;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.

.an.

als oom~

I

.ao don heer N. J. d.
angenomen.
aken omtrent bet ...
lie nieuwe wjjae TU .

x
'rl;
.II!(

P. Botb.-C.~.
behoort te~_
un alle ledeD &00

maken.
:h.I-H. C. nn B __

mjen aan deo beer J .
l""richt, KaapefAlll.
.lcn algem_
aaac--

• 1\

· ,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

DEEL

....
_-

publieke Verkooping

E heer llE~lIRlK J. KOTZB, zijne
Woonplaats uit de hand verkocht hebbende, heeft, de ondergeteckenden gelast publiek te verkoepee. te

D

KRAALBOSCHVLEJ,
DISTRICT Il00RREES8tlftG,
In den loop nm FEBRUAIU 1898: .

l_Boerderijgereedschap.
il.-Levende Have: waar-

de.e

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
',nl.

lil

0

vereeD8~1IIIIWII

.;ebruik bii Semietieu l>rundatapel bad
· .I,·r goden ~ beTredien 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~
o

·..~l
1.1:
· ,II

doOr'")'.
preeáee
vun bet Ifebe~

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

. Blj$ofldBrJtodllf

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
ongunabg voor
n ei: een bevigen noorden

,j,." ,...

ur Yf~
er nog maar
u ""°1'1011.
1)<) beer Vu
er~ «. pruzen.

1

lot".

OE .~BBHA&D~a "'BmBI,
op

~hoo~~jk
ge)~
door den heer JA~Bb"
·d18 ZIJ11e·Boerderij gaat yerkleinen.. sullen

Ondergeteekenden

voor

Zl~

"

rekenmg,

.

AAN ZlJl{B

.

WONING

Ti

GBLBGBN ALS BOVENGE.ILD
.

,

lt

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

AL

gemeld
getal
Paarden
pub-liek worden verkocht
te
Klapmuis Station _;zij zijn alien gedresseerd onder zadel en tuig, waaronder
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.

Z

Boerderij

J. G. TRUTER.

Publieke Verkooping

J. W. MOORREES. Jr. & Co.,.Afs~~rs.

\'.\)1

Vendu Kantoor, Malmesbury,
Januari 5, 1898.

~

TE

Wep' Stil tie,
OP

WOEISD!G, 12 ~llDari, 1898.
precies.

BELANGRIJKE

nE ondergeteekende

gelast dool'
die het
Distrikt staat te verlaten, zal Publiek verkoopen
te Tulbagh
Weg
Statie zijn Woon
Erf met Gebouwen 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
DE
beplant met een verscheidenheid
vrucht boomen, "en heeft recht op
loopend water.
Mede zal verkocht worden;

JJ

CORIUUS

L.\WItENCI-:

als :

1 Alslaan Kap Kar op Veeren
2 Span Tuigen kompleet
2 S~
Swingels en Kettin~
.
1 Kruiwagen
4 Dubbele-voor Ploegen (Ransom's)
1 Lot, Zen8e1l. .
1 Lot WijD Vaten
En wat verder zal worden voortgebracht,

Paarl, 4 Jun., 1898 .
_--'
.-----_------

VASTE EN LOSSE
GOEDEREN.

iL

aereedsohap

1 Extra Bok Wagen
1 Open Jral' op veeren

1. B. De Villiers &; Co., .Afslagers.

ten 10 ure v.m,

.

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

Op Maanda{!1 den 77den dezer,

Tulbal!h

.

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

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

,~e bocren het dorp iD
I." waren de leden
·'." ell \\' ucnsdagmorgu
_'. 1':1 elkander, toea de
,.i., I ;rcy (.\liwal Noord)
_ I\vnd,kandidaat, ea d.

.

SCBAA.PI'LA-ATs",

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

I.

.,. .

Donderdag, den l3den Januari, 1898,

J. KOTZE .

Vendu Kantoor,
~ra.lrne:;bury .

· .• 1\.

,".!I

v./~81f

HE~DRIK

~lu~l·um."
Je d ich ter

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

69.-No 8,5.

Somerset strand.:· '~omnt'
Strand.
·tt':~·:
. "",

KOSTBARE·

A.

DE-

":~::
.,~.

'D E Exeoutrice

VASTE EN lOSSE GOEDEREN
AAN

)i;, "';'-

Verkoopingvan Kostbare Visscherijen en
Bebouwde Erven.
.

VERKOOPING
VAN

ZEER

_';~~~;'?t

in de~ -Boedel van wijlen de~ heer DANlBL' JOIWfnll
. Rossouw, zal publiek doen ver~~pen te SOKERSET STRAND,

De

PAÁ.RLonde1'geteekende vast besloten hebbende
zich ven zijne overige
Vaste Goederen te catdoen zal publiek doen verkoopen op

DINOSDAG, DEN 18DEN DEZER,

De gewone assortimtJIt Huisrud,

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 ;
en andere Losse Goederen, enz., enz.
zijnde gelegep. aan de Lady Grey Straat, waarvan Plan kaart te zien is
bij het.:M Iagers kantoor.
Eindelijk het water-recht
daartoe behoo~~md~.·
Deze Erven
allen dicht bij het Vjggcherij-gebouw gelegen, en
P. I. P. IARAI5, Afslager.
8
Waarlijk een goede kans voor geldbeleggers en anderen, daar de beZlgheld uitnemend geschikt voor bezigheida doeleinden.
Yendc-Kantoor,
~ch almeer uitstrekt in den richting.
..'
Plannen en ander informatie
kunnen van de Afslagers worden
14 Dec. 1--;97.
verkregen.
Goederen;
De Verkooping zal aan de V~heq,ï
om 10 ure op den morgen VaD
11 Januari 1898 beginnen.
Het gewone assortiment,
bestaande uit 1 Klavier. voorkamer
set,
&
Tafels, Stoelen. Kasten, Spiegels, Glas en Aardewerk,
KeukengereedE~NIS wordt hierbij gegeven 8Cha~, waaronder 1 Bolinder ~tove; voo~s 2 Zeyenleggers
Stukvatten,
dat het vennootëchap
tot 2 KUIpen, Illegger BrandeWIJn Ketel, bIJkans meuw, 1 Trap en ·onder Stellenbosch; 22 December 1897.
hiertoe bestaande tusscben
ons Balie,1 vier en 1 twee plaats Kap Kar, 1 extra paar Kar Paarden, Tuigen
onder den stijl of de firma Teubes
en wat nog meer zullen verkocht worden. .
en
Inj onderlinge toestemming
SCHALK J. VAN DSB MERWE.
O~tl~)ll leu werd op 31 December,
lbClI,
-n dat alle schulden
door
A. B. DE Vi LLIEHS
gel.~r
ti rma verschuldigd vereffend
zullen worden
door den eersten
Paarl 4den Januari, le98.
ondl'rtcekenaar,
aan
wien alle
schulden
aan gezegde firma verschuldigd, betaald moeten worden.
Gedateerd te Robertson,
dezen
4Jen dag van Januari 1898.

lOpen Kar op V oeren,
1 Pair Karpaarden,

tiin'

Lo...

Ontbinding van Vennootschap

"

K

,JOi'~

&

oo.,

Afslagers.

X»lI3:

:\\ilRF.\I
BI';!!.

GEOR(.E

HENRY

TEl'JlES,

Zoutrivier Cement Werk·en.

J(l~E".

Groot Urakensteln.
1\ EN NISGEVING.

EEN NIEUW
De ondergeteekenden

bieden

INDUSTRIE.

aan tegen laagste prijzen :VaG alle kleuren.

Cement Geperste Baksteenen

Oement DakSpannen in alle kleuren en soorten.
0L(IEN~ Art 12 der Grond- Baden, nagemaakte Marmer.
Cement IrriJratie pjj1)en, alle grootten, en alle soorten CementIH't van de school Simondium
werk, zooaTs-Zuilen,Verandah
Randen, Geutwerk, Pilaarhoofden,
enz
sal de jaarlijksche
algeemene vergadnlng aldaar gehouden 'Worden op
Inspectie van onze werken vereischt, begrootingen ge~.
Zau:rdug,
Jen êsten dezer, ten vier
GABLOLI. TOMBOMI.
..
.
~re n.m., ter kiesing van directeuren
In du plaats van hen die aft reden Monsters
vertoond en Orders ontvangen door de
en verder algemeeue bezigheid.
beeren WM. SPILHAUS &; Oo.,
Kaapstad.
D. D. MARAIS, Seo.

V

P. J. BOSMAN

ZiJn

ZOON, Af·slage~.

-c :

t~,,~..:;',!'f ",,(,~. "
'·:i~t'·

,/\(i}:>,"

li ,:"~,;,

~lt~'~'
.~
~.::~
','

.

,

"

j

phitheatre,

l'

f,,

---.--

e-

's Zaterdags.
"

t.

TE:

FILLJ8

nu""-Vertoonin[1-NieU1JJ8
reusachtig Succes.

~.

'

AAN ZIJNE

FOR REPAIR
A~D
MAIN·
TE~ ANC1-} 0.10'ROAD:-;,
ENDERS
...ill bo received by the under;8igned up till ~l a.... un ll'UEtlDAY,
tbe
14th December, 18~17.for tho remaking and bringiDg ;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

i

T

date

of not ificatron

of acceptance

NABI:
.

1

ti.
I

Gedresseerde Rij en Trek Paarden
7
"
Paarden (Merries)
1 Rij en Trek Paard (Hengst)
10 Vette Slacht Ossen en Koeien
:)t I
"
Merino Schapen, Hamels

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'
nam.

~

I
I

1
.

P~fler
catchwater
lUid cross
drains
m~~t IJe
mad~ and maintained.
maintcna ncc (lf all dri lt -. retuiniug
and
~ction
w:dl~. :\!"e n:fJtllf~li.
;1III 1 111 r~g;,nl
to
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,\'
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,
.

'r~

I

.

~r)

4.

~ECTtt)\',;

;\

":\D

~. DlIlWllEl'l1T

'·

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

1,

I

5

i

III

Poundmuter.

t'ecti'JL) -1. I'tHlll I ht: Ill..t: to i l.e l-ound.uv lin«.
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,

j:,t)

~twut;'n

1 ï :)
~.I:)

.A.fdeelingsraad Barkly Oost

Cl.rqmt_·lIt .

all

rdailJillg

t!lïi~ri"

alJJ

Zaad

.,

i

"
Barley wheat

"

OREDIET-"

7 :'TEEP"If~J:

J. G. LOlJBSER.
IIE\'I,\Tlu:\",

TtqHi"':N art' also invit ed tnr liJf' c ons 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
whoUl wIll al~u furnish
parti.·ular\;. (\.'1 tv cull:--tl"w.:til)[)'

nr

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 I
alld Bok >'pruiJ). "n tho Fallll
HII!4ury. all dnft.< rctaillllJ!: ami prutu~tlOlI

u..tl,·

,1.'

w.

MOORREES, Jr. &, CO., Afslagers.

Vendu Kantoor, Malmesbul'Y
Jallllari
li, 180'3.

STELLENBOSCK' !

STELLENBOSCH !

Mertoll,
1 Januari

":PHUT
I :.,'l":l.

~tIU!./'Ó

1;IU:\"'
I.

Suc..:tlltll

VAN

II Itl ),\ II.
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
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.

Kostbaar Vast Eigendom

t.""

Loopende Apothekerszaak.

~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\'.

Di~i,,*,nlll l'"ulJl'Il t 'rfic~.·
Bar~ly Ea.t. ";~I'tcmbcr
II;. 1~~17

E

nnut'll{et('t·kellrle,
[)
II.JtJ<lel vali wijlcu
koopeu UI'

n.e.

,

,kn

\'CJ~""hl

Il:l

I,H

,,:hut

lo

~:·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\'01staart, wtlJl..,ll"t"k
, ,i I
I ,ch~"'r'. lilJke',,·
up

duhbt..l .. t(:,,!1.

O~Jr

dl.'l1

winkelhaak

I",:t !J{t,!.,,,ll'

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,nrz\\a\·ell'00I";

~taal't,

"i"kell'll"k

baak

ynuf.

}liI.:f

achlt'J,
DJitall

I ,",i, wi"kel,
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
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 lt HUUl
~'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.

"''''I',

KromdrIlai,

J. J.. VA~ ï.YfJ,
~·It otmeester.
:!!l Dn,clllLcl' 1:-~j7,

_~'VtA ..iRSCII~'VI~~.
AN

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

A

VosJe.,
,

..

1.;..

noodiO'~,om 10 v,m,

op tie plaats :-

sell n·rr:UKOOPI~G.

Kr·omdrna\.

den Executenl"
'J'e,talllenlai,'
in den
zltl pel' PUBLiEKE
VEILING
ver.

\l'enden da(r indien
en den yol ~~,

li ENNI~G E \TING.

.

b,·!t,ltirlijk gela ..t cI"",r
dCII heel' K. J. llA'TlH~s,

DINSDAG, 25 Januari 1898,

Afdeelingsraád Barkly Oost

"l~B",,,..

POUND

N, LOUB~ER

_,---

£3 BEI.JOONING.

I

PAUL D. CLUVER, Mslager.

'

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

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
V front;
1 ewe, 1 lamb, right ear lUlijtje
front, left ear k.nip V behind i 1 .beep,
rigbt ear stnmp, 8nytje front, lettered lE i
1 ewe, I lamb. right ear square behind, half
moon front"
left, ear schuinll
behind j 1
I I..wb, left ear dobbelsteen,
'right
I
halfmoon
front, knip V i 1 ewe, 1
I
left eal: sqoare
btlbind,
right
ear
t,', h.. lfm,nnn behind;
1 .beep, rigbt ear .lip,
swallowtail;
1 shellP, left ear
front, halfmóon behind, knip V. V,

'Veggeloopen.

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

00., Afslagers.

NOG MEER!

Kaapsche GOdVerneDtents

TO

---------_._-

worden op Woensdag, 19
op de Plaats van den heer
D. F. Malan, Riebeek West.

D. F. MALAN.

PabU1le lItID.

lID

BOtJWMEESl'ERS.

EG ENS zekere veranderingen
a.an het plan worden op
nieuw tenders e-evraagd voor bet
oprich~n
van een ~euwe opsluitplaats 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 Touwsrivier"
zullen ontvangen
wordellJ
door den Controleur
on A.uditeurGeneraal, Kaapstad,
tot 's nami~dag! 12 uur op Maandag, 24 Januan,
1898.
Tenderaars .moeten twee voldoende 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
aangenomen.
H. 8. GREAVES,
Architect.
Publieke Werken Departement,
Caledon Plein,
Kaapstad, 6 Jan., 1~98.

W

& OQ., AfBlagers.

Vendu Kantoor,
Malmesbury .

I j),Lt J"'T,t celltmle
ell kusth ..re 1,Iuk gehonweu,
he~lAAllde uit des overledene
welhekende gJ"~ite al'utlt"ek en dnlgiijten zaak en kaul,lVl' CII 1{1,.,t dobbeIe verdieping
w(}onliui .•. :(el ..",,,. "I' dt'n hot·k yan liird, eli Pleinst ..aten,
tegellover
Adderley-plein
(De Il,'aak), Wa;Lr Vl·le j"reu IIInl( een zeer goede zaak !{etlreven wenI,
Het ,'uor"o"llld
"(~,,,hui"
oe.taa.t uit ('en voorKamer, een zeer groote eetlca.mer, 6
.laap!'JJme,,>,, kelikelJ, d'spens:portn.al,
en pakkamer,
ook .,.,n kleine wiukd
in de Pltrin,tmat, en .. I de ka,"Cl'S
zijn I{foot, hoog en Inchtig,
t;eu groote toin beplant met keur
VItU
HuclJtol"men,
en ouk eeu kostbaar
.tuk open grond, !Uet frout IIqal' Pleiustraat,
vormen deer nlll het ei~.dom.
De kall,,'n .anw,b,)den
dflOr deze olldgeve8ti!,"Iie Zllltk ziju zeel' aanzienlijk,
daar het.
zondel' twijfel Jc h",;t" .tal!dl'lllats
ill ::;tellenLosch
i., gelegen in J,et cenh'ulU van de
,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 kleinJ. 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
Kromdl1l.ai.
<lilt nl' ovCrl"nCllU VoOI' vele jaren
e"n zeel' h"tale'llie bezigheid dreef, vooral dlUlr er
:l9 December 1897,
:::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(')P
den 23sten December U. van
\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
den
onuergeteekende
een
;i. I )"IJi"de
\·erdl .. pill!; ",oolll,ui •. vele j.lI'eu l.. n;; ;{clruikt
"le dOl Stellenbo:;:!Che
~ood Schimmel Morrie Paard, 2
I,,,h:i,"e
I"l'ri~arner. ()pLlelater~ \Youill'; en klecrmalcers wiukel.
Uit gebouw bestaat uit 7
"a:-en oud.
k",,,,,~,,, keuken, di"I"·".
eli buitcngeb"ltwclI,
eu is ook ~I"geu
in Birdstl1tat,
no.'lSt de
Schutmeester:'!
en anderen
?ij
\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
ien gemelu dier aangekoIoen
18,
hiedt ,'CII "~ill~u uclel-n.:illg '''''' \""'" kllpit.<li.tei, (Jf bezigheids
pel'!;ooen, <la,U' zij ~'Ued
('cs zoo goed kennis te geven aan
te le ..h"",," "ijIl 'H';":CU~cent .."I .. liggillg.
IJ" gehouwen zijll in eelst .. IdILliSf1u,',I ... eli
(;'n ondergeteekende,
(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,
BAREND VON TtJBBERGH.
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
itkijk, pk. Moorreesburg,
,,)<)rl1l:<d kost hani good tin zilver jnwltliel"; wa'>ell. nlll het ni,mw.e rulUlk~el : een kost.
5 JiUluari 1898.
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,

Z.

dezer,

Zaad)

&,

SpOOrWe!fen.

Oudtshoorn···KlippIaat hijn.
-------

T

ENDERS
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 bijzonderheden 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,

BENOODIGD

----

Onderwijzer (Ungehuwd)
"OOs.

1Jt:

RONDGAANDE

BLOElTUI1 Il
1

SCHOOL

zuener,

15 Minuten

dlst lllBUit

l

te paard van

VS.NTE8SBURG

Hoofd-Ingenieur.

Kantoor van den Hoofd-Ingenieur,
Kaapstad, 16 December, 18~7.

Spoorwegen.

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

T

oe

-

STUKVATEN I

ENDERS
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,
.

T

Lad1 Grer

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

VA
ond
DE last

Ds. C. J.

~;\IJM,\\',

Voorz.
Ventersburg,

Bch. Com.

!lO Dec. 1·'307.

SCHUTBERICHT.
~R~.\8TAD.

T

wor-den
"e:'kocbt
"p t~ J'H,u~r
1893, indien niet tevUNI4. ~eh.\
1·
ruiD paard, 8 jaar oud.

E

wit

VRIJD
Haar

W.I'. JOCBERT.
. ~1L'Ja"'UI

fn

groot
vierkat
Dit frl
Land
Op
uisen ell
De verdi
ieder de
volop Joo

De

zondet"lijl
worden 0
Eigendol1
water, he
lei Vruc
hier uitst
Indien
zullen de
nit PasrJ
ren, PI~
enz., enz
verkocht.

W.]
Caledo

JWlld

Platkop

I

PPL

A

nOl

van de b
:schriften
:gedrag v

missie el

werkzaal
eener PI
door de
~8.(.;htw,

lS:'lB.
~:'!rb
Maart ]l

Salaris
schoolgel
Billijlot
kwit&nti~
N.B.moet r.icl
wijzers ~
eaat, om

Dl'

bovengevergezeld van de hij Je wet vereischte
get uig,,;cb iften van bekwaamheid,
gotld gedrag van de laatst~'"'school.
commissie en predikant waar applicant werkzaam
was, en lidm8.llt&Chap £'ener ~testantsche
Kerk
zullen door den ondergeteekende'
ingewacht worden tot op den :30sten
VERDERE
KBNNISGEVING.
Januari 1898,
W ~rkzaa.mheden
te beginnen op
ENDERAARB
voor het bouwen van voornoemde
lijn worden
1 Maart 1898.
geïnformeerd dat besloten i~ de lijn te bouwen als een lichte
Salaris £120 per jaar en
~poorweglijn, overee.nkomsti~ Scbedule B van Wet No. 28 va~.1895, en schoolgelden.
ZIJ worden daarom UItgenoodlgd aanzoek te doen om een copV van da
Billijke reiskosten, gesUt.cotfdfloor
gewijzigde specificatie.
kwitanties, zullen vergoert wanlelJ,
JOHN" BROWN, Hoofd-Ingenieur.
N B. - De geslaap
«pp1i\.'ant
moet zich voorzien van ('Cn oD~r.
Hoofd-Ingenieur's
Kantoor,
wijzers 2de' klu spoorweg certifiKaapstad, 6 Januari 1898.
caat. om tegen halI-prijs te reizeD,

STUKVATENI

~b

geven w(
spoedig I

WEG-STATIE.

A PPLICATIEB
voor
.ti. noemde betrekking,

Kaapsche Gouvernements

veer lO(
van de
STELL}

AA~

YAN TWEE TANDE.'i,
ULLEN
uit de hand verkocht

Departemut

Dati~.

Cft~

Leroth, z
hare woe

ao
Prachtige lenno Rammen

.·U..
l{

VA.N DER SPUY, IIlMEL.AN

SALE,

•

nEb

!Il.
voo
EENE ZELDZAME KANS.

4 dubbele voor Ploegen
2 span ploegtuigen
2 span wagen tuigen '
2 paar achter tuigen '
2 eggen, 1 kruiwagen.

V l'&du· Kan toor, Malmesbury.

East.

ingeeloten

«

~:toetmj

1 Lostent
I Buggy
] Bak Kar

Executeur

NOTICE.

EN

do

J. H. MARAIS,

18!lM.

D1lisional Council, BarklJ

uit

I \'.-GR.\Nf:N :

Scbutmeeater,

c1udoo,

1 jaar oud,

Zwingeb en ketting», pikken, graven, gaffels, wijnvaten, gebreide vellen,
een lot tuigenmakers
gereedschap,
een lot timmermans
gereedschap,
eenige artikeren Huisraad, enz. enz.
200 mudden Koren
700
"
Ha ver (eersteklas
Garst
,Rog,

c.; .Afslager,.

N.B.-Deze
erven zijn
met Heiningdraad.

Bul,

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

!t

J. S. MARAIS

lII_--DOERDER!JOEREEDSCHAP

G. F HENNING,

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

ST~:RK

KOOd gedresseerde

24.Aanteelbeesten
1 Goed geteelde Hollandsche
van .. Stark Bl'08."

IIDijtje achter,
half maan voor, recbteroor
8nijtje achter;
1 ooi,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;
1 ool,linkeroor
winkelhack 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;
1 ooi, linkeroor .tomp, half
maan voor, rechteroor IIlIp; 1 001, llnkeroor yoketkel,
rechteroor
winkelhaak
voor,
half maan achter,
geletterd
N; 1 ooi,
linkeroor
stomp half maau acb ter, reoJateroor 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, rechteroor, 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.

walllli i"durkd.

Klippen, 1 Lot Dmlnenhout en wst
verder zal aangeboden worden_
L C. PRINS.

HAVE

40 Varkens
32 Trek- en slachtossen

E 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

urst

"RUIM

protlctlull

h Straat

uabi
de Hoofdstraat.
beplant
met alle IOOrttsn TI'tlOhtboomen

Ezeb (eerste-klas)
5 kar- on rijpaarden
•
680 Vette ajsnteel schapen (Merinos)
120 Vette aanteel bokken

r

ulá:-

.

9

SCHUTVERKOOPING.

Hl):;
Eu wat vurdtr zal wordeu aangeboden.
~t)

~

wall!ti included.

"G

"

II.-LEVENDE

I{ENNISGEVI~O.

Zaad Haver
Voel'
tt

"
"

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
5,;SECTIO~

Mudden
"

1898.

als :-

wall!! included.

• I

rE? N~

":.t.an""'aJD," ~

Merton,
lilt Jauuary,

Granen,

~":

Il, gelegen in de

!

als s-e-

Gereecl.ohap,

u. UARI
JA'1.'1

18

~

I.-D~

(Ruins)
.

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

cept4id,

·

j

II. Boerderij

:IS·'. 98 ,

:!:O;:!oo~c!h::o~:~ '-c

en voonien TaD BtaDdhoudende
put, alias in goeden staat van
reparatie.
KOSTBA.RE ZAAI" EN VEE.,LAArrs,
Il. Zeker Erf met gebouw daarnnaamd ".oJUl.vl.l,"
met de aangrenzende': PIaat.ej op, verdeeld in twee hunrk~
mers, gemerkt La. E., lijnde
in ~aar ~hee)
3180 morgen. Dese
Plaats is, behalve dat zij een goede. Zaaiplaats is, bij uitnemendheid
een hqek erf, gelegen aan twee
geechikt voor groot en klein Tee~'en is TOlop vOC)r:zienvaD stand1londend
straten, en annex het eigendom.
water, uit veJ'8Chillende lijfer".dammen.
•
van den heer I. L. DU PLJII818,
De gebouwen lijn allen in een goeden staat van reparatie,: en bebeplant met een wijnpu-d en
c8taan uit een Mlim en suffisant woonhuis onder stroo dak, stallen, wagenvruchtboom~,
voorzien
van
een sterke fontein.
hUis en bediende 1'8rtrekken onder ijzeren daken.
l
Behalve de woonstede, lijn er twee opstallen,
die goed verhnurd
Voorts 6 Trek- en Rij Paarden,
kunnen wordon.
1 paar Voor Tuigen,
Lot Bouw

Boerderijgereedschap en Granen, etc.. etc.

t)

q BIIIII&

I.

bK HALF TIBN UUR '8 MORGENS,

DEZ~~lLl~,LI
NG,~

I. Levende ..Have,

Tenderers eau teader for 0116 or more
eeeliQns,
Eath ten.lcrer
must state in hi. tender
the
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

J

DINSDAG,

4

op

_AARDiG. t7 Januari e.k.

OP

WONING,3J1U<lEN

-nrioopen

bliek

OIlll1nlll-_ .......

Publiek te Verkoopen,c de' ondervolgende L9Vdnde\av

of render.

Verkoopen

.

onderget.eekende, een ander
gekocht hebbende; UJ pU

_.uUIIA&i1l'1

R(:».D..V·~:EaX,

Woensdag, den 26sten Já.nuari, 1898,

mlnm8

.J!'ntl .... 1r'

.. ,beliOorli,ik'"
wijlen deo 11_

,

NOORDER PAARL.
DBErf

TE ,~

D

Council, Barkly East.

i

NIJ_mp"

F, H~ER JACORl't'\GIDKONLOUBSIUl, zijne woonplaats
verhuurd. h.el>bende, heeft de ondergeteekenden
gelast om voor qne tHo.g op

, ..-

~~sional
~'.

DA'RL:ING-:

i,NOTICE_

I

DJI~8j~"lMl~JQJI'
00.'
lIéM!Idel .nD'

NABIJ

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.

.'

." UN'J)E·

WATERSCHILD

KOLOSSAAL

.,

8DBDBJtD, PAAIDD, IU.

Z.. tron,

IOIIM
Holsthu

APPLnOl
-nn

bij

_brUter:
,~g
n1'I881e

e:I

eaatwer
een~
P
dOOl' .dl
wacht q
1898 •
Werk
dien 'lOOi

Salari
aehnnl-

~illijl

kWltanti
N.B.

.

E~

Afrikaner

E
lARDEN, enz.
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DERSON/kan zijn hatelijk
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

\

\\crd oe man druipend nat. Het nat
.. ~rdeD bClOrgde hem cene verkoud·
held. Door \erwaariolID):
der verkoudhe,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' kosten bespaard hebben
Het huismid·
del' voor ,crkouubeld,
boest en alle
longkwalen
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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
eD
wnder d,t zou lil de beiderheid harer oot
I erltez ... , 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
U"'''''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'
Y prUtcn.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
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Hnvt:J.JJI.Ci,-SederllobaD_btIrg
,..ucU
werd aija daar dOOI'kapitreia 'Oon Brandia, 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!CUE BoND.-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
£1,14.) NederlaDdeD bUr Iaa .. te lea iu de aardrijb!I()() kunde. 'I'aD prof. Kan, broeder nD Potebef.
We
:!,500 IUOO.'S ...elbekende d.tzikt.gen_beer.
hopen dat prof. Ku niet AI bebOOu nagelaten
0111 Hollaoda aanataande konill~
deugdelijk
in
Totaal. ..
.£4.4t.JO
te l,ichten o ....r de Z.-Á, Republiek waar eeeveel
Om dew uitgaven
te Jekken
heeft men harten kloppen van ....arm. belanptelling in de
reeds in handen:lOlgeyallcD d01' jeugdige vorstin.-'J' ..ll; ...... ,.
_tl,II)O
Mara;', gift •
DE KouasOOlf.'n'. IChrilft een correspondent
:!,:im
Verkoop van "orige zaal
wijnétokken.
... n de Erpl'w, uit Ladybrand, hl dit jaar eene
400 ~tale mislukking;
Gecollecteerd
...
!!Omruigen hebben niet eeus
ncodig om to oog~ten. anderen daarenteven sulKaotoor Tan den landbouw assistent,'
~llenboscb,
4 Ja.nuari 189ft.
To'aal ..
t!,(MM~ len niet bun zaad !l"rug kriig"n. Zooa.l8 ik ..er
D,UiI iA IIr noó een tl'kurt vali £41MI. De 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.
vunge
hegt"erte
vali profe8~ur Ho{m('~'r
Hct i. waar da' or III .."le huisg""lllnen geen J.oin'''''''~,t" ,- liet referte tot mijn brielomlte1n
is om de laai ~under schuld te kunllen
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 ..
latttu bUll wtm. en daarom iii hij nog bezig
tailleerde
lDlil'hlin~D.
'
bijuJ'oJgen te collecteereu,
Intul!sch.en zal
1Jo,)lI'ER!.-Het lJ"ybiuti betreurt onge~elUld
OP. ont'I'Rngt .~n het berIcht dat ulgllén\e.<
meu met het bouweu een aan \'li Uil waken,
bet overliJd"n van de lJuryt;r, """n fl,nke bond, _'merlkaantiCbe ....ijnMt.okkon dood ging"n. be.
vertrouwentIe
dat ue overige
£-'(Mlook
genoot ID den .trild t..gen de part!!. die "'110let rocht
Ik d" ondate wij bckl!nde plantllll*ll
spoedig
verkregen
zal worden.
~[eD ver·
anders dan Ill. domporll kuuueo be!'tempelen.·
Welliugt.on. Klein en Groot
gete lUt't dat de jougl'lingsvcreeniging
\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
van SlerIenlJosch,
wegens de opleidingrl'
inrichting
aldaar
beel
Zuid·Afrib
tot 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, _
dienst zal zijn.
dat de l.edoeling 'Van
bedroefden kollega te Wellington en Modderpt
..ond ik onder
WIJ gelooven
,'ast dat men profe8t1or
I., en ala bu moet zeggen .at bescbaving rigen- gOCldeeen aantal dat dood aiDg.
.
Hoimen
in staat Zit! stellen het c. J. Y. I(jk beteekent,
dan "illen Wil toch maar he ..er
De onvoldoende
.tut dier wijnstokken ......
gehou,,:
1.Onde1" schuIt!. tan jong Zuid·
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
A.fri ka te geven.
_euweerders
cn vrubwters en geeu ziu ID de een porzuk
reed. lM!dertde IaaIBtt .iDe groote kerk grond-arbitrage.
verloocheuiug Uil eigcn Ueglus ..l..n en natio9l'
.an bet
daar de achteruit

00_

------

Ia:~~;=:~~~:t~~=:~:

liteit.-uprt...
'
~toknn
DJHBIKT GOI.ESlIt;HG. - ECD correspon
. t heid afnamen,
vau daar achrlJft: 1I0e.rel hel maar ~ een pbylloxWl •••. ~,.~ •.
l ..-alle hand komt, '1\ jl Ik u allcr
t Tan
Bovendien \OClOIIde eeu
hartejeluk"'eDllCheu
met het uu,""~ J
. Ik onderzoek van niet a10chta
:._L .&11 h et ....ortel-al:clAeI
hoop at u eeu aangenaam nieuwJ' aar Iebt go te",L maar p _ .....,..
.J.
'
bad, cn dat u nO'.1laug gespaard •
bluveu "0 1'1
!loen....
WjJr.e,
--.... ~.I_."'-v."""""n
om ÓII" J.<lful te redigeeren, en dat de teeke.
illH<:ten werden l(8'1'011den,bUD t_·8n ••""m'ir.
naren, uiettegenstaande
de drukken
tijden, held "het lnrud nieim
bebben
voortdurend
luUen venneerderen.
lk.eg
u, bet !Jij1100der de fijne
mijnheer, het ill mli een waar Il.DOt u.....L ..uJ. lelOnd w~
eD de andere
der
te leHn."1,Ik Wal voor eenige dallen niet bij de niet &U~b ge
en aantooDdea, ala re'_nfiili',.:'>~
",wt, en lIeh daa uwc laatste twee nvmmen
....ordt
t~
wiJna&okken, die t.eoP,IVl,",···~iili
r-d
n •• rom k'll'1Ull
nog niet ootnngen,
ou bet is mij alaof bet een ge
Y
eft
paD .......
heele ....eek geleden 18 dal Ik goen courant Ke- bet
uit ~ hu ODToordeeligen t.oeaiand
kregen heb. Bet beeft bier in ona distrikt
een andere ~
_t .oorkomen.
goed gerqend,
docb de dl'OOJte i. nog Plet ge
Ik bad ia de Mme plaa" met 200 .. ;;1,.. ,1.... '"
heel opgebroken.
Sedert ou·jaand.,
beeft bet ken te doen, in 18II'J 'I'oor de hand
op aommige plaataen fl'llAi geregend, op andere ripana en rupeHril; de oaderarood il
weder minder.
Ik geloof dat er nlel .....Ie achtig en buiteopwolN!
'I'oc:fitigbeid
op
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
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 ~an ma- vruebtburlleid
,..reude
d. laat.te jar
erbetreuren
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
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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
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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 InCOmWIPlIBnB
voor 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
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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 _
Robert.oukán t nog trellnger Ja vooral te .ItJauvoo(tsn 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 bebben bem bil do lutate howitiar
ootmoei, een
adl'Oll ~en
en eeoll8 &&IIlIprakeo remaaki
'I'ood heeft bet publiek ter
a"oer eere eo
e 1'&0 1D8YJ'Oo" eeD CODV_
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
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Laatste nieuws uit Pretoria

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
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n tanden hUI aan hUI. het avondmaal
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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
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dadelIJk oyer te .. oden naar deo _taru Y&II
Poriervdle
Beeloteo D V te vergadereo op Donderdae.
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1898
N. _t gebed ,.10\00 te zlJo door dtlll beer
W ImmeJman aar Terdaaade de vergederilll
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Dc beer
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

Jlhodell wordt

NATAL
Geld verd uister1ng
DeRDA"! hJ"
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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

ge

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 1110lUWe
ltd 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
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L larke weder <oor be8Chuldlgd
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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 ba bg II&ldonn £ I 2 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&Ulteolveldkornetvoor ....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 on Wagen .. 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
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.Nieuws uit Durban
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&o Muuhardt .lIortOQ
tA ... c1~D, me' &leb.
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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
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

".ten
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Notwen eeoer Terg&dertlll VIllI 4811 AfribaD
der Boodatak na Goodlm (CaIedoIt)
HANOVER
De beereo L H Fick en J lol Fick 0_0
~eoe gew\)ne vergadenng un bet dllltnkta
bUlIDe plut&en la ala D18a". Wen.
De ootuleo werdeD geleaeo eo ~
beatuur van deo Afnkaneroond
geboucif'a te
De Tooratter .. ide dat bet hem llpeet dat de
Hanover op 18 December 1897 Vergadering
opkom.t
1'&odaag aoo kleut
CIaar due _
met gebed geopend Notulen der Tonge verga
donog goedgekeurd
H T de ViJlten ala eeo seer belaDl(f'lj\'A_ vergaderutg
terwIJl er
a~
een ~w
beetoar _t
or
der audit<uren
meldde dat bU bet thelaonenREGEN
boek correct bevOlMieo bad U lt het Tenlag den. HiJ bad de ..erpdenog
ou eeu JUl" gediend
Il \HlI H r S 7 J" - (lIt:u1e)
- MOOie
bleek dat er oen balana van £9 Il. 3d m de ab voorlIItter eo gedaan al 1I'at In lUO 'I'eJ'IDOI8D
regen •• n bwr govallen waardoor bet gezll.lllde
kas 18 Toen werdeo al de venia2ea 1'&0 de ver
"..
OlD den Bood Uit te breiden" en lOa dat
nt lUS ger"d 18 Men zegt ecbter dlLt groote
acb111ende takken Ingeleverd lte1t&l .. e d. Boa
doeo wolang er nog "0 &den'" ut aUD .!fn
loc col hede "I r (khanen 0' er de heu ol. aan
man. vallei tak kon geen achrifteliJk 'l'enlag ge kaander bart klopte
TeTena bedankte bil de
vergadenog
voor het vertroawen m hem re
ven De ve... lag~n wareo zeer bevred'lfOod
bet "roe en z
IIteld
maar
bu
zolt
lieTer
lIlen dat eeo ander
Besloten dat de 1IOCretarJaDIet JDJat eeo ltd
Bet ....
an bet bestuur beboeft te .un ab aecretaria pennon Toor dat ambt gekoMn .. erd
weru H T de , illie ... ber kOlOn
ou een Jaar geledeo dat d~ tak .. erd opeenekt
al deo tereoet&Dd: .... de
Algemeen
aangenomeo
dat mt'n leden .. 1 en Dlettegeoataande
kielen ala afge vaardigdeo naar het C1fkel-COlDlté Bond lteed. &an bet bloeleo.
(Il
t
II rim
eo provinCiaal bestuur maar d", .. at de bodl
De secretaril rapporteerde dat de ldelDe op
daten voor bet boogerbuJa betreft meo bet kOll1llt te .. uten .... &an de korte kennUlpnDg
reeds gedaaD werk van bet beetuar bekncbtl
daar bIJ door omat&ndIgbedeo 1'8rhloderd 1nl
gen zal. AI. 11..1voor bet oostelUk ctrkelCOJDlté om Troeger keonll te geveo en TrOeI( om 'I'er
werd gekolen A C Nelaoo ab pnrnanul eo A ecboontog
J Ctll",.,. al. secundua Voor het mldd.leukel
Het geldeliJk verslag 1'10 1807 .. erd toeo ter
tafel golegd dat lUIdde ab volgt
comité
J A 'au ZUI promonu. en D J
Joosl< ui. Bceun lua AI. afge'l'aardlideo naar
ISKOMBTEN
bel I rUIlDelaai be.tuur D J Joo.te en J A
~ubscrlptle
£4 5a od
,an Z JI .. ls pre mam A C NeilOn en.A J CII
liT\> \ \ EN
liell! al •• ecuudl
peUl
£0 9a IOd
ScbrlJfbeboeftell
~
begrafen.
Will!
IIldruk1.okkonl
lie
n".loten
lJe." verglOdenng Ja vao g8vo.slen
£1 8e 4d
Dlstnktabestuor
leert-ru" .prak
over I Cor II I
W ceat bil eiken Cirkel .Iecbta twee kandidaten &ao te
be, clen Het werd aan de afgevaardigden opga
wlJlie navollf8'" gelukerll us ook Ik vaD Cim.
fotaal
£1 lSe .ld
drageo do c mml""le van toellcbt bleromtreot
tu. I BI het graf .prak do wnled heor Uo
Balim. £~ 6a tod
I< raad plcgeo
bo"",,n
LW'
(van wwn lp ditzelfde kerk
De eente Jaargang .. erd DUafgesloteo eo
lot; reed. _ 'rouwen
on "(On "roedor nallJlt
lIeBcbrllvlllg.puot.én
oor bet proTIDCIaal
daarna glllg men d&delUk over tot bet klel<en
~Ik,¥,r I I:gel ) eCi ge oelvol wo rl
IJc IIeer be.tuur
van
een Dlell III' bc8tuur
U e{Zoouallg~ Ic,Uls Hlnkke
tul z gen vuor
1 Dat gcene gekleurden langa den lpoorwcg
Herkozen
werden de heeren C 0 Haman
toege lat.él zullon worden andereo bil beo te
vel"l
al. voorZItter
en P J de R de Villlen tot
herhorgel dw geen werk doeo
Al. comité leden .. erden gekosen de
lJat het larIemei t gevraagd ....ordc een 8Ocretan"
G de Kock 1 H Fick Her H de
wet to makel dat peN;onen die kwud gedaan leeren
Wet J M l' Ick eo J de \ dlle .... en de hoeren
I ell en al_ Hh de. of J IImllMln bUlt<n bet par
P J de B de Vlille ... en L H Fick &II afge
len ent geh udel zullen worden
vaa.rdlgden na lf ber dlatrilctsbestullr
De ,ergadcrwg werd met !rebed !(ealoten
De beer L H Fick lOlde dat hU bet .. erk
H T DE Vil I lY. RIl
tak nauwkeung had gadegealagea m
~II'
~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
N a wat dlllClillllle werd besloteo cc n "I"
vergadenng
op I Febr IIIUl te (I
t
den heer H de Wet t< boudeo met I
p
He) n ld. bedank"" den vooTZltt.ér de aanataande elektIe alsook om andUI, ... keo
goede leldmg der "ergadennaen
en le bespreken
mot e van vollen dank voor 10 den
P J DE B DE VILIIf:1tl!
I c vndoen.l door deo heer D J
SecrotarIS
de dOf r de vergadering .ange
Bo""bkloof ) I Dec 18)~

Zaken In Basutoland.

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

Belangrijk?

E"

~Ia".ball
r ,dgaanu hof lot
Iccld
eu A bel
tot CCDboete van

De pest in Bom baai

z \KE~

,

gestraft

PRETOI1l.A
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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
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.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
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dien aard Toor onze beachaafde Jong ..lu lOU
DIet k waad en eeo &angeDlDle leerscbool.
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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
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Onder .. ,.er
Emma kan Je ook zeggeD ...at
men onder eene u<l. Te... taat
Emma .wlJgt
OnderwIJ&eI"ell
Of kán Je wlfIIICbleu eeD 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
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d10gen .. erdeo .. at ver .. enacht eo zelfs oe e
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De ec",t,
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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
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!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
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dat
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DIet. anden beteekeut dat
pffeltJe
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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
vergader ng glD~ over tot bet kle.en 'an een .acht ooophoudell)k
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[le heeren De "Illle...
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ugo \\erue
als. rutiDIers Ilangeateld
Als d t gemompel dnt bern t<t bier daokbaar bege
n&allter dlc een káO&rle..ogel beu t W lar
'norz lter II Cld gekozen de beer C J VD.D der leidde
Illets and en w... dan de gebedeo en WOveel Tan bleld en die haar ook eel zel.-l..
Mcr"e • e 'o<>rlltter eerw J Marai' .eere
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aanhankelIJkbeid
beiounde
Toen bet 0
tal
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de I eer J IJ de \ IlIe.. leden, lOr provinCIale allrde weldaden bewezool bad en daarover .. erd treungbeld
p Hel d ertJe .. tide geen ,U<.-O
,erga lem"
de heeren H J 1:1 ClaasMn. en 'iJ I ZICI ,"ao vreugde eo blUde hoop T8nwd
lDeer Demeu en Wil;;; u I et gdlccl nl
..
~ J du lOlt pnm&rll J J Hugo eu eerw
Docb plot...ellng weerklook te midden nn dit Het mellJe werd e'l1er en uu werd I , •
Marnl. oecund
gemompel beel,.an ,"erre komend bet. Ihlle ge
boe laag er boe ollroot"er
LlodclUk .tlerf
Ah! cirkel COIDlt h" Ic heer H J H CI3a8 bUIl 'an een dier Jl'aarop het gemompel dade
eo DU ,loog de vogel 01\ de kOOIen gil g I .....
lUk vc.ratomde
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.ens primarIUs eerw Mar&18 IIOCUndUll
de doode op bet kU.!l8enIlItén en het Zlcb n et
'cr.lag
'a
den the ....urler gelesen
"oor
Omar 8Cbnk""
vefJarea
Men gaf bet .0ge1tJe wat"" eien
gM eld door den heer F du TOIt geeecon
Wat 18 dat
,roeg Allah ern.tig.
maar bet wtlde &elf. geen korreltje voed..,
doerd door del beer Olmer
Dat bet Yerslag
Heer
bet Ja maar eeo onrem dier - eeo nemen
WelDlge uren later lag bel dood naa.st
aangenomen worde
Algemeen aangenomen
hoad
.tamelde
Omar Doch Allah aprak EUOmeeateI"ell
A;m de ordd lezmg Tan de Tef'll1&gen 'I'an daarop
d verscblllende takken
Het III een miJoer acbe~len
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lijJt 18 bIJna ongeloofel"k booveel goed een
1>oI!Iei Vlln l haatberlam • I ulkplJn <holera en
fuiklooI
gcnccsm ddel III JU Ir I mludell,ke
ont4;u' 0 hodt
ge Illu
Ik J. cd • r
cr ecn
rnaend • ><'r prg aan bu klo pen k had ,el"
mC(1 Int 1"'1r efJ waar g~nll n tt volkoDleI
VoOrdat Ik (baOIberla I " bUlkp n cholera en
buikloop IIcnee.mlddel gebruikte die de knal
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