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EENE ZEL~{·, ·
I. Dal meest centrale en koetba.re blok geboDyeU, bestunde uit dee OV6l'~ed~e •

w~bekeDde groote apotheek en drogiaten saak ea ~ ea poot dubbele l'erdieP"!l. ."ao.··..." ''', ':';
woonhuis. gelegen op den hoek T8.Jl Bird- en P1eiDa£ntea. ~VV ~derley-pl"n s : ,;

(!Je B!'1I&k),....aar vele jaren lang een aeer goede saak gedreven Werd. Praclt+tg'8' ,..:,.'..;."1".'. A.'.,··.·.~,·..B.'11IIDIBD' . " .:,: .1

Het voornoemd woonhnis beataat nit een ~, eeD ... ~ ~ ... , 6 UlI· U ---
a1aapkamet1!,keuken, di.s~n.portaal, III pakkam~, ook ~ kleine .Wiabl in de Plein-
straat, en ...1 de ka.mers ZiJD pet, boog en luchtig.J:tea groote tuin beplant. ~ keur ·vAN·TWEE TAli]).'D, i,~dJ
van vruchtboornen, en ook een k08t.J...*- .~ .stak nftOllft_.ui, met front JIlIar Pt.i~
vormen deel van bet eigadODL ; r ~ -r-- 1'1&-. ' ZULLEN uit de' Jitha . .

De kl>Dzen ..angeOOden dOordese:oudge~eatjgde zaak zijn zeer aanzienlijk, daar bei worden op Wo~;·.
ronder t"ijfel de beste .ta.dpt~ata. h.'StAflellboec~ ia, gel.egen ill. het cen~ van. de deze d P~ . da' 'lk.iter
stad,"aa,' de ,-oornaamate belllgbeldll straten. P181~-ell Bi;rds~ &IWl.lu"''':CI~al.. . r, Op e. . V.'. Ui .:
tl'''hek vno de ~tad passeert de denren, dll3 1'(1(&' .tre i1oettriDdiin.nneen groot.: en klei.· D. F. Malan, ~lebeek W , . .
hi\ndel laak sta.a.t dit blok 8ubatautieeJ .. pbeuwen ougeëvtmaard. D. F.. ' ,.;

\' uv!'apothekers en drogisten is 4_ eon zeldzame kans,.c3ar b_ welbekend ill
dat de '!verledene voor velll jaren een zeer betalende besigheid'dreef, iooral daar er
~1"'I.",n[J"i,17."lwezen de laak til koopell zoo alII zij Ht_t, daar de bezigheid.fotop Wlndatom
d.r \ crko('I',n;.: voortgezet wordt in belaDg vu den boedel. De kooper zalOOV'lIudieuhet
n!<..ht hdJI",,, tien I(rooten voorraad chemiealien, middelen. gereedscbappen en meubl~
meut.'ellf, k"en een valuati .. o\'er t.e nemen, feiJolijk allea in de apotbeek, kantDor e"
pakkamer

~ [Ju"t,..I~ verdieping woonbnis, gelegen in Birdatraat, un.lt ooven&ta&nde. be-
wJOud door landweter Tindall &Ja kantoor.en woonbnÏi'. Dit kostt.ar eigendom bevat
• komel'. k ..uken, dispen.;, badkamer, &Chterplaatl<eD groote ml· .'

. .i IJil hbele verdieping woonhnis, vele Jareu laog gel;r~ikt .111 de StelleilboslMlhe
p"~lte'" le..,kdlIl" ..,opzicbters woning en kluermak8l'1lwiokel. Ditgeoonwbestali.t uit 7
'''iller,. kellken. rlispell" en bnitengebouw8D, eD is ook geklgen in Birdllttaat. Da&IItde
N:,.I;:he"bl'lck \'all den heer MorrÏsh.

Itlt et;.:endolJl vormt eeu uitstekende bezigheidIl8taadpla&ts. Al betvC)O~ude
bll'dl eell \ eilige belegging aan voor kapitalisten of besigheids per8OD8D, daar zij goed
te 'erlttlren zijn wegen8 centl'&le ligging. De gebouwen liju in een~ kluse orde, en
onJer IJznen da.k. Niets ude1'8 dan den dood dlIIIoYerledene I0Il dese' eigendommen in
de ml<rkt I(ebracht bebben,

I Tet7.elfder tijd zullen worden verkocht 600 lci8t~, VaD de:besie.en oDder.
,,·he,den.;!.t" ">orten; een groot a.8IIOrtlment.}[eeracbaum en andere pijpen j een grooteD
v()orl'lUl,1 ko,tolU'B gond en zilver jnwelie1'8 waren, VIA het nien1VM maaksel: een kost-
ba.N·n ',"HTa ..d lijstwelik en portret i!aa, mo.ziekdoosen, na&id~ achr1jfdooej ...
ramt'n, I:wa...tje,;, wondelstokken, I&kmeasen. eu.

:, Ibisraad, waaie voorkamfl1' set, piuo, wbatllot, ehudelier, groot.! marmeren
':vell. 'plt'gelgltl,~ (met kaebelstukken), oud Hollandach 8taand horloge), groote tafel,
'tclel.,an.l. wfas, 8toeleQ, schilderij_, ledikanten, bedd8jt08Cl, peluwen, kostbare ouder·
"el.ách~ J.:I-.J.el'k.aat. Ii kleed~_ ledik_ten. Ideedtaftlly "iniIIOhtafe1s,kIeme
btlJ&r: t .. rel, groote Ilieken IltoeIWageu op elMtieke wil\len.. . '. . > :.',

K~Ilk.engeNedschap, breekwur, eu, en eN. groot ...tal 1'01-&ehaat&en.'

A/Ms kan te eeni~e, tijJ begien worden.

PAUL D. CLUViR, Ars"e;~"B~Uckeldt!Jet;:tQ~._~-
_ ..,. t •.•.:.1': .~,,_il~

PUBLIEKE,

DI:: Ond,·rgeteckenden lx:hOO!~ijk·gel~ _~: den 'h~'
l.iUlII\I:l!L·S TaUT.KIl, die ZlJlle "Boerdenl·gaat 'ft~

voor zijne rekening, op -. . . .
,'I" ' .

Donderdag, den 13den 'Janttar~,1
, ,,·t .": ';~, .,

AAN ZIJNE WOlfJlfG 18.;

sc B A A p.pLA~A~Tl;'~~..~H
l;ELBl~EN ALS BOVllNQ~~, ',' . .'.

" '. ," . ~' ' ,

publiek Verkoopen, de ondervolgeade Lev_de ·Have
Boerderij Gereedschap, ~, alIJ VOlgt!.

Levende Have· als:-
1.~Gedresseerde Ezels van 2 tot 6 jaar oud
t' " Paarden van 2 tot 5 jaar oud
~IVl'ttt' Slacht Ossen
t' .I,'nge Trek Ossen

:j',tJ :-;lacLt eu Aanteel Schspeu
1 Lot Vette Varkens
BoerderiJ Gereecl.abap

I Extra Bok Wagen
lOpen Kar op veeren
1 Afslaan Kap Kar op Veeren
~ Span Tuigen kompleet
~ Spa~ Swingels en Kettings
1 Kruiwagen
·t Dubbele-voor Ploegen (RaD80m's)
1 Lot Zensen
1 Lot Wijn Vaten

En wat verder zal worden voortgebracht., ,

als :

. fo'

J. G. TRU'.r'J\::
.r. 'N. ~IOORREE& Jr. & Co., Afslagers.

VE'lId ti Kaul, -or, :\lalllll'sbuI'Y,
J an uur: ., 1t;Uo.

STELLEN BOSCH !
"V"E:~Etc:.<» ... ~ .. P

, VAN ., " "
c •

Kostbaar Vast Eigen.om
Ell

Loopende ApothtkerslQt
----------

DE ,."dlfl:geteekende, ~boorlijk gelas~ dOOl' dell Exeeotearf T.8IItameJltair in den
Boodel \'I<U wijlen den heel' K. J. B.."rLUlJI8, zal pel' PUBLIEK.E yELLING ver-

loopen UI' .' . ,

DINSDAG, 25 Januari; i89,8~
en den volgenden dag, indien ',noodig, om 10 v.m,

op de plaats :-
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BELANGRIJKE VÊRKOOPING DE .KAAPSTA...,uv
VAN.VAN

ZEER. KOSTBARE '. '.' ...' J

ASTE- EN lOSSE GOEDERENHet tJamesoDI
. AAN DE .' (ONS EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED' '_UUUI

_Q_PL •• T,as 19s. ces
BEVATTENDE 8- ARTIKELEN ALS HIE".' 'IIIIIJ'"''

8£

Pul_el
·BaVE
Gran

l
I

ondergeteekende vast besloten .hebbende zich van zijne overige
Goederen te ontdoen zal-publiek doen verkoopen op

GSDAG, DEN 18DEN DEZER,
O~110'30 eRE PRECIES,

. Zijn zeer wel en groot ingericht woonhuis met alle gemakken voorzien,
- benevenl", Kelder, Wagenhuis, Stallen, allen onder IJzeren dak. oo~.. de
·6 overgeblevene Erven, waarvan den overige pas verkocht. zIJn.;
zijndei gelegen aan de Lady Grey Straat, waarvan Plan kaart. te sien IS

· bij het Afslagers k!illtoor. h;indelijk het water-recht daartoe behoo:eDd~.
Waarlijk con goedu kans voor t,"t'ldbeleggers en anderen, ilaar de besigheid
zich almeer uitstrekt in den richting.

LoS&e Goederen~
Het gewolle aasort iment, bestaande uit 1 Klavier, voorkamee set,

Tafels, Stoelen, Kasten, Spil'gels, G las en Aardewerk, Keukengereed-
schap, waaronder 1 Bolinder Stove ; voorts 2 Zevenleggers Stukvatten,
2 Kuipen, li legger Brandewijn Ketel, bijkans nieuw, 1 'I'rnp on ol_lder
Balie, I vier ell 1 twee plaats Kap Kar, 1 extra paar Kar Paarden, TUIgen
en wat nog Illeer zullen verkocht worden.

SCHALK J. \AX OER MERWE.

A. il. VE VI LLIEHS & Co., Afslagers •.

100

....... JQI.. ,;:.,._~·· .:~~""",.
.Afrib ... ~_ Jibodeaia IX!>

~_ .. ,...............•....... ····Be~ .
DI .... BD BIU,DLBY':A.,_.t~Ï1l ZUJd ~.ftD

de Rbodelia. BJ:plotatie .... OzmrikbliD .... 1Mlppij. Béperkt;.
D.'Han P. B. S~.waBT. -.uttOJt .. :Ad~ IDgenieur der
. ~ti Apataohap.

. .._ .
~UDV~~~deVAX.~~~. ;~P·JLKTPu·~,,~ on::r:t. ~4doa -?~

De:maatAIc"":'"l"ptl18 .'eemge. . ~.'W ~wa10 ~ Vatkena,plChab-worcleu .achter,~~..=~.~&eD ID BuJawayo, op eempa ~ ~:_ W'OI'denWed"L' uitJ' de
. ADe. ".100.'""'"'nen prodtWten '1rórdea door de' maat.echa .. ~ .. _ ~ Tall ~.I' - • • van. . and' . . iui ,_--1 PP'l_ -- ... ~-- :AuDI, P.-n. ,
TOOI" .-koop, en gee. er. arnta-colDDl~,. •• una8!l van klaaten .' i H G LAUBSCHERgeYJ'Uld dan:; percent OOIDIIUIIMI op de ~ . . • .

KontaDf«eld :wordt.aan '.-~ uit.betalld. opden. daK 'f8D ve... ~ • S. IIBIIS I: Co., _ers.
koopiug en een prijslijst wo" weblijb aan alle markt klanten fA». _' _._-+: _
ger.Oaden.· .': .

VI••MIe.nd. BerQlaa... AldeeliJlgsraad,BarklyOost
Beze.ndi.ngen VaD Kol~ produoteu ~ over de .JOOlba .zullen KENiNISGEVI'NGper spoortreio vervoerd WOrdeD tegen l})8CiIle lap t..rienm md. de ! . •

veneDding briefl" gemerkt zijn," Koloniale product.en.·' i.
De meWoliappij nrkieBt den veryoerprijs bij 'on~ der SCf:l~TVERK~PINO.

goederen te Bulawayo te betaleo en de koeten af te trekken ftIl de TE ~ 'm'boht .it het Schat te
opbreugst. . . .' ... . lIerto". op deu 29 J.llICUI 189~,

De tsch ls t h t d __I be' l..... iDdiIe Diet Yf'OIIIel' gelaat :-1 hame~ Iin-. mu. "PPV IS 'fiOOA men UI e v09rgaan e aw mw.,,,n; br eoi .~p, rechter oor, .wayelat.an.
een zeer verantwoordelijtr lichaam en waarborgt alle zaken aan haar letter ODd.icWijk; 1 oor, liakeT O'JI' half
toevertrouwd op eeoe behoorlijke.en voldoendQ Wijze uit te voeren. _n adlWr,lreQbf.e1' oor a_.. l.áaart,half.

Adres VOOl' ~n:. Den Marktmeester. Bulawáyo Markt en maas acbter, geletterd 1.7.; looi, linker
Kan llaatsoh'" Be kt, Bula oor, wi1lkelh.lak YOO1', haJf mUIl achter,

toren ~~V. per ". wayo. rechter oor .~Pt half lIUI&Il YOOI', gelet-
Post Adres: P. . Bua 212, Bulawa10' tml, J.7. .

Bankiers.-De Staudard Baak ftn Zuid Afrika, Beperkt. G. F. HENNING,
Schutmeester.
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Paarlsche Executeurs Kamer Beperkt.
Me~IlD, • JaDa~ 1898.

~OTTELARY.

DE Ollllt:rgl'lt'l'kendo met .ill;;trllcties.!lt>g'lIustigJ door. de Executeuren
'l'e!'it<l!llellt;lll' dt· .., boedels van wijlen den boor LOL'.HW CHRISTIAN

ll.unl.~:-; zal op
.. DI.... ~·BIitIJ But.

NO~rICE.
PpUND SALE. Jan.8,

HANGKA.ST,3 voet. "Duim wijd eu 6 Voet 9 Duim hOOf met 8pierlgla
48 Duim bij 14 Duim. .,. IJ.: •

Donderdag,. 27 Januari, 1898,

..&B.
De een
weerag
Blijft ,

i
De 'Wal

'_'; JlORG ENS T~1'{ ilALF TIEN CUE

Publiek l.uen vcrkOOpL'1lal de Vaste en Losse Goedoren behoorende tot
flovengPlllelden boedel als volgt :-

t nl' I'la<lt.~ ~l'llaamd Burgersdrift gelegon to Groenberg omtrent
1 Uil I' rt jd"[1:i van \\' pil iugtoll.

.De/.l' I,L~it" i" o!ltegl'nspn·kelijk L'erIO der Oeste KoOl'D- en Vee-
plaatsen in dil WestelIjkl' Provincie, groot circa 1,:300 morgen, in-
sluitende dat gededlt' genaamd" Kooldrift " thans in huur door den
heel' J.\:-i M\I.\:\.

Dit eigl'lldom i~ zoo alom lx-k eud dat verdere aanbeveling onnoodig
is, Dl' Bl'l'gri\'ier maakt scl.eiding' aan de westelijke zijde van de

· plaats. Er i" l'en l'p(l{)nvc'g ~iJing or dit eigendom. De veeweide is
uitmuntend en kali niet overt roffen wor-Ien. De noodige gebouwen op
beide de \n'llllphlt~ en op ltd opstel Kooldrift zijl) in goede orde. Een
gelegenheid al" d,·!.(_' om een eerste kla" Koorn-ou Veeplaats op publieke
veiling te koopcn doet z ir h zeer zelden voor.

. VAN·
KOST~

Levende nave
/p
(. Losse Goederen. _.:_.l_Ja_DIl&I7_' ,l_~_. _

DE ~eer ..NIOOL.\AS J:.F. l:<mI,. <;\ loa_dt ODdnJJl8f BSloodJgd
.die Il]ne boerderij gaat op- _ - '.

.,ven, heeft de heeren VAN DIU DE Heer F. J • DI VILL1I~ . ft
SPUY. IxUL1IAN & Co. gelaat., op van plan .ijnde zich elders. ter' SusanDl, wk. llidden Lie-
~vengemelde plaats en datum. pu- woon te gaan bejeyen, heeft de benbergsylei
bhek te verkoop_eo, de ondervol- on~kendan geaut4rieeerd ; . '.
geode pubJiêk te 'verkoopeD op .te APPLIC"TIES voor bof'eDge-

LEVENDE HAVE, BOERDE- plaata TaD deu heir D. C. ll($ult, ~~e betrek~, vergeaeld
RIJ _GERJJi:DSCHAPPEN EN te ~lary >. ~ de bij ~ wet vereiso"hle getuig-
GRll';N. op IOIII.AG. ti Cue" sohriftAm -.an bekwaamheid, goed

- gedrag v'8il de laatste school-
L ~"'.D4. ba...~ 2 extra kar paardeu, 8 melk koeien oomlDÏl8ie en Predikant waar appli-
3 rulnpaarden 4 tot 6- ~8ar oud. el) Tunen, 10 Hus sohapen en cam werbaam was, eo lidmaatdKlhap
7 gedresaeerde ezels, 4 Jaar.. . bokken, een groote lot pluimYSé, eener Prot.estao.teche Kerk zullen

~ :-~s:::S. h~ 1K"p kar, 1 transport wagen eom- door den oadergeteekende inge-
200 e I hU. bokk pleet, 2 paar tuigen, ~OOO haver "acht wordeu tot op deu 2den

aantee BC apen eli . ~ea. gerven, 1,000 coren ditto. Februari, 1898.
D. ·......... rIJ.,..... - Boerderij' ... -1_hap als W~m' lied .._ begi11Gb..... . I e-- '. ""-'--- en ~ nnenzoo
2 bokwagens, waarvan 1geheel p oeg'8D, eggen, graven, pikJwn, spoedig. mogelU1c. .

nieuw. ':. nuu;:~vo:'e::.::, kasten SaIana £1~0 ~r jaar en de
1up-kar, 1bak.kar.· ledebnten., atoélen, ....L.lalD ., ~~ .
3 span wagen-tuigen. aardewer tafels, glu- en . ~illij~ reiskosten, gestaafd door
2 span ploeg-tuigen met zwingels E' deli\ eroke~~ha~ k~itanti~ zullen vergoed worden_

en kettings., 10 Jl ~ '-"'lI aAI'U"Pt- . N.B.-De geslaagde applican'
1 braaklands egge. m~l~~~ke L~n oogst nil 8,000 moet zich voorzien van een onder-
1 zaailands do. '"tngaacuew &.eD. en wat er meer wijzers 2de klu~~nv~cortifikaat
1 zelf-bi~der:. "Daisl_.':, • te oop zal w,,~~geboden.· om tegen half-pl1l te relr-en.

! ld08bBO?~er,WoodI S_ Verkoopin, ta be{innen om 10 uur V m H. E. DV PLESSIS. V,D.M.
t> u .~lt.-voor ploegen. . __. • VOOR. Soh. Com.'
2 kruiwageDl, 2 balf-auuien.. P J BOSMAN- ~. SON Lindley
1 twee-half-aum vat. • . ur. I " J"':., 1898
Een lot graven, pikken, vorken .Afstagers.

en wat verder tot een koren-boer- ~~'1898.
derij behoort.

SVonKLEEDTAFEL voorzien van een Spiegelglas 18duim bij a duim op IIL G.anen.
patente wieletjes. esa 7.. ~()I) mudden eerste klas zaad-haver.

1

TI TO bo 80_ oat of the POllIId at Mer.
tcnnI, ~D'the 29 JUG.lIII'. if oot pre-

viously ~ :-llaamel, leU ear st,Utup.
riCht ear .~Iowtail, letter ~; I
t-we Jeti ear JaaIf - behiDd, right eIll'
...... lowte.iJ, balflDOOll behind, lfltered J.7.
I .we, 1." Mrlqll"" fron' halfmooo be-
hiDCl, ricb' Mr ItlUDp balflDOOD iD hout.
lettered J.'!.

G. F. HENlflNG,
PollD.~.

VISSERSKRAA L,

I
OP

vRUDAG. 28 Januari.l~98

LEVENDE HAVE. b VOl'! 1Uao.. 11Top WABOlIt'ÁnL ~et Tiohel Rn" .. Kleia ~
beneden, en eeD Kapstok aan elke Zijde. .al J.~ ..~I.I 1-:,.1'":' Klas F:zl'I-.

(;,·drt"p,·rdl· lil) cn Tn·k Paardeu.
::!I) .vu ntecl Ikl',;tCIl, II u.rrunder I Oprechte Bull (zonder hoorns).

2~1I Yl'l[I" _\allt··l·1 Schapetl. wuarondcr tl Hammen zijn.
.jj() Yar,,"II~.
1 ~ u-u we Hok \lagen op veereu.
~ " Half-slijt Paarden Wageu~.
2 Ka p-karren, .~ Opeu-k.uren,
3 ~nijmllchill(,~, waarvan 2 Zl·lfbiuder zijn.
1 Dr-ie-voor, 2 twee-voor, eli drie enkele-voor ploegen, 1 braak-

lands- en :! lanels l'ggen, rolblok.
3 paar Achter Ttli~en, :lwing-elt', Kl'ttings, 2 spannen Wagen

Tuigen, ;) spannen Ploeg llllgen, Graven, PIkken, MtltItvorken.

GRAAN.

!toya
N

18 Zakken" Hanun.ms " Zdat! Kooru;r 220" Z:\'ld ('li voeilor Haver.
SO" Zaad Gal',,·t.

HUISRAAD.
Het .1S<"\\'<l1l1' R".;or! tlll'cut voo!'- ect-ell sl,np-kamer ::\Ieuhclen, Glas-

en .AaI'tlt·wt'l'k, Kl'llkellg'c!'t.~,J;3chap, eu n:lu alldere artikelen te veel om
te mc Idl·11.

Lel Wel.-lJ,IHI· l'l' veel te.{~·koopen is zal <.levcrkooping precies
ten Ha.lf Tien ure beginneu. He~cnJom ad lie,> verkIezende in twee
perceeien worden opgevcilJ.. .

Jl' I .KEBIISGEVING.
DmsIOUL COOI~BUILY lIST DE hoeren gebroedara BaIl.

NOTICE. _~ venv~~ in deze W1Jek eeu
. Y'ln'Uere bezending 1tI880URI

DIVISIONAL POUNDS. EZElS, der datum de verk60piDg

IT is 'hereby n~fied for general in- ~_~t'boo.<. riijk publiek worden ge-
formation tlu&t the Divisional '-'OIIDCI.I-I·__'

ot Barkly East hu, notU farther notice J. J...•.H..ofmevr ~-Zoon,AfslDders
estabdllhed Diviaiuual PollDda at th~ , ... vefollowhlg cenu., lUld appoIQt.ed tbe _IIIIIII!I .;._
Gentlemen, whoee aamM are -' oppolite ':DOODBERICHT.
tlMretn, .the respectln PouodmuteJ'll :_ _
Ward No. 2 RoIIlynn P_B. 8teyu:. OVERLEDEN op 31 DeoewOer, J,-m.

" '" 2 DalMone J. C. Dultey. OBI tedergeliefde zoon AaBOLDI""
" .. 3 llertoq n. r. BeGDiog. JOR.unru, tu den ouderdom Tan 2';
" " 3 HiDbary P.G.V.... JIII'eU en 9maaodeo. Diep Oetreurd door" .,! The Caves T. 1_ 8&eeDIraoap. lAl Uedroefde Ouders,

HIERMEDE wordt. kennis ge-I" " ó) Coldbrook W. F. VOI'IIter. :&UCHIEL A. JORnA.A!\.
geven dat de heer WILL lUl ,i ,,:; Kroomdnur.iJ. A. ~Zljl. .ELSIE MARIA JURDA.AN,

BoTHA, Tan Cathcart Boad, aange- By o;;"X'DW BRA W KaJmtlllbary, (Geb. Lua~r).
steld is als agent voor 011. La"d '. 8eore..!>D 0 4 Januari, 1838.
en 0", W~k6ltlJ. DiTiaiODal 001lDOilOftioe, -".. TeYeD8weDlOhen wij onzeu hartdijkt.'D

Bark) Ea1t, ~ *-.betui8eD aan al de Vrienden eO

C. P. 8Cl!,1!~:~:.:s. J!nuary 5~ 1898. Trieodbmen die eDII zoo getrouw hebben
~""" b~ pJa.reode aijn lijllen 1'''

a&tenen. ,

DE VILLIERS, A. P., ZIl, .
Secretaris.:

J: Fred Pentz & CO., Afslagers.
RUI. KREDIET.

N, J. F. KOT$.
Yll der Jplll, ,••• I.u a'C,., ljJ"UI.
Vendu-kantoor,

Malmesbury.

GW,VRAAGD, Bovengen~mde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure in _
:voerde artlk.elen en daar wij slt:'Chts hout gebruiken dát goed gedroo';li.
In de ~oloDle zul.len Koopers het vo~rd~el hebben van onze waarborgd at
de artikelen de hitte van het klimaat zullen staan.

GOUVERNEIJENTS KEHNISGEVlflG

D.ISAACS&CO
STOOK - KABINETFABRIEK. I UITSTAI.KAIDS.

BAR ~ A C K - ST R A AT. LANGMAlUtT-BTRA.A.T
EX I JlR"

BOOK- STRA AT. PLEIN - STRAAT.

KAAPST,AD.

DRUKPERS MAATSCHAPPIJ

Yu4eSandtdeY_(i.
BBPsaKT.

w. L. ED\VARUS,

Dal:.
Onderwijzers BenOOtligd SCHUTBERICHT.

BETRIIIIIG GIYWGD.
Le"ert Brouwers draf, .

Kaap8tad,
6 Januari 1898.BESTE VOEDSEL VOOR VEE,., IEMAND, voorzien van de beate

VARKENS, eDZ. getuigschriften, en on~np uit
Namaqualand t.eruaekeerd, WUI'

per Spoortrein verzonden. bij langen tijdO'>eeD plaat.werbum
. w~, . loekt eene betrekk:~ al,

es. per- lak te Newlands TWDler of eeniJ. an_ werk op Ml
goede boerdenj.-ODder opeobrift

ltatiOD. tiT~u cm. LfwIkuwru.

YAI'D.SPUY,IIDLIlIl co.y,.d. Alsl,p,s " A".tr,··- .Tt&. at. laic ... .., • ,..:
.UMTY,',

'T'E wordén ,,",kocht op 28 Januari.
L 1898, OlD 10 aar Y.m., 1 Rooibont
0., twee balfm:aaen VIlQ achter, omtteLt
3.jaNaOQd.

W. P. JOU'BQT,Sc"*-__ t

('j

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



13 dezer.

rkocht.

I.

t III Varkens.
1 lden Januari

I
, 1('11 opgemelde
'XlI' den slachter,
worden, uit de
\\' ed. 1. J. van

1. A rBSCHER.
CO., Afslagers.

l,BarklyOost
iEVING.
KOOPINC.

Uit het Schilt ~
!'l J\~IU' l~

',1 -I hamel. lin.'
'.JI' LWlI.vel8t~rt

linker 0'>1' half'
, I."" vel ..ilaart, balf.
J 7, looi, link:er
",tl f maan achter,
maan voor, ge let-

[ HESNIXG,
:::-chutmeest.er.

, Barkly East
.CE.
SALE.

',e P'lU nd at 11er.
, " , I" y, if Ilot pre.
'Iel. left ellr sttllUp.
It'IlL'1 IDdi8tinct: I
he [11nd. ngh t ear

....1., nd. lettered J 7
• I ' 'IJ t bal fmoon b..-
iJ "f moon ID h'\Jut.

HE:"i~I~G.
I\Hlndmaster.

(Uzer B~noodigd

Midden Lie-
svlei.
voor bo ..enge-

< klng, vergezeld
I'l'l::>chte getlug-
\ aamheiJ, goed
,idtsk school-
~ant waar appli-
t'll lIdmaatschap
Il' Kork zullen
[t'l' keude lllge-
op den ~den

le begiunen zoo

_.r jaar eu de

rJestaa.fd door
:l'~oeJ wOI-den_
I~dc applicJlIl'
V,Ill I'OU onder·
tril eg certifikaat.
l' I'elzen.
';I~, V,D.ll.
Com.

EVING.
oeders Hall.
(h,ze week een
MISSOURI
I Jo verkoopiDg
ek worden ge-

Ion, Afsl~ers

tJCHT.
lh-ceUl !.ter. 1~:' i.
I.oon .\RNOLDI·';

ld!'rdom ,"lIU :!t;
'I' l,etrt"un.l floor
( luden;.
\ .JOln}.\.-\~.
!{ 1.\ J\.)IUl.-\..-LV.
, L~bMr).

"n 1.t·1I harl"li) k~n
ol .. \'rieuden en

,''''(rOUW bebben
~'J II IiJ,len An

"5 ,
~ICHT.
"p 28 JllIIuaTi,

v III 1 Rooibont
.IC h'wr, olDtteL t

~

~ Publieke Yerkooping.

• 'L: ti. •
Mu. ••pedeu pr~M 7 lO" •
.. pri_... ..: 6 10 0 II

Ien~ ",Itte • 15 0 I
T.~ ot 'k 8 II 0 '0 '.DeNe ..... 'JOO 116-0
WIjfjellupericur 'M' 10 0 41 0 0

lt .... 1O~ceW9Oll II 10 0 • I 0
.. !'ftCIde 'M a 16 0 3 I 0
" derde.... •.. I 0 0 _. 110 9

RJOCb (faDoJ)... .... 10 0 '- I 10 0", ..rt.o,_ tot'!t:te7: '10 0 6 0 0
" .. 1100 SlOO
" " kon 'M 0 16 0 1 10 0Zwane tuferiear _, ... q • 0 0 10 0
.. ,.108 ... ••• 0 16 0 1 16 0

Vale. a-t lot. oper laD. S 0 0 .... , • 0
" _'IIUII I II 0 I 10 0

lion... 0 10 0 1 I 0
o 6 0 0 JO 0
01501160
100 sOO

" 'M 1 0 0 1 10 0
.. chick. .... €i I 0 0 10 0

81Urt ont 1 II 0 I 0 0
~ 116 0 I 0 0
Jonk.... 1 0 0 1 10 0

"BB 100 180
Edra superieure wUIe GIl, wljfjel .. faDll1 ..

prlj_.
VIt\LLIIY.-Oa_derd.
WijloteercD:-

--

KAAPSTA D
(I-un dt /I,"n. Ball J: Co.)

DE Hoer JA:'< Ih:OWRIK Dli GI lED-E.
Eigenaar van de plaats Drie-

"allle, gcJOt>lte van Rondevlei,
hl't,ft de ondergetc(.·kend~n gelast
orn op

Donderdag, den 21sten Jan., 1898"
\ vx I>t)YE.\'(~I':~IELD:E PL,UTS

IIDR lEV ALLlE,"
l.f L!:'.I::S IS PEn 'u'UEI!lL1NG,

publiek te verkoopen, de
ondervolgende Leven d e
Ha ve, Losse Goederen en
Granen. etc., ete ..

),~ ,I \.~S[lE I'IT

I. 'Levende H..ve, als;-

MerinO&, In bdlil, ODgaorteerd
OeIchOien .. , _.. .
KaatJeChe per Itak ... .

.. lammer en bMcbadip
Bohel.llan,....,n-d .

" bellchadij!d .
.lqoru,~
bpn. ....Ilen, ~

.. ~igd
8ulden drore

Jroog guoateD ...
1ll\lIe

.. dru<>g bcaclwllgd
IIprlngbohellen ...
t_olmorn... ic<.lpr

Per Ih.
•• d. t, d.
o at - 0 3.
OO-O'to 0 _ 1 1
o • - 0 •
o lOt - 0 Il
n II - 0 •
05-05t
o 3f - 0 •
o It - 0 0
o 6 - 0 0
o tt - 0 5
01f-\l0
Q.:H-04
o ft - 0 '·1
o 3 ... 0 t

7 Geo rt'-:,seel-de Ezels
k Paarden
I ~ H.,,~~t, II I II .~()f'dl' condit ie

\ dI.' :-oLIelII Ossen
.\I ..rrno Schapou (Ooien)
v arkens

n r

1 '
11. Losse Goede ....n, als:

\'f'nL.-Sederf de nl~lI.jMf'!i!f'a{_"tlntie 11'1er ~-oetl~
.nnH""g \'Onr kamwol tegen pril ....n G"'lijhlAande
JUd die T." or de kt!~l yacantie. De 'fOOnaaatasle traDI!-
&cf ''''' "'''ren ",',0 balcD""per Iallll'l Adelaide rot "',,1
l"I!"n ;'1·1 tol 6t,1. I'D 100 balea korte Melanie
tegen • ',1 lut fin, 2()1) balen I.nll'l Vrljstoat""be
~~t\\(ll to ;:t:n "id tot 5lt, en een tut super Hchle
lange Human .. lorp .ch ..ol tegen 6rl per Il>. I"fort-
eu re. zware eq fout Ic.e soorten worden nog Yef4

lui",,1 en "Jil moe'lIjk te p",t..,,, ECU. tegen }IIj(tl
l"IJleu. Ol' de plaatselijkemarkt hedenwerden J:r.I
balen 1l1Ulj!'eI.-.den en 66 rerkocht, De oompenne
.......... k en de rueest .. ""II en nlt",.t,o.n ",rnggetrok.
k.en wor<len. w'gCOi onbe ... ...t'g_endc prlli&l."ll,Prij-
zeil \l'aren ten gunsie '&Jl k(){'lpers.
Wij aOlcc1eO;-

1 I:~,k Wa!.;ell
_:.IIW'11 Karren op Veeren
I \\':,IPl'b!'

')VeIl I \\ agl'lI
~IIJP'k"ll
Pu" rueuwe Achte r Tuigen
Pa.u: halfslijt "
"il,ln rou!' TIlIgtm

ureuwe Jukken
Swingels en Kl'Itings

rer Ib, .
\' I. It

I£xl ... >4. U maan. in e1,J •• tte 0 6t
Goert tot lUIocr 0 4i
Kort tot mldticIm. gru.el" .elt" 0 tt
Kxtra super 12 ma&n. kAro'Hette 0 ft ..!..
Goed tot" .. 0 4t
Kort tot middcim. .. 0 tt
Z....are llIecbte .et te 0 St
Ruween II"kiew'" vette 0 0
Kxtra ti. Ulteohage saecuwute I lt
Superieure 1 U
Goed ,. .. IJ II
Slechw!!Cl met Oo&ruc.1 .. 0 9
Op het, land ,,"',..,••lIclltlll <Imo~ 0 8 t

.I,·cbl 0 7
~a we en ~\_·ktcl1r.i~ ~t'"wa.'WM.:bt"n 0 t
~\\o'arteI"U\VC aeW' •..-:heft 0 Rl
W IHe kru ,.raa gcwMSCuen... 0 7'
W lLe ruwe 0 ~

lo d,
061
06
o tt
o fil
0·1
o 4t
Oaf
08
1,2•
I 0
o lit
o Il
o 'j
o 8t
o 6
'0 ,
o 8
o a

"
III. Granen, ,,!-:-

~ , )!lltltI"rt Zaad lIavl'I'
F', \I ,It vcrder zal \\ orden aange-

\.,\'1' :1

.JAX If. Ilf. GOEDE.

.t. yl MOORREES. Jr, " CO.t Afslagers.
\., 1 \ l\ (,;," I" 'I,IJII)' ~Illlr.'.

1 I'll' '1 ".1"':'1'"

BENOODIGD. BOKHA_\R -\\"I-';(~ll.'l de ~A")lJlI(I' en de af\\"!zig.
11l'1I1 en n knc"'rw1'" WH"" de markt li'"-,,r ...tr l. De prIjzen
dOPf k''''~l'''r", Iw."gt~). ...ltft" t ,II. beneden die door ver-
kn('t~r .. '..~:\I!w;d. r-n lAkt li -t aan ..ril, maal' Wij 'er-
>\1l1 !"~fI {1n' d~ ,1aat'"('IIJL....: "tar~t vo1h"Cndc "-('f'k,
t~lI'r r.~l /'.)n Ik' fol.:endv pwaLát'!11.)ke maJlt uI
0l' II IIC7A~r ~t:h(tudcD woruen,

\\'.J n~)tL''l'n:n -
I. d.

Wmtt>,hA.'\r, 'J I1t
T","'_',I«~ull) 0 Il!-
KI'ls ~ H -
Soper Ia,,~ blauw ~"''''Jrt.(0 v.~) 0 lo -
Lang bla".. ongc.oort.... ... 0 1:1' -
Korte l"lanwe g.'k&:nb le ong.... 0 Il -

1-..,I::\ l'l('k" 1,1111 ltl'r~'l<.,n- om met
~.J Ill'jn /"I,tljPl'lJ tt' bor-rcn \'001'

", I - ,"I' 1'1 jol.ll. D(),· aanzot,k ppr

,.:' Ill' 111"',,1\ III ,~' \'001' cim!!'
! ' (II'll Irt 1,"-" ~.

J, C. !\I)TZ E, C. H. zn.,
G roi.'It yallci, l'il{.tberg.

I. <lo
o 12'ou
o 1,
o 16
o IH
o 121

I I" f;, Li I dt' 1",,,1,' Jhk-poctler
':,l ". " I ,j 1-. \'-t'rkclijkc proef-
'1, 'I ''':' Il t,),tl'l'Jl dat 7.1J ecn-derue
\, ~I: ~,c,lt dan ucnlg anJer

maaksel.

\
lj J ..llI1<1n I89't!.

!'IrRI 1,1 I IIt:Ill.'.-Dc ...k~n .. erd"" hedeo\,op
OJlI~ wllrU ben·at mot een llliddelmatigen \.~.
nlad ln ~)!ll! lbo<.l>ebaaJdo £1117:,. Daar kooJMt.
",eh ou gerood maken voor d.. Apnl verkoopm.
gen Hl Londen. ..as de !.Don \'an de markt .til
me' l..,n neIging tot Jailer .. prlJlen.•vooral wa~
aanbdrvf de be"te soorten .. itte, wUf je. en
!loe. Lityoer der week, nul.
Wil noteeren:-
Witte ordinaire prima .£S (Ja od tot.£9 O. Od ;

eente .£n (Ja od tot £7 oa od, tweede £I/ie od
tot £5 OS Od; derde £3 OS od tot £3 15eOd;
inferieure tot bard £1 15s od tot £2158 od ;
"'Ilfjes .. itte, eente tot superieure 1.5 OS od tot
£5 158Od; tweede £3 158od tot £410SOd;derde
.£:l 10.. od tot£3 1000Od;inferieur lot Ilechte £1
I.'>, od tot £'1 be od; doni",.. £3 58 od lot
£4 15. od; f&Dcy byOlJb ,U oa od tot
£55.0J; 8tart witte £1 I !\a od tot £1 18s 6d;
lichte £ I 138od tot £ liB. 6d; donker £0 oa od
tot (U OsOd; .wart lange £~ lOs od lot £5 oa od;
lanll tot middelmatig £4 oa od lot £4 lOaOd;mid·
dblruatÏt( .£2 lOsod tot £3 OS od; kort middel-
matig £1 OS od tot £1 lOsOd; v&le l&Jilr
.f3 i. 6J tot £3 158 Od; Jang midder.
m.ttg .£2 lOs od tot £358 Od; middel-
matig £1 lOs od tot £258Od kort middelmatig
£0 l:b 6d tot .£1 OS Od; .padODall witte
£1 158 od lot £258 od; donker £0 lOaod tot
£ I !te od; zwarte middelmatig en kort .£0 1511
Od tot MO 18s od ; lang '1'1011.£1511od $ot .£1
);. (kt; kort viOl .£0 :I.od tot 12s 6d; vale, lang
vlUII £0 0. od tot.£O O. od; lange vloe
£1 5. od tot.. £1 8. od; korte ..los.£O
58 (Jd tut £0 12 6d. kort " .....oon £0 :!a od
!.ot £0 58 Od; lpadOIlll&, licbte .£1 lOs od
tot .£ I I5tI Od; donker cbi"b 3e od tot
Ja bd.

W"I..-Er !Je.laat <rtj ;;ocdc vraag voor &lIe
licbt.. tlOOrten. maar de grooter bOC1'e..lbeid
tbaCI Ier markt is iet .. at .Iecht . .yer~oopina,:n
gaan moeielIJk door eo de voorult&l...bten zIJn
Diet l>em.-ligend.

Wu noteeren;-
J'Uper lang karoo vutte ·H tot 5d ; middel-

lIIaug ftd tot 4!d, ordlll31re3!d tot 4~d, JWare
eD 11lu..ne.g.r1i li", :kl tot 3,d.

VY.LJ.£S. - lflr~t '."H·IH .. nderd.
\Vii OOteor.D;~

BokveJJen UI tut IJd, "" .. doult" Hd.
angu11lJl-kt; Kaa~t'h" :!Jl. Id.olk; Ian; wol ~j4
tot 4d. ;kurtc ...01 3ft.! lJca<·hadlgd~ Jl<!; t-wu'da
31d.

ROYAL
BAK-

POEDER,
ABSOLUU~ .ZUIVER.

I', ' 'nl~(, B.lk-p,wJl'I' d:..e niet door
'1. "I"cil':!teIJltCld a,mgl',iaan wordt.
H,,:II \lI"l'lt l'lI \'an \,\)111' kracht

[ut me1l haal' gl'hl'ttlkt.
II, W,lrL' I\tl\'al ll,lk-p'JLdt:l' wordt

\ (,I"nlardJgd door

1;1trill Ba k ing' )lOWlier ('0.,
NEW YORK, U.S.A.

MARKTPRIJZEN.

J" ,Lol' "n" d ( ..

,\ \ \ \(LnKI~WE:\.

II" h",,~ Nolan maakt eene specialiteit ~
,·,,/...,I,c T"",{ ...., ..olmaa.ld en op ae aat.uarljjb
:;.I!lkende, togen de laagat mogeltjk .. prii&6ll·

De heel' Joseph Nolan,
':' " I..d "OI"len alI""n ~Oór d"d"lllk
•' I ) 1l:;'-11 i:r l.3 goedu" raag gcw _'C!\t

I -\!r,kldl,,,,dlC gra.uen en 1Ut.-eJ.OU
I \\ ,reit Il"~ gevra.agtJ voor hel D')Or-

. . "rol,' m",lteOlod kan veel goedl.oo..
- _',. \ Id \\,,!den dan de prIJzen tho \'VII
1\ ,,'I.I~lt 'jlJot.f'crcll Over het 1\1geuJleCJl

'1" ,. ,j,'ulr"t: ii.1!'4de t'ong~ wl-ek. fnet
.' '", I I ~ \ III KoJoul:l.le ullchcm<?eJ die ko
.' I.' l..l.:l ri(_' ~rt)otc aan~ra.ag geateien l~.

\( .,r • "1 hft'q'r ZdO l.'IIo",tkkE'r Prll10D gaan op en
-1.1 • 'Il k:\u Illt:t op oen l'Itaa\ der markt re i.c-

\ ,"lli'pelen l!ln weder IDpt'J)' gesteg en.
i . I ~ ,,,ed.oop (,~c ~erseh" bot.! rIl
, 1,,\1 ~ 'I, \u-Ilrahschc volop_ Er 18 vraag I) aar
,. • r I i1r,\", ferm ~r t"l tuinder vraq Daar
r'" ""'e J,U dl' r.,.·,tclukhOOcll ~oorbli ~IJ"'

, , 1'-'XD·.\llT8._--
'lL";XL'" ll.\TUEW:-:: l;.F.Blll·WE:<i •
< ~ •• ~ ADDEBL~Y STRAA~

KAAPSTAD.

Ill~T 'l'RI-:KK.EN VAN TÁ.J.'IDE:S
ZONDER PIJN.

GJ::J:o:~ CllLUROFORM.

GEEN GA:-\

GEENE BImWELlUNG.

PuRT ELIZABETll,

RAAIJPLElOI~G ~IJ [Aov.)

'_'B

VU PU ~Oo,.ll8LA"I"
ta "-Te V~ UIIij .~ Jo.

J'eadeMft, ~~ ....
- P'ebr-Tel[naI.boIIcIdlll, ~ boer-

derij~ .... eatnude.ft.
P. J. B08JLUf .1001'. DSLA.6B1C8.

12Ju ll11-r.8tellaadla.eb..._ pwte boIIw-eryp.a. ~ .--r -,------...
19Ju-Te Bo$IlrIariJ. ,teJlqhoidl, legeIIde bavew-~_

oso, G. G.... AFIJL,lo.SB.
1. J__ Te GlO'" aftdee1IIIr Ha.7 ..... a 11_

ftll o.rir.ut.d:, __ lal _" ~
ac:bap 1111 andere J.- .......

.A. B. DB VILLII88.t eo, AFSLAGER.
1'3 Jla-Te lUapllllltalbttle,acll till ,_,.,.
11Ju-Te iJap.ulatMle, 60 tIIl'iIte-klaa .. lo·

paarden ea lIl8l'riaI, wlllOoder 'l'er.cbeldéBe eple
pa.rea.

18 Ju-Ben Kroot. _tal enOll fn ander 'fUt-
11'*1. 'beae ... ne _ I"OOtebOeYeelIIteld 1'*'1 soe-
derea abook Jeyende haft. .

J. W. MOOlUlBB8 JL .t 00., ArSLAGSBB.
la J"":"'Te Scbupp!aab, O&bij Hopc.fteid, Ie.. -

rle futyeea boerdorij~p.
it! J ....-Te W.teJlcbnldpadlluJJ.nabij Darlinlr,

lewelldebaye, boeIderij~hap, graan, ou
27 J.u-l'c Jlrj""allei, .Meeting UalmtLba'1,

I" ... adct baye, IOIIIC goederen ea Itfaueo.
J.~. '1I.IU.18 .t'eo. Ár8L.A.OI!lR~.

Il J_Aa. ,I" Paad, 100 extra v.-tte.... kens.
17 J .... -l'e Noort:!er 1'.... 1, erveD met gubouw,"o

daarop. levendeb.yc, enz,. .
PAUl. U. CLUVER, AFSLAOKR.

:.15Jan-l'e tltciJenLooeb, kOltbare Y&lteJOIlderou
sl"'t hek."........ , hui8fPli, COl.

Te Stellenbosch, op (""II later Ic bcl.alcn datum,
ll<Ow&!enlnen.

U~ ZUID-AFRIKAAN
YE"[INIGD MtT

OIl S LA1~D.
DIN:::lDAG, 11 JANl'ARI, 18!)~.

KOLONEL 8ATJNDERSON. - NA-
GALM}t;N,

Hut is van veel belang er eens op te
ISlh!U hoe beginll4lh'ast de zoogenaamde
progressieven zijn, die echter lu der waar-
heid Diets anders dan verbllnde volgelin-
gen un aanbidders van den heer RHODES
zijn. In onze vorige uitgave hebben wij de
aaudacht bij eeu en ander bepaald in de
roespraak van koloneI8\rXDERSON, de
verlilinde auu-Hotne-Ruler, die zich !!e-
zedurende de behandeling van de Home-
ltnle-bill in het huis dengemeenten zoover
vergut. dat hij zijn uianel van zich wierp,
!Dd de vnist begon te mokereu, de get;rde
traltiticn nlll genoemd hoog lichaam met
eeu j;("vl'cht verut'dtwtl" en el' bO\'f'u,lil n
met een hlau w 'pog van af kwam. Maar
(j:O!Ollti ~,-\t'XDERIiON, <le verblinde
"Omuje-man", die voor b,,( KaaptlCbe
publiek kwaUl smalen op den ed. heer
GLADSTO:St.:, een van de groot8te mannen
\'an deze eeuw. terwijl hij Ilell htler HBO-

DE", welke oen SOUl7an .tl11,OIlO heeft gt'-
lieveD ter l!e"ordering van dil lerscbe ;<;a-
tional" League aanbidt. staat niet alleon
iu zijn vel'loocbtming van alle beginselen
in zijne verbliDde aanbidding vaD den
heer HIJOD&~.

De Ca/IC Till/e .•, die Yrij,lagmorgfln Ulet
een onvoorwaardelijke Infuiting op de toe-
spraak van den kolonel verscheen. slaat
in zijne uitgave van gisterell een geheel
anderen tOOIl aan. \'l'ijJagmol'gen w,il! hetl
"De toespraak van kolonel ~A l'SlJt:RSOY
gisteravond WUlI een meesten tuk VUil

pilltform-welsprekendheid. EeD Kaap-
stadsch gehoor werd ~ldtln te- voren op
eeu duidelijkel' en treiiemier I.o68pl'..ak
getrakteerd, I'n zelden te "oren stemde
een Kallpstad~h gIlhooI' bo·ter ill met een
sprekur. De toespraak toont uat de sprll-
keI' oen ml'rkwaardig iDzicht in tie Zuid:
AfrjJtaau@che t~st,anden heoCt...... en het
ill onmogelijk te ontktmnen, .lat hij orin
gesl.lagJ is tot Jen boriem "an vele VraAg-
stukken, die OUI! raadselachtig \'oorkomen
en in ,"erlegelthcid brengeu, door te drin-
gen." Met zitlt but, onze tijdgenoot id in
de wolken over de 8('hitteren~ vtlrtooning
vali den kolon!'!. Het is heo. genoog dat
de Afrikaander Bont! doort<Jen kolonel
wertl fUlngevallen en dat de he.r HHODES
onvoorwaardelijk werd opgehe~eld.

Maar de Cape T/llle.~ hs tot a.dere ge·
dachten gakomen en. hoe ona;"gen.tam
het ook \'001' deD IICberpzinnigen ~olonel
mogt! zijn, in het inleiding!l,uI·tibl Vllii

onzen tijdgenoot van gisteren. woklt dB
kulonal 01' verBchillcnde punten tU'~ht
gewezen, waaruit hilt blijkt dat de kIlonel
iOflnsllin8 Z90 diep hoeft doorge~t als
onze tijdgenoot Vrijdagmorgen $)e rde.
De bewondering van on7.&Utijd oot is
l,Q~ rlit:~~ verandert! in ontev nheid,
dttt' men t1en ~o~l)..eJ RrAft genfgd zi)n
eigen onkuude en gebrek ~ ,if' '<t qet
platfol m te k:>men blootlegg~

De heer T. J. O'REILLY, ee kandi,laat
voo.. ;"sL 4IJQFt'rhuis, die op '0 elektie-
kaal·tje heett gl.lltlOh~.ei1',IIn... ~ met de
11lVOtirre€hteu", en ':een loyal niien!&e\\-
ner van den keer ~HOJ);;'wa,s 0,0" op
het platform 1.1. DonJer "ou", lo16n
kolu'nel SH;SDER:!O:"{ te ,e trok tegen
de Ht)me-){nlel"!l. Hoe h' hem g...du·
renue die aansprWIk ts m(){le Wd'; is Jicht Elders i? onH blad viuden on1,o lezert!
. _" I 'ft bel'iIl'lel·t dat een vvlltltllg verslag "an de twee eel"!lte

te s.W~FeIl 11 s !Uen ZI .: aangekondigde vergaderingen die de ed,
de heet I.f~tW· ?"n ""me ou.jt),.,.tc~- her \'.':1 eh"n :"et de kie'fl"l! van <lei!
nel' ,"au llOIht9·i(liie t.. <jJOir.~t-"'''I,.: Hl IuoLi>dwti!lidij\(u"h orillll;! hlleft geh ... ). Dc
de C(£Jlc .1rlJlI.s vau LIJ·, U,h,?, ,",orkl,lárt beer D. de YOë l{abie Wltl! ook op de Yel-
spottend dat hij tb.alls ~reod i~ VtJu!'Jeu. gadering. te _l'ikethel'g' tegenwoordig, ~~f

t
.,~ O'REILLY te 8te~~IJ, uID,lat hij ten eene dUidelijke vt"rklaring van Z\)ne poll-

I ~r .. ,'"'" d !left dat bijl ()' lt) lieke inzl,:hten, en kreeg een belofte van
~ !~ von el1 . b ond8rsteumng. De heer Jac. Lochner
wete lII-et' -¥"~f.~~~d.oen w~l he ben, aond een telegram dat hij verhiaderd WlIlI

en ,lter6~d ii IQ~ Je~ ~ ~,:",.Itll..n kol~- ?ver ~.ekomen. De hee~ Van Rhyn heeft
'", -lI(o"tl~O"".1 ~~r.l; ~"" .....Ht~ IU "'jlt aanllpraak, en lU de antwoordf'!tl

npl ,."Al. ... '" us,,, 'l"t I· • . d h ~I.,n I f.. ..IlJUs ,r ",,-011 ,,·gt , .l qle 1Itl ~~ . 3 v~lgt!n ,em ~~t,!' .. w, t
I'utl) te,onderu. t'ÁlIp>itad,"urontwaal'- gegeven, anlfer~ rr~P.~4.!~' ;'.i .{"n
Hoa~·UDlen:l \",10 ~ra nn den bl'gin- man is die d~~j~ 0lll ~~~. .Ilr~it .
digti Zijll f>tl!r het _~, r.y Zijn g~v{)('le~ .taa~.~r Itlaar~n Q~~elijk,
selvIlsten beer '('OM G. tor;;:. .. .; en vriend en v'tt~nd ~!!~n ,!,at.~ij ~n
lD de Cape Al'rt~ vaq 1{18rP.t .. ~ llndt hem hebben. De beer 'an ~hyn Id Kee~

IJ .' f .~F ~r. (.:: Mp(;4-R- ~ ·4i!.! liP Iw~ ItHfllen ttlgellJ~ wij q$-
ml'n ~en • flC .-: ~~rt. . 'l"al1~plpnel tom. 'ffU ~e@ft ~~U p~olen met el.
THY, waal'ln heb-P,l ~n QI04t "ls M~4Jn, en Itaa~ of q]t u.~~~:Jll8
SAt'!'lUER.>;OY gtII'I<lJlll6e. "'k • lee IIOr!UpQverlQllfingeu,
de kolÓnel de ruan om oDi ~e Olniill • WIj aUn het met deu 'heer Van Rhyn
ren wat de Afrikaander Bo.1~ \I? pe II.lf~ClPalle onderilnP peten eeua, doch
krijgszuchtige aard van dl!d ko!onelll toe. wij w;:.""'""» I~ll ~~:
spraak is wa.artlChijnlijk te wijten !Uln zijn o})"!Cht ArrikaanuJl pat e.
titel 'Tot welk regiment behoort kolonel AtrteaDUS" heeft.0Dl ~t'!P=trOp
BA.u'NDIiiRSOS ('. vroeg een tIOlc.laatU. Za- p~n. tW. ;!!~::,e~ IIfb
terdag Ban zijn makker. 'Hij is geen tIOI- =0:: !:rop DIflQ bn~ ..A.~
daat', WalJ het antwoord, 'he'tl Il uloominc u1.~door eUr.eD ... iud DeeD q weQer"
militia chap'... Dr. Mee ASTRY gaat dreveD wordeu •. Ou. 1'01k.• 8dretrc la "Il
dan voort het colJlit.\l de lel te 1deD. te kritleUD tijd, dan dai_ ..=-: ,....
omdat het 100 dom wa. om den kolonel __ iJkt ~_ .u ..~ ~\
te 'fI'IPIl"1l t.oeIpruk te IaoOAhIl, "aM F • "-.-' " ...

OESLAAODE K.UtIDrD4TD.

TWEEDE KLASSE.s'rELLENBOSCH. Gltll.\TIlIC1;J.£t:JWJI:If.

1 Aken Lippt'rt AJbreobll
• 2 William 1)onaan Ala,,",.
a Herbert .John Andre .
4 coemo DUDCOmbeC pbelt.
ó Aucltew Berry Caraey.
6 Duiel JaoobllBHUfO de' Wet.
7 loa. .1-00. de Wilt,
S LoW. ~.Page F_tt.
9 SidDeyFil_r Ora,.. >

10 Hal'hlird NewllW'k.
II Frank Harry ~vcn Ochee.
1~ Georp WiUiam PiJkiartou.
U John Paitchanl.
14 ~aald Bllett. Baker 8&111Jll101l.
1[, CecSl Robert 8auadên. '
16 William Barry SIlort.
17 B.1If7 G__'e)l~ 8midt.
18 Berben StaDleJ' s..il:iJ.
19 Williut ~ C.... TroDi
~ Frederick Oomeliaa Venter. p.

TWEEDE ILA:.S.

ALL.aL".
MAGISTR.Ul'SRot'.

Xalmesbury-Plketbel'g spoorweg.
(Voor dtR "tU P. H~rold, civitkH commi_ru III

ruj.wu IIWflillll'tl4t.)
"-

V A.... 3 J.A........ TOT 8 JAN. 18914 •

Dl' gemol'del't'D in lie distrikt en 1Ilal·
Illeshnry en l'ikl'tuerg zijn gaandtl uver
de opmeting van een Apoorlijn <Ioor ~-
n08111,te dish'iktcn, De helangdelJing
loont hoe verlangend men III de Kaap"
koloDie is DIlIIrspoorweg-verbinding met
ue groote Kolouial!l markten, die nog
"te~.r" voorzien \\'orden met duizenden
tonnen ingevoer,lt' proJukten. De srrijd
over' de vertlChillendA routen dOtii
ons denken lIal1 Caledon en VillienKlorp,
en wij hopen \-'an harte, dat .Malmelbnry
en Piketberg er in ~n lIagen lpoedig
een spoorweg te 1uiJIen. net. benieuwt
ons welke lijn " eent gebo-qwd ",1
worden. .. ,

De vergadering te Hopefield, ~l
in een andere kolom gérapporteerd, wu
zeer geestdriftig en de verschillende Ip~
kert! hebben hun aaak op w;el.prekeDde
wij~e en moedig venledlgd. De re.elOtlt'1
die werdeD .. ngenomen toonea; dllt de
inwonllfM ,"an dat deel van 't distrikt
geenszlnli tevreden zijn ruet, ,le plaatselij:
ke parlement.·deden, omdas zij eenige de-
putaties naar eir James 8tYewright heb-
hen vergeaeld. IntullllOhen wenIIGhen wij
optemerkeD, dat het zeer on",ellBChelijk
lt! n.u het opmeten hn een lpoqrliJn een
brandende jlIJ',tiek# lm'esli~ te maken. Wij
hebbt'n oogeluk.kig reedIl te vele "politie-
ke 8»oorwtlgeo" in ODS land. Sir JameII
Sivewright werd hoog geroemd door de
sprekeN eu men IIChij{lt gereed te zijn
de gehooie zaak in zijne handeD te laten.

Hoewel wij het .ceel' ongaarne zonden
zien. du van deze ovmeting een politieke
kwestie pmaakt zou wort!en'J'uichen wij
de uiting van i'lvoelen over eze en aUe
andel" belangrijke kwesties van harte toe.
Hflt bn slecht8 goed doen al de argumen-
ten, en vooral al de feiten voor 't pnbliek
te brengen. GaarDe blIdden wl;! wat meer
cijfers en opga~n aRf1~ande de vertlChil-
lende routen. H~t Id onmogelijk een on-
partijdig oordeel te vormen zonder de
werkelijke opgaven, de richting, geaard.
heid V'.lndt'ugrond, enz.

Onze rapporteur geeft :/Jijneindrnkken
OIntrent Hopefield en de ..el't!Chillende
rou(.en: docb men neme zijne toelichting
al~ zoodanig en niet als eeu oonleel door
0,,:1 LaJl(l ul~esproken.· In deze plaatse-
lijke kwestiehonden wij OUI! neutraal en
tmcbten haar zooveel ruogelijk huiten de
politiek houden. Dat de distrikten Vllii
Malmesuuryen Piketberg reecfIIlang ge-
noeg op eeu spoorweg hebben iewacht
~J>reekt vHn lIelf, Moge <le bell~ I!poorweg
spOedig géoobwd ,vo~-d,n I

Ook ~J Piketberg werd ZItterdag, l.I.
eene vel'gDderint ge~ouden en een depu-
tatie _weiq mvasrdivd t1l\1\l'/sjr James
8.ivewrl((ht. ~ ~e -~ll'llf",\n 'faD deu
!llx\ol'w.eg ",uilen IIt~~ligQev<ll'llen.twW'<leu
(loQr ~ IM).ull mogelijk een pen!<.JOnlijke
~n eeu politieke kwestie te maken.

GElIlENOD NI ~UWS.

Adonis Klerk ~tond be>!cltuJdigddat hii deo
dienftt v&ll Z!ln_ba...., den beer .!. C. ~eel·bling,
YWl.ten had met iotentie 0lIl piet .. eder lerag
te koeren. '
Selioldig. U .dIgel\ troabtraf lIIet bardeu

arbeid.
J'IIl611 (oon babteenmaker) wenhangeJ.bagd

VaD onbehoorliJkged"", in $t.ru.t.
SoIIuldilr, beboet met ~. of li 0 ..-onbkaf

lIIet barden arbeid. De boete w betaald .
J~ Beult, 811 Piet RaJDeide .toad8ll be·
tcbuJdigd dat !Ijj dcu di~ ..au hua,!Mu,
d_ .beer M. L. Noethling, verlaten laaddenop
den ~en Junari 18'.18. .
Dew uak "ml tengget.rokken, op ooaditie
rij beloveD0lIl beter t. doeD.

Pieter Dui,," ....erd oppbracht vooi:liroq,
Ireuchap io Dorp.trut op ha SlateD o-tDber
1897.
8cbuldig, beboet met ,(is. óf 3~ tronbkaf

lII.t barden arbeid.
Jan ClI'Olu ,toad belcbllklifd \1111 .t.A1·.

evertndiDg en werd bebod _t 61. of 3 4aPD
troIIkatra.f milt hardeo arbeid. De boeie "erct
betaald. . .

Badje. AWol, eeu Halaier,.nrduagektaaad
dat bij _ Yllur a-k\ Md, .11 dal de YIaIJl-
lIIea 'l'enpreideDCle, prakte -de bOOaMIl eD
he. boechaan braad, •• _ 'I'oort tAI& op d$ PIaaia
,.-an dea heer Frederiek Godf!e1 Waterme1er te
JOllkeTllboek op den.adell Januari 18!18.DeM
&lak _rd ait«eeteld ~ clea 1c1ea JaJIlIari 1898.
Jobaa_ Pi_ rnoad b.cbuJdiad dat hij

'uile en dreipnde tul aeaiteN hid tepu deft
heer ' ol. B. G..-ewald iD AIJdrioaam_t op
den ~eII Januari 18M, 8clnaJdir, ",'bonden 0lIl
den vrede te bewarea Mp. den beer Groeue-
wald, en al !we maj .. teiIa oaderdallfll voor
eeo IIIMIld, 1'lIn af datum --. een borg UI
.tellea van £2.1U eD .£2.10voor zieiJ _reD.

De ed. heel' Van Rhyn.

Et;$E 11&1')1.\::11"1.)1(; als t.lliDiur",onH iJlon..
ad..eri.. *iekolollillillllgev~.
..~ATlII ,..DRleD gevraagd voor het over·

.... n ft .-oorUettea VlD eeue graaaboenleril.

. E£II fL\.\lIl GROT ill, nll&J' bericht worvU, io
de nabiiheid vau. .K.ruge~, Z.·A, republiek,
uidak"

Dr. 11IIi01lEIU.E JlAlI.IIOOT, de RosIjll C>Jnlt,
wordt mor.eomiddlg Yenrllcbl, eD de uil«aao·
eie mailboot, de Jh'doR vertrekt '8 DWlliddap
om" uur.

Nieuws uit Stellellboeoh.

UOLI...LlmI!CJI.

(1) QHanpaaa BIIIIf1&.a-. -
TT,PIi'l'l'alTIlIIO.

(I) Ed.ODd J'olaa ~
(2) Chriatiaa LD40IPIa NeMllIiJtt

I:SEL8C'JI jUTf. .

(1) ChriatiaD Ladalpla N..wm,
FII4ltIK:B.

Frederick Wod __ Ball.
.JoiJDWilliam Fruch.

LOCUarr •• a.
(1) Georae s....t 0eUW.

Kandidateu .ONeG 'herieItt tltt
letI ~ Diet
eu.ao,op~
UItwoont qlJP 'riIdea, op __ "'~~...
teqe.taria. .

. "

__ •• __ -.. .... __ -r "''' _,.
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Weggeloopen.

duidelijk gemerkt" Ten-
Opeluit-plaats te Touws-

zunen onGTangen worden
Controleur en Auditeur-
Kaapstad, tot 's namid-

uur op Maandag, 24 Januari,

"

...... "'.'11 LOOP "'II KASTBIlL a"l·JlAAT. , I

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERliG

lIET GENAS HEN ALLEN .
.....s.'IDlU.BrlllarlI moeten twee voldoen-
lVi..-m geven voor de behoorlij ke

van het contract en
ooc:laDin borgen moeten de tenden MAATSCHA.PPIJ.

o P G E RIC H TIN 184 6.

H. S. GREA VES,
Architect.

l'oblill'ke Werken Departement,
Uallledc)n Plein,

~1IoD81t.ad. ij Jan., 1898.

GeincorporeercJ bij Acte van Parlement t881

,
~ondgaande Onderwijzer
, BENooDIODTE

, .P1atkop, wk. Vechtkop, Roux-
..! vilte O.V.S.

I . AfPLICATIES voor bovenge-
\ " ! noemde betrekking, vergezeld

I' ,...w.n ae bij de we.t vereischte getuig-
t ,~.~ten van bekwaamheid, goed

- --,-.~ van de laatste sehoolcom-
. ;,:, miaafe en p.r~ikant waar applicant
I ' werltzaam was, en lidmaatschap;,_,;,eenef Protestantache Kerk zullen
"f door! den ondergoteekende inge-

"ac~t worden tot op 1Tl Februari
1898. .

Werkzaamheden te beginnen 1
. :Maatt 1898.

S~laris £12u .pel' jaar en dl'
echoblgelden . '

'. ,'. Billijke reiskosten, gestaafd dool'
• ',d i::. ,.kwiqrnties, zullen vergoed worden.

, N;B. - De geslaa.guu applicaut'II/ . ' moet zich voorzien van een onder-

~

wijzers 2de klas spoerweg cert ifi-
caat, om tegen l~lf prijs te reizen.

:; ::: . D,:. JNO. DU PLESSIS,
,,' Voorz. Sch, Com.

ZMtfon, 29 1:00. 1897.
Polissen "an ve"",bill.nden duur worden bet....ld

met de volgende ..,mmen voor iedere f'I,()(X) nn ,1.
00 npronkrlijke rorzekering :-

Duur in 181Jó,
eo JAAR
47 JAAR ,,,
,.> JA.\. IL '"
30 JAAR ."
20 JAAR
ló JAAR
12 JAAR ",
Il JA.\R
ij JAAR
3 JAAR '"

RONDGAANDE ONDERWIJZER
BENOODIGD TE

HolSthuisfonlein, wk. Midden
I Modder Rivier.

APPLICATIES voor boyenge-
noemde betrekkiDg. vergezeld

van bij de wet vereischte getuig-
schriften van bekwaamheid, goed
gedrag van de laatste Schoolcom-
mislfie en Predikant waar de appli-
cant werkzaam was, en lidmaatschap
eener Protestantsche Kerk zullen
door den ondergeteekende inge-
wac~t worden t ot op :H~ Januari
J89S.

Werkzaamheden te boginnen in-
die~ mogelijk: op 16 Februari 1898.

S~8 £120 per jaar en de
scbQolgelden.

~jk:e reiskosten, gestaafd door
. worden vergoed.

- De geslaagde applicant
zich voorzien vali een onder-

_,ii ....... 2de Klas spoorweg certifi-
om tegen ha1fprijs te reizen.

P. C. VA:'f ZIJL,
~ec. Sch. Com.

ANDREW GEORG! HENRY Tr.:rllEs,
Bxsn, JONES.AFRIKAANSCHE l CYCLE

CORPORATIE. .!fdeelingsraad Barkly Oost-KENNISGEVING.Hoofd Konfoor Depot;
HOEk VAN

St. GEORGEEN WATERmT
T~ Depotn STRATEN,

~~. lliPSTAD.

0"1
~

SCHU'ITERKOOPING.
rI~E worden verkocht uit het IChut te

Kromdraai, op den 29aten Jan.
189~, indien niet vroeger geloet :-
1 001, rechter oor stomp, Bnijtje voor; 1
ooi, winkelhaak voor, rechteroor half maan
achter, linkeroor winkelhaak achter, half
maan voor; 1 IIChur, linkeroor zwavel-
sturt, winkelhaak voor; 1 .ichaap, linker.
oor dobbelateeu, rech~ winkelhaak
voor; looi, linkeroor winkelhaak voor,
half maan achter, recht«-oor winJtelhaak
achter, half maan voor; 1 ooi, rechteroor
zwavelsteart, linkeroor }ja.U maan voo r
looi, recbteroor alip, linkeroor zwa.vel·
tita.&rt, winkelbaak achter; 1 ooi, winkel-
haak voor, half maan &ahter, se-
letterd JN; looi, rechteroor awavel.
staart, half maan voor, geletterd WB;
1 schaap, rechteroor awavelstaart, half
maan achter, geletterd W,B.; ) IChup
rechteroor zwavellitaart, linkeroor ,"nkel:
huk voor; 1 ooi, stukkend. merken' 1
schaap, linkeroor zwanlatu.rt, euij'je
achter recl.teroor, knip V voor; 1 ooi, 1
lam, rechteroor, 8nijtje voor, linkeroor
kn:ip.v achter; lechaap, rechteroor stomp:
BnlJtJe voor, ~Ietterd J.E. i 1 ooi, 1 lam
rechteroor, winkelhaak achter, balf mUIl
voor linkeroor, ac:huina achter; looi, I lam
linkeroor dobbelsteen, }echteroor half ~
voor V.; looi, I lam, linker oor winkelhaak
achter rechteroor, half maan achter· 1
schaap, rechteroor slip, linkeroor .wa'T8I-
staart; lechaap, linkerour winkelhaak voor
half maan achter V.V. '

J. .1. VAN, ZYL,
Schutmeester.

Kromdraai, 29 December 1897,

ROYAL
TALBOT

CYCLES.
Van af £t6 tol £25-

ROYBRS,- TRIUIPBS,~OOLODW
CLEYBWD8, YIIIIGs.BENOODIGD

Onderwijzer (Ongehuwd) "V I KIN G."
ON GESUIKERDE

VOOR IJt;

MELIf.;RONDGAANDE SCHOOL
'n

BL08ITUII, It ZudriY1er, dlst. WlIBURG,
15 Minuten te paard vun

VKNTERSBURG WE(;·8TATIE, VAN wege de nabijheid der
Runderpest, is .. Viking" de

eenige Melk die met veiligheid kan
worden gebruikt.

Geprepareerd van de keurigste
Melk uit de Noorweegsche Hoog-
landen (de beste weivelden in de ge-
heele wereld) iR dew klasse rijker in
Room dan alle anderen, is meer
voedzaam en wordt gcmakkelijker
verteerd, en daar" het heeletaaal
bevrijd i., "an toegevoegde suiker,
kali het g't>uul'cDde het dagelijksene
verbruik niet van gewone melk
worden onderscheidene.

Deze pas-geintroduceerde Lek-
kernij mag verkregen worden bij
alle kruideniers, of in het groot van DE volgende Bessie zal geopend

, worden op den laten Febru-
arr, 1898. De Studie cursus sluit
in Landbouw, Veeteelt, Zuivelboer-
derij, Wijubouwkunde, het maken
van WijD, Vruchten Cultuur Vee-
artseDijkunde,. Scheikunde,' Bota-
nie, Landmeetkunde, Boekhouden,
Rekenkunde, Engelsch, Hollandseh
en Timmermanswerk.
..Eenige beurzen van £25 per jaar

ZIJntoegestaan, aan zonen van ouden
nit:t in gegoede omstandigheden.

Vrije n.iskaartjes over de Gou-
vernements Spoorwegen zijn toeJe-
staan aan,Studenten volKens Gouver-
nements Kennisgeving '"No. 888 van
1896.

Voor Prospectus en verde", bij-
zonderheden, doe aanzoek bij A. C.
MA.cDoNAI,fl, ~rende Principaal
der School.

,-

AYPLICATIE~ voor bovenge-
• noemde hetrekkitlg, verge-

zeld van de hij de wet vereisehte
getuigschirt.cn van hokwanmheid,
goed gedrag vau dl' laatst!' school-
commissie en pl·otl1kant waar appli-
cantl werkzaam was, en lidmaat-
echrql eener ProtestaDtsche Kerk
zuU~n door den ondL'rgett>ekende

, ingewacht, worden tot op den :;Osten
Jnn~ari 1898.

W~rkzaalDhedeu te beginnen op
1 M~rt 1898,

Salaris £ 120 per jaar en de
schoolgeldeD.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N;B. - De ge::;laagdl' applicant.
moe' zich voorzien vali een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caat om tegen half-prijs te reizen.

Ds. C. J. S:"lJ)IH,
Voorz. Sch. Com.

VI'ntf'rsbnrg, :W Dec. 1~~Iï. OP den 23sten December 1.1. van
den ondergetRekf'JHlc cpn

Rood Schimmel Merrie Paul'd, 2
ja:"pn ond.

Schutmeesters en anueren ~)ij
wien gemeld diM' aangekotnen IS,
Wet'S wo good kenni::; W geven aan
den ondergeteekeDde,

BAREND VON TUBBERGH.
Uitkijk, p,k. Moorreesburg,

5 Januari 1898.

Gouvernements Land- en
Wijnbouw School, Stellen-

bosch.

ROBERTSOH EH CHAMBERLAIN
HOUT· STRAAT,

KAAPSTAD
---_- ~-, ,----

: SCHUTBERICHT.
'I,. .

GRIKW.\ST.\V.i _

TE worden vel'kocht (lP :!>! Januari
, 1898, indien niét tevoren I'l"lost: 1

wit rqia psard. " j_r oud,
: W, P .JOllBERT,

Schutmeestel

. - . -~-

l{ENNISGEVINO ..

THB

SCHUTVERKOOPING. ~i,

'11E wor Jen "erkocht nit het IChut te
..l. Merton, op den 2!J Januari 1898;
indien nM "roeger gelOlJt: -1 bl'11in
merrie ,.enieD, 1jaar ond ; 1ooi, linke~
lDijtje IIIChter. half maan ,.oOf, recht.eroor
'Dijtje achter j 1 ooi,linkeroor wenkelhaak
acbter, rechteroer bAlf maan achter,
aeletterd onduidelijk'; looi, linkl'loot
Itomp, 11Ip, half.maan voor, rechteroof
winkelhaak achter, geletterd N; 1 001, --....;.--~---...;..-----_.;.- .......... -------- ......---
llnkeroor balf maan ,.oor en achter,
recJlteroor 8tomp, balf mam achter, roode
letteronduideJijk j 1 ool,liDk..-,or winkel-
~k acbter, rechter oo..-oDiP;' balf maan
voor; roode .... ODdul.liJk i 'looi,
linkeroor winkelhaak achter. I:"eChteroor
lIWalawaturl, leUer onduJdelijk; 1 ooi
li!lkeroor, IICbnine voor, balf JD8IUl acMer,
rechteroor .u.mp, baU maan ,.oor, letter
onduidelijk; looi, linkelÓOr .tomp, half
maan voor, rechteroor IIlp; 1 ooi, linker~
oor yakeekei, rechteroor winkelhaak voor,
half maan achter, geletterd N; 1 001,
linkeroor Iltomp half maan achter, rechter-
oor onl8merltd; 1 jong IChaap, linkeroor
slip, rechteroor zwaluwstaart, balf mUil
voor. letter onduidelijk; ljonge hamel.
linkeroor awaluWlltaarl, rechteroor half
maan voor en achter. gelettBrd N; 1 001,
lijnkeroor oDgellierkt, rechtereor stomp,
half maan ,.oor, gelt.tterd W W met;
I law, linkeroor, half maan achter, rechter.
oor, half maan voor; 1 lam, linkeroor
zwalnwataan, snlJtje achter, rechteroor
ongemerkt; 1hamel, linkeroor winkelhaak
achter, rechteroor dobbelsteen, geletterd
CL; 1 hamel, linkeroor winkelhaak
"ter, recbt.eroor &Chnins ,.oor.

G. F HENNlNG,

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
ONWAARSCHIJNLIJl{.

op Iut.t
8. EDwD. SHA WK,

8ee~t.ariJ.

GELIJKE "
li[UZ', F "TSOEN EN MAKEN ONOVERTftOFFEfl.

,---'-----
Onze ZOMER VOORRAAD is a.pgekoDlen Kharki, Flanel

en Tweed Pakken OD allerlei Kleederen'voor Mannen ~ Jongens.

A.
voor eD )
heer P. J.
in bO he,

De EDa
motie, ••
beToad, D

~ afko
'_e iD E
'-heD
wij teren
moetea ..

Had IH
dAD WU
WU om 0
land te kI
iD vrede 81

Schutmeester .
MertoD,
1 Jan.ari 1898.

" J. q. SMITH & Co.,
[JZCf, Kool enT.~_,en

'.q~ONll~lIN AMERIKM.MSCH;WAQENH8UT, ...
STOOM ZAAGMOLENS,

TIrCj:traat en Rtebeeks ,Pleme

u '.'

DI1iaioui_dl. Barkly-NOTICE._....._.
POUND SALE.---TO be Sold out of thlePollDd, at Krom-

draai, on Jantlari _, 1898, if not
previolUll, rel...... :-1 right ear
stump, m)'tje in bont: 1 square in
fl'ODt, right ear balfmoon beIliDd, left ear
lIquare behiad, halfmoon ua frgJt\; 1 sheep,
left ear 8wallowtail, eqlW'8 ill front; 1
8~p, left ear doWJelsteen, right .. sqlW'8
in front; 1 lI'We,leU ear &quare III front,
halfmooll behind, right ear IIqU&I'O behind, -.,.--------------------------- ..£~:t~¥i5€pfuheiniogsMateriaalt_ Kostprijs:
~~:!i.'Q!~*i:t!t~i;~:r;J EEN ,B.U"I·T'V.-6· ·B'W~.'O'N','E 'I7'~'N".S.
1 .heep, right ear Iwallowtail, balfmd \ . .' .... :OL~ . . .', . . " ..... ~
behind. letteN WB; 1 8heel." right Ml' " •=~1.1i.?;;f?e Kaapsche ~oloniS&tie 1ll18tachappij in I . Wu,WI.·LlH.

V front; 1 ewe, l.lamb, n~ht ear IUljtJ8 lENE groote voorraad is in onze hanten geetéld, eo wij hebben be-
froat, left Ml' kuip V behind i 1 aheep, al ten d 1 = kt" 1..riah.t Ml' .tump, .n1tje front, letterecl..lE, JL 0 eze ve n 011 PlVs te rA.oopen, n.L : . i
1 ewe, 1 lamb, right ear sqaa.re behind, ZWare Drieboe e Uzeren Palen geschikt voor gladde en V~ LZJ_
m091l front, left ear IChuw '; 1 ,~oorndraad, 15/6 per doBiJn. V'·ovrv
.... 1 '-b, lolt - ~b"" ......i en Jtrammen '--""-d slech"'a voor d t 5/- A ollU" MAILDIENST
ear hrJfmoon front, knip V; ewe, 1 .....~ MI oorndraad, per . i --- .
lamb, left Ml' equare behind, . 'Ml' '. ' mOlIMtOA~;' .-.mr npv
haJfmooD behind; 1 aheep, righ ear .lip en (m het midden) 217-stuk.. . ',;ar::;.,~~
left .ear Iwallowtail; 1 ~hee , .left ear B ~ met 2 dubbele staanden, 30/- per stuk. ' . i_""""';

aquare, front, haIfmoon bebin kmp V. V. Dub • Hekken," voet en 12 voet met pilaren, hangboomen, en :n- M ~ .. """"""j ....
J. A. V N ZYL, kompleet, £6 121. 6d. ~ Fn.,..,__ ~

Gladde..Zw.......- Staal n-a •.A , ~O per ton. .v~CIIIl ~ lf ..'I ••1'1"'"' .... &~ ~ 'av ~ ala 0DiIIr ... lt .. -.,..----- - 1008 DQRI.6'WJ).

KO~Hen DIXIE, .Kaapstad. :~:;_im~x.ë)~.:::::
'\ ,. 23-UllTAB, &.pt. Traox

. . - .ar. t-KOOR, Kapt. GalJ'FIJI

CU NINGHAM & CORTESE,

-..... 1..... , IIILu PaID
P)GJ(BBOJtBQA8TLK, Kapt. bulULL, OIIItHIlI

~I_.n '
ABUN.=CASTLB, Kapt. WIllO.. , _Utot I

F
DOtJN.B ~ Kapt. ST4lIlllfUET

17 h'br.jaari' '

Voor Y~t of PUIage 1'W1'08ffe me!
lIieh bij ~ A3e*Jl :aD de CASTLB
KAJ~ JLUlfSCliAPPIl, (Bpkt).

Kromdl'll&i,
29 December 1897,

AAN Hu . ers, woonachtig te
Kl' t. wordt hiermede

bekend ~ Id dat er van af datum
desers D drenken meer zal
gegeven orden to Klein Ronde
'Bosje.

EURS VAN..CAS- STOOM- ·ENoLl~EHaINI!s.

N,E ~'ALEINGENIEURS
IJ Z R'SMÊDEN-" ,ENZ., ENZ.

\
I . .

Reparatt~ en. bewerking van alle 8OorOOn
I,Jze'- Rfass· en' -J{.operwei'k ondemome~.

-,- __ ----__;.-- r..1'

~j5, KORT~MARKT - STRAAT,
.K.A.A.PSTAD. ':'

'4

\ N. LOUDSER.

A PPLIC.A.TIES·
WORDEN ge~ voor een

-Derde Klu Boerenschool
te Letskraal, Fraserburg. Salaris
~(j. per jaa_r enalIes vrij., Applicaties
te worden mgeaonden met later dan
208ten Jan. 1898. School te
beginnen op bten Feb ..

Adres: W . VAN ASS,
Letakraal, ,

p.O. Riet Vlei,
'Fraserburg Road. KLEIN IN. "AUWKEURIG W.ERK [JN SPEcwrrBI'Pl
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NATAL.
Stead. en Roll.

JIMI' L'jFWIIl·,J""""",,~

~~ ... 1aiI!9~~ t;:;:;.j;;ij,_;:.;
Op de D1onaoheo II, ...,

"Ir)' Eeutp ~~ beb_ 'u)lft
dur niet (I"ftardaeid, eD I.vtlll lij ..
oudeJ'llteunlDg hge1 md

(2) Om ben ta 111& da' bet werk JD Au
be1aDlII 8D da, Ijj" lIIIaOOrell ta ~
Dil blrer w.....teen .. ta JOOdiOa Itu er deel un
IrriJgt &oden nl'ftll'looIt bij bel

(ti) 'Die Uli.uen el1ltl' HOdiUa _rdeD it
groot om bei all.. alloea te drapn , WIJ moete1l
tncMen hier eo dul'm~""" vOt_ te 1iaIID,
en &boo een belin door den .-* Y&D
leifoDderbovd untekweelru, oflahooD ibuw op
zeer kleme lebaal

Han Zula hoofdmaa .temde _r bariodUk toe
met al de y_tchteu en Al lIJn lOOG IUI&I' Kola
zeDden 0IIl he. wMr aan de _"'bM dllWoliik
te lIl&keIl en te begUln-...e1 bet werk oe
hoofdUlanDen dur lOnden afpaatell met MIJ
groot tlllChenk van 19 bOeDdtn ell eene crooie
hoew.. ~heid lIueliemeel, 0IIl lDjj te ...... dat
.h (IewIllig .un dIe ,,00I'&te1l_ biDDen Irort ton
Uit"OOI' te brencen VrOtI heclennamldda(
PllJDen Wil veilia hier te Liyl. un, wur WIJ
yoor eenige ~n moeten nl'~,en De mell
IICbeD IUD blIjde over ODM aanko_t en wjj
hopen buiden ea lIeloo"oll. dat de Hoere 01Ul

rQkelvk 1000"neD aal de .. r daPD Eene IDO
nl~ menIMlhen wonen thaDa -IJ de -wnl(
bUlUn op ons grondJ ell derbalve hehben wu
goede opkom.ten bij Ile aodadl8n.~tlWllen -

VRIJDAG 16v~N JULI
\ de en mooillJke zaken komen op om an orde

te worden I!obracbt &>mmtpn. lieve kinderen
'!lU te mueillJk 'Voor~n man om over te '-liaIen
Ik WO" wel dat oeauge van u viUlClaag bij QlU
"mm om bet alles te IUUlI1Chouwen. Ik .krUi
omtrent pen iijd om te ewn 8u1llJlltgll diJJI8D
zun Uitent belacbelUk Van atle kantel! Iromen
boendere, bokken, en _I aan Dit yoedsel komt
zeer te pu Toor mllne mannen d18 anden_
il'oot Uitgaaf zlln -Men kan lIOn dat blei' thaDa
geene blanke man 11 Het 'PUt mij te MISIen
dat een pdeelte van het WOOnhDII gereed
etaat te ,allen De lIntoen boomen beeinnen te
dragen WLI badden van JIIAI'omtrent SÓ in getal
Andere boomen J">'len ook Van de bleuw
g~m zIJn nOJ eenlgen o,ergeblnen die prachtig
groeien -I k trot hier een kder koren etronk
un met eene lenp op twee duun na 20 't'08t..

EEN BUOM DOOR GOD BEWAARD
Voor dat WIJ Livle&1 oppven ala "rbivf

voor den zendeliD" merkten 14r du TOlt en Ik
onse grond af Het nam ons meer dan twee
dagen De ketting werd lealeept Het werk
WIUl zeer afmattend Op den noordeluken
boek merkten Wil eenen dikken boom Toen
echter waren de Zulu I op de bergen nog niet
..eroveld door de regoonug CD men was Dlol
zoo opgenomcn ermed" dat "'IJ aan onl grond be
palmgen .telden Kort na ona "ertrek kapte
Iemand al de boomen ID die .treek af om tum te
wakon onder andoren oek dien boom die ala
boek baak diende Vaodaall meeat Ik d. lIJn
bebben Tot mIJne onteteftenll an bet begiD
moest ik l.I"n dat de boom Uil den weg werd ge-
rUimd door een of aud.re .erkeerdgezlDde -De
kanderen kllDnen begrIJpen hoe blIjde OD dank
baar ik wu toen ik met eene bU den Telten boom
aankwam llV werd af gekapt. en de Heer h.t
bem vallen niet merk naar het "bo.en dUi koDden
10' LI zeker 'IIn d"t dese de Telte boom wa.;

Z,\l EBDA(. 17DUi Jt:LI
Drie 'paren werden \&ndaag m bet buweluk

beV8lltlgd BenJamlu de oodcrwl}Hr entier
"IelUI zorg het werk bier 11 en twee andereo
De brUiloften worden IDden avond gevierd Ik
het ecu ltok slacbten en pap kooken on wIJ
bracbten eenen genoogelllken avond door
De Temchtmgell werden met het Zingen van
goesteluke hederen tim elllde gebracht tegen
81O LorI •• O W

Got ... n JC
A.l_·" .. II:
ser ...01. J
~ ... J'
0aI1oa. r Jl:
N....BA
Bammood
WB
R-.dIcMe, C

Yp C'»p,o ltul"",
WJlll!0IJl11t11r.... " .. til blifveu durIláfiabó weRlch ~ anu
• J'OIjIf do 8.8: J}I,mu. 11) dg
was .... 1IUIIl baar to Moren
~_U1"",t- ...k
brieftD uii ,... ,..terJanrl. De
met mil bIiIcIIenAllnkllillil
... limf Jinei 111ft de Mljde

Binndal door de ""elMion
lIehnclK .11'ChD .oor eeue buiten.,Il~lb::~
Nekotr\- (}od 1IlIeI' bet geloof nle$ bele
gemaak&. De ..... n &\in reedt IJ"voimd voor
bet ,.boaw Later tchl'lJ fik u .weer dlU1l'Om
tren&. Ik ont'I'IDI ook he, volgena briefje '!'aD

een Jonl'Dt,. -
, Dear 811'-1 lID thlnklllii and prayUlg fQr

you ev_' 8undaYID Churcb, wbeD 0111')iinIlter
ReT 11 pra7IDI ID what atate you are
working for God lIr Vlok, a pdual SUDday
School oQllecdon 11 mede tOi wbo II
teached til be Il m-0nar,l', he WIll shortly bo
one amoni the UftIr nahon bnngtng them to
the {OO~ of J_.. Mr Vlok 1 heve to infurm
you that we are "uftenng terribly from beat
and drouaht no raID Dot for three mont'" yet
The locutta ~ near too. Mr V , I dODt know
you end I dou't suppose you koow mo I (Iet
to read sueh a lot of :MiIelonarr books tbat I
IUYMllftlllnk bow bard you bave It !'lo 1 don t
mind dOInIl fOU any kind of favour or lIendll1g
you auy thing you wleb to ba'l'e wbat you
cannot I{et tbere You may JUit let me know
and I will forward Immedaate wbat you uk for
I bave lond you by thll mail some newapapen
whlcb 'ou may .- yoll1' linte wltb UI roadiug
them Mr V I want to inform you thet 1 am
8 and 1 would like to bave some of
yOllT kingdom'. no matter wbat klOd I
promise to eend yon wbatever book or new
paper 'ou prefer to bave when I receive &11"10'"

on tblA letter Try Illd do ,"our be.t anJ Houd
what you cao lf you pl"""e •

Ik laat bet aan n over DID hot bnef)e te entl
I188rcn on hoop dat de goedo boedalllghedell
navolging zullen 'Illdon bU IlUmmlgen uwer
PMt ecbter boter op voor uwe beurtlJ811dan bV •
(Jeeft ze met lOO I!eheel ID de banden yan een
Zeilde lang 10 MIdJen Afrika' Voor Ik ,enrok
kwamen van ,le meIl8Chen weer bIJeen voor
eenen dienst Na den dlen.t bleef een a&JIZlen
I ,k getal SItten om III de BUbel klu te worden
0j,genomen Laat.llte Jaaf In Ootober werd die
k as hegOllnen met /d penonen en ZII IS nu
aan gegromd tot ,l, '" (Ij oul,g lie leden van
die kl.... ,erlangen den Heel e alleen te dienen
en ZI!II Woord tu geboor£lllleu

Op onze I~ ugrelA na&I' Malembo ontmoeite Ik
:\11' D""t ,le magIlItraat te Fort Johuston (Zuu}
elIId" mil het meer) dlC o'or kwam om eeOl!!e
ern.t ~e grtenn 'eroorzaakt door een IlUldaat
te ,verwe"en en IQ urder te stellen Du, eoldaat
vbrulkto do kat. op oagen houtje op de

~uggen dllf Kaff"J't< brandde een 'Lantal hw.en
af en \erzof1!dc IJCb goed met bokken en
bocndel't! .Iso< k lIIet kl~eren DlUlr .."le
grlOven en get«:lnllen verder ZUId en te Mlllem!'"
10' Lren besloot III DIet Dl II naar Malem},o te gaan
WMl' w'l Zaterdaga' oud III \lu[Jghcld &al kw unen
-Mr U""I Wllhgde III om ~llLandll!!de zUt u te
behandelen Alzoo werden WIl lttovoorregt een
volle en gezegonde week aau bet meer 10 gezond
heid te .Iulten

ZO:-'OAt. III l:S Jl 1.1
[e lIlalembo net noogs biduur VI~rd door

\Iu.,ri geleld 1ugoll II uur ,ou.nllddag w....
hut rlUlIIe gd>611Wgoed gc, uld De aa",lacht
w"," zoor IoOCleIIden kmderen de Hoere Je,uA
zegendo Zl]n Woord wallt In den oamlddag wa.ren
d Lar Illet mIOder da.1l '~g"""" dlO :LII.lI.oekde-
d~u om zicb bl! de B lbelkllU! lUInle .Imten Het
onderwerp ID den morgen wa_ De weg d""
leven. ell ,le wug d... dooJ. \\ elke kl""t !,'ll )
\fa. de vraag De kla.. bier te Malemho "erd
lttogollllen met 14 leden en telt thall. 6~ leden -
t BoompJe d68 E\&ng.hes glOeit un de takje.
befPllnen Zlcb UIttebreIden Hldt heve JOlige
,nenden, opdat gIJ firn' I' w..rken d8l! Heeren
bmncll kort lOogt vernemell -Zondagavond
werden de heer Beot en Ik zeer geltlcbt door
een prook van w"lsn d. CH' pur~eon 0' er
de woorden - W.,..,t ook gIJ berClJ ED ~er
gezegende ru.Wag werd abzoo "cer te Malcm
bo doorgebracht

MAA.~DA(, l:lnu Jl: LI
(.I.teren bad "'Ir Deo!tkoort.ll doeh"IlJj VllllJaag

geheel borIJteld wo dat hIJ w. rk k Il d >en
\ro~g nam)rglll (,nrlMllcr",t '''lien Il: II) fu
1ll\(Ilt.:l1 ImH lItth: I t B~~tll:(111 ) ~tt 11

I UI C gt~4,;\t:l1 I CIII \UOI L.t lu~~t.: I li I II J40

tor Ic ~"Juldl~ "'!Jn uLl<l'makwa. !Il Il<el gUIl"I."
~ , / do kw....rI.ilcbt<éI wcnl I'"crocpcn
I'U llChuldlg I",vonden lltl<pr ... k van d, n heer
lIe.t ~amnll heeft, erkeerd gehandel.1 en .al
DIet Ianier In dit dllltnct gelat ..," "orden Hl]
lt taaIei.. ""h ..devcrll ,.,nmg aa I hen .he hel
z"ur.lO blon \an nlll 'Clde II I clal ~~I ull
CtIl gt!l\uchte pak '''"en met do k ,I. zou
kilgeIl \1 het werk was IOcr he\Tcdlgcnd
DCIe 1!.. j,eurtoUls hoeft het ..olk \Ve!I' nau wer
aan de ~'t"dlllg verbouden IX hOOIUctit maak ....
eli' zoor gUIl""gen ludruk ,.1' du Ililooorhugcli
H I .trool t cr naar ze g ..,u Le lttohaudelcn ~ Il

a fiool der Zitting glOgcli "'I uiteen en kre"lI:
Ik oouige >ogeniJhkkeu 'au rutil lum8nd
trachtte m" undaag to bedriegen met oemge
.,.""hen Hil werd uitgevonden en "at .. lUI hU
beschaamd Ik hoop bU leerde een g<~.,jeIc,

DI:SSDAG 13ut ~ Jl LI
\ roeg , ..nmorgen ,crtrok de magl.traai Il III

• ori Jobn.ton Ik iJleef nog ,andmag over om
hel "on eli ander III bellll'i der tCDdlllg I I OId8
te Ilengcu Gedurende den nacbi """ cl ~..,n
groot 1..10'= nab, het hUI' gemaakt door ,rilde
dh Iell Men \"eronde",telde d"t eamge woh en
een JOlige z~koe lII.upaklen "olgen. gelegde
der Kaffers IS de.e de I'llUIt. waar dr Ln lIlg
oIolle het eel"l!t I", hot meer aankwam HlCr
le Malembo kampeerde hIJ N n of iwee nacbten
onder ej)H'ge pracbttge boomen ltll onze zend
lllghuizen De.tlld. woonde hier zo zeggen
d oudo K ..tfel"l! eene kOOlulJln Dr LI' mg
"' ,It t flllil tot groole verwonderlDg ~an
ha lr \ lk I1llcht"'8 stampelI /,o(laJ ... h lt t,; l'I.la\ un
)'" hten tc ti "'II I)n Il "I' wld", lu dr iL • lt tul
IJl LI ~~U till k meu "annccr ur get nc '" ~\CJl

mCt;l1 l.ullell lil" "U_lI)uel ouk ju ~ruvLcll 7.ullcu
III eten arbcldclI En:tu t kill tur~1J \ ln la \~
le,eu tic men!lt:Ocn h.el In de 'Cf\lIlltlig 'all de
" ",rd"l! vali dl Ll\ lIIg,tom Uohlllg" k" am
Ik "I' e~ne thau" nllddd Jarige \"TOUW !lf die
h, ut • praapte I wee Jaren geleden .)u het
"K r haar e'Cn onnatuurlIk gewee.i • In zulk.
le duen 1lJ. het zou '[Jn voor lady t;prJgI! een
bundel hout op het huufd d >ur Kaapo<t.d.
,tr:1I011 t" dragen lil ~ut th lil' kiez<ln
tUSIIchen zelf gaan hout h.áleD of wuder \ uur
iJIlJvoll Het w'" baar fIl~ wo erg aangenaam
mIJ te Ziell UIII tot dr I uIDgtltone terug te
komen 'an Malembo omtrent dne UI lIen
IJlnnensland. 18 de pla.~ts \Vllar de.t"d. ""n
katl erkra ..1 "aJ! waar de dr ook cell'lle dageu
kl1lDpeerdg Ik bezocht andaag van de oud.te
lrnffel"l! hICr maar trof lllemand aan ,he dr
LlvlUgst<lne pefllOOnll)k bad gezien

\VoE:SsDAG 141f~ Jl II
Daar ,k ZQuJug tc LI' lezl wezen m._t verlink

ken W I oanmorgen ,an Malembo \\ I • ,n 'all
avond hIer te Nder.a bil eClllge kmlen "aar Wil
waanochillllnk ook blllnen kort l.end'"I:"erk
zullen en kunDen beglDnen -, andaag Wil!! eell
dag "\Jl Vllrmoelenl" Het land IJl IMg vele
boonren ZO<lwann en groote ",,,,eh ,-ureu -HIJ
den ."oml god.dlenst k .... m een ~t aantal
mell""hen !,I]~n eli Ik h"d de golegcllhmd heu
I ct (!:\Iulgehe te vcrk JIIdl~1Il Do lIIen!lt:hclI
" 'rl< udcllfk ,k kreef( het gcw nc ..".d ouk

van 0('1' Il ~II lt..r en t uflloC etCHI d" I ew I"" der
W \J\.det.!rlUg: IJl !uer lalikolUli.t \ all I ta.., za.gell
lO' , pral htll.!c ,lleep UZI I, Ik m....kle p ht, I
.t.1O lIluar het geluklc UI) lliet or lell all te
dood!"

-Kamer van koophandel.
D1;w~ lO JAN - (Rmt..r) - Op eene

vert.ecenwoordlgende VOl'" ideri
nD koophandel bedeD "eho I i
hll ..all onneeocbe vrach I
Een ..->IUtI8 werd
dllf.renll""le tane' en
van dpe<llale tane' en
Dlale producten eli een I
s toornbooteu De kamer \ t
heJan!! van N at.~l zou '\lU
teu Ka"poLad lip 'rlldago,
'0 ,Jat ~ataIACh~ brteven lilt! cl

mailboot bean t .. oord kUllll~n worUt

ZATBBDAG 2UTB1f lt1LL
~ te J[potl'Iera. Ik liet eie1II~-'"

we.. d.e wfl kWamOa. BH unkom • .....
O1IItre11l 40 'frouwen, nwmen, eD kir. ....
OlD MM plaate Iolbooa te kappen ,IIO!' C
J[~el'l bed ee"a een bUkc JIIlIIIIIelbiI a.. te
LiTleal o,erleed De pbullWU ..... CIOOr
willen den riiaDdelillr«~ IaoaUlS oomuiafJtbcand- .l(II· ftl'linira de 1IMI*bell da, W'lJ
weer moeten lw_u, 0. kbuferen aa1Ien boone
of wIJ dit Jaar DUf J[JI'l!Id- auU.. ---
Kr W Kurray en )Ir Da ToihlJll _teIDd 081
bier of in da óbljheid .. Ilt ,ia&ie te ~ DI
aankomst YaD De A. C )(1IIT&Y Bel II mud
bier, ell de tdaa" 1IOhjjD'''' p.o.acle

ZONDAG 2l)D&1II JULI
Tame1ltke opkoml "1IlJI1OIPI1 Voor bet

o...."e bracht ik eeDOll ltilIeD natd., door
Miuchi.n aal het Gods wil w_ 4a& dar
weer eone .teUe pbouwd al worden. GroDd
bebben wu dur Water IlraabiJ, .., ba .. t
op de .tatie gebracht worden. Brandlioat en
bou w materiaal aun nr m de bergen - ooetea
naar Li"Ieu. JleuacbeD altHB dui' ook
gonoeg 111 de onmidieIlJke nabUheHl an Yelder
af

U_mkelu

PI631dentsverkitlziu5t

Br._w..
Lo"" pt EI".·",

B " l\olUll&ll
Onoalr H.. •

a Ha,.de Cal.
MI G W.lk .. OadtabOOln
TW .... Do
Bo Jacdlne K"plO~.Af
ktOB Tran Du
B ArCIerae Do

1Bdl II: 8rtn1'o Catbcnrt

F0.". 81D'lOD.! "U
o Crebb Pt Eh ... ",

T"'waiU S-u'orl IIol

8 Bell V .. worsc.d
lP..,_. Kaapecb. Afd

!I.I. - JI'I(I8iMie Kupeu..'HII __ Dordrecll
ImpLife .. Pt Bliub. h
P Boes Stellenb< 'Cb1 JtJaa __ •

IIlddelbur
BctuIllJ CO PI. K'" t... n

I.A._ eo--
II: p.. br 811B01l1-Iltb

Boa .. ftrMftlr Kupod. Af]

H Tat' Ult .... b~r
ar.t_1 lloaelbu
"A.I._ ....... It.,,,,,, ',A 'I
I ..",...-nltr O... f! Il. ,ot

J Retief " .. I
J Voloken Kaapo""'l

A Mei""" Cradoca;
8A~t T.. k.a

~ Jllarkn_ Koltat.a ]

~=:"'D.Le Do

Kwhng'
~o~nl Oraal R. t

c-
A. Xl'yn.uw Kaapowl
A Korpa Jr.,..aa
KoIr....,..., OeI'l'ID.a

Do 1I_1,.Ie
Do C&l1'IDI&

00 rala
lICbn.Lian )fjddelburg

G. __ tzl

, 1L Nel ol; CO Olldtahoorll
Ko.traHea
~ Ah ....
)

1 PL EliU.bNh

1 D,

J Pr.tet la

...,......
To....,. wl P
"oI-..ktG •8..... II
8....n,J Jil
BI.el Jl

4H Albert
Do

OE HUOP DOEI' Lf \ jo "

Do

JOIlA,,~r:sBI:H' 8 J.N -De stemming ..oor
pre,"dentaverklezlDl werd heden voortg618t
Er scheen een groote be;reerte te welen 0111
te J:a&n sternmen De politie I1'llAbet grooter
leel 'an den morgen bozlg te Itemmen, mur
later III den morgen zocht een IIroot lotal
kiezer. it,. ~all~ tot do stembus De ouder
.teunen 'Ul dell heer Burger krIJgen bU den
lag meer hoop (lil tell~1l de bnrgen van do
geheime stemmlDg gobrulk maken om huane
boluften te vel hrok..., moet de heer Burger
uen Jioede meerderbeid I" Ugell

III st L\lMI,\(. TI JUU \S:-'E~llI Ra

De grootste opbrengst

J IIA~XF.llfll'U III J" R_ ,t'r) - Iu
Iband met de gl'O'lt.te ophrengst II het boek

hu. I'rad ll~ 1'6cile!tl' u do (piJrenghl IU
rt oo te let te .. op eeu I..ntaarn geplakt Bovenop
~.pver"n de ,Iat;;gclt '.11 alle volkeren de
I 'I Il Jack l>llltll<ho en I ranK'aal.ehl "a"U

~ r ,. grO<.le ge".tJI t tat lo op
i 11()tlOon 001wn voorzvr I 't ol

J lIASS'_'111l II) DIo:' -Do 8temmlllg Toor
de ('" .. denrsv .rkICzlUg weid Zaterdagavond
",,,,,Iolen De uII.lag WIUI zeer heYro<ltgend
I 1U7 .tummen werdon Ultg.bracbt Uit een
uogel"ke I ., De schikkingen Yan de amb-
teu rren "aT< n z r gc ct! eu nil" partIJelI zIJn
I-e vredcn [Jc vlldcnlteunenl va I president
Kruger \erklalcl dat b\l meer dan de belft
vali Id t w.. 1 tier .temmen Uitgebracht var
krogelI heoft ter" I Ic Hlenden van deo heOl
Hurgor cell !;eluk.oorllK gevoelen voor bnn
knnrlldaat UItdrukkeu Niets kali met mog ..
, kll<llt! n fIlOlOen worden, or de .crulcnee

Jen ~detl I ebrua •• lO afKeloopou

Crs40crk
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0011•• 0
lbu...u. al C
I'.oat.l
W,'-.Elt
B."-a A
Onm .. oad. J
Rapte.4
CoIe. I' G
lIopMl.l
O.... t.L
M_.8
lDPrk. de G
8Iab_B
al,.~b.8
,... deP
....... '1'
W.l. C
lUai Mae
EP
Q.ort.r. 1 Jf
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Hope TD

Durban ongelukken

~ .. g WTu

Z.4 B

Van avond zUn wu te Dedu. Hot II
onaanllollaam koud Jn de krul wur mlln
teot .taat. lIJn vele &leken. Een nYell tal Al
trachten our Hkom. to. gun OlD Terpleald te
.. urden WIJ zVn nu blJoa tenc· De ___
..'OelrI&Dlrt!~roede eu ook ik om ~r t.o, .watud

)tomen ZOO nr Wal Ood ou ~ :liet
voonpoed jaeeft HIJ one ~ Wij zijn
danklJear Ell Bem -u lof 8Ddiakt.oecetidt-

llVEN AUGUSTUS
"~_..A.n''''_'- JaJi " ......... WOLieve kmJel'8l1 ~erl D JIer~lNJr1f. T

beoft Yeel p1aate lIevooclen -D~ 27Uen JlcqIbiAe, L
vertrokbn wJl 't'&D Dedu, van PI&D SUaM om PreimIlUI 0
dlen l\Ond Uit te blijven II& bei 't'IId--Edater Preton"'; 0
*-t!gen 2 Ullr o.m kreeg ik ~ 'I'aD )(komt Bali ...... F
dat Br du TOI~ ge.aarllJk krUIt wae WD IDIt • .-la, b
lpoeden oua nur de .tatie OD k..-n alhier II1II n.-le, D
kort na donker -Mr W Murrallnrut lA deu OHlbllw.. I J
morgen reuda un en MiN ZoDda(h tepa 1011111' (Ooot.habea. L ,
di8DHUden dil barJr)

En nn hil I. reeds dood en ~ura_1 Hei II Ono',. B 1
wonderink, maar de Heel'9 beeft be, lIedaan, eD ,_. B
wu lun te..,eden, obcboon bet Z'!I'IIAI'II 0111eeu Betel. 1 "
medearbeider af te leven De kinderOD kuu_ WII~ 'I' d 'lW
begrupen hoe "'IIAI' bet moat weHn woor zIJDt ~~ A BG
he\"e ouden broeden, cn ZUiters, om zalk - 8"''''*' j
nrplettere de tvdIDg te lallen moeioo oninD N_'_" al
goll De lieert! heeft anderen pWooei en wil Boos A 0
en zal bet ook aan bon doen - Nud 8 J P
DE HEGRAf ENL<; VAN WIJLEN )[8.. PeIW..rl E

DU TOIT Ne' P W li'
Juli al.kn -Vroei Zaterdag 1DOI'geD Inramen Milj".. I. D

de meDllChen bueen .D 8 uor 'I' In. -w" - lJainIOt- ,r"
groote IICbare blJ88D, olllevHf 700 kaften. Er 1_ W 0
b_hie eone doodacbe stilte op de stetie. r-rie, J
Nauwelijks lOude Iemand gedaobt hebbon III " 10_.1
bnUl, dat er ll\OQ eooe m8aigW meDllCheD bui_ Nel, J ,.
waren -Na de IUluede iIIIIon wu paf wuria Bie."..,"
gevolgd door de '1etHvlot IIChare 'UNl W II'

H" t gr,tf sprak Mr Willie Murray eeD em 1Ieerde •• '1'.
Itlg woord uadat t 8tolfeluk uvereehot In ltJIl ;" H' G C
11I&t.ll1orustplaats Ielegd wu _ eoWT,

De doo4kiet w.. met wIUinnen o.ertrokken, N"-:-
ook de dragen waren In t Wit gekiMd behai... ~ J
Mr Murrav eo ik -Onmiddellik Da do bCIPt.- IlUoba, 1
feuIlI vertrokken Mr Murray en Ha Zondagh JJ,qaam.
Het w.. mu voorwllAl' niet 100 ~ t_ M
alleen acl"er te bill ven -Tegen .. uar 111 daD .... lta. J
namiddag kwam Br " d W sthulHD UIl OlD I1I1ob1., J
eelUge dagen bij mu te blU'VeD-

JULI 30 ES 31
zullen lang te N.!koma ID gedn<I temB gehouden
worden' De dood van oozon broeder b..• ft -
ge"",eDda Ultwerkinl reeda ,ehad, •• al.
arbeiden en ook g.looven wu op I < en
vooral op onze etatie lieden Sou." I 'Van
ben waren aan Mr du TOlt geheebt.", leverden
bewuzen van dlOp leedlleyoel N1III1II r heb Ik
kunnen denken heve kioderen daide lleere bet
,olgendo .lagi<>!fcr cu we'" I tilfIn buil
wu EI..mcn DlOIwcr g4..Jacbt d~~ "" Nelkoma Bou". le 0
zoo ~poedlg een graf zuu I:eplant wordon '- \Ieu," J C
'" II hoven de lloore ui .puu(hg weer eeD ander
arbeilJcr uns zenden om de opene plaats un te
vullen HIJ 111 do Heere llU doet wa, pd IS

10 Z!)ne oogen
lAter Nog bet een en allder Tan mlloe rele

~egtll1 en tWintig malen werd het Evangelie ,er
kondl~d aan 0' er de 3 0< II} m8l111CbelleD boDder
den kwd~'I"ell Mnl"l1 gcrcuod ol'tpveer 295 Het
Helhge A,ondlllaal bediend twee malen Vler
paren UI t huwel"k bevestig<{ OnkoeteD nr
bondeu aan dil reil! .£~ 165

13DE~ tsI::PTEMBER
Ilo I ,er beugt mIJ te zeggen dat Mr F ryhuck

thans bil mn UI Hl) I!ChlJnt &eer teVJ'8tlcll, vol
moed liver en IPwiliigbeid Hil la thans bel"
met de C/a'"!1'III/cJ. taal te loeren. Hij oofeDt l.Ioh
ook tben.m bet meteel werk Wu IPilpen moed
nu de Heel'8 onl bulp geaolldon heeft

De Heere I~ bezag one werl: te usenen Te
'Ilvera werden glIteren (Zondq) 21 heden p-
doopt. HIer te Mkoml hopen WIJ IlOO de Beert
wil 8aosta.anden Zondag 19den deser dIU
Jongen. te dvopen. Dit allee ltemt 0118 ,.-
tot diepe da.nkbaarbelll W V nen de toekOll18t
hoopwl tegemoet, de Hoere sal on. DOl mftOf
dan dit ge'en

Stanley s praatjes
Lon.N, 8JAS - (H k) In L"<' hn f

.... blieeen! III ~ ,tl. II. u cr de 'uuru L
~iWnea van Rbode~,a wlIJt d~ hL"" LI ~I

8tualey wt o'er hel prae bllg kilInaat .n Jl>
, fiMja huntbos ... b<u eu zegt 1.1 h nail over
• ~ .. dal It.t IlIId Ulel ve~1 IIlwJer Tl k aall

f ..... dLll de Tran.' ui U rhepleltcen". ur",!:
... BuJa ... yo naar Be.r. waard r hel laud I'
=Oll voel mU den Rall t • u w r kil ge

la I IJK 1 t: KLERK~n()RI'

J IIA'I'II,RIH IIJ\' -(RrI") - ne
('''Ml lent. elekt.c twgon hetl<Ulte Krug.m,J,u·p
en vo( r lUU' cr men kan opmaken worden de
•Ictllmen gbl Ik "Cldodd

I I ,Ii""n
GOUDOPBRENGST

Rusland en China

• LoJwEN Il J." - (ii ,/ ) - I <le

~enl to P.klll lttorlcht dat L IJlna ccn
a..iIChe Ieeuwg beeft gewelëerJ

R ut r nt
R. I

Z -A REPUBLIEK

Overleden

NYASSALAND.
( T 'v )

ZOSDAG I~Dy.s JULI
Beu groote opkl m.t In den u",middag

vierden wu des Hoeren Helhg A ..ondmaal Na
den dienst waren daar omtrent 37 manoen en
'rouwen die achter ble¥en om oPf8nomen te
worden 111 de Hoorden klu Zij wellllChen
ondel ngt te worden Uit bet woord van God

:MAANDAG 1"D~s JULI
'ltll,ha~"e,dclI I scholen bier We<r gc

p< ltd IUI groot I tCOMho,,1 lIIu"r dlUl cell
unr ,au do .I<ltlc loc"""h t Ik llet g"u.1
kIlIderelI I. gl)(J1 \ urdorlUgeli "Uil llIet wo
be",edl!!CUd "11 Itehltton gebrek aan ""bool
Dlal~lflaal Bil die bUItenlIChool ..oDd Ik een
gl wtc !\Chilie van menscben bJ)OOn 1'1 a Ik
~"....mdlg I had met de kindere a kon Ik toi dl"
.clml cUlt (",J. Woord .preken I el ug te
Lcden ulltlllocl~ Ik )uk de kinderen Villi de
",hool 'I' dc .u.t.e ~lUmlge van de kmderen
.""k"l1 dOli Hacr

IH);SD\t. !\),orD JLLI
"lil mUI CII vertrok Ik , ..n LIVlcll CII ltell

'''U ,,,ond hlCr to l.o " omtrellt 18 muien zUid
vau I e'l'lezl.tatlOn ugekomen Ouk hier heb
bon Wil eene ltUlleus< hool Ik h,eld een dlen.t
III eeu \ an de kralell Do mellllCbell IUlAteren
mooI -Een. voor bIJna een Jmr 00 lO!! maandon
WaM blOr een blanken zendelIDg Hier vond lk
de arme menI\( beo ook lil eene nauwte De
regeennIl gebood ben bet pad open te kappen
eli bun elg ..n konUlglD op ae bergen rond bood
I\( hlLpl'el'lldal zIJ paleu en gma mOOllten brengon
oDl de hoofdlltad te hdpen bou weD en bovBn
dien llIoc~n Z'I hunne hutbelaatlng betalen
~ oeh do regeenng nocb bunne konlDglu betaalt
hell TANDEN !l!

R""pl"" d. A
COO .. r..... M
Glbb. AJ
Aahf,,", 11'
Jr.,n", A 0
t1e •..,bec A
Fair_u.... A.
!tuatea, IIOM

Regen te RIchmond
)llUUIO)D S J \~ -(J. / ) :-cJcrt ,rocg

desen motgen Yilllt. n zware r(g~n~ IK r ht!t gl.:

laeelc di. tn k t

Fraale roge nl';

VElOITF.R51AI\ J" ('I ).
daoRtrmgende regen IS hll r gevallen
loopt Dit Veld dvor~la(htll g

Een stormvlaag

KUIDF.IIUY WJI" -(Iv) I,n
"_lilk~ .torm 1"'""t"ld, 'er het KlldJm
lIiiatrild op Zaterdag oug~\ eer l I I t.r , hl
:5a"'U Bi,er"'nweg "erd Ic lelegra"f II n (JUr=. 1]001 eene korte dlOtAntle en ecn groot

g;oouw wer I omver gerukt Lun gc
van het compound en andere ~ebou"en

op de O~"lakt.. In verband met d Lel~<.tcr
.t!I1JII. wer!len erg beschadigd m....r de m I

! operat_ werden In geen opZIcht ge_tremt!
~~

.TANDEN!
TANDEN!!Storm en regen

, LuLY \\ UH I) J.~ - lR ) I en
."...lijk •• torm trok Zaterdagnacht 0 er dHe
lbWen, waardoor gr I()Le ,hade ulOgonehl

~hpdam en op andere rlaal'cn ~ en
behooren t.: aan de lllce~tel Dlaat

~rd omgliwllald len< I het ompound
.... dealen !!Chadc leden Heden d....lde
... pl'M'blig. regen neder 0' I r. <ru, men le het
6Irp. ~ regen "' bllnt algemeen ~ewee.<t te
... m alle Jeelen vali de afd"",hng cu m<I Ter
...,_, ds~ d. droogte opgeltruken •

Bidt voor one •
Uw Zendeling

T C BoTHA VLOlt

WOENSDAG 218TF.NJl' LI
DRilT (,owa zoo ,er ~an on. lil en nab!) de

Z 1 M legt oo..loten wy Tanmorgen dat Ik
de zend cim gen ,an Ilenoemde zendIng zou
gaan zien ten ewde te weten te komen of ZIJ
geWillig zun het werk te l.owa onr te nemen eo
mctepll I" e onderwilze", te zenden om het
hch. ,Iwerk te lllJgllln,n De boofdmannen
wtren 'c\lcJcn d"tl '11 llulJelnk Deen boe

1~ Wt g ( u" I I;, 'lnotgens kwalU Ik
• aar d. ,talle der Z I M Oe heeren c,rabam
ell LOlig "arelI ge" dhg en wo he~loten "II
.andalll( dal \\ U Ulllrl!eu twee ull.lcrw!)zen; d ... r
zullen pl""t~en en onze t\fee zond Ik naar Kub
om ,le werkzaamheden daar te begmuen \ all
avond II"f Ik Iller bn :IIr (.rahalD eu ~1.,.
WiltOOn ZII ZIlU lAlOrvflendeluk Uot III aan
gen lam we, r bil andore vncnden te komen Het
.. erk de~ lJeeren breldt ZIch hier ouk uil
IInnne groote Ulilócbrelde koffie tu men Iuden
iJltter aall droogte

DO'" DERDA.G ~b!n:s Jl LI
\ ana,ond .... D Ik op de bergen CDgeniet nU

we. I' 88:1 beerink klimaat Vanmorgen vor
trok Ik \ all Oomlto de statae van Mr Graham
ell vertoefde bl) eene andere ltatle bebl)()reude
aan de &hot.llcbe Baptiste Induetneele Zenc!mg
Ook daar genoot Ik de vneDdIUkheld der zende
hngeD Sntherland dl" aan het hoofd der zendmg
'" k .. am met m" 10 den namiddag tot op de
hergon Bil Naml~Dgem de groote kODlnlJln
\an een ged.,elte der veroverde Zulus, hlo ..en
W'I \OOr den llliddag Tegen drie unr vorlrok
hll De landeren wllen ..erwonderd wesen te
booren dat Mr S achter eene blanke dame Will!
die de zending ..ellaten bad eli op elgell<' ver
antwoorueh,kbeld Wil zendll1g werk doen ZIJ
18 lo Ina twee dagrClzen 'er geglaan van andere
wndcltll6tln 10en lI] aankwllm waar ~'I
dil\'IIt 7.Cndlllg" erk te d c>en w6lgcrde" d,
kull~... I"",r te ou t, "ngen on bondell ,an h lf~

[><:rl>OO1I1Ik. j' IIgell" ZII h 1.1 gooI! voed:;cl hl
li' h "dicIllIe dl"'11 , II knlfer mielIe pap
I", cu "k hedt lil geen lumeu ,m mtldc te
kou('ell uf de k \I[e •• uu zulke gekkon wu 1,,"
1.I1n om '-001' h""r voornlet te .. "rken \\ 1\
hoorden tuen dat .'1 111 ge' aar un ha...r ),,<eT!
'crkeerrle '00 I","loteu de zcndehngcu dat Mr
~ ballr zal gaau terug balen

Kt)"'I'('[~ ~AMLE:S(,E'J
" cell wer groot ~nlUw.perllOOn om Iren t fl'
JUlell .ud ZIJ heeft haar eeu groot hU18laten
bouwen van net en 1'l1len :Su de butbelaitJlIl
opgelegrl I~ bouwen de kaften! grootor hUizen
met afdeelangen );aruleDgem Il! nog ..nende
liJk !!eLlml Jell"no onze lenaIng en geeft. bare
tOC8temDllllg dat WIJ zendmgwerk doen kunnen
op het hooge land onder bur Tolk Voor '-an
avond "In '11"1mn bil de boofdstad geksmpeerd
mur ceOlge mlllen weg

'RJJDAG 23STD JlLI
Vandaag reisden Wil west yoor omtreot. 20

muien blDnenlands ID Portupeach gebied om
een belangrtlk boofdman te IltD -Wil gmaen
door dIcht bevolkte streken en moeeten ook oyer
d" Rlbvubwl flVler Deae nVler heeft _ ge
""luooenl& -Dne Jilien aeledeu toen bei groote
opperhoofd (;llIkuti overleed. werd %[1 verdoopt
baar tegenwoordtg name 1& Mawe ToeD
Chlkn'l overleed w..rd h" eent IJl een *,,1. vel
(zak gealacht) I_token an toen op een klip In
do Beb't'UbWl verbrud, tieD dIPa 11& ~dood
T.,.llJkangd werd ook eeulWlÁ(joucen da keel
afpaneden en het 1ichaam en bloed m nQl

pwOl1*l twwjjl Ilo' litIbUm nA - kOAint

JUaTING'8 POEDER.
KtiTDrG lt POEDER.
ItE£lImG'S I'OEDER.
lth1'DrG'8 POEDER.
JQ:.A1'DlG'8 POJWER
ItEATnlG'8 POEDER.

Dese JIOIiIar. mo ~ I' •• II'"
ow........ _· ill Ioe& 4000k. nn \\ F. K
LUlZCJII 'LOOlSli M01TK' Hl f R'• .ne iaIOCA.a, (&er9'11 • J h ..,j,.,...J
aeW.IIIOa llII _ dienoa) AI. ·0", !..
_~'*'- ... d.,~~ ....
tr.&raoi<l le' __ _ "'.... •• .... PO.J\.
Bel Is ............_, lMj b.1 ~t ... r I "ti
~I te _ d"". J1hoDII&·-ot
....~ uf[_,.lo J. é ..

"""- ....... lo ilMlt.4 ...d

{

WEJIGLUTZE';
VLOOIEN

DOODT KO'l'TEN
KEVERS
KUSKInEN

0tHm0tV, .... .-- ............. I
WElo:GLUIZBN KAK" ~~ [ H
K KVEIL8 KOTTEN. UI Pr. I ' • ~....-._m.CL I!~.n. , ..
o"""""'Mar 1'ia44!1l OlD .lor_ lMl ~ b <Il -te~"""" ..........r ... r ",..
boa_oaot PURLllI:K wordt If'" \ g
SeDUWD UI ob Jl&k" Vin d, ~.",...ser dia __ eie "'D~le'" Di 1-.&1'
.... THO"A8 ~.ATlNG ..",4, .~.
.Jl! ...,.we. .....AI l>MrOt b' ~"
Mik"," _kodd.

WORJlEN _" KIMDEllEN
WOR.EN _" KINDEREN •
WOlUlEN _" KINDJ!REN •
WOlU(Elf _" KIlfDEREN •
WOlUlD _" KINDERE::' •
'It....... W_ T.ble"" _ _ .. •

coj&. lENDI EENE GROENT!": L" f ,
1IIIide .. ...._ ft m k ... rdor.r -
tr.Iijb ....ur,. _ en \Or ~'D.am JoL
IJIGI"AltiDU~ DBUliWORJE' I...... ez;; -te"""_" .,.. 'li IU DJ'"c.::~"- _,.._. V.koeltt UI h""<c lO

....... Drep<- •
~, moJUS&uT~a. LoAd-ell.

SOHEEPV A.A.RTBERIOHTEM.
De Heer WALKER,

KAAPSTAD.Schurft onder de kaffers
DJIll'lil tt U VAN !:IKl

.LU(onOJlU
Jan 8- o\rab .an :satal

8-Q leen of the North _an Rio
8- :\urorat van kUtitba.eDI
I>: _ 1,0 ICDLloC. ,an New ïOl'k
-I n,lorne van Cardllf
J-)) ",rabou •• n Car<hlf
9-A ilO Id I ".Ie van Sout hampton
IO-llallbu< t B. tlun lO klUthave~

VKIlTIWKIlV.,JI

Jan ~-Mal\boo\ M,x'e&II naar kll.th.yeDi.
8-Áu[ura na.af k.ultbave-oa.
,_ (rul>"ay naar L""",boD
O-Lm" llA3r PeDMCOla.
IQ-ll.cmolL8trant n_' U_'D

ILOSDSS
~ J.n.-(I'"r telegnI&l)-De lIntalIon c.-I" 1>

\ rlJdaga.ond om 8 uur lAlPlymouth &lUI "komen
De CIao MacneilllA Zr.tecdaptorgen Tan L''ferpuIJI
nMr ZUId Afrlb 7ertroltk~
'I J.n -( Per le!.".raal)- De OoUDe c.:..tle i.

\ rljdacm.dds" ... n·1 as PaImM Dlar de K... p ..er
trokken

L0r[IENSCffE TA~DEN m~TITUU1
(Jl

~Isfcr kamCIs. Grcntc:/u}·

IIEEFT de eer aan het pil 1 k
In de BUltemllE'trlktpu te

hellc}lten dat biJ ef'n HEEL <..; rt L
l'A~ V[-;~ tB EE~ DA.G k D

leveren tKgcn olllJ(lcr dal,
HELFT van den ge\\OnPD JIIJ'
~en ~aaJ borg voor nJf Jaar \\ ordt
'lwt olk atel gegeven.

Alle Con.ullatle. nheel Grat,.

VERBANDLIJSTEN.
2i 23 eu :H Dl! O!lfln 18P7

HII~
Ptraeh!Ul J l hn.t", Kaab:,lAd
Uayb vel L J RoberloOD
Jo noen JD K I'owell K....poeheAf I
Rron hel I 0 Bouwvecoong 1)0

I ulccll li A o W ...d 0..
Hutcbm., IJ E L RenwD lo
R Y. J J Hell AlLen
V.u ....r A S SI.<lDdudBuk Tarka
La"tt<.. A I:i M \V_II " .. ".t.d
H'bnro,d T C 'ob"'etl~ Bwgbr"orp
Fiel.chN AI GroiF."""L.,. K•• ""t ....
AI,I"tt H ~ H Bedford Aberdeeo
Groeft !; (" J Bat.,. "aapoebeAfd
~11.L<>rt• He J WIlh.lDe _ 00
liuce .t Ch.. Il f:i n.ybittel Do
Roe" le. JC G Dooj(1IOft F....... bur;c
HoeOl.... li r t; A.I~n.rD WeIlIDll'L<>D
WI...., AT 8dl J !'aore VletW ... !.
Vllhen do 0 J ( I od~lOn K_f!eI!o1
AI'"" t Aea 'eUlY } C G"'er1Imetl~ Dusberd'l'8 r School
GnaDyJ8 WJol.... b Robert'on
BloemenSleI"•T S W Brvwu Aberdeea
Arend. R 0 1EnoDteunll:r("'aal ds D Kaap.ted
borIr)
"IhaD r J 0011e1&CO UitalIltaee
MIller f } J Rathfelder Kaap8tad
Mdler H
Ve<.'eld. II "li Bcwobelda ~d&le
Lill. T C J M Koetzee ,"Idorp
C~.JCC lGaar AaUraDCh_ MS Pt Eliabetb
Cb..... CW
Ovet~e IIJ WTt' Alben
KlDdc P E!r pe S,....... 6u.d
StefaDo C Bdllr ...... keapwta.l
Thorpe. A _ } D H~rboldl 1I1lJft"abvr,_.WC
hare, WO 0 On..- Do
LeY" '" 1 Wiobl ~
.;.illndlt, ;z .OL lidi 1 lrw_ l1Iia&

Vee naar Bechuanaland DI'~ OEftO H. I I D Jl LJ
\ankom.i te I Ivle .. - \ a"'lI )fgeu 'rueg voor

,crtr<k van "'de.a had Ik "Cl I' c~n lt"e<n
k III t III\t dij llIt'n""Jltm tiaar \ch II z n t.U)
\( I , I) Ol S "I kumen maat' ten Ull..<ll pt:r Jaar
III ",nraklu!! met hcn Tegell 1l~1t lIur kwameuw, >Lall te

V.IJ,fR' I)"
4eae ~mllt~, • r kk
diaman~vt'llt n \ tHW t,.;,lt

gelrOOlefi
Groo~e geIalIelI

Karo<. h.erb",," L:c£ Ilde. III I
cleft Gras" hl"r th.n~' ulo, 1
komen lederen dill! per treIIl aan

I leenl liet g~Lal kIlItIeren
I' ,altld k ld~.cn eli Jonge
11 au l{'rt n I~ ... n JeO te lezen
Jl "at I eter dall te ()om\1l:e

I l)k III t t .od. w" rJ maken Z I goerlc ket 1118
\\ II danken don Heere 'oor bet werk d.t nlzoo
gedaan wordt door J'" gc mannen UIt de
heidenen die wodra l I hod! .. oord aannemen
hel auk "'lil hunl e vnendell mededeeien De
deur 'u r , E,angehe IS O[1OU bij deze bUiten
och ol I eli Jczegend lO crk kan er gedaan
"orden bad men tlld cr eemge dagen t.e kunneu
.ertoe\"cu Het iJ,,~on reed. donker te worden
toen Ik terug" a" heli avol)(l op wat etgenll!k
de .LatJe '" te Car'" Maclear Oe klok werd
gellIId en .poed.g kwamen de menochen te
r.amen 'oor god.dlellilt De I\Ilndacbt Wal

tamelijk en de Heere ~Icrktc m" het "oord
t .<><Jo....n bOil tu ,erkolJdlgen ...a omtrent ~ l
m ,Ieu gerel",1 te hebben w&ann Ik veoJ m.-t
loopen twee ocholomm.pecl6eren en all'oOOkkorte
.a0"Praktn hOlltiAn voor de klllderen werden
twee diensten gebouden na onderhandehngen
met Jm boofdmanneo dien daa aanppu ge
melJ€' Ik bart-elUk blijde naar bed te gun Te
(ape Maclear la bet gewoonl{ik warml MpD
October lIII&IId bUII& oAlUiIaollclelijk.

KULj.
ww \ Icr Jaren geleden cellO" bool der ."udm,:
WIIJ' Wegen. tegenstand eli onlustell \Vcnlen de
Zendellngell genoodzaakt het werk voor een t Id
uthlln1 alda;lr te staken Nu echwr he!'ben de
menlICben on. herhlUllddl]k ,enocht bet werk
weer te beglOnen -RlDoen eentge oogcnbhkken
.aN,n de hoofdmannen ltlJeen en ik bad een
root leItoor om bet Evangehe aan te verkond I
gen-Xa afloop 'an den dienst sprak Ik met de
hoofdmannen ml,n bllidsebap te kennen (feTen
d.. dat ZlI verlangen het werk we~r te begwnen
lk wJlhl!'ie IU en beloofde twee onuen.",cM! te
len4e., III hell £I' t""stcllld~n llIet de ,olgonde
voototellen -
(t) ZII geven al het matenaal eli arbeid voor

het houwEon van een hulO m aode~ wo< relen
ZI] thM ..n .1 de onko.ten
ti) ZI] moetlln ook ko.telooA daaratellen een

b~ ala WODmgder onderwIJzen te di!lnen
(~):ZU moeten d. ond ..rwUHltl yan voedMl

Y~

Het Natalsche parlem~nt.

I ORANGE-VRIJSTAAT
Dl' LEYDS

l Rcut~ (~, Ira t iOt ]

Bt. \ HORE-; \ Lf I "Cl!
BLOI»tO".,&I'O I' J.s - (Rp"tr) -Or

Leyde 118lJ1steravond nur I'TOW.,lI vcrtroi.;,keo
I'ltlU 1""rZHl K K JA' -liet l.ger~ul.

heeft het bonoren \"Ieescb wetaontwerp ge
ps ...eerd met eelle lIlucrJcrhCld van twee togcn
een [)e een-W llIJ[llJl~r beeft kconlti gcgeveu
J,l IUdl"l de t.1l i< Jr duu wdgH'onden raad
haat P~II lil I", m."lrogel £al" rdeu 1D!!L',hentl
OOI ti b~lll 1.1I1l'p lteHoren det""h up .Iccl.t.
I j per Ih t" .tdl. u

--!"!!!'!~

NIEUWS

U \lSlTOL \:SV

:BLOlhlf'O"T1.I" III JA.' - (II r) - Debo:!'" .onh '" 0"" Pn' .. AI••,.,,""'ialI T glOg h"den dOOT op .. eg oaar rI~
Tnu oteebngen 'floden nog om MaAupba.
laaIP ,Iaab doch bet oude opperboofd 11 beslo-
... tot bei alade toe M '\'eChten

DE ",,". nlr.~"1 '" Dooderdag naar WJlll
beril' ~""pend frtllWl .uJJ~n WUnbt>rgell Kaap-
.Iad all. 20 mihllten Ter"lINI.
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