jannari 29th, 1898, if not

previou.ly releued :-1 ewe, right ear
8tomp, IInytje in front; I ewe, &quare in
front, rijó{ht ear halfmoon behind, left ear
~qnare behind, balfmoon in front; I 8heep,
left ear swallowtail, IIqU&I'll in front i 1
sheep, left ear dobbel.teen, right ~r IIquare
in front i 1 ewe, left ear square Jn f!'Ont,
halfrnoon behind, right ear sqoare behind,
halfmoon in front; I e ....e, right .ear 8wal-

, left ear halfmoon in fron,t i 1 ewe,
right ear ~Iip. lefr ear swallowtail! &quare
behind· 1 ewe, left ear square In front,
halfm~n behind,letteredJN; 1e~e,rightear
8wallowtail. halfmoon ill front, lettered WH;
I sheep, right ear IIwallowtail, ~alfmoon
behind, lettCl-d WB; 1 ~heep, nght ear
swallowtail; left ear square iu front i 1
ewe, bl'Oken marks; I 8ooep, left ear
dwallowtail, snijl.je behind, right ear, knip

I j),Lt J"'T,t celltmle ell kusth ..re 1,Iuk gehonweu, he~lAAllde uit des overledene V front; 1 ewe, 1 lamb, right ear lUlijtje
welhekende gJ"~ite al'utlt"ek en dnlgiijten zaak en kaul,lVl' CII 1{1,.,t dobbeIe verdieping front, left ear k.nip V behind i 1 .beep,
w(}onliui .•. :(el ..",,,. "I' dt'n hot·k yan liird, eli Pleinst ..aten, tegellover Adderley-plein rigbt ear stnmp, 8nytje front, lettered lE i
(De Il,'aak), Wa;LrVl·le j"reu IIInl( een zeer goede zaak !{etlreven wenI, 1 ewe, I lamb. right ear square behind, half

Het ,'uor"o"llld "(~,,,hui" oe.taa.t uit ('en voorKamer, een zeer groote eetlca.mer, 6 moon front" left, ear schuinll behind j 1
.laap!'JJme,,>,, kelikelJ, d'spens:portn.al, en pakkamer, ook .,.,n kleine wiukd in de Pltrin- I I..wb, left ear dobbelsteen, 'right
,tmat, en .. I de ka,"Cl'S zijn I{foot, hoog en Inchtig, t;eu groote toin beplant met keur I halfmoon front, knip V i 1 ewe, 1
VItU HuclJtol"men, en ouk eeu kostbaar .tuk open grond, !Uet frout IIqal' Pleiustraat, I left eal: sqoare btlbind, right ear
vormen deer nlll het ei~.dom. t,', h.. lfm,nnn behind; 1 .beep, rigbt ear .lip,

De kall,,'n .anw,b,)den dflOr deze olldgeve8ti!,"Iie Zllltk ziju zeel' aanzienlijk, daar het. swallowtail; 1 shellP, left ear
zondel' twijfel Jc h",;t" .tal!dl'lllats ill ::;tellenLosch i., gelegen in J,et cenh'ulU van de front, halfmóon behind, knip V. V,
,tad. W""l' de V""l'IlaalJI"re b~zi.rheids str'at"", Plein· eu Bil,}stl'Sten &au.luiku, en al de
...."ti"k ,"au dl! ,tad p"""ert de dl'u,'cn, tlus "01)1' alle uoel ..i"den ,'au eon groot- en klein- J. A. VAN ZYL,
ha'H),'1 ,,,ak "tHat dit l.Juk sllhstauti~elc ""houweu on!{l!iivcnllal,}, Puulldmaetel'.

V,~,,· al','t I".kc'·,~" d,,,;;i'lell is deze eell zeldzllme kaus, d .... r het w.lbekend is
<lilt nl' ovCrl"nCllU VoOI' vele jaren e"n zeel' h"tale'llie bezigheid dreef, vooral dlUlr er
:::ek:,::~I,Jlt'i,lzt11 Wezen de ""Hk te koopel! wu "Is zij "!.lUlt,daar de be;p;igheid totop den datum
,kr \'ul·k'",pillg' VOOl't,,"7,et worlH in bel .. n" V"lI den bot>uel. Ue koopel' zal bovendien bet
rn·!.t hel,l,eu ,JCII jrl'tJvttl" "OOI'I'S"d chemielllicn, mid~el"n, gel·" ..uscbapptln en meubl ..
mPlJt,!rIl.', .. t,,;:~n Ce" Yltlu~tie vI'er te uemen, feitcJiJIc all",. iu d .. Hpothl!t>lc, kantoor ell
l",k';"lll' I'

l' I'"i,kil· \, J',!il'!Jin! \\'oonhui~, gl,lu:!cll ill Dil'llstraat., IInll~X bovenstaande. be.
\I"HIJ,tl ".,,, ).''',)'\1"1",· T1I1Jali als kantonr.,u woolIl,oi •. Dit ko.Lbaar eigendom bevat
'"' k:tr:,,·'s. kt"k"", ,:i'I'~IIS, badkamer, tH;ht"I"J)lllJlt~ eli groote ~tal.

;i. I )"IJi"de \·erdl .. pill!; ",oolll,ui •. vele j.lI'eu l .. n;; ;{clruikt "le dOl Stellenbo:;:!Che
I,,,h:i,"e I"l'ri~arner. ()pLlelater~ \Youill'; en klecrmalcers wiukel. Uit gebouw bestaat uit 7
k",,,,,~,,, keuken, di"I"·". eli buitcngeb"ltwclI, eu is ook ~I"geu in Birdstl1tat, no.'lSt de
\Jt·l.iO'lll·i,bpl,·k Vllll dell h ..er )lun'lsh, '

'"Iii t. l i;;;·nd,,", ,., 'nil t ('eU n it~tek'ellrl,~ h"7,ig-hei,l~ "lll.ndpIAAtK, .\1 het \'ool'~nde
hiedt ,'CII "~ill~u uclel-n.:illg '''''' \""'" kllpit.<li.tei, (Jf bezigheids pel'!;ooen, <la,U' zij ~'Ued
te le ..h"",," "ijIl 'H';":CU~cent .."I .. liggillg. IJ" gehouwen zijll in eelst .. IdILliSf1u,',I ... eli
(Iuder ij/""l'U ,hk. :'\iet' ~Iltl,·ns ,Ian deu dvod ue~ overledene zou deze eigeudummun in
de TU""" t g-el)J'~clt t hubbell,

k Turz.,lfde,' tijd zull'HI wUI,ieu nl'kocht lW k:"lje"leigaren, vao de',beste en oudol"
",·l..",lelJtl.te soorten; een ~l'UO~ 1ISS.lT'tinll·nt M..eJ'S"h ..olU CII "nd"l"E! pijpen; eell Ifl'ooten
,,)<)rl1l:<d kost hani good tin zilver jnwltliel"; wa'>ell. nlll het ni,mw.e rulUlk~el : een kost.
tart'1I "uorraa,1 lijstwerIc eli portret ~I"" nluzielcdooz,·n •. naaiuooejM, achrijfdoolljea,
mwen, kW'8Jltje>ó,wou,lelstokken, zlI.lcmes8e1l, en~,

;), Hui~r ...,d, 1.00818 voorkamer .et, pIlno, whatnut, cl.Llludelier, Kroote nl&rmel'llu
vazen, .piegelglll~ (met kacheI8tnkken), olld Hullandscb staand horloge), groote tafel.
,ideboaNl, SOfllS, stoelen, schilderijen, ledikanten, bedde~, pelllwen, koetbare ollder-
"''''"cbe klet'derkut, ti Ideederkasten en ledikauten, kleedtafel., wuchtafela, kleiDe
biljart tafel, groote zielren lltoelwagell op elastieke wi"leD.

Keukengereedaohap, breekwur, eD_, l1l eeu groo~ a&D~ rol-aohaataeu,

Alles kan te eenii'er tijd bSlie" words".

j
l'

f -,,

,

phitheatre,
---.-- e-

's Zaterdags.

t. FILLJ8
KOLOSSAAL

nu""-Vertoonin[1-NieU1JJ8

reusachtig Succes.
A....~QS-KAAllTJE8.-BoJ:ea, .£3 se

Stoolen, ~ Pit, 3tt, Ualerii,:2.
h, Militairen halfprb. Deuren

half ",,1\ uur open, Bende:muaiek om
Vroege t~anl! om 7 OOf, G.lerg,6d.
Stalls en Pit, h.

i,NOTICE_
I , ..-

~~sional Council, Barkly East.
i

mlnm8 FOR REPAIR A~D MAIN·i TE~ ANC1-} 0.10'ROAD:-;,

TENDERS ...ill bo received by the under-
;8igned up till ~l a.... un ll'UEtlDAY, tbe

14th December, 18~17.for tho remaking and bring-
iDg ;ï.oto thorough and prop<'r order, and
aftericollIpletiun, maintaining in such thorough
and Proper order ru the AAt .. faction (lf tbe Boad
Insp<lctor. the undern.eut ioned secnous ui Road.
for a, terru or ~p."1.I,:enf OUe of three yt:ar!'i from
date of not ificatron of acceptance of render.

J Tenderers eau teader for 0116 or more
1 eeeliQns,
I Eath ten.lcrer must state in hi. tender theti. nam~ of t \YO t:'flirl~n t ~Ur~dtle8 to be approvfed lof

by t"., Conneil for the ue fulfilment ° t re
cootllB<:t lo Le entered iIT,o.

Propoeed sureties "must ei t he r "'gil t heir
nam. themselves on !!tle tender or w rrte to the
lIndefsigned that thl!y are willing to become
.Qnties and enter into the con trad,

Ten.u.nI to be marked .' Tenders fur Roads."
Toe lo....est or ally tender not necessarily ac'

cept4id,
P~fler catchwater lUid cross drains m~~t IJe

j mad~ and maintained.
1 'r~ maintcna ncc (lf all dri lt -. retuiniug and
. ~ction w:dl~. :\!"e n:fJtllf~li. ;1III 1 111r~g;,nl to

I· any .ew du vr " I;',Jl.'. th" le vcls uf the [",ds uf the
. .m8!"to I...., k ..:pt llji hl tllt~ origilld.

~dr Iur ther p;lrti~ul.Il·~ IIp}'l,\' ~r) tl!e~.u!ldt:r.
aignqd_, at whose (IHlt'e [urru s uf cou r ruct, to be
aign~ can also ln: SL·t 0, .

1,

4. ~ECTtt)\',; ;\ ":\D ~. DlIlWllEl'l1T
~L\I~ LI:\l:

~tiOll:\ From the low W:11<'f mark CIf the
Zaddlboorn :-;'PTtljt pn the Farm l toorchi It lo
Helpruak"'Lr Jnft.

I
'· SeCtion 4. Frum t hcnce tu Zwart ~·t'k. the
. boot~lary line bel "fen the Hark ly 1::",,1"' and
~ . W~h4)u~e di vieions. ;

;~' Se~titln~). 5 'ODllllt:nrltlg' f rcm the _~(,'l~~lern
Bank uf tho Zadell",omt'n River o,('ffië'hUffi
Dooedritt. to 1I,·II"li3.ka .t r Drif,.o" ,be Farui

! S.pit-lkop. all drift , rcrc ini ng und l,rIJtcc"tiou
i wall!! included.

• I t'ecti'JL) -1. I'tHlll Iht: Ill..t: to i l.e l-ound.uv lin«.
~twut;'n rhtl H.ir'd", t:a, ..t <11l,1 Dl/nIn ebt
Dh·i~ion,. Uil t Lc F;;rm Watcrklud. all dnf,'
f\itaining au-I ilrvtld,on wa lls included. und
coQ.trac~f)r to take (J"Lr and ruarn t.un tht\ IH. w ly
coDII,ucled Dcviuions thoreon by the P. \\'.D.
"ha:! haud,",d over to tho Council,

~
I
I

5,;SECTIO~ ~ IlEI.L nrvru 1I,\[~
! RU ..UI.

From the luw water mark of t he ~terk Spr uit
on Hie Lcrui H\.'!rUOIl: tu the (;utc Uil tbe !:.nm
Cl.rqmt_·lIt . all t!lïi~ri" rdailJillg alJJ protlctlull
wall!ti included. .

7 :'TEEP"If~J: IIE\'I,\Tlu:\",
TtqHi"':N art' also invit ed tnr liJf' cons tr uct n.u

of a .Dcvi.n i..n. at rhe ""wnn dnlt on tho Bdl
Ri ver. Uti I ht..: farm (:-;lt't.'}'lolld ...·). Tho -cuue tv
00 1.H.,iokd IIlli \<) inttmdi':g tl:lldl'il.:r~. l·ither by
)(_ •. C. J. \.11J rl~lJZc". J. F. de Wet. or the
road ~1J.slJn.:tur, t llh\_<f nr whoUl wIll al~u furnish
parti.·ular\;. (\.'1 tv cull:--tl"w.:til)[)'

DUK>,pnliT BJ( \XClI HIJ,UI.
:-'1.:1.:1 hIllS' I, :..! alld ;(

S_1.t1tufl" 1 ,['i,t..!. From tbe p,lrtJlJ~ !lf tllr>
ROêlj);14 Uf! tht.: F,lrlll,Jcllnt·r ...d:t., Lo lb· rhUllrI~ r·f
th" toads Iu..tl,· alld Bok >'pruiJ). "n tho Fallll
HII!4ury. all dnft.< rctaillllJ!: ami prutu~tlOlI
walllli i"durkd.

~ti(ln J. Fr\lm t}It:!AC~ to the Ea.~tcr!l noun·
dary 'of the f .inn" Dunaru ... !I lUC Dnft, ill'

c1udoo,

ST~:RK ":PHUT 1;IU:\"' II Itl ),\II.
~tIU!./'Ó I :.,'l":l. Suc..:tlltll I. Frnm tht: par-

ting Qf th" "l,,' ~ ":pnli, and Bell RIVer Road.
on Ihe Fallu :\1, ,;" It Ford '0 the Drift OIJ tbe
F.rmi BTlla,ff;,ru,

• ~qtjor"2, l'rpnI thdll"C tn lhtj DU'idl,ng IIDQ
of 'W.rd8 ~u., 4 "ntl ;'.011 ,be Farm KllIghton ;
tbe~\V d",'ia,ivn on t."" Farm Uien (;arry. aDd
all drifts retillllin!{ "IJJ protection ....alls in,
c1od~, Inf!lnnatJolI a... tu thi, deviAtioD to be
obtai4ed froUl the Road IlIs,*clor.

~IFLE ";PUUT BIL\~CH UIJAD. "
Fr9ffi the ;mrting of the Hoad. on til" Farm

Hillb.ry, to the I::a,r~rn Hound:lrl'of tlt~ Farm
,. Bore,i.one," all drift, -retaining' ~nd protection
walls !n'el uded.

Bv ordt·r.
. P W. }WA It II~L\:\'.

ActUlll :-;ecr~'ar\'. n.e.
Di~i,,*,nlll l'"ulJl'Il t 'rfic~.· ,
Bar~ly Ea.t. ";~I'tcmbcr II;. 1~~17

Afdeelingsraád Barkly Oost
li ENNI~G E \TING.

sell n·rr:UKOOPI~G.

"l~B",,,..,kn \'CJ~""hl Il:l I,H ,,:hut lo
. Kr·omdrna\. up dl.'l1 ~:·l:!teJl .Jan.
l~~'H, ir!dit'll Liet' \'nJ('~er ge!o~t:-
1 ooi,;I'tchtel" 1).)1' :-.t<IlJljl, :.;nijtje \our: 1
(JOl, wiiokelh:ulk \t),)!·, It't htc"!"v()r I!:llf nUt-ail

n.chtt!r, II1lkt"l"uof" \\ !Ilkf:o:l,a"l.:: avhtt'I". half
maan' voor· 1.-.( Jl ~af\, linke["{)l,r 7.\\"8\'01-

staart, wtlJl..,ll"t"k , ,i I I ,ch~"'r'. lilJke',,·
O~Jr duhbt..l .. t(:,,!1. I",:t !J{t,!.,,,ll' winkelhaak
l'00I"; 1 (",;, 11:';~1"I1',J!' wilikL'll~aak '"001',

IJaif al,t.!:. al·IJlt·r, ll1clltt'I"PI.'1" WiltKelbaak
tH.'lltt't,. ll,dr" 11\,1,111 "!)Hl 1 Ilni. rechttlrool"
~wu·,dt\t;t,\rt. 111l~('r·tO(Jr Ld!f JlliHllJ "oot'

,.1 'Joi, rt..:chtt I"IJ"!" :-.lip. lillken,nr- z\\a\·el-
~taal't, "i"kell'll"k achlt'J, I ,",i, wi"kel,
baak ynuf. }liI.:f DJitall aelltt.'t'l ~t-'.

.l..ttel~ J:\; I uvi, IlChll'rollr Z\\f\':c:,

IIta.art; half ilia"" HIOI', g"ll'ltor,J \VII:
1 !ohaap, l'echter')t)l" zwal't'l,laaJ·t, !talf
fll!lsn lachter, ;\"I,.ttc,,1 W B.; I ~ch!Uip,
rechtefooI' lwa""J,taal't, 1,,,k,,,OO{' ",illkei.
}1I,ak ~(J{",; 1 voi, ....1\lkkell,l" rneJkto.ll; I
8CLIIIIP" lillhl'uur(' z'\a\·,'I'lall.l·t, ""ijtje
'achtol': recl.IU'tlO'·, .:twip V v()Qr; looi, I
Jllm, h",htd0ur, ""JJ'ju "''''I', IiJlk!·"",r.
knip \! acuter. I s,·lw&l" ""cl,tcI'Oul' .toIUP,
snijtjoi "'JOl', .:c1ttrpr,1 J ~;. I o"i. 1 lam
n(.~htclI"o~II', 't\ illkt'iita:tk HC!.lt:f', llttlf Jnaan
"\)(Jl' Jihkt:J"v~lj', ....~·!lllin"i iu.:ht ...l·; I vui. 1 Jam.
bllkêl\~lr dvJJL...·!,.,tel.lJ. li 1,1It"IOOI' half ltHUUl

~'OOl' vl: I ""i, I la iJ I. li"ker nOJ' wJlJk..lha .. k
&<"ht<,r: !'edlkJ 'JU!', !talf lUna" lI('hter; J
•chflapl r,"),tt"'oor ,,]rp, h"Kero<'l' lW'lV~l,

Flftllrt; ,I ;ch""I', 11I1!;"Jwr winkelhaak ,'oor,
half lIl.au licl,te!' V.V.

J. J.. VA~ ï.YfJ,
~·It otmeester.

KromdrIlai, :!!l Dn,clllLcl' 1:-~j7,

_~'VtA ..iRSCII~'VI~~.
AAN Huurder~~ woonacbtig te

! Kleigat, wordt hiermede
bekent! ::cstcld dat er van af datum
dezersi .gUf'n drenken meer zal I
ICc~"n worden te Klein Bonge
VosJe.,

, 1.;.. N, LOUB~ER

TE:

WATERSCHILD
NABIJ

DA'RL:ING-:
DF, H~ER JACORl't'\GIDKONLOUBSIUl, zijne woonplaats verhuurd. h.el>-

bende, heeft de ondergeteekenden gelast om voor qne tHo.g op

Woensdag, den 26sten Já.nuari, 1898,
AAN ZIJNE WONING,3J1U<lEN

NABI: DEZ~~lLl~,LING,~
Publiek te Verkoopen,c de' ondervolgende L9Vdnde\av

. Boerderijgereedschap en Granen, etc.. etc.
I. Levende ..Have, als s-e-

t) Gedresseerde Rij en Trek Paarden (Ruins)
7 " Paarden (Merries) .
1 Rij en Trek Paard (Hengst)

10 Vette Slacht Ossen en Koeien
:)t I " Merino Schapen, Hamels

II. Boerderij Gereecl.ohap, als :-

I Extra Bok Wagen
I " Tent Wagen
1 Kapkar op Veeren
lOpenkar "
1 Bakkar "
1 ~Tlij Machine, Selfbinder. Daisy
1 " Contiaantal
;3 Dubbele-voor ploegen, Howard"
1 Braak lands Egge
1 Zaailands

"2 Spau Tuigen Compleet
2 " Swingels en Kettings
2 Paul' Achter Tuigen
1 Lot Zensen
1 " Graven, Pikken, Vorken, etc., ete i

III Granen, ulá:-
j:,t) Mudden Zaad Haver
1ï :) " Voel' tt

~.I:) " "G urst
Zaad "

Barley wheat"" .,
~t) " Hl):;

Eu wat vurdtr zal wordeu aangeboden.

"RUIM OREDIET-"
J. G. LOlJBSER.

&, CO., Afslagers.,1.' w. MOORREES, Jr.
Vendu Kantoor, Malmesbul'Y

Jallllari li, 180'3.

STELLENBOSCK' ! STELLENBOSCH !

VAN

Kostbaar Vast Eigendom
EN

Loopende Apothekerszaak.
[)

E nnut'll{et('t·kellrle, b,·!t,ltirlijk gela ..t cI"",r den Executenl" 'J'e,talllenlai,' in den
II.JtJ<lel vali wijlcu dCII heel' K. J. llA'TlH~s, zltl pel' PUBLiEKE VEILING ver.

koopeu UI'

DINSDAG, 25 Januari 1898,
en den yol \l'enden da(r indien noodiO'~~, ~,

op tie plaats :-
om 10 v,m,

PAUL D. CLUVER, Mslager.

Poundmuter.
Merton,

lilt Jauuary, 1898.

.A.fdeelingsraad Barkly Oost

I{ENNISGEVI~O.

SCHUTVERKOOPING.

rE wor.len verkocht uit het IChut te
Merton, op den 29 Januari 1898,

indien niet vroeger gelollt: -1 bruin
merr:e veulen, 1 jaar oud i 1 ooi, linkeroor
IIDijtje achter, half maan voor, recbteroor
8nijtje achter; 1ooi,linkeroor wenkeibaak
achter, Nfhteroor half maan achter,
geletterd onduidelijk; looi, linketoor
stomp, elip, balf maan voor, rechteroor
winkelhaak achter, geletterd N; looi,
linkeroor half maan voor en acbter,
rechteroor stomp, half maan achter, roode
letterontluidelijk; 1ool,linkeroor winkel-
hack achter, rechter ooretomp, half maan
Toor, roode letter onduidelijk; 1 ooi,
linkeroor winkelhaak acbter, rechteroor
zwaluwlltaart, letter o:lduidelijk I 1 ooi
linkeroor, echuiae voor, balf ma&l1,.achter,
recbteroor stomp, balf maan "oor~' leUer
onduidelijk; 1ooi, linkeroor .tomp, half
maan voor, rechteroor IIlIp; 1 001, llnker-
oor yoketkel, rechteroor winkelhaak voor,
half maan achter, geletterd N; 1 ooi,
linkeroor stomp half maau acb ter, reoJater-
oor ongemerkt; 1 joug IChaap, linkeroor
slip, rechtel'bor zwaluwsta&rt, half maan
voor, letter ouduidetj[k i 1 jonge hamtli,
linkeroor zwaluwstaart,- rechteroor half
maaD voor en achter. geletterd N j 1 ooi,
lijnkeroor onge~erkt, rechtereor lItomp,
half maan voor, gell'tterd WW met j

1lam, linkeroor, halt maan achter, rechter-
oor, half maan voor; 1 lam, linkeroor
zwaluwstaart, 8nijtje achter, rechteroor
ongemerkt; Ihamel, linkeroor winkelhaak
achter, rechteroor dobbelateen, INetterd
CL; 1 hamel, linkeroor winkelhaak
achter, rechteroor IChnins voor.

G. F HENNING,
Scbutmeeater,

Mertoll,
1 Januari 18!lM.

Council, BarklJ
NOTICE.

East.D1lisional

POUND SALE,

Kromdl1l.ai.
:l9 December 1897,
---------_._- .._,---

'Veggeloopen.
i(')P den 23sten December U. van
I den onuergeteekende een
~ood Schimmel Morrie Paard, 2
"a:-en oud.

Schutmeester:'! en anderen ?ij
ien gemelu dier aangekoIoen 18,
('cs zoo goed kennis te geven aan
(;'nondergeteekende,

BAREND VON TtJBBERGH.
itkijk, pk. Moorreesburg,

5 JiUluari 1898.

£3 BEI.JOONING.

8DBDBJtD, PAAIDD, IU.
." UN'J)E· , .

NOORDER PAARL.
DJI~8j~"lMl~JQJI' 00.' .. ,beliOorli,ik'" DB onderget.eekende, een ander

lIéM!Idel .nD' wijlen deo 11_ _.uUIIA&i1l'1 Erf gekocht hebbende; UJ pU4

NIJ_mp" .J!'ntl .... 1r' Verkoopen bliek -nrioopen op

TE ,~ _AARDiG. t7 Januari e.k.
R(:».D..V·~:EaX, I. :!:O;:!oo~c!h::o~:~

OIlll1nlll-_ ....... q BIIIII& :- ~ ~": rE?N~
OP Il, gelegen inde h Straat

JA'u. UARI IS·98 uabi de Hoofdstraat. beplant1.'1 '. , met alle IOOrttsn TI'tlOhtboomen
en voonien TaD BtaDdhoudende
put, alias in goeden staat van
reparatie.

Il. Zeker Erf met gebouw daar-
j op, verdeeld in twee hunrk~

mers, gemerkt La. E., lijnde
een hqek erf, gelegen aan twee
straten, en annex het eigendom.
van den heer I. L. DU PLJII818,
beplant met een wijnpu-d en
vruchtboom~, voorzien van
een sterke fontein.

Voorts 6 Trek- en Rij Paarden,
1 paar Voor Tuigen, Lot Bouw
Klippen, 1 Lot Dmlnenhout en wst
verder zal aangeboden worden_

L C. PRINS.
J. S. MARAIS !t c.; .Afslager,.

N.B.-Deze erven zijn ingeeloten
met Heiningdraad. •

DINSDAG, 18
bK HALF TIBN UUR '8 MORGENS,

I.-D~KOSTBA.RE ZAAI" EN VEE.,LAArrs,
!

nnaamd ".oJUl.vl.l," met de aangrenzende': PIaat.e":.t.an""'aJD," ~ in ~aar ~hee) 3180 morgen. Dese
Plaats is, behalve dat zij een goede. Zaaiplaats is, bij uitnemendheid
geechikt voor groot en klein Tee~'en is TOlop vOC)r:zienvaD stand1londend
water, uit veJ'8Chillende lijfer".dammen. •

De gebouwen lijn allen in een goeden staat van reparatie,: en be-
c8taan uit een Mlim en suffisant woonhuis onder stroo dak, stallen, wagen-
hUis en bediende 1'8rtrekken onder ijzeren daken. l

Behalve de woonstede, lijn er twee opstallen, die goed verhnurd
kunnen wordon.

II.-LEVENDE HAVE
9 KOOd gedresseerde Ezeb (eerste-klas)
5 kar- on rijpaarden •

680 Vette ajsnteel schapen (Merinos)
120 Vette aanteel bokken
40 Varkens
32 Trek- en slachtossen
24.Aanteelbeesten
1 Goed geteelde Hollandsche Bul, 1 jaar oud, uit do ~:toetmj

van .. Stark Bl'08."

lII_--DOERDER!JOEREEDSCHAP
« !Il.
EENE ZELDZAME KANS.

ao
Prachtige lenno Rammen

YAN TWEE TANDE.'i,

ZULLEN uit de hand verkocht
. worden op Woensdag, 19
dezer, op de Plaats van den heer
D. F. Malan, Riebeek West.

D. F. MALAN.

3 Bokwagens, kompleet,
1 Kap-kar
lOpenkar
1 Waterkar
2 span Jukken
1 Losgooier (Daisy)
6 Zensen
,2 Water Tank.,

1 Lostent
I Buggy
] Bak Kar
4 dubbele voor Ploegen
2 span ploegtuigen
2 span wagen tuigen '
2 paar achter tuigen '
2 eggen, 1 kruiwagen.

Zwingeb en ketting», pikken, graven, gaffels, wijnvaten, gebreide vellen,
een lot tuigenmakers gereedschap, een lot timmermans gereedschap,
eenige artikeren Huisraad, enz. enz.

I \'.-GR.\Nf:N :
200 mudden Koren
700 " Ha ver (eersteklas Zaad)

Garst
,Rog,

Departemut lID PabU1le lItID.
.·U..l{ BOtJWMEESl'ERS.

WEG ENS zekere veranderingen
a.an het plan worden op

nieuw tenders e-evraagd voor bet
oprich~n van een ~euwe opsluit-
plaats en kwartiereli'te Touwsrivier.

Teekeniogen, specificaties tPn
condities van contract" Jiggcn JEer'
inzage aan het kantoor vau den
ondel'gcteekende en aan het kantoor
van den Resident Magistraat,
Worcester.

Tenders duidelijk gemerkt" Ten·
der voor Opsluit-plaats te Touws-
rivier" zullen ontvangen wordellJ
door den Controleur on A.uditeur-
Generaal, Kaapstad, tot 's nami~-
dag! 12 uur op Maandag, 24 Januan,
1898.

Tenderaars .moeten twee voldoen-
de boTo geven voor de behoorlijke
vervulbng van het contract en
zoodanige borgen moeten de tende~
t.eekenen.

De laagste of eenige tender zal
niet nwdwendig worden aange-

J. H. MARAIS,
Executeur Dati~.

VA.N DER SPUY, IIlMEL.AN &, 00., Afslagers.
Vl'&du· Kan toor, Malmesbury. '

NOG MEER!
Bij gelegenheid van bovengemelde verkooping te "Rondev)ei,"

zullen worden verkocht voor rekening van den heer CONSTANTSLABBER,
3' Votte Slacht Ossen.
6 Vette Slacht Koeien.

VAN DER SPUY, IJ[JtlELllAN & OQ., AfBlagers.
Vendu Kantoor,

Malmesbury .

Kaapsche GOdVerneDtents SpOOrWe!fen.

Oudtshoorn···KlippIaat hijn.
-------

TENDERS worden gevraagd voor bet bouwen van een spoorweglijn
van Oudtshoorn over Willowmore naar Klipplaat Statie een ]en~

van ongeveer 154 mijlen. en zullen ontvangen worden door den
Controleur en Auditeur-Generaal aan zijn kantoor te KaaJlAt,ad. of door
den Agent-Generaal voor de Kaap de Goede Hoop, 112 VfctO~raat,
Westminster, Londen B.W. tot om .12 uur op :Maandag den 31 ~f:..9ó'dag
van Januari 189'8. ' ,

l'endervorm, kontrakt,. en specificaties, en aUe andere bijzonder-
heden kunnen verkregen worden op aaJ).vra.a.g aan dit kantoor op en Da
den 22 sten dezer, en aan het k8n~van den Agent-Genemal op den
10 den proximo, . ~ "

Geen tender 1.0.1 in ove-rweging genomen worden, tenzij op den
voorgeschreven vorm, en het Gouvernement verbindt zich niet de
laagste of eenige tender aan te nemen.

JOHN BROWN, Hoofd-Ingenieur.
Kantoor van den Hoofd-Ingenieur,

Kaapstad, 16 December, 18~7.

nomen.
H. 8. GREAVES,

Architect.
Publieke Werken Departement,

Caledon Plein,
Kaapstad, 6 Jan., 1~98.

----
BENOODIGD

Onderwijzer (Ungehuwd)
"OOs. 1Jt:

RONDGAANDE SCHOOL

BLOElTUI11 Il zuener, dlst lllBUitl
15 Minuten te paard van

VS.NTE8SBURG WEG-STATIE.

A PPLICATIEB voor bovenge-
.ti. noemde betrekking, verge-
zeld van de hij Je wet vereischte
get uig,,;cb iften van bekwaamheid,
gotld gedrag van de laatst~'"'school.
commissie en predikant waar appli-
cant werkzaam was, en lidm8.llt-
&Chap £'ener ~testantsche Kerk
zullen door den ondergeteekende'
ingewacht worden tot op den :30sten
Januari 1898,

W~rkzaa.mheden te beginnen op
1 Maart 1898.

Salaris £120 per jaar en oe
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gesUt.cotfdfloor
kwitanties, zullen vergoert wanlelJ,

N B. - De geslaap «pp1i\.'ant
moet zich voorzien van ('Cn oD~r.
wijzers 2de' klu spoorweg certifi-
caat. om tegen halI-prijs te reizeD,

Ds. C. J. ~;\IJM,\\',

Voorz. Bch. Com.
Ventersburg, !lO Dec. 1·'307.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

OUDT~HOORN-KLIPPlAAT LIJN.
~---------- --------

VERDERE KBNNISGEVING.

TENDERAARB voor het bouwen van voornoemde lijn worden
geïnformeerd dat besloten i~ de lijn te bouwen als een lichte

~poorweglijn, overee.nkomsti~ Scbedule B van Wet No. 28 va~.1895, en
ZIJ worden daarom UItgenoodlgd aanzoek te doen om een copV van da
gewijzigde specificatie.

JOHN" BROWN, Hoofd-Ingenieur.
Hoofd-Ingenieur's Kantoor,

Kaapstad, 6 Januari 1898.

STUKVATENI STUKVATEN I-TENDERS voor Zevenleggers Stuk vaten zullen ontvangen
worden" door de Paarl Bergwijn ~t&Chappij, Lady Grey Brug

Statie, tot op WOENSDAG, den 12den dezer.
Tende1"aar8 moeten oDl8~hrijven ~den ouderdom en gehalte van

hunne vaten _ huo Fijzen geven, om op de bovenaenoemde Statie te
leveren of &an het' Pakhuis, .

THEO. HITCHCOOK, 8ecretaria.
Lad1Grer Brar. 6 JQun 1898,

SCHUTBERICHT.

~R~.\8TAD.

TE wor-den "e:'kocbt "p t~ J'H,u~r
1893, indien niet tevUNI4. ~eh.\ 1·

wit ruiD paard, 8 jaar oud.

W.I'. JOCBERT.
. ~1L'Ja"'UI
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lARDEN, enz.
m:

PAARL.
ende, een ander
rcbbeude, zal pUe

Januari e.k.
IJ k Woonerf met
Woonhuis, onder
vn ruime stal

• Il, gemerkt No.
rit' Bosch Straat

r .l- t raat, beplant
en vruchtboomen
m standhoudende
-ocden staat van

II' t ~l'bOllW daar-
ill twee hunrka-
d L.I E., zijnde
~. l"gl'll aan twee
II' x ht'! l'lgendom
I. L. 1'1 PLESi:>IS,

",'ll wijngaard en
I, voorzien van
Ikln.
,'11 HIJ Paarden,

rr:,'lJ, Lot Bouw
nuvnhout en wat
"It'll worden,
1.('.PRI~S.
i t-; .1,~I(/']er8.

• II ZIJD ll1geslo~

1!t
~AME KANS.
o
rino Rammen
L\~[IES,
llalld verkocht

Woensdag. 19
t, 1,lll deu heer
,.,k W l"l.

[I 1-', ~lALA~.

Publi~le WerteD.
\1 t: t:--T LH"".

, [' ....L1anderingt'D
"I,[n \I onll'n op
,['.1,1;':,[ ,oor bet
I nlt:lI\H' opsluit-
'1 te TOliII ~I'IV1Cr_

'I" l'[ticatll's en
11:,[('1 Iig/t'll tCl'

,lllt"or vali den
II .1.111 lit t k,lntoor
J, II: :'1.1!.,'1:J>traat,

~ "".lJl!"rI.. t •• Ten·
1,1,I:th le Totrws-

1 \'"ng' li \\ordelli
, l' l'll ,lllditeur-
d, tilt \ namid-
[ldag) l Januari,.

'. Il' t l\l'e voldoen-
,ur dl' hehoorhJk6
,[ contract en
:Jly'lL'lJ ue tenders

('111"," tl'llJer zal
\\',rue[1 aa.nge-

1;I{EA\'ES,
A IT bl tE'Ct.

I. I .II tl'rulllt,

" 'I , I~I)";.

~DIGD
IIII !,!'e 1111 \\ Il)

E SCHOOL

\Ier diSt. WI t81fR'G'\
I lil I \ II}

\\ I " ~ I Aln

\ liJf' h()Vl.·\I~f'-

I ' \..I..In:.! , \'1' rg-t'.
\\1'( '-,rl'l'chte
I~,k II ,t.!rnheld..... .

I" II,t, '<.;]1001.
, I'll II dil' applt.
'-, "Il Ildlllaat-
,( 'IJ1,('ht, Kerk
Ii' I. I~t'tl'ekt.>nd{\,

• r (Jl' uen ·)I)stel'll

,:,·"u."f,1 door
, I ",(~l \1 urtIeu.
1,1~... j,.· /tf'phcunt,
,Ill (ell ()nder~
(Ju ril 'g ct3rtifi·
'r IJ~ tc' relZl n.
J ~ \ II II I"
Jrz. ::-ieh. Com,.

~ICHT.

I ID

, 'P ..:-; J.lnllar~'
"'1 1'"4. te! lP' l'
j

,lr Jl' B~,HT.
::x;lIu..,Uoate,

. ·"A •

EE~ Afrikaner Pond Vergadering zal álhler gehoud~ worden op
Dinsdag,l1 Januari. e.k. des morgéns -toh 16 ure iD 4e

DRILL HALL,
om vooral te bespreke~ de aanstaande verkiezing "an leden voor
Wetgevondoll Raad.

De ed. heer ~!lITH(.(SU L.W.R., van Stellenbosch, zal de "ergadee
ring tvespreken en vragen beantwoorden.

LeJtJU van den Bond en andere belangstellenden worden nitgenoo-
(hgd de Vergadering bij te wonen, ~

Namens den Voorzitter,
D, G. CILLIE, Secretaris.

STELLENBOSCH.
YERKOOPING VAN WATERERVEN.----------
DE heer ABRAHAM MARAIS, besl,oten hebbende zijn plaats

MOSTERTS DRIFT JD Erven op te snijden,
Itedt d('n olld7-rr:dl'ckenÉll' gell\st per publieke veiling te verkoepen onge-
n. r 100 GROOTE WATERERVEN, gelegen nabij den ingang
I III d, jll al'IIII~l' JO~ KJ<:R::5HO.EK Vallei, even buiten het dorp
~T!-, 1.1. E~tIU:-:(' II.

Ih'llo()11IJk,' k"D1II~~t'\'lng" van den datum der verkooping zal ge-
;:ll'lll \\(11',].011 IIlO ~I'ocdig- de landmeter dekaart vcltooid heeft, hetgeen
'I'oedl", wl :':l',CIIICdl·!l.

PAUL D, CLFVER.

VerkoOI)illCJ' '
M'

Geboo"'~eberlohf;.

\ \ x :n If;TEIH::-i "erd ons een frisscbeI \J Dochter geboren.

J J :-;'"111,
E, ::;'11111,

Geb. Bxsso:«

~OSTBAAM

VAST GOED: '''00''''.' di" ".'mo,b,,,,---------DOODBERICHTEN.

DE "1,,11'1 '{, Ic.'k.'utlt', daartoe ge· ---,......-
1",: .loor :,ll'J\lffl', A. II. !\l(· IAA:'i Familiebetrekkingeu en vrienden

1.tl"tl" I,r! 1,,11,1ICk \t'Iko{lpl'1l aall[' \V,}!-tlt bekend gemaakt tlat het den
kin' \IU""I'\,ldt' Heere behaagd hooft om ol' den Isten

dezer dOOI' den dood vali 0118 \V"go te nemen

VOGELVALLEI I o,n.e teedolg~llt!fde Inoed er CAfH.\HI\A
, CIIKI'II\A 'Vll.lIU llIlOA 'VA'.I.H.\I: (~t'b.

\ \\
- l'L' l't 1'1' 1"'" L')' ()el()f~e), in den onder-dom van ~~ jaren,

. _ ' r., \ L " Il muuuden eu i dagelI.
I 'I II "al' leveu Wa., 'Y;\uI'''Jk Christus, en

luwl' sterven eeuw'g gewilI . ...z'J King beeu
VRIJDAG.14 Januarr 1898, 'u de vrcujrde haars Heereu.

lit IIU••m '.LIl de g'l'z"'llcr:l'Ikc kinderen
Ha,11 fld,11 EI~('Il,]OIII Yogl·iI'allel,

'11",t 2~O IIIJl l';.ccII lil 421. (' J. WA',L~.I\I:.

.\11\".1 :\u()ld, J ,),"1. lEo!'/"
\'t [Jo\,lllrt 1111,tl, [1.

[I' ti Idi 1',1:';1'1\\" 1'1 1- II I l! .or
1 I I

'I (_)1) dell \ ,"'Ct"'Jl'U 11101 g-ell \HoU den ;Jlstcn
ti"1l 1 .. :I.,]mdl'l' \'t'lllt , .111 t' l"- (lL'<;ell,bel, l"'!';, hCl'ft Vod onze
It'll II!, rI: I,' dil dE'"I, II Ilpl "oorl- ,ellll:e eli llll'l! t;l'lrdde zOOlI-l',.IU:
h .. /l'I" 'I ,11',]ll' 1\111[' II~"II "I\\', Il : I;"tu-(I:',))-III ~t'lI (J1I(.Icl'tlorn "LIl :::!
]1. \(-:.,J C,llll~ 1::- \'t I (\('!, ;(>11. d,i! )',,' n-ol'ge"un,ell III Z'J'JC Ilcer'lkl .."d,

, I tt't\> III li IJ a,," het l>adcn 'If\,'; te Herm ..·
"d.'r ':tt I fl d,ll. li 1'1111I"rlllll eli f I' ! I f ZlIusJ"etel." 'JU!.c1l1 vu, le(' t ,'jil eelug'
\"',1 I' i"O}"llol \I,tll!' h,'cft ,lt,lu L'lIllllld gl"l'aanl, lJI"al gaf Hem tCIl

lj, 1- t1t'I'I, II !tIiI,ll l"'1 ,t af· Uff",' 'OOI' ''''11 LUII.!lge weIeid, zou "Illeu
/011'] I III" ,'11 ,j,11I \'. ti, I' 1"L,llll"11 \\IJ Illel ZIJlIl·l,u!l'-ovk ""~l'Ucellli{eutOou

I f - .Item "(""dir" It'll uAcI II IJdl'll eu ge-
~(qll.1j I\]I£,!'\ \t Il l. )ll I. l" faill Idu\t:!ll da.t ljDd duur ZlJIl \'locgtlJJig heen~

l{u.,u \'uleu u,t dell dOl/d tvt bet le\'eu tre:':·
hu tal

Oe IIlUI;.{ I.x:d?'ud\le uuder"

l' 0. I'~ 'VI I,
~ ~ HLt,lt,

En l'lovt Ouders

rl"lld'll I, 1'\'" I,")r£lll van
';,~l'l L,. It 11',1.11' 'I'111111'n, ,'Il alll'r·
['I \'III,I,rl),.ollllll l'tol'11I\()(lrJen

l' I) I'f \\'1 I,
~. (. 1'1 1'11_--1',

, • l' 'i' t ,tl 1.."11.\

I 'Hj', II d, pl.!.!t, \, rkuclrt \\orJt
: 1:\ " dL' Llh'l' (;1" tll'l'c D, "('~taande
Il: 1'" lld, Il, 1\0 '1.11, \'arkell", 1\011"
r. Il, I' '" 6'1'11, !llll'I. ,Id, KlavlCl',
,']/, t 'II, lllcdl' lJ,t1·llek II ur'den

Ollilct BI~,",h Iel,
'V Olt:e~tcr

W, H. F. Klcyn, Afslag.::r. O\'EHLElJE~ '''Ilr. hN V,dkenburg

J 1 1 (- _\ijR~ I, "p tI,'1I 27~telJ Det:ember, l.I..
j',dldl'II,~; )C'll'lll J,I' "),. "IJZeIl j:t·lt..t.t"n broedl'r, Pr ETER .\IIRA·

- II \:.1 I{ETII-:F. lIa ,·,'ne I,lllgtiu ri:.:,· kmnk·
I;PIIlI:":-illllltll' I Illill'l"\\ i.iZl'I· h,',,!. III ,It'll tJuuenlum vall ruim 54 j"ren.

-Dl~p bdl'eunl
, ~ \ I ,1 t! 'II L [I I ~

Jl J. JOl'BEHT,
C ~ .. IOt:BEHT,

«(;"b RETIEF).
Platkop, wk. Vechlkop, Roux-

vilie a.v.s.
Al'l I.IC.\TIES \OOt bOH'nge.

I,(l, Illd, lwtrekkillg, H'I'gl'zeld
V,lll d.' Iii) dl' lIet \. l"l'hchte getlllg.
'I'hr rt. 'I \ ,III hl'k wa,IWhL'ld, goed
l.·dr,l;': \',111 dl' 1.1,lbtl' "ehoolcóm·
fnl- , ,II ]'1' rllk,lnt II ,lar applicant
1\, 1~/l.llll \I,!" • II llrllll,l,lt~chap
,'11'1 I'I'J!I'tHlrl,tllt' Ktrk zlIllell
<].,1)1" (:, fl nT1dt,t'~t tf'ckende lnge-
""", I ( 11'''1'0\,,,t(tl op I:, Februan
I, ',-

\\ "rk;,i,illllll.'rll n t, lJt'glIJllen 1

()
Vr:HLr:DE~ te "L'ueralenberg,"

.lI,lnkr )(alwPHhnn, op :3 del:er,
n,1 een 1.lektwd van It u,.g,m, onze te eder·
,,:phelole f.O(\lI, IIETER ,\RREIt.H(, oud U
j,lrell elJ :? UI.,a'uden Ve overledene \\ all
l'ell goed ,'IJ L(chool'/.aalll ki nd.

.1 1~I'ER I'.\lll', Jc" .
:'ol 1(.rH LE" I 1'~;T1\()11ELLA ::;)( IT.

(:,;el)ul' .. n V,m ,Iel' We~thllimn).

h ENNlSUEVING.
'r~~E:\' Vergadl'ring zal gehouden
L.J wonlcn op WUE~::5J)AG, 12
dozer ten ~ url' in tltn Namiddag,
op de Plaats van den Heer A,
VI:,'~:R, Uckeldale ten cinde de
Hunderpest Hegulati.·g te bespreken,

JHdI' en dl'

H ::'!\"" " t,~ li, [, li, ~t'lll,lltid duor
Ko,\ ' I II ", 11t!j.'1l > ergueu II (lrdcn.
\ I: !J,,~, ,l::wguo applicant

'11"'[ I I I UII,,'II \an cell ondc!'·
o,~I./! 1'- .,:,1, U'i' r-l,()(.."l·wcg ecrtIll'
Cddl, , III I. '':' Il I"dt l'l'lJoó te felzen. i

[l. J\(I. 1'1 I'LE:-;:'[~, I
Voor£, Sdi. Cum.

RONDGA~NDE ONDERWIJZER
Br.\II'lltll,(1 TE

Holsthuisfonlein, wk. Midden:
Modder Rivier.

~
In de Regenbui ...

I

.• \ I 1'1.11 I\ï:ll:~ I ~ ''''I' 1")1 l'lll!]t'.,;
• ~ll ( III tr'·l'\.l'\lll,~. \t'Igeze l

\ .', \ : l' \1 l [ I I l't'I.-:I,tl' ~etlllg-
f<'II' 'I, '"I I, ',.,1\:I,l!lllll'ld, goed

~'Ir ': \"'1 /\1' Lldl,t" t:lcltno1colll- \
il"'t l\j"'~1Ji \\.Idl' de ,lf'plt ...

I'rt II' I ~ 1,"1\ \\"'. I II Itdlll,wt-chdi',
1.' 1'"I"I.rlr(,clll' KClk zuJkll,

I ,I> .1 II "lld, 1.:.tt'('kl'llIll' 1ll'~C' i
1,1. 'lldl'!1 :,,1°1' .:1 .Janlilllj

1 ' '-. I
\\',> ~'" !I:d ('(j,.n tt- hl'glllllen ill"

':' n m".:"llrk "1' 1,; Febru,trl 1,')~)t).1
....,111" l.: r ":'1 pl'r J>lar ell de,

~l' Ijl IO]..!t !~lt'Il. \

H,:l.l~1 r"I,~wSU'IJ, gestaafd door
~\\I' II't'l"1 11"ldcn vergold,

\,1). - jl,. I!e,(aa~t1e Hpplicant
:0,\ ' II :1 II)tlr!.ll'll \'all eell onder·
WIjl' l'S '2du Kla.., "poonv('g C'l'rtIfi-
k.J.<,t uil! 1t'gl'n halfpn}s te reizen.

1'. C. \' A~ ZIJL,
~ec. ~cb. Com.

\\crd oe man druipend nat. Het nat
.. ~rdeD bClOrgde hem cene verkoud·
held. Door \erwaariolID): der ver-
koudhe,d 011t9tond een hoest. De
hoest wierp hem op het zIekbed,
Lene dosis ,\ver's K.-rsen Borstmld·
del terstond ,ngenomen, zou de
\Crkoudhcld In dtn aan,-ang gestuit
hebben. en zou zIekte. hJden en' kos-
ten bespaard hebben Het huismid·
del' voor ,crkouubeld, boest en alle
longkwalen IS

Ayer's
KerSen
Bo r.stmiddel.

,Brandïort,
1 Jiau. 1898.

GEPlEPAa&&RV oooa

DR. J. C. AVER .t. CO.;
t-.t- L.oweII. Maa., U.S.A. "',

Qed. lINaillt. lIJ .. ~ I
WtnhI.T~II.... .J

I:F'Wooht Q""'" C-Ik_ IWUIboIs. .,.
.......-",_.. QIrrY ........ -_ ...
I&lljll op ........ ta lila ....,s. - tIM.... .,.._. . - "4'

De Royal is de beste Bak-pQeder
die bekend ia, WerkeJij~'ke f.
nemingen toonen dat zij n.:cierde
verder gaat dan ee ig ander

maake.I.

ROYAL
BAK-

POEDER,
ABSOx.:.VVT ZUIYBR.
De eenige Bak-poeder die niet door
weersgesteldheid aangedaan wordt..
Blijft versch en va.n volle kracht

tot men haar gebruikt.~
Do ware Royal Bak-poeder -wordt

vervaardigd door

Royal Baking Powder Co.,
NEW YORK, U.S.A.

-------
~OOPINGEN

GEO. All.KSTRON(l k ZOON, AFSI.AGEliS.
:tO Jan-Te Cookhpiatatle, ó() 11'1,1,,11 bcnodl!ll

Clad"ck, 100 goedgeteelJ An!.'Uta rammen, door den
heer 11 ea wood geteeld,
VAN DEU SPUY, IHHELH&N .kCo,AFliLAOEM

:l8 J_Tc n...,rok ..... l, nabij HoorrllCllbllrg. le-
ventle have, boerdcrlj""recdachap. enz. -
_ .·cbr-Te K ..... lbo.chv"'i, Hoorn...,.burg, beer-

tlcrljll"f"'ld_l!Chal',graan en IcvCDdebr re,
P. J. BOt!HAN ok ZOON, A yt!LAG KRil.

12 Jan l898-Te 8telleebo.:h, 302 IP'Wte Louw.
erven.

OKO. G. GIB, AFSLAGER.
19 Jan-Te OroYe, afdeehng Hay,oogev_ 3 uren

.an Orlkw.atlld, een .. ntal ""', boertIeriJll'l'reed·
lICháp en andere lOIIe ~,

A. II. DK VILLIERS k eo .. A.'SLAOll:ll.
17 Jan-Tc Klapmul .. tatie, 50 eerste-klas ruio·

panrden en merrIes, waaronder rcrschctdeee egale
!J'ln-n.

18 J:w-.;en groot aantal erven r n antler vas t·
I(oed, htJReVen8eene groote hoeveelheid lo!IIC lCOI"
tieren Ilh.ook levende haTe.

J. W. MOORREES Jl<. ok Co., AFSLA.G&US.
1.1 I.n-Te :'cbaal'plaat., nabl) 1I01'~t ie l<I, leven-

lie lUl\ cen bocrdertjzereedschep. -
tt; Inn-e-Te W"tc"d1llltf"adkUll nabi] Dsrlrllg

I..!Hlldt' havo, Loeulcrijgercedechsp, grl\&n, CbZ

J s. 'lARAIS '" Co. AY:lw.OElill,
I ~ Jan- r~Snoruer Paarl, erreD met gcbouw~D

dn.uo£l. Il'n'itde ha,c, eJl7.,
I'At:L O. CLt:\'I;;R. AF"LAGLR

2..-, J.m-I t' !'\Iclleut..o»eb, k~tb:'lrc vule i;uetlt!tcn
apnlht:k1 Itl ....nk, hUlsraw.l, CIlZ.

It.! :'"1t:llcnl.JOtoJ:l, uV eeu t.ter te bcJ.!&1cn datum,
II 0 \\Atc~r\"en.

MARKTPRIJZEN •
IU.APSTALJ

11,,)1",1; SIABKT.
7 Junullfi 1898.

I. •. d.
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o 0 0
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o 0 0
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A\'II~J1z,·rl
41'~l\;lcn
Hutel
Kool.. . ..
Eendcn ...
KICIen
Hoendcrs ..
V'lgen
UIen
AardappeIeu
['("eren .•
PrUilllt'n .•

PUld ..t:ll ••

f:.1.I1I,11.' ..
K.aJkceut!1J
lloouCl' (j;rocnc)
IJrUI\CD
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"
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KIMlmnU;Y

(I'"" tU haren Ja",,, Lall!f'tnct il Co.)

; JallUall (Joj!18.
I. s. d .I: I. d.
I~O 000
1 :l 0 0 0 0
o (~, 0 0 0 0
1 :! 0 0 0 0
o li 6 0 0 0
o I:! (1 0 0 0
060 O~O
o lt 0 0 0 0
o I:! 0 0 0 0
o (7 0 0 I) 0
o 0 III O:! 0
O:!O 000

Meel .. ,
Miehel!
Ulehemeel
K:afI'erlr.oorn...
Zemelen
Haver
Voor .. ,
Kaf '"
Ulon .. ,
Aarclappelen
Boter per lb.
Eieren

I'()HI Kl.lZAIH,l11,
H ,h' - (p" IClt'l(T1Ulf) - (Jc wol",arkt ....

lU.."lt'O l.Ct'r ..t d. t~rwcntt:l1 129 bako &auJ;cooticD
en fitJ~,"erk.()(lit. liet ~root~lc lot "&8 Il hah n, \01·
WUMcn muJlr gemengtie \\'01, waa,t;oor gjd )'t.r Ib.
.. erd l.!'C\\ elJ.,rer-rl.

Waarom vrOuwen aanvallig
\ .:lijn.

W Jarnlll ,~ de eeue vrouw aanvallig en de
Mul"l e IIIct '! liet lO geen bloote k.estle Uil
"u,l.,.dom, ge'ut.trokken of verlltandver'mOll'lI"
lIot Inec,L te bewonderen en aanvaUig ieta -
ce', vroUW 18 hare vrou .. elijlr.h.ld. tAD ieder
"dm,reerL een vrouwel!)k vrou.apenoon, Zil
ml'et naluurlllk, gezondheId geDleten, .anl
wnder d,t zou lil de beiderheid harer ooteD
Ierltez ... , al_m",le de vo(::'eid harer .anlen eD
hare le' et-"lI'lhmd. Gezondheid brengt dil all"
Ir.ct zICh, d,,,,h gezondheId ""teekent veel meer
Jan de mee.tc m"nschen denken lndien bleek,
zenuwachtig en zwak, dan ontbreekt-het zooda.
n g~ VlOUWaan goode gezondheId. Vrou ....en die
bll'ok en ~ertlen.t er Uit ueu, behooren II.. D

toedacht te nemen tot U.er mediCIjnen eD
tonI"". lenZjJ op aantadrng "an Ileo behoorluk
I!~kwahficeerdcn dokter. ZII moe.len !ietat pro·
beeren hMr bloed te ~enLerken en op te bou·
ol eJl d,w'r het (cI,'n aanbrelfgende voedsel aan·
qel"Rcht door dr. 1',1,[,1"" VI·COCOR. En op de.e
~ "'~ kunnen r"ooe "Bngen en aan\'alhgheid
'eT kt ";I' II ",,,,den. Yel'pl..eglter Tlllol.lOn,
."'Ic,a",l., lIot.·1. St. Leonard" on·8~.lIchr"ft;
lk 1."1,. d Tll,I,I~. \'1 Cocoa beproefd en vind

le \lilt! I. Ilot ",I nil I zeer aangeoaam ,un de·
tel<e ai1U m'I'" pul ,en le" aan Le bt! ..eleD".~oD·
'{.Juf. ~. P~ltI'·lll. Po.tloa:lloor. Burgh, oehri!ft:
Ik !joloof niet d.t eemga antIere loort m.tde

uwe gelnk slul ~'dn vader beeft tie I!'ewone
",' ..:cm gehlu'kt, <!""b Ik meen dat dr. Tlhl.I~1 rio
,,"0& beter ,. (k lal m,!ne niendeo ~.nU"'''''I·
c'''''''. rertellell' ~I'l Kin;. Lrnden Cottage,
\\'lIlIhlo.lon flrli ~n.r~) .chr!lft· "Ik denk da,
dr 11[,pl,... Yl l'(}Ct)a lLang~naam i•.ell a1lea ;.
"lUIr wal daalomtrellt gezpgd ..... Mej. Budden,
Bra,j,."rrlrne, lIonrnemontR, schrijft; "Ik ben
logenomen Igct dr. Tlb[,lel> \'I-C(x:oa, hOlld er
rAn I!n .. 1 d,e IIc"'l' In "er~olg VRntud g.brui.
:"ull' YprUtcn.te, en ~erUlen.le allee!? is _t
"'II .. ,}<)r dr. TI"blu VI'Cocoa eisch811, en.ij.yn
l",rHI aAn eenlgeo penoon die On.Land_ml,
'en hung m008Lerb!ikje van dr. Tlbbl. Vi·
".Na g'.u, en postYrlj toe te .enden. Er;'
','eli wo~erlj III dIt alle-. Het is een eerluk,
'pJf':',rll;l aanl>o<l. liet 1I0mdennJieDiteo
'Ill \ I.' 0<'03 ,n l...t~r hui~gezio bekeod te ltel·
,'II. Ilr T,hhlcs VI·Cocna .laeeapooueen~
III ~orm van ~oed':lUIIDheid en le'OeDlkrach~_
,)Il ....aardeerbaaró neen. _r daD dit; wao'?OOr
ol <'Il nlo .. eb in den le ..enNtrjjd _i grooter.
,,.It,,.uln~lkfacht ,a mcenJere euertiG wea·
It', to be.,e.-cn. IS die bepaald onmi>6baar •• Dr,

I ,I,' ,Ic' \ i C,1COlIII te "01'krolen ~. alle I tHO
'I' k, u.d.'nll,rt. ~1I pakbwen, of .. dr.
lll,bw. \"I-C\ICO&,beperkt, ~l
Kupstad. St:hrUf 0111 ... ",ijJ",-'
'!llV.)

Jl;ijne takken ook
over den Oranje

1fro,n.,ra .. l", Dan roept hij
te organlseeren tegen

frUtaand,el$ en zich voor te bereiden
VelltUf6llen oorlog met de Trans-

HUI8ERLAI~ wordt ge
ideale minister voor Ko-

RHODElS all! de oumis-
het Zuid-Afrikaansche

, .
Dqna" ~ 19""

op D , RiebIek
W.. ~ ·- " -.
TuDUI WOnIrta ftIl ...,--..;r.... ,..

...... "!"""W~t.tD._ .... opt ........
ID nartiena tIl 'l'__ YJlr. ! ',,' ""'< "_

Da Ta.UlWI8PJ&firr it DOraCIen'It.i ~p.
!:r.r:;-'.~.:l:a~ ...~

8Tt'JtV4T1'!1I.-De Pari a.,-U~ea......a..
wjjD._&lclllqpij nutt iD dele .'*faft t.... _
_1Ift ........ftIl~.

WlIOO&I.OOPtItI ileeD roed ....... _ma·
purcl .................. _ Tobberp, Vi~
kIJk, ~.-Zie 1IIl'l'tr&eat.ie.

OUPTltlOO•• -1[J.IPP,uT· ...JoIlI.- Vu, .....
• .. ..... iec1~ eJdCn - 1Da aan
::.:: 'I'OOf11ft boa ... ftD 111••

Wr.u.UIOTON, - Een 'I'efIIIId'II'ÏDI _II _
AtriIItUIer Boad UI op,l1 ;faun iD de DriD
a.u ...... ~ zie eie UIIkondiJial,
Au RLOONllllG 'tOOr beS ~D 'I'tUI

eeD groot. wit .-.r4. 4at .,... POUcIam it ".'
~... W'OrcU.ea iD OOM ad~ie·kolom·"Il uitceJoofd,
Or ZATERVAO (Nieu ...jaar) g eeu gekleurde

cabdril'l'flf "11 BIoeaafoDieill, Thomaa Au,ut
118heek1l. ill de KoclderririR 'I'erdroakeD, 'Aar
bil _ met ..mp makken JinII bltdea.

Hnvt:J.JJI.Ci,-SederllobaD_btIrg ,..ucU
werd aija daar dOOI'kapitreia 'OonBrandia, epeciale
laDcJdraU, 5,698 pare" iD het hu ....elijk be..tigd.
ID 1&81 'II'Vetl er 40 paren ea 6SI iu 1897,
11. J. LolilBA4IlD, de JII&II die een uder, ,«.

uamd Nel, uiidulde ~ eeu~weece..eejat DIM
pwerea, te K~1. ia te Grabaal.tld 'Oeroor
4eelcl ~l.t:3 boéte ol 30 cbpu p..a.n_traf.

KAAPl!CUEBoND.-He~ iKUJ)8ebe dÏ1ttriJua·
'-toor (met IlIbefrip nn Koeb.rg) ..erpIert
DiaedaJ • .M., deD lldeo, ten 2 are n.m., aan
OIlS kautoor OlD eon lid voor 't pro ..iociql be-
.tuar te ki_ en ander werk te doen.

VUt:RUOUT,'U.-EeD e..ble firma le Jobu-
_.,. heeft relonmde de afgeloopeo maand
Diet miader den 0000 k.ten iDpYOel'd .et bet
oog op de ..erboogde beluUag die op I J.nuui
in _rllin, trad. ~le kisten lijn _ kleiubande·
laan nrkocllt.

OSL4SGfJ OD~.iall de _tuode koniuilD der
NederlaDdeD bUr Iaa .. te lea iu de aardrijb-
kunde. 'I'aD prof. Kan, broeder nD Potebef.
IUOO.'S ...elbekende d.tzikt.gen_beer. We
hopen dat prof. Ku niet AI bebOOu nagelaten
0111 Hollaoda aanataande konill~ deugdelijk in
te l,ichten o ....r de Z.-Á, Republiek waar eeeveel
harten kloppen van ....arm. belanptelling in de
lOlgeyallcD d01' jeugdige vorstin.-'J' ..ll; ...... ,.

DE KouasOOlf.'n'. IChrilft een correspondent
... n de Erpl'w, uit Ladybrand, hl dit jaar eene
~tale mislukking; !!Omruigen hebben niet eeus
ncodig om to oog~ten. anderen daarenteven sul- Kaotoor Tan den landbouw assistent,'
len niet bun zaad !l"rug kriig"n. Zooa.l8 ik ..er ~llenboscb, 4 Ja.nuari 189ft.
nomen heh a!J1I do opbrengs""n per hond,,1't1 j"A d.n i::<ldft.r.
gerven niet meer dan een halve zak of daaronder.
Hct i. waar da' or III .."le huisg""lllnen geen J.oin'''''''~,t" ,- liet referte tot mijn brielomlte1n
brood i. 0111 te eten ...... ot v..o ...... r het brood A.menkaanacb ...... iJnstokken iu Deoam·
gekregen al. bet ;wo toegaat? 1.(, und ik 0 bij de&cn de ..olgende ,ed..

tailleerde lDlil'hlin~D. '
1Jo,)lI'ER!.-Het lJ"ybiuti betreurt onge~elUld OP. ont'I'Rngt .~n het berIcht dat ulgllén\e.<

bet overliJd"n van de lJuryt;r, """n fl,nke bond, _'merlkaantiCbe ....ijnMt.okkon dood ging"n. be.
genoot ID den .trild t..gen de part!!. die "'110let rocht Ik d" ondate wij bckl!nde plantllll*ll
anders dan Ill. domporll kuuueo be!'tempelen.· Welliugt.on. Klein en Groot
\Vil moeteu eerltik bekennen dat het woord ~{odderpt gelegeu. Ot! w!iUjfaarden in
"domper" ons tol nog toe onbekend Wall. Het Groot I>rakenstem, clk uit o.. eer
wOOTdeuboek geeft aan; "domper", iemand die cntj .. oo.taaDcle. ziju iu \MOU bc.,.edigenden
tegeu den vooruitgang "lIn ~bll''Ïllg .... ·' A.la .tand. gOCld ,eplan' en .,01 'n'Ucht, _
dat de l.edoeling 'Van00_ bedroefden kollega te Wellington en Modderpt ..ond ik onder
I., en ala bu moet zeggen .at bescbaving rigen- gOCldeeen aantal dat dood aiDg. .
I(jk beteekent, dan "illen Wil toch maar he ..er De onvoldoende .tut dier wijnstokken ......
voor altild tDt de doml>er rartiJ bebooren. Wij zoo ver ala zich$baar niet ploUK:li.., 1I1ec:h~
bebben geen be ....ondering ,'oor de daden ... o \'oortkomende uit slechte cultuor, DlI:ar door
_euweerders cn vrubwters en geeu ziu ID de een porzuk reed. lM!dertde IaaIBtt .i-

De groote kerk grond-arbitrage. verloocheuiug Uil eigcn Ueglus ..l..n en natio9l' .an bet daar de achteruit
Zooal8 reeds in onze "orige uitga"e '·er· liteit.-uprt... ' ~toknn Ia:~~;=:~~~:t~~=:~:

meld, hebben de arbitt'r8 in zake de ont· DJHBIKT GOI.ESlIt;HG. - ECD correspon . t heid afnamen,
eigening \'an ~n stl'OOk grond. !H';I vo;,t vau daar achrlJft: 1I0e.rel hel maar ~ een pbylloxWl •••. ~,.~ •.
breed bij :!j (bep. vlJór de Groote Kerk l ..-alle hand komt, '1\ jl Ik u allcr t Tan Bovendien \OClOIIde eeu

d d·, Id" k k hartejeluk"'eDllCheu met het uu,""~ J . Ik onderzoek van niet a10chtaaan e A uer eysln.at zij e, uwer e· I L _ :._L h• hoop at u eeu aangenaam nieuwJ' aar ebt go te", maar p .....,.. .&11 et ....ortel-al:clAeI
l"aat! de sow van J! I \I,!:!!l lllet de rente 1'1 .J. ' .... ~.I_."'--"- bad, cn dat u nO'.1laug gespaard • bluveu "0 !loen.... WjJr.e, -- v."""""n
op ~lI.H.i tt'gen :, pen.'i!nt van luSept. om ÓII" J.<lful te redigeeren, en dat de teeke. illH<:ten werden l(8'1'011den,bUD t_·8n ••""m'ir.
111%, 'toegekend. ;\[en zal zich herinne· naren, uiettegenstaande de drukken tijden, held "het lnrud nieim bebben
reD, dat de kerkeraad op dit atuk grond voortdurend luUen venneerderen. lk.eg u, bet !Jij1100der de fijne
wilde laten bouwen. docb dat tie 8~dBraI&d mijnheer, het ill mli een waar Il.DOt u.....L..uJ. lelOnd w~ eD de andere der
tie plannen niet wilde goedkeuren. De te leHn."1,Ik Wal voor eenige dallen niet bij de niet &U~b ge en aantooDdea, ala re'_nfiili',.:'>~

r .. .Jen voor "e7ft "'el'ger';nrr w ..g "dat "e ",wt, en lIeh daa uwc laatste twee nvmmen ....ordt t~ wiJna&okken, die t.eoP,IVl,",···~iili~ u ~ • o~. u r-- f!!l d n ••
d b

nog niet ootnngen, ou bet is mij alaof bet een ge Y eft paD ....... rom k'll'1Ull
~tads ..aad ezen grond zou nuudig he ben, heele ....eek geleden 18 dal Ik goen courant Ke- bet uit ~ hu ODToordeeligen t.oeaiand
indien men er later toe zou overgaan kregen heb. Bet beeft bier in ona distrikt een andere ~ _t .oorkomen.
bet boven8te gedeelte van de Adderley· goed gerqend, docb de dl'OOJte i. nog Plet ge Ik bad ia de Mme plaa" met 200 .. ;;1,.. ,1.... '"
tlfUat wijuer te maken, en in een lijn met heel opgebroken. Sedert ou·jaand., beeft bet ken te doen, in 18II'J 'I'oor de hand
het onderste gedeelt~ te brengen. De op aommige plaataen fl'llAi geregend, op andere ripana en rupeHril; de oaderarood il
stad8T'dad bood den kerkeraau in de eerste weder minder. Ik geloof dat er nlel .....Ie achtig en buiteopwolN! 'I'oc:fitigbeid op
plaalM de 80m van £~J(J voor dit Btuk plaat.en IIiD waarop het niet g~end hreft. ong ..veer 16" ,. ..oaden. Tenge'OOlge. de.

In de ricbting ... n Nauwpoort Junctie heeft het "nguaetigen toeetiilcl kooden de wortels l'&Il d,
i'0nd. beter lerepod. Het WIJl erg genoeg guteld. rrparla bad" le door de betere opper ..lak:bá

Het stuk kerkgrond waarop reeds ge· Er I' geen boer die lleen ecbade heeft geleden. ...,... doorredr.?JIr.D, en eenige jaren van 'OOk
bou wd i8 aan de linkerzijde "an tien Van het .. zaaide valt nieta te zeggen, WRnt et' dONHle oDtwikkl!liD&. leen crooter diepte be--
Adderlt'ystT'dllt ingang. ?..al ook nog OtIt- is bijDa nieta. Ook hoor ik dat de ,eiinte bees. reiken, CD dientreDJeYolce Ilja de JI'OIIi en
eigend ruoeten wonien, en het is wel te tea weder aan de pest sterv.,.." anderen ~anma- vruebtburlleid ,..reude d. laat.te jar er-
betreuren dat meu niet allIlIl tegelijk voor ger1e en 10_ tanden. De ...ind bluft noord en binderd, terwijl die ,eclareode het loopend .
tie arbiters hoeft gebracht. De waarde dit is een JIU4Id teektl'n. Zal men nu nie~ eeD lIOt!II het tDppuDt ~.dankdag bepalen? Het tweed'e pyal dier is "U _r
van den grond ,har zal in de toekoll18t ....ikkeldeD aard, eD ot.choon ik er iD .J.,.oi.lt.~ifI
oertier meer dan minder worden. GUKOOS.U.\AI.-DeIe plaat. IIl1Childerachtig eenire 1'-""" te bek-. die iu seker Gpt

De CUJIr TOIleH schijnt te denken dat gelegeu, aan de voonjideder zee mel blU'e ODOp- Debt het TnnIlen der pinte 'll'jjDatokbo ore;'
de kerk "erkeerd gehandeld heeft, en dat boudeljjke woelingen en ook een mooi.icand kleren, ~ 'I'oel ik mij ill dit bjjlOnder pw

, 'Ooor bezoeke .... aan de achterzijde de hoop . t rech"-"""'-l bell' ....II

zij deze 8trook grond aan den 8tadsraad bergent die een pncbtig gelicbt opieTeren "oor nie ce "-"'ti" een laI.e ea afdoe .....
present gedaan moest l1ebben; waar in bewODtleraara d01' natuar. HIel lijU"el. be- opiai. t., 1"8.. ea liet vere*:lR tijd 0lIl de
elk geval meent hij dat de 80m uoor de zoek,," niet alleeu uit de Kolonie, maar aells juiheid 'I'tUI "'D beIAouwiq bij bet .....
arbiten ge8tdd, te hoog I., De uil.!!Jlraak UIt den Vrti-taat eD de Tran.nal. Eeua in de 'Ir~etre'lf~~ 'JU) t:J00--2000
der arbiters is nog nie. door een order maaDd komt da, PIenaar hier god..uen.toefe· wiJnstokken. iu 1889 geënt. De pood, ~
van het hooggerechtshof bevel!tigd t!n ni~g bouden. L.I.~, ~ Ju., leTerde maar diep 1ADd, is aNI' geacbikt voor~
daarom zulleu wij de uitspraak thana niet bn ona ~n. korte doch ~ doordacbt~ preek, en die IOOrt Amtorikaaa.che wjjDa~k q uitalm.:. . . Daar .. nleidma ..an P •. 116, TA. 13. "Ik U.I de .I b '" De
beapreken, WIJ \\enschen echter erop te beker der ..erlo.ÏD!len opnemen en eten Naam ....,.... P ru .. t. -~ Lekkea.yo ÏII
wijuu, dat de drie at'biten onpartijdige dea Heuren _pea." Een zeer toepaue)iik ~n _taat 'I'tUI J8IODdheid, eeu_u.-
en eerlijke manneu van taken ziju en all woord bIJ bet beain 4- jun. Bier IjjD an.. ~nd-:~"::::- ~ ~n!::.; ..r::.
rechlers, volgens de getuigenill hadden te· ~eahuiaen. De 'bebandeJiD8'u tameljjk goed. aïpeid "an pbJlUoura un. en ik 'I'..-de ct.
oordeelen. De arbitel'll waren: voor den il iemand .hierbeeD komeD. dan ;. bet ~ det er eeD gebrek w.. ID de veceni.
i'ltad8raad de beer G. W, Stertier. die in sent ~e ICbru ..~ aan de beenm ~ptft8l1Ch, JÏDI 'I'tUI het ent je en de eDtaWk, j_
de minderheid stemde voor de kerk ae Hendnka of H.oli~ay, daar huooe hUJaeJl.m_t- JUl_ ia ander-. ..e"""' .....UI' de oorr;aak 'l'11li

• I' I '.k' d > al vol zUn. Hier la olecbt! éeD WInkel, blJp"oL. . de __ .L" bo _.J. 'nd
het!1 .\, .... 'ray or, bn zij. ozen en beer liJn de waren wal dunr: een t"'eede zou b~ !lIt oo._. la ,"0_" YIn ..erml e ....
F, J. eentltvrell alB f:j,~he1(itJrech""r, De Tan pu komen. Oppositie II tlt(id leed. TU het t'II'ee.n ane jaar oud geënte. E.en ....eI
heer CentIivreo is geen lid \'Jin de Ned. V'-:b co brood komt geregeld nn Some'" werd het be"_ ~ dit vermoecl.
Ite ....r. Kerk. .\u\'Okaten lnuell. Q.e., ~U Weet. niet alleeD xood, maar ook >'OOreen bil- alechta ,edseltelilll "'UI' WIll, daar "Qnige __
(1-'\"'nl verscheuen voor de Xetl, netef. lu"ken pro'I. Ten Jotte, opdd uiemand telear ties der wjj..... ken bianen het pëDte ,-l'lUll< aJecht of ~ boat aantoondeD, ea cle .
kerk en de bet!ren 8clrreiD6r. Q,C .• en ~teld. worde. Vl8Cb II bier uiet te krUKen. ..nige uitleg omtrent deo toeet.alld "an laatal--
Mc6l'egor voor tien stadsraad. oudt urmand e"'1lD, ga ~.n ~aar een ~nder genoemde .~kltteD aoIJifnt mjj toe ait het &it

'I d d J..... strand. Al d"D . tIJd dat Ik hier ben IUDde ko _L...A..Te Cale< on wer, l'CU tor wanne Uilden lICbuiten uog nl..t nit p.e.t. De in.oDflnl hier ..oort te me!l, CIM men l-.kkertJ .._
vroegt!r It<ln de .btJ~el~he kerk ~egeven zeggen. de OlIrr.aak I' loet ongeluk dat bier _ ruI-W ..oor het enten _ft cebruikt.
alll trust~e ten gelJi II tke van de armen. pur wUJldeo lIeloo..n g.beurd 14. lfe' de Die '-cboawin, is op aekere wii.. Toortc<t-
DeEe bron w .. rol unhu.lgs verkocht voor beo ...... ~u Tan 'IJDt:LlJItE 111'1'010£.. !tomeD !lit d. onderyj.,dina TIID d,tIp boer ....,en, dltar bij liet noodig achtte eeD aant.il
meer uan £7000, Mem Z llaich nog we-I Dt; JIJ~bt; IUrnO"1! Sl'ItfJLT7..-De heer J, H. rupestria.atokken uh zijD kweeker1j te .er~
de R'lUdebosch kt"rkgronu·bill ie.-inne· HoflllC!)T, than. Jtudedt in 't Linos_woe roo, daar ~Ike ,~kk ... &elf. iu ouamtoD t0.-
ren. d"ie in de t wee afgeluopen e~8Siel College. Londen. oochruft ont ala .olF, 0IIIIer atand, Di. voWloenda ontwikkeld ....,.0. ea
voor 't piU'lement WIllI. detum ló Dec. 1891:-Een tijd pI~-Iron DIeD .oor ~ die ui~plOCht wve&, 'llfVellsWh-jes'

JeU iu uwe kolowmen aiu 1UI.iucaautJ.,een ftD ~n luilt ....ijnaiOkba 118Do•• n, OlD~ word.
de &Onen~aDOOI IItliefkOOld ftderltuuL a.I. tien iDpêIlt.
beer J. M. Scbolta, alt bei diet. ikt BeIderberg
St.tJlenoo.cb. OU. lDll~te~. dur meIdiDr n~
de nauwe ontkOl1llng die hij, tualD4ID met ~ilDl
mede _trozen, Kebad beeft, toen bun .chip
tegen ?"U rif ll&ict en ApoedJg ~erpletterd .erd.
Villi SJDg'Rpore ",erd bjj gebracht _ Lond811
per stoomboot; ea uu staat hiJ op het punt w.;
.. n boord vau ~'fIn d"r echepen, AlcinD8 bij
naam, van Carmicb 1 .. Il Co., te Jl'afl, ten eiade
de o ..erip tien aande!! te dien80 die hiJ de
eompapie T_baldigd ill. )IIi werd 'I'an Z_,A.
gacbre"_ dat bil te Londea lidi be.oad tI1I
bracht hem dadelijk &eD bezoek, Bti
m" clal ik de eentre ZIlid·AfribaaderhJ ..... hwf' ..aen • ....nrek.,..n zal·
AW.. drie j.ar PJedID. Ik keawel .
familiebetrUkiItpa te st,I'-boec:bJ. heelag:
ik ecb&.tl'r nOOR te._..... ur 'fOIMI ~
heID _ "pn" AfributIer, eeD !lfIe die _
Yolk altool !.ot eer .. I .tnkk\iIL .GiJ .... .-
welke __ men _ board -- ta
auarakiIIf. koat-iU is PeDe ~-en
~ .m. ~ iemand MDWieD 1DCII·....a ain
m,da, Iaii IICII- de my......... hel
oaderIjjk dak 1Ied\; ieIIIUd die lIDI"~OP"'''''-$dour. -U- oatt.ri. B.~~ -ti .....
~. Gil 1&tI1Á .. oallwd. -,
__ ·tal II • di~ lIJM •.....~, . .

£1,14.)
!I()()

:!,500

Geente Amerikaansche
wijnétokken.

De heer J088ph Nolan,
·tA~'"D·A.RT8.

Totaal. .. .£4.4t.JO
Om dew uitgaven te Jekken heeft men

reeds in handen:-
Mara;', gift •
Verkoop van "orige zaal
Gecollecteerd ...

_tl,II)O
:!,:im
400

uoemlwald
loniën en de
bare hbeksteeu
impe1la!ig'ne,

Kol~nel ~At; DERSON/kan zijn hatelijk
\;~VOtllltcgen Xationale League
ui~t $herp Doeg uitdrukken en her·
bnalu ijk hij op den eu. beer
ULALJ TO~E, wijl' hij geen woordAn
vinde kan den heer HHODElS hoog
genne op ht'melen. Maar het'ft tie
groot kulonel Uan verllewn, dat uiezelfd('
mijllh er HHqlJ~~';eenige jaren geleden
~lo,t aau piezetlf,je lerecll~ Kationuie
LeagU! heeft ~egeveu? Hij vt'l'oordeelt
de le he League. doch vel'heerlij kt tie
man fie ba:u{een _tlO,t)l~! heert gegeveu
om h~r politiek te bevorderen! Di~ kan
een dhppere I{olonel SA 1:.":S'DERS01\alleen
recht "rijgen!

Kolonel 8.H'~DBRSOS is eel' liu van
bet ~ritsche parlement. gelukkig ~n dat
weinig beteek:ent; 'lllaar ~e vnug kan

b gedaan" orden, welk recht hij heeft
op eeD Kaapsch platform oDwaarheden te
kumen uebitoer('u, al i8 het ook uit pluote
onkunde. H ij verklaart, zom.ler el'n enkel
bewijij, dat de Afrikaander Bond geld uit
ue TmlllsVaa.1 krijgt. Wij willen niet zoo
onkie8ch zijn, anders zouden wij ook
.kunll,n insinueeren, lift de kolonel dour
ue HIiODI><l.partij bet4ald wordt voor de
toel!ptaken, die hIJ hier houdt en de on·
waar eden. mil!8chien aan onkunde te
wijte, die' wereld inzendt,

He gram van begiDselen van den
Afri nder Bond wordt dOOI' hem aan·

n, zoowel ala een toespraak van
er T, P. THEBO:S'. in I~~j te l'iten·
t!houtlen, terwijl ut! hllt'r HHODES
afgod gemaakt wort1t. Dit3 arwe
heefl zeker een z 'er kort gehen·
ander8 heeft LIJ geen benul van

betg en hij ;&egt. Een ieder weet dat bet
m vau beginl!t>len van den Uond
U jaren geleden weni opgesteld eo

dat e heer HHOIJES, dien de kolonel
nu aanuid, jW'en lang ruet tien .\frikaanuer
Bon~ IlallleQwerktt', nnuer het program
van beginl!elen, woals hilt vandaag nog
bestaat.

~[aar de kolonel g~eft toch een soort
van reden, waal'oru hij de verklaring heeft
gemaakt, ,le Afrikaander Bond door
dil geldelijk wordt ondtln!teund,
nnmellj "hij zijne takken tot iD
de nil.l!prt!idt". ~\.rme on·

heeft waal'llCbijnlijk iete
iu arl,~. 0, van ue alge·

tutie ~Ie)!en, en weet
in de Zuid·Afl'kaanllCb6 repu·
enkele tak van den .\frikaan·
"estaat, en dat er in lien Vrij,
eenige Kfzonuerlijkc takken

rofIeu, Niemand heeft
, dat het centraal bestuur.
genoomd artikel gesproken
weer gt"kozen "onJt, uC kan

• en uat een zourlan ig
ééDllUtli1 heeft vergad~l'd
.) of 1:1 jaar gdeden. En

H.H;:S'DKRSO~, op
' .... vUln .. 'lIlT ue A.frikaander Bond

eliDing voor de aan·
Tan UI' 'l'rllm"aal ont·

~A nmt:RSO:S hellft df'Z(,
\'('I'tdt, ",f Uit unkuu'l"
ij willt"n het een;te alter·

IIBtl1leme!n, en hew uen raad geven,
elgeD rt')Iutlllie re")It1klet"rt,

rover ZlIitl·.\fl'lkaallSChe poli·
le-gt'nheJen in Zuul-Afrika te

Niewand hecht tuch cc:.:""
:tijne "Wooldev, t'D bet il alles
wikkend om te zien, hoe dat
lll't Britl!l'he huil! de ,e-

zich hier in 't publiek komt

To'aal .. t!,(MM~
D,UiI iA IIr noó een tl'kurt vali £41MI. De

vunge hegt"erte vali profe8~ur Ho{m('~'r
is om de laai ~under schuld te kunllen
latttu bUll wtm. en daarom iii hij nog bezig
bijuJ'oJgen te collecteereu, Intul!sch.en zal
meu met het bouweu een aan \'li Uil waken,
vertrouwentIe dat ue overige £-'(Mlook
spoedig verkregen zal worden. ~[eD ver·
gete lUt't dat de jougl'lingsvcreeniging
van SlerIenlJosch, wegens de opleidingrl'
inrichting aldaar beel Zuid·Afrib tot
dienst zal zijn.

WIJ gelooven ,'ast dat men profe8t1or
Hoimen in staat Zit! stellen het c. J. Y.
gehou,,: 1.Onde1" schuIt!. tan jong Zuid·
A.fri ka te geven.------

Nog een Karais-geschenk.
Meli zal zicb h",rinneren dat tie hoor

Jan ::\Iarais van Coetzenburg, Stellen·
hn'ICh, de !lom "an t 1,~)OO aan 't Yictoria.-
, ,,;le!:e "our etln lallOT'dtorium heeft gege·
,'.1 eu .lat zijn un,c<!er Christiaan
t I,' M~ I' vuor eeD l'ullege·bibliothe~k
htjCft ge:cholikeD. De andere broeder, de
heer Frekie 'larlii,. beeft nn £l.lOU aan
de chriiltdgke Jougelin,lld vereeniging te'
Stellenbosch ",'egeven, Het voortl8eld van
de gelJroeden ~aT'.lÏs bn niet genof'g ge-
III'ezen worden. Ht't kapitaal dat VOGl'

zulke doeleillu"n gebruikt wordt. zal vele
goede vrucbten dl'lllZen tot in lengte van
dagen. De millionairs die hier in Zuid.
Afrika hun geld maken en nlllU' Europa
met hun:le schatten verhuizen beheoren
een 900rbeeld BaD de gebroeders Marais

De awe, eDa.
C. KAYUl.

Bond beeft nog nooit
nnll~'U'" geZlli in Zuid·Afrika in p.

De ODnl~t dle men thanl
ILantreft id OJltataan door

tejlen de
fl'publiek, en indien

welp" 'el'W01l'lf. atel&

HED"ES lrUTaEW~ GEBOUWE~,
, ADDERLEY f"TBAA.T,

K.AA..I'81'AD.

HET TJlEK1[BN VL~ TA}.'"DE~
ZONDEBPUN,

GEEN CHLOROFORM.

GEEN GAS

GEBNE BEDWELKING.

De ..., NoliD 111Mb _ IIpCIIÏIIliteUftD
VGiecAe Ta.... " tolmaak& en ~.~ nttnarljb
relii--' ~-Jutitt ~ pru--- 'JL.Ul)PLIGISD v:au (AlJ\".]

te.nemtoD.

Qeênte .A.m.ertJiaanaohe
wijnstokken.

De heer C. Mayer, KolooWe wijnbouw-
~dip, bMft 008 een .erder ~
omtreDt .Un ooderwek DUt de oo...t
TIll )alt *"" ftD "Idi' ......Aam-
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TAKWEGEN.

BOK-!I' lt LIT T AJ[W.EG, SECTIES I ea 2.

• V"ll d, _cheidin, 'fall den W. _da Sterk
Spri'" '!'akwcg op de p....... Jell_riDe .. ~
waar de Uitlo Spruit Tak1reg aitdruit op de
pJnal' iI,!t)llry. :

Keetje :}. Vandaar t+t d. =. Jija 1'UI
de pl:t4:, ltiruam, an. ¥ftea . .....

~
1:rnE SPRqIT TAXWEG.

, .,

,
.sTF.RK~l'RtJIT TA.l(WEG, SECTIE8 t.1I2

Op Jut,
P. W. BOAllDJUN,

W~ Been ..... A.B.

AitUla1iut"raad Kau~,
~rkly Oost, 16 8e~ber, 18t1.

-rr-r--r-Ó: ----~------

HET GENAS lIEN ALLEN.
..UIJNHEER,-N ......
"':ill betuigde ik ÏD bdaf Ma • ftJI

de goede uitweë.' : na lUIBU1UTI·
CUIW in mijn .. _., ...
eD bel> 23 jaren g ~ ... =.

_ISCHE .ASTHlU. _, BBlWJU.TIU ..
~ht ,erliéhtingftlltela~ •
hDd;gen, en probeer4e..u. __ te
vinJen en bad in mijllLpYIIl .. plooi U.
menschclijke belrwUaaJMrid tol dM
ik RHEUMATICUBO III ia_
ziju El .jn Ncuralgia, ~ ea PiJ-
in hoofd en &a:Dgesicbt li..... ea Mi
nieuws is ver en wijd .,....".w cid ,,_
meester V u Boor lUll,.. he8lleme)J ......
was van die wonderlijk. KectiaijD," ...
Wal! werkelijk ~ p..lJ eIbea.. Ma
probeerde beTeeU het .... ..

De heer JACOB ""II ZIn. na V1eJdaD_
(3 onr van SteijnabulJf), ja se- 1'IIl
een Fchijnbaar o~jkg".h ......
I!lntiek en Jicht. Nooi, .. sijn .....
!fr.l' "A:< ZI11. &&D mij, __ .........
v.allan ïKoorf.aZiekte,".oo.J .. ijW ...
men. LJ., eeste doma BBBUKA'l'ICUBO

. . deed Je lijdende jonp __ ...... ..,__
- medecijn werd TOOrtdVeIId ..........

hoewel de buren eJI ~ __ dM
zij Ili,,~ verwachten da. hij !neD -. ..,
hij liJ·ce·maallti., en ~ 'nIIIjle .......

. ,Jo-,~,d,t vau da ~l1)(ATIOtrl{() _
. PILLI·:~.

Vil cu<l~ beer Vu Da ~R!. _ • II iJbwr,
~r--l ;:,'II"ZeD door _ ~.

•. 1),. heer .-\.CoIITZD, B,..tTW, ](itIIIIlIarL O.O.
, TOad ,h"ldijk TerliobliDr. lDjD _ lu _ lIija
- lleh",,,,,,J.r. de beer I.A. 111ft, _ ,... •• 11..
- lInr:.."-Ntorp .• erdea"""_ _Ik __ BW
.Init.,,--I. blijf uw ....... ~.o....

. JONES.RHEtf.KA.TIOURO.
TIet ;;rr,)lo Zuij_.~,,=II_WMl ,...
Ji,·hl. !~bellmatiek. ~ ~ J...-
Jid,~,u•.".1' Jicb\, A.~. '. -':-;i:T~!' ,:,-,,,.,,,.1.0 ge...n.a., ...........
Memjc" ~"n~Nl. Ia~_"A
hor. eu W < ... jr.eljen cl.- ..... laW-.UdIaI.

Da Heer James Gn'bble,
Afnemer, PAARL,

I ~.• E~::;CHT, ~rwijl hij zijDe
~, I.Ianten door geheel Zuid

.i:\fl'lka lÏ:lllkt voor hun-mime onder-
stellniu~ in het verleden, hen mede
tp dl'l-'l~n dat dalr hij te~g~
i~v.,« zijn reis na¥ BngeIaDd met
vernieuwde gezonclheid, bij in de
toekomst persoonlik alle kJaDten
zal oedienea, 1

'~,

• Q ......... NUUN TOO5HUl(,iaJ~f8I.'I_IIQIiW~;~"

·U..A4-; .:',1}.~:~- >··.At- .'.-::"0'n....',"··..~'U l1tIWwa~
·1Itt~J1J8J.IIUm1ll UA'

".'!'" '.' _" t.:..~[W$i!'~.",,'1

.as 1S8.
-,._.:-.~
-B.IiGl!lLHUTR,,'· ltlt'_,}"

c • '", ,~' ,," I " ' .. . ~.., " . - .

,:_et'fAl.~:.JW.i~.~~.H~p WALKER,
"\;'~ \)J( tiw,óuDs- ./~~ '<>. ': DDlBK.Tloa VAlf BET

PIItMar., ,... -bi~·.·~i'bJf·t6IDI~_TAlDElt.IlIS~tJUt ~:ï';~__:_~- .~':e"?~J,,.p{$lfr Kamers, aron/eP/ein,
RUFT de eer aan het publiek

in de Bnitendiatrikten te
berichten dat bij een HEEL STIL
TAND,BN. iD BEN DAG kill .Pi.......
levereÁ tegen. minder dan de
IIBLIT ..-aa den gewonen prijL
lIeP ~rg voor vijf jaar wordt
in~ ~.tel gegeven.

DOOr H. EVENNBTT ea Co.. 28
Kaateelit.raat, Kaapataddie oacJer·
nemen elk soort Blectiropleet1rtft
te 1)óeD. in > :

. '

Goud, Zilver, Nicke/811 Kob81.
ook Brong en KQberPiJ/B8rSIII
Bil fJoudvetnissen, teren seer
bil/i/ke briusn.

AI" Con'UIt.tiM ,ehtel Grati.

TE VERSCHEPEN.

lldoUft', 8 voet " Duim wijd en 6 Voet 9 Duini hoog, met 8pi~
48 Duim bij 14 Duim. ea 5.. . , VElflOUJ;OBA4R 'BIJ :-

Bo G.LmnI'O!l' 8Il 00.
Ut .. ~JU.T ... W .. OO.
J~~.~.JlOO' "
B.LAw::a&i!iOI .. 00, .:,:::,,~=~Go.

...._v.a... ,u,,'" ;&I&U~"V&• ....,.,. ,tegeRKostprijs .
GEWONE KA.NB.- ~' .

t t .~;, . .Dei Kaa~~é'l{olonis&tie Maatschappij in likwadatte.
&~ ~te voo1Taé.d. is in onze handen gesteld, eo wij hebben be-

_j.. .loten.•sle~lve.!e.gé. ·nn kost prijs te. vel'koopen, n.l.: .'
Z~are Drie~ IJzeren Palen geschikt voor gladde en

~doqrn~~l' dozijn. -i~(~J~~::::::d~5j- pee

Du~Hekk., ..voet en 12 voet met pilaren, bangboomen, eD
ataahdera ~leet, i£6128. 6d.
Ollfl~e Zwarte Staal·Draad, £8 pel' ton .

~ V0IIf v....... Top W ASOIft'A.RL met Tichel Jlu«." DlIIIIIt K1eia
a.-.ct.n, eD eeD Kapstok aan. elke Zijde. ... ~ ....

Vo

3 Von KLEIDTAFH voorzien ':iln ~('n Spie.goclglas 1R duim bij i4 duim op
'p:l:"!Itl' wieletjos. £2 78.

21, ,ST. GEOB~;E'S STRAAT.

JC .A,APSTA :0. 0.14. .'

:M. H. J. U1J~.

lOLO. ALEIKESIA.!R en TRUST
t IAITSCRAPPIJ.,

,e'VlIOllflUl •• naton ..

IJQOK - KABINETFA2:U~K. I
BARRACK - STgA.A T.

I

A."SPOLANOER &CO.,
GBVJi:8TIGD II JARIIN

Chro ..... ·, ~ a '(1otwbn
11__ G-a- Dlri'i ........

Gouden en zilftren HOrOJOi- ja
Voorrud nIIOUdea. .

E!'

BOOK· STRAA7.

TUIGENI
Poli_ worden in ontTaogst. gen0-

de Imperiale Koloniale, Trau ..
Vrij6taatsohe RegeeriJlgeJl eo

door gehéel Zuid·

ALLE soorten te bekomen, goed en
goedkoop, met ~ri1ag en

draad gewerkt.
Prijslijsten worden op aanvraag

geert;uurd.

G. W. STEYTJ.ER,
. Secret.&ru. ~

.A.dres:-P AARL.
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BIJVOEGSEL TOT nS

TEL ....\.:iRAMMEN ORANJE VRIJST.A.AT
PRETOI1l.A 7 J.I. x -( ReuIer )-De St eH.

Vetr' Ja verkeerd ID IlJne TlII'klarmg
vrue Btaal.ll blbliotbeek opserlCht lOU
Een gouvernement! toeiatle vall
pcr J IlLr zou daartoe n odl~ •
EUD ruu u d lI0led.m we,d door L conuie b .1 te*
nl.fiI te doen De rruoua&h!chll audlt~ureoj·
vel C('Ul

0
I: wenaebt g"locorpon ...rd te worde$

en du r~"ulatleB '!l0 beden Toor den u I >ereDt-
den raad gelegd om naar den volksraau te wor-
den Vllr,.esen

(VClI! .. C()I'MI~)

6 .J1IUIUl 1898
Bet la hU ou Da noh' cInIoIr ... 4)Oftl ut -

d .. 1 VlIJl dil gem_ie 10·ct, Jt_ WrJer
wordt Iwak on begini op _aup p ....... opie
pven Ona dorp .. ,eJakkir bet.r af dur de
bad8t1'oom ahjjd e..ea Merk blijft.

De wllnguroen hebbeo e«t.t .... l door de
rup geleden en nn hOo_ all mei benat .. ordeu
eo de oopt .... dieD... "olae - PrUtI
.. esen. Ik TerDeem dat hei _ au Robert.ou-
kán t nog trellnger Ja vooral te .ItJauvoo(ts-
n ner en omtrek

Wu haddeo bei voorrecbi _ deplijkeu
Afriká&nder m&gJatrut ut deo penooo VIllI deo
beer P Dreyer TOOr omtreni 16111UDdeo m
on. midden te hebben doch bij heeft 0lIl nu
,..rlaten om ab aood&D1I JIiCb op Cu-nart-OD te
v"'lgen Het III voor on. _ poot verliea. Hij
wu 'lt"UJ'IUkde rechte mao op de rilchte plaail,
vnendelIJk Jegens al1en onparijjdif qp deo .toet
en een vnentl yan ..ooraiipDg .. ODderw()l. WIJ
'I'erliesen ook m bem deo ..00I'IIUier TUI de
IIOboolcomm_ De munlClpa)jieiiaIecIeD beb-
ben bem bil do lutate howitiar ootmoei, een
adl'Oll ~en en eeoll8 &&IIlIprakeo re-
maaki 'I'ood heeft bet publiek ter
a"oer eere eo e 1'&0 1D8YJ'Oo"eeDCODV_
trone gegeven to de Zloouaa1, bem eeo ldreI
nawem bet ~bhek voorgeleaeo ea eeD aOlCbeDk
ala &andenktog ID deo 'I'orm no eeo porifeuille
I(OIIOhonkenOllltermorgoo bebben ..enoheid_
'I'an t publiek hun uitgeleide geduo naar bet
atatloo

OVERZEESCH.
Rudyard K1pl1ng

Dr Leyds te Bloemfontein
BLOE1U'ONTEIS 6 J ~S - (R6Uur) - Dr

Leyda en '!Jn prtvate IIOCrelarl" x In heden bier
&angekomeo De .taataaccretar" b I u n laug
onderboud met deo preaidcut u er _L zakcu

LoIU'EN 6 JAS - (ReuI er ) - De beer en
_.... Badyud Klphng en de beer Bay. Ham
-.t lulleo puMglon .un met de Dulftvf/" ,
C~

"Lese majeste

Du1tsohland en Ohina

Zes inboorlingen in heohtenis.

lol '1It~EME~ rs INKOMSTEN

BI EIIIOSTEIN 6 JA' (I, ) Do mak
waarm A C Glbaon bescbu ld ~d slaai all

maJ8IIt.éltaschennlJl door bet puhliceeren 'au ....U
prot.eat tegen een beslUit vau de I rsud undo
beden voor het rondgaande hof ou hut erh >or
duurde de gebeelo littiD" Rechter l:I~rL.og ver
klaan.l< dat de Volksraad geen macht VaDmaJoa
telt bold en die bescbuldiging moest du. terug
gelrokkeo worden Gib", Il werd toen beschul
bgd ' ..n woordenleed (verulLl injury] door
I t publiceoren van bel I rotest doch werd ont
~I,ocr

PROrUItl~ 7 J&o -(R"""r) -Dr
keert morgeu of overmorgeo terng
generaal Joubert van Wakkentroom

Eeu wonument zal "p bet Engelaobe kerkhof
alhier worden opgtmoht ter gedacht.,olll "ao de
solda ten die In deo vrubeldsoorlog guneuveld
zIJn

Cab el';oo .1U"8 bel ben eene vergadorlDf gebad
on zullen wlUlrllCblJnlllkeen vermmdenug TIJI
o percent langs de tram route invoeren Omni
bussen sullor ook Ioopee III competrtie met
deo tramweg den Itempel van Oom H&DB 'UO er

velen 10 dil kerk !:Deer overgebleren
kon 1I'el IOII1ll bIJ het heengaan van eulke

Gez lOO:! .. cl aldua veranderen -
Voorgeslachteo bloeiden lteo ..

Eo .. u kwuoen op buo graf
plaatl vaD .,den o'l'erleden8 al. kerkd ..
hoe!J ebn.lIOo .... Dlet:'Jlgt won.len lAD

HIJ 1nl Jareo lang diaken eo ouder
met een pruseoa .. aardige getrouwbeid
hoer .... bij precies en vlUtig bIJ bad
plaats voor elk dlllg en elk dlDg op IUn

Nooit koo eeo vrou.. bet.ér man of
bet<r vader weDllCbea De ar'le

van "iJn deur Ooolt ledig bt!en Die <in
graf stooden kooden van bern dit betUI
Hier ligt een .,.rl"ke opreebte oede

Van zune bekeenng Wilde bU
In bet openbaar .prekeo Ik VreeBden
docb beo bang 0111wo een groote zaak
elgeoen Ik heb het DIet veel op 80tp

m onle dagen die wo ,eal
on DIet altud veel er van In

openbaren Zune gebeden .elf.
een .._t van Idelnheld voor de

Heeren
dageo werden wegenl ouderdGm

Rt I "de "IMt. doorgebracht
Jarcn cd!! kwam bil Wet echtgfl

let maer nur kerk en woest de It,erur
n tanden hUI aan hUI. het avondmaal
liln kerk vergat hll zelh dan ook

wllecte voor het hUIBwerd
.. eggelogd on dCD leeraar over

En menige chn.""n vriend en leeraar
hl I OOit ledig 'aa:; z In gl1l!tvrUbUI.
I de laalsto mAauden I"ed I I LAn

Z ID verlangeo WIUI twoederle le
Dat de Heer hem en Z In vrou w

ZAcht cllld, goven moe.t cr hen
tot Zich nemon Het c r.te leeft

godaan-hot < odo II ns kalm en omlerwor
peUl

~ begrafen. Will! IIldruk1.okkonl lie
leert-ru" .prak over I Cor II I Wceat
wlJlie navollf8'" gelukerll us ook Ik vaD Cim.
tu. I BI het graf .prak do wnled heor Uo
bo"",,n LW' (van wwn lp ditzelfde kerk
lot; reed. _ 'rouwen on "(On "roedor nallJlt
~Ik,¥,r I I:gel ) eCi ge oelvol wo rl IJc IIeer
U e{Zoouallg~ Ic,Uls Hlnkke tul z gen vuor
vel"l

~eoe gew\)ne vergadenng un bet dllltnkta
beatuur van deo Afnkaneroond geboucif'a te
Hanover op 18 December 1897 Vergadering
met gebed geopend Notulen der Tonge verga
donog goedgekeurd H T de ViJlten ala eeo
der audit<uren meldde dat bU bet thelaonen-
boek correct bevOlMieo bad U lt het Tenlag
bleek dat er oen balana van £9 Il. 3d m de
kas 18 Toen werdeo al de venia2ea 1'&0 de ver
acb111ende takken Ingeleverd lte1t&l ..e d. Boa
man. vallei tak kon geen achrifteliJk 'l'enlag ge
ven De ve... lag~n wareo zeer bevred'lfOod

Besloten dat de 1IOCretarJaDIet JDJat eeo ltd
an bet bestuur beboeft te .un ab aecretaria

weru H T de , illie ... ber kOlOn
Algemeen aangenomeo dat mt'n leden .. 1

kielen ala afge vaardigdeo naar het C1fkel-COlDlté
eo provinCiaal bestuur maar d", .. at de bodl
daten voor bet boogerbuJa betreft meo bet
reeds gedaaD werk van bet beetuar bekncbtl
gen zal. AI. 11..1voor bet oostelUk ctrkelCOJDlté
werd gekolen A C Nelaoo ab pnrnanul eo A
J Ctll",.,. al. secundua Voor het mldd.leukel
comité J A 'au ZUI promonu. en D J
Joosl< ui. Bceun lua AI. afge'l'aardlideo naar
bel I rUIlDelaai be.tuur D J Joo.te en J A
,an Z JI .. ls pre mam A C NeilOn en.A J CII
liell! al•• ecuudl

n".loten lJe." verglOdenng Ja vao g8vo.slen
bil eiken Cirkel .Iecbta twee kandidaten &ao te
be, clen Het werd aan de afgevaardigden opga
drageo do c mml""le van toellcbt bleromtreot
I< raad plcgeo

lIeBcbrllvlllg.puot.én oor bet proTIDCIaal
be.tuur

1 Dat gcene gekleurden langa den lpoorwcg
toege lat.él zullon worden andereo bil beo te
herhorgel dw geen werk doeo

lJat het larIemei t gevraagd ....ordc een
wet to makel dat peN;onen die kwud gedaan
I ell en al_ Hh de. of J IImllMln bUlt<n bet par
len ent geh udel zullen worden

De ,ergadcrwg werd met !rebed !(ealoten
H T DE Vil I lY. RIl

~II'

Laatste nieuws uit Pretoria
LQNDE!f 6 JA, - (Reul") - In Berljjn

-.rOrIH officieel &&Dgekon(hgd dat DUllIIOhland de.ar 'I'oor 60 jAreD van KIOBCbau 'I'erkrt'llen
h1eft. met eeDlge "Ierkaote muien grondg. bied
_ liet nacht om gebouwen en {e...terkingen op
te richten Cbma ataat alle souvereme rechten af

Mili talle zaken

LoNDElI 6 J\, - (fl ulrr -, cr
WOII nn den regeeringsraad van M,lta be hl en
... boden I lUI manschappen aa I le wervel
_ algemetmen krllg.d cnst

8ergnnten Far lev en Xcu lie) lf Cl tr pe ...
I..ter BegI,,, hcl be rueda II.. ontvangen
TUI...... '"'" lI'edrag en bpwcw d ensten In lu d

_'-InK&. Z88tl4m Olde roti lere " le geregelde
Woepeo hebbeu ook mede lie. ntvai gen oor
cl_ten In dier IlJ 1

Misdadigers gestraft

II , E" JA" (Jle )-Dongl ...
~Ia".ball ,. wegel' bcdr g doe r het

r ,dgaanu hof lot rnaander troukst af veroor
Iccld eu Abel l\laa.odol p wegelI" meineed
tot CCDboete van J:: JO uf 3 n....ader tronkstraf

ZA-REPUBLIEK
INVOERREOHTEN

J IlASSI:;SIL 1 7 JAS - (Reuter) - Zea
b or lingeu '!l1l III hechtenie ID verband met

den moord van t,. ee RWlIII.cbe wlnkehen te
Benoni op DIenwJWU" Een inboorling vroeg de
opeur Ier. ow werk en die bespeurden bloed aao
z Ir klocdcren Ondervnagd Ivode bekende bU
el gaf e le buzonderheden

De gou ... mewen 1.11 IDkomalen door bet kilO
toor \!ln dan m InCOmWIPlIBnBvoor D3cember
!le,ell een totaal van J::ij~ II hetgeen voor bee
Jlar £H~li JH ,oor Joh8nn!l8burg maakt DIe
cUfe.. t Ol an een verwllldorlDg 'an £~6 1&1
voor de wa LO I aall en £2,,~ 5:l~ voor het Jaar

De pest in Bombaai
z \KE~ I~ BI i I n I n I ER~Bl R( ~[(Hm"EI

Afnkaander Bond.LollDES ( J" - (lt,ule) - 1e Ihm
be&i bebben geduren Ic de I lil te 4x urel I
.terfgevaUen aao de pest I laa il! gul ad

Generaal Gatac"" • aar F!D ptc crtr ~ken
Bet la be.lo""n den .poorwel{ te verlen~en tot

bij de &&nalutlDg meI de n v cr Ic lIa, u
De Weat.ralla goud 0 tvoer 0 cr bet Ja.ar I~

" .. 675071 ouo 'lInde tw"e en een half maal
lOO.eel al. bc' vorago J:ur

HANOVER

REGEN
Sir Gordons speech Il\HlI H r S 7 J" - (lIt:u1e) - MOOie

regen •• n bwr govallen waardoor bet gezll.lllde
nt lUS ger"d 18 Men zegt ecbter dlLt groote
loc colhede "I r (khanen 0' er de heu ol. aan
bet "roe en z

Los D"K, J" (R )-De r
m Gordon Spr :lg- I p.praak g >ed ea legt
.. U allen begeeren rlat I d m Id geschenll Illn

de Kaap 100" g ~el k hun Ia..t .al
pTCI

Bet Canadl.cbe kr o",lep
_bied Inge n a le" g
bedeo In bel verre (){)~I---

Zaken In Basutoland.
(Il t II rim

KAAPKOLONIE
Belangrijk? nieuws

Hge mevrou w PretorIUs
hare vrIenden ver

" onderde.

He) n ld. bedank"" den vooTZltt.ér
goede leldmg der "ergadennaen en
mot e van vollen dank voor 10 den
I c vndoen.l door deo heer D J

de dOf r de vergadering .ange

lankto voor de motlo III ge

Jeugdige zakkenrollers n over tot bet klezco un cen
e n 8teretarl. waarop de beer J

Jt08"" U\li n et ..Igemeene .temmen herkOlen
rut "cr~tarlS werd wet al"emceoe

ste nl le! I crauzen de heer J 0 Goo:iOn
lot w kl u.t I Irs leden werdeo gekozen ook
t algemc<I 0 .temmen de beeren J C Rey
ld. r I Conradie Jan Pnn. Thomaa Pnn.
I I r n. Daarop verklaan.le de voorzitter
de lcd nor gekolen op beboorlllke III' tz"

ol t stembnefJes en bU vertrouwde
d i de volgen le 'I>rgll<len0'l" gQ<!d zal bUge
wuond wordeD up den Wen Januan 18~8 om
10 Uff al. "nnneer er een acbletwe<htrijd zal
gehou ien worden

!)aarna word de vergadering met gebed ge
.Iu""n door den secretans

:Sadat de vorgaderlng UlteeO WlUl kwam bet
lIIeuwo ",uk.beMtu r bil elkander en de voor
ZItter heet"" bet 1110lUWeltd welkom en verzocht
do vergadering om 4 d18trakta bestunnledeo te
kLezen w""rol de heeren J C Re;vnold. J D

J Ro •• ou w en J Pnn. gekozeu

KJlI.ER EY JA - (Il te) lie le
kwamen bil bet magvH....,.atshof Iwee J nge ulan
ken Ellis en L larke weder <oor be8Chuldlgd
van bet .~Ic an '" mei zallr lien bl den
lutaten braod I t het Ketn g erhoor bleek
dat Eli.. een zak >ock I Id ol .ar U t b I een pak
bankno""n nam tcrw I Clarke het zakboek 0 er
eeD muur va cen hu li werp vaar h tlater
.. erd gevonden Ile8chuld glen werden t.ér le
reebblltlng verweIen t rw I bo g ""hl
lDOO .oor led~r hunner s ge .........gd

1

De heer Rhodes naar Kimberley
EE~ I"BOORLI~G DOO!) ( EDRC Kl

J D G OSES

Secretans

, I fORI A "EST

KIJIIDERLEl ~ J" - (R e) Dc beer
Jlhodell wordt a.a Istaande "eek n K mberley
.._acltt Het De Bee", ... 1011 rutuig I" noord
waart. 'I'oor de reU!gezollden

Een IIlboorlmg • heder door tu """ben de
rollen cn den stamper te gaan b) le Standard
maal:rlcbappu Du fo Ulpan dooJgedrukt

NATAL
Geld verd uister1ng

DeRDA"! hJ" - (R r) lIunger ge
.. ezen klerk aan bet ka Ioor van deu agent te
Durban voor de Du tBCbe .t-oornboolen pleitte
bedenmo'l"en • h lId g !lal verdu .Ierlng van
£700 De laak sUltge' eld

Gruwelijke moord

.Nieuws uit Durban

vergader ng glD~ over tot bet kle.en 'an
l.le are [le heeren De "Illle... en J
ugo \\erue als. rutiDIers Ilangeateld Als

'norz lter II Cld gekozen de beer C J VD.D der
Mcr"e • e 'o<>rlltter eerw J Marai' .eere
tal de heer II J H C Il1&1Iseo. tbe1!auner
de I eer J IJ de \ IlIe.. leden, lOr provinCIale
,erga lem" de heeren H J 1:1 ClaasMn. en
~ J du lOlt pnm&rll J J Hugo eu eerw
Marnl. oecund

Ah! cirkel COIDlth" Ic heer H J H CI3a8
.ens primarIUs eerw Mar&18 IIOCUndUll

'cr.lag 'a den the ....urler gelesen "oor
gM eld door den heer F du TOIt geeecon
doerd door del beer Olmer Dat bet Yerslag
aangenomen worde Algemeen aangenomen

A;m de ordd lezmg Tan de Tef'll1&gen 'I'an
d verscblllende takken

'lct<>rUl "esl :J leden .tortlDg £1 1(JII 8d
Rf S C Itvlucbtstak :.!tI leden £ I 13114d Brak'l'leltak

N"I'kerk ~ leden £3 I. SJ Zaodgatatak 31 ledeo £.!
lijJt 18 bIJna ongeloofel"k booveel goed een lIs Bd Pramberj;tak 2'J leden £2 Sa 4d

1>oI!Iei Vlln l haatberlam • I ulkplJn <holera en BeycMontell1 I loden, £1 CJ,
fuiklooI gcnccsm ddel III JU Ir I mludell,ke Ilet ve .. lag van PIJwbergi&k .. erd 'OOr
ont4;u' 0 hodt ge Illu Ik J. cd • r cr ecn loop I( aangenomen 8rakvleltak had geeD
rnaend • ><'r prg aan bu klo pen k had ,el" er.lall waar z,1 bet bU de ek vergadermg
mC(1 Int 1"'1r efJ waar g~nll n tt volkoDleI DIevuren geld~llJk ven.lag voorlooP'1! aao~8
VoOrdat Ik (baOIberla I " bUlkp n cholera en nomen Verslagen k..-amen onder bespreking
buikloop IIcnee.mlddel gebruikte die de knal eD ver&<."billende leden sprakeo er over
oV'l'"..-on Met dezelfde bette111eos. k verscbll \ oorgeateld door den beer H J H Cl&&8
lendo ludun ..an 1111)1 bUlHg"zm dl~ ....n p In 11 ,;ens ge6Ccondccrd door den beer J Claa...,uo
de ~ngewa"den en luildool ludon gaf a Ier en aal genomen dat al dc andere '~flIlagen
ha~ het u<crbluvCl de:la cel huur In elk aangenomuu worden
g01!al deed ue medl Jl g u le t twerklD~ Ik BeMChri.Jvmg.punt.en
ka .. die an volle vertrouwen aan een ,oder aan 'T~a~n~d~e~~:~:~n~~::!~1
""~Ien dIe !ait het-U.1&I11.IIuklQ!ill.&l£PllIltJn\l1:r:~t=~~~:::~~~~d. IDge'll'andell. -.Aln • . . ,.._:w.lti

DI R"A' J \, (/I, t,r) - Het .terf~
c ,fer voor October I de .lad W:I.' blallk~o
IK I :.I per uu!!en 1 per par I ,Jle ~I:> ~ Katfel"!l
I t( lie dl.tr kt.. I kter waa chu .. 1 het pu
Lh..k tegen Je L~ t kei khclu van
waaromtrent Ic • cnod ell gewoonl k Her
!lCblUlg • ID

\1. ccn gevolg v,n het Lieu) val .cn.lr nklDg
....n bet a h~"t"Dd beol L.-le tad-raad h....len
keoDlsge ngen aan le plakken f er ....nen te;;el
bet cevur waars. bu" ~nde

RHODESIA.
Dr Gr1tnths terug

S..u."'111Rl 7 JA ~ -(&.ulu )-Dr nftith.
IS t.eruggekeerd nadat h I lot aan de Zambesi
... doorgedrolIgeR HIJ brscht nog Ilperaonen
betrokken IJl deo DJoord T&oMuuhardt .lIortOQ
tA ... c1~D, me' &leb.

24 RIV! EBEN

EllIe Bondlll' ..... derl1lg geboGdea op Duw-
da.r. 28 December 1897
Eee eerat. BoadI'IeI'I(aclariaIr werd.,ehoadeIi

op bov811181Mldea datum. DAMt TUl
een BoDcktak, te Vier en T"mul Ri ...
bet doel ter verlue'IDl na ol8a". uabteoarea
Ket &lp_ne ..__ .erdea de TOllende

beereo a--Ab .._iter de'_" D G PerolcL .u.
-wil de heer A. J Hl,lbuP Ab be
.~anled_ de beereD J Krie~ '.,D PeroldenG C Im __

Het aaai&l leden .. VIllI inalf tot TOta.n
vermeerderd

Beeloten bet luI.ariptie-pld te ,teneo op
2II 6cl

Beeloteo "0 derde vao da .ohlcriptierldea
dadelIJk oyer te .. oden naar deo _taru Y&II
Poriervdle

Beeloteo D V te vergadereo op Donderdae.
2OJaD~ 1898

N. _t gebed ,.10\00 te zlJo door dtlll beer
W ImmeJman aar Terdaaade de vergederilll

Op lut .!fribander Bood
A. J KlJBIlJllOH

8ecreiaria

GOUDINI (CALEDON)

Notwen eeoer Terg&dertlll VIllI 4811 AfribaD
der Boodatak na Goodlm (CaIedoIt)

De beereo L H Fick en J lol Fick 0_0
bUlIDe plut&en la ala D18a". Wen.

De ootuleo werdeD geleaeo eo ~
De Tooratter .. ide dat bet hem llpeet dat de

opkom.t 1'&odaag aoo kleut CIaar due _
seer belaDl(f'lj\'A_ vergaderutg terwIJl er
a~ een ~w beetoar _t ,ek_ ..or
den. HiJ bad de ..erpdenog ou eeu JUl" gediend
ab voorlIItter eo gedaan al 1I'at In lUO 'I'eJ'IDOI8D
".. OlD den Bood Uit te breiden" en lOa dat
doeo wolang er nog "0 &den'" ut aUD.!fn
kaander bart klopte TeTena bedankte bil de
vergadenog voor het vertroawen m hem re
IIteld maar bu zolt lieTer lIlen dat eeo ander
pennon Toor dat ambt gekoMn .. erd Bet ....
ou een Jaar geledeo dat d~ tak .. erd opeenekt
en Dlettegeoataande al deo tereoet&Dd: .... de
Bond lteed. &an bet bloeleo.

De secretaril rapporteerde dat de ldelDe op
kOll1llt te .. uten .... &an de korte kennUlpnDg
daar bIJ door omat&ndIgbedeo 1'8rhloderd 1nl
om Troeger keonll te geveo en TrOeI( om 'I'er
ecboontog

Het geldeliJk verslag 1'10 1807 .. erd toeo ter
tafel golegd dat lUIdde ab volgt

ISKOMBTEN
~ubscrlptle £4 5a od

liT\> \ \ EN

ScbrlJfbeboeftell £0 9a IOd
Dlstnktabestuor £1 8e 4d

-----
fotaal £1 lSe .ld

Balim. £~ 6a tod
De eente Jaargang .. erd DUafgesloteo eo

daarna glllg men d&delUk over tot bet klel<en
van een Dlell III' bc8tuur

Herkozen werden de heeren C 0 Haman
al. voorZItter en P J de R de Villlen tot
8Ocretan" Al. comité leden .. erden gekosen de
leeren G de Kock 1 H Fick Her H de
Wet J M l' Ick eo J de \ dlle .... en de hoeren
P J de B de Vlille ... en L H Fick &II afge
vaa.rdlgden na lf ber dlatrilctsbestullr

De beer L H Fick lOlde dat hU bet .. erk
tak nauwkeung had gadegealagea m

~r'ajf.e,lo<)()eln Jaar eo .un dank moeet t.oebreo
voorzlt""r en aecretana voor de

wlJ.e .. aarop 'U de&eo Boodaiak
geleld hel ben HIJ hoopte dat de Bond bij
het Clnde vaD 1898 oeo !,'TOOter eo .terker
IIchum zal 'IJn dan bIJ thana III

Na wat dlllClilllllewerd besloteo cc n "I"
vergadenng op I Febr IIIUl te (I t
den heer H de Wet t< boudeo met I p
de aanataande elektIe alsook om andUI, ... keo
le bespreken

P J DE B DE VILIIf:1tl!
SecrotarIS

Bo""bkloof ) I Dec 18)~

BIOBMFUNTEI::-i DISf CALVI:SIA

f ene bo ds.ergadenng gehoutIen te :Matjet!
font.én op den :Ideo Doc IRn

De voon tter den beer H VIaagIe In den
stoel

De vugadenng werd geopend met gebed door
den heer H Sleeokamp SI

Oe notulen der lut."" vergadenng ,eleuo en
goedgekenrd

Als meuwe loden werdeo opgenomen de
beeren J Vlok G 'lok A C Vlek en G 'lok

D. 8Ocrelar" deed verslag waanIlt bleek dat
er eeD babg II&ldonn £ I2 In banden .. aa

Daarna gmg de vergadenng oyer tot bet kie
sen Tan een Dleuw beatuor met geeloten 8tem
bnefJe8

Geko&eo werden de beeren II J Lou .... oor
zItter doch bU verzocbt T8f11Oboondte blIJven
wll.llrop de heer W VUJ&gleal8 &OOd&oIggekoaen
werd W Steeokamp J 10 I18Cretaria H J Lou ..
"".Nten t voofZltter C Vlok &88l11tent-.ecretariA
W Steenkamp J Vlok C Vlok C VUJagl. eo T
H A Steenkamp

Als dl.tnktsbeatuursleden .. erden gekozen de
beeren H J Louw eo W 8t<enkámp

Ah! kandidaten voor het boogerbulII .. wen
aanbevolen de boeren Van RhUn Lochoer en
Rabie
Daarop werd de oudervolgendc petitie &an

dell llOCfetari. o"erbaodIgd -
W U de oodergeteekeoden verzoeken u edele

, nendeluk om 0011 u.. e oodtmlteuDlng te geveo
tot de aaDJI""llIog van een &a&Ulteolveldkornet-
voor ....Uk no 6 daar genoemde "IJk zeer Bilge
,trekt en on .. veldkornet Ter &!geleren Ja

De petitie werd eeopang -.ngenomeo
De heer H Steeokamp Tan Mat)flIIfoDteln

.elde dat het dllldeluk .. u lilt de rapporten der
brandElekte 1D8pekteW"ll dat .. U DOOitvao d..
branduek te zulle I onWagen .. ordeD en ltelde
voor aan deo In8pekteur den beer C Vlok te
.ragen terWIJl bU tegenw..tOrdIg Ja em ..uoe
rapporten op te maken zooala de toestand bier
18 De beer Steenkámp .. _ er op dat alhier ou
meer brand&lt'kte la dan ToorbeeD eo dat WIJ
ge"n water bebbea om het vee te dippeD

Na een bedankje &an den beer en mevrou ..
W Sleeokllmp Toor huooe gaatV11Jbeid IlDg d.
vergaderlDg uiteen
De ... tak telt 39 leden

W STEUIK~l(P Jz,
Secretans

VOOR DE JEUGD.
OXIII B OIlOQ!LI

Eeos droomde de mu&elman Omar dat bU ge
.torven WIUI en voor .Allah stond om VBO '!Jn
aardach bestaan rekenlIObap af te leggen Ter
rechter "Ude Tan Allah ut de profeet en
rondom hen ID een halven krlog atoodeo dUI
zenden CDdUizenden engeleo

Omar bad de vaate o.ertulglDg dat hU altijd
ecu goed vroom man Il"t'wecst wu HU vernam
een .acht ooophoudell)k gemompel van Oleo
.chen ronder ben ecbter to zien hIJ Wlot dat
d t gemompel dnt bern t<t bier daokbaar bege
leidde Illets and en w... dan de gebedeo en
.egenwcnschcn 'an alle armeo un ongelukkl
gen van alle weduweo eo .. eezeu .. Ien bil op
allrde weldaden bewezool bad en daarover .. erd
'iJ I ZICI ,"ao vreugde eo blUde hoop T8nwd

Docb plot...ellng weerklook te midden nn dit
gemompel beel,.an ,"erre komend bet. Ihlle ge
bUIl 'an een dier Jl'aarop het gemompel dade
lUk vc.ratomde ~

Omar 8Cbnk""
Wat 18 dat ,roeg Allah ern.tig.
Heer bet Ja maar eeo onrem dier - eeo

hoad .tamelde Omar Doch Allah aprak
daarop

Het III een miJoer acbe~len W&&romIdaagt
lun gebwl Je &&O?

Omar tWiJfelde eer: oosenblik. Kaar daar
Toor Allah tocb DIets 1'erbor~n koo blij VeD
begOIl hIJ op deelDoedlpn iooo "Ik k .. am III
terena'l'ond alo Hadachl of pt<!grilll &bUIl "an de
lange Termoe .. nde bede ..aart our Mekká
Jomt toen Ik mllne .. ooDpl ....ta bUna bereikt
ha;) en slecbt. dOlzeod I18bredeo 'I'an mun teot
ver ....lJderd W&lI boorde ik 41UeUde gehud en
&all aan den zoom der .. oestlJn eeD JODleo boad
met een gebrokep poot hggen HU _t uker
fi'"Oot., smart om beVIge dont IljdeD .. ant de
tong bmg bem Uit den bek eo al Jankende keek
bU m I klagend en smeekeod &an

t I Iact ~It hem toch Il£ien' "roeg Allah
o Heer ik bad luik oe» __ t.ea verUo,reu

- Ww. te lIlJIl - .. a'"J88I' I&DJ. h.I ik
atjD _WD IDU. MIOotje met ...... D.

Je litt het dier IiSl'ol 14llcier bH alfa

UN JOlfGli!f DIE ZIJN lAK VEUTOND

Eeu beer naJaag. op re .. door d. Vereenigde
Staten 1'&D Amerib, .. erd aan eeo .talion eeJl
boek vao Houon! de BeI~ ungeboden
• N louwe roman mooheer! nep de lcJ,,1lIt
kolporteur P.. oltcekolDen \ &0 deo alle,
mea ".ten 1Cb." ..er all P&rJII De beer be
k.. k bet utelbl&d "Zclrle)e olet dat d een
pteuwe rolDllll .... y" vroeg de reuIg8r Zek.-r
munbeer pu altcekomen No Ik •• r!"1 Je
dan dat de mao dIe elit s-chreveo b""ft "
l8CIert J&r8D dood.. De JODreo reb!", n 0\

alt bet ..eld ~laIfen, lot .. oordde onmldd~lI"k
•0 maar t .. OOIi: nlet de oade heer bet Il< I U

IOOn

EES CBn!Il£.'" li SPELLErJ [
.De CblDee .. n bebbeo een _r urdtg en

hoopt '-chufd ..edatrjjd-iIpe1 ID bet .enen
maken Tebeat KI TOOI IIChrirft In • In I,ook
De Chute_ tbllUl In plute van te gaan laeen

of Ia.. o tenOJa'eD croqoet te apelen Ilomen onze
ontwikkelde 1111100 pu .. &e "lIeD tud bebben
bil elkaar 0111 beurten bij leder aan bu. en
boodeo Iwh aldaar met een dicbterl ken ... od
.trjjd belIg DIt .. ordt m gebe~!1Cb IDa gedaa
maar voornameluk to de pro'l'lnCle [uk en
W&lIDeer de spelen ge&eteo zl n gaat e, .en
...... of beker rood "..".Ii leder ~n otrookJt
papIer trekt HlWOp .tut eeD woord ge
ICbre'l'en _ge ..eode welke poet b ) te belli..
deo beeft Hit kan beoordeelaar copiferilierir of
mededtoger lUO la d_ formali""lt afgeloop.n
dan oeemt eeo der beoordee1aara een boek .n
opent bet op geed geluk EeD &oder lJOOOr
deelaar noemt eeo get&! op laat OOI!zeggen
D8:leo De eerllte I_t 10 den negeoden rege
1'&0 de opg8llagen bladzude en Uit dezen re~.1
.. ord t etJD .. oord ab onderwerp vour h gt
dicbt gekozen Daarop .. ordt een tweede T:La>

op tafel geplutet .... raan een bel " .a'lH
maakt Laags de bel bangt een draad ""
.. elk. ulw'mde eeo hraodend 10ntJc wor lt lJ<
vflllttgd N Il ongeveer eeD halfuur III d t Pl!e
braad, en de draad gut gloeien (II I.t
oogeohlik dat de.e doorknapt yalt er ....n ~.
"Iebt dat teraelfder tijd de bel lI&lI I I dcn
breogt eo bet deDeI Tan de T&&I alOIt f) ,
bet &elO dat geeo ..erzen Dleer In de buo IDO(:en
geworpen .. orden Nil oemen de klerken d.
manullCl1pteo Uit den urn IIObru...en die allen
o,or op eeoselfde Ituk papier. en onderwerpe
le B&D bet oordeel der beoordeel..... [In.
vergeluken de gedichten besliuen welk. I.
boate eo op ~én na het beate 1&en ."0 Yan b n
bestHgt een 800rt van katbeder om he! be~r • n
de Ituk v)Or te leun of "" 110gen 1':111.rued
dlOger mag WOY~I verzen schril Ten en d.
'I'aaa .. crpen als hU .erklet!t doch T r da d.
bel gelUid h..eft maar beeft yoor ed ... n
.. orp een kleIDen InZiet t< betalen .Het gtld
.. ordt 'I'oor papier lOkt en p"rll...,nbe6t...,d
Onmiddelluk wordt eeo t ...eedep wed.tr"d 1,,-
gonnen ....... rblJ de t .. ee .. lonerl ... n de eer> •
proef tot beoordeelaan vaD de tweede word
aange"teld Dit aardige .pel wordt dau den
pnacben middag voortge&et ter .. "I ID den
a' od bet feestje met eeD maaltud wordt he
Iloteo

Dat .011 oor taal eo .inloef.Dlng .eer
nuttig III "alt 'I'anzelf In het ~ leu v~n
dien aard Toor onze beachaafde Jong ..lu lOU

DIet kwaad en eeo &angeDlDle leerscbool. n

ALL!; DIN ES ZIJN BETREKKELIJK I~ PEZI
WERELD

De red-eteur zan aeker landbouwkundig Ilad
dIe seer voorzlCbltg "'118 In het .eggen v"n • tnt
meeDlog ontvmg van een zlJncr COr1"ef<r" n.-len
t<D de volgende vraag Kunt gIJ m ook zeggen
of appelen be""r bewaard binTen In ce droo::_
atmoo.feer dan In Tochtige of omgekeerd De
gevraaide aóh.oordde All.. dlol(en n he
trekkel!lk 10 delO .. ere Id Of g t DUappelen
beter 10 drooge dao ID 'I'ochtlge lucl t zoutli
kuonen be .. aren ....1 veel afhangen van bel
aantal kielDe Jongcns dIe ID bu .. z IU

EESE \RAA(
Onder .. ,.er Emma kan Je ook zeggeD ...at

men onder eene u<l. Te... taat
Emma .wlJgt
OnderwIJ&eI"ell Of kán Je wlfIIICbleueeD be

kende ode ooemen?
Emma En de Cologoe

DE 'OaK
Ooder de voorwerpeo van dagelIJkach geur I

bekleedi de Tork een unllenlaJke plaat. ~ al
zouden .. e met OOI IIIlddaceten to de war zitten
ala .. e geen 'I'orkeD hadden I

Teo tude- van koning Hendrik d,e regeerde
Tan 1574 tot lá89 k .. amen de voriIeo langzaam
In gebruik en ..an koning Karel' I nn Frauk
ruk dien I jAA tot 142"1 regeerde ltaat al. een
groote bIJzooderbeld aaogeteekend d&t bU dne
vorken om mee te eten bad. ZlIne scboondocb
ter de oogelukkige Hollandache granD Jacob.

BelOreD beeft dOlI boog.t w&arsch nl k
&&0 bet F raoache bof het. mIddagmaal met d.
TlOgen gegeten of- met de punt nn het m""
Men alet dat nog .. el eeos doen mur IDd e
tlJj waren &e er leer handig mede en \\ ru< I.
een seldsaam genl, dat men ZIChbe&eerde lJe
vorkeo d&&reolegen bezorgdeo meoIgeen "dCD
beglDne bloedende lippeD eo die tweepuntige
d10gen .. erdeo .. at ver .. enacht eo zelfs oe e
UltT10dlDg ..an Satao geooelDd De ec",t,
Torken om er mede te et.,n hadden maar tw...
tanden en ... ren van lJ&ergemaakt du. gc I ..,1
eeD nI'I'Olging ID bet klelD Tan d.. groo"" .000.lr.eD
.. aarmede de hoer bet hOOI op het weiland
omkeert Nu ... I dit .. ete~ .. I bet OMdu de
lUk sIJn dat een zekere bertog dEmob, die &JIn
bet F r&flIICbebof met die dlogen bad • eo eleD
un een aIJoer vrleodeo acbroef

Het .. u eeo spektakel om &aD !., .. eD t oe
de lUI die aan deo d_b .. ten bun vleeocb O!
pikteo met een IJzeren dmg met t ....ee tanden
dat .. fourcbette noemden Hab eo boel he
hcbaam bogeo zIJ voqrover om bIJ bet etcn
'I'I~ upergea er"CJeB boobtJerI eOL n et
"" "er!ieleo 'I'oor lO lO den mond .. areo U.I
!png e'l'en .. el toch oOI( &00 ooba08Ig dat d.
m_te enrt:J811 er afrolden over den tar.
dan.ten eo op den grood 'I'leleo Bil leder
bapJe .. aarbIJ loma maar een erwtJe lo den
mooo kWIUD .... bet eea tJsemeeo gegrabbel
op de tafel en 0J! den 'I'loer Het ...... enna
keh,k om &an te zien

ZOO lets lOU DOf .. el gebenren all .. e lDet
eeD gaffelt)e moestén eteo Zooala bekend
beet lIa1fel In bet latII" farea en.an dat
furca kwam bet Franl!Cbe (t;larcbe dat ook
gaffel beduidt De Uitgang otto etto of ett.

18 onze verklelDml(l uitgang Je Pl8 of tJe I()(

dat fourcbette DIet. anden beteekeut dat
pffeltJe

TROt \v VAS ~E~ , IGEL
[n bet Jaar 18il wooade te PrlJl~ e~ Jun

n&allter dlc een káO&rle..ogel beu t W lar
WOveel Tan bleld en die haar ook eel zel.-l..
aanhankelIJkbeid beiounde Toen bet 0

ziek werd merk"" m~n bIJ den ..ogcl een rl I
treungbeld p Hel d ertJe .. tide geen ,U<.-O
lDeer Demeu en Wil;;; u I et gdlccl nl ..
Het mellJe werd e'l1er en uu werd I , •
boe laag er boe ollroot"er LlodclUk .tlerf
eo DU ,loog de vogel 01\ de kOOIen gil g I .....
de doode op bet kU.!l8enIlItén en het Zlcb n et
vefJarea Men gaf bet .0ge1tJe wat"" eien
maar bet wtlde &elf. geen korreltje voed..,
nemen WelDlge uren later lag bel dood naa.st
EUOmeeateI"ell
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