69.~No

VEEL

zij sullen seker present mjn.
H. J. VA.~DU SPUY .

. J... B. Da Villiers Ai Co., !falagera.

Vend ukantoor,
Malmesbury.

enz., ens , enz.

Huisraad :

Verkooping

Publieke

TE

BRAKFONTEIN,
GELEGEN

Het gewone 888Ortimeot VoorEet- en Slaapkamer :Meubelen.

DAI\IEL HUGO, GIDEON zoon.
J. fred Pelt!s & 00., Afslagers.

WELLINGTON.

IN DE

Kaapselle Afdeeling: DADELIJ:r na de verkooping
-va.n dea Heer Daniel Hugo,
E hoer
G.
zijn
D 1I'00011pla.atsBrakfontein uit de Op Woensdag, 30 Iwt,
hand verkocht
hebbende, heeft de
PRIZ}(.

J.\COB

sa. _......,-.JL

oudergeteekenden
Din.da4,

gelast om op

woning gelegen als bovengemeld, publiek
te verkoopen, de
ondervolgende
Levende Have, Losse
Goederen, Huisraad, enz., bestaande
uit:
aan Zijne

1 Levende Have:
:' l'aarden

;

(ruins)

"

(merries)

2') ..\anteel Beesten
l.jO
"
Schapen (merinos)
F'Q ~Iacht Schapen
"

(,II

Aaritcel Bokken
r arkens

1 L"t Pluimvee
;j

Eel'skkla38C

rekenillg

Trek

Ezels

voor

van den heer SPENGLER.

II. Losse Goederen:

•

I Buk Wagen
1 Bakkar op veeren (nieuw)
I Openkar op veeren
::;Span Tuigen compleet
1 ". Ploeg Tuigen compleet
3 " Zwingels en Kettiugs]
il Zeisen
::; Ploegen (Ransoms)
~
"
(Howards)
1 Zeil Krib
I Lot Vaten en Balies
1 Lot Graven, Vorken, en Pikken,
enz., enz.

III. Huisraad in so Jrten,
En wat verder zullen
g'l' bruc Il t.

worden

voor-

J.ACOU G. PRIEM.

J. W. Moorrees jr. & Oo.,

lrsl~ers.
Vend 11·1\ autoor,

MaiIne"bury, l~)Mllart, 18!>8.
--_~-~-

---_._-

80 Puik Gedresseerde

Jonge Ezels, 2 tot 6 jaar,

en

UI'

Di II-dug, :ZO ~Ia.art~

Z

L' LLEX opgcmelde Ezels, allen
III
uitmuntende
conditie,
~\aan an !<ollilllig'en Il band staan,
1'1I1,Iiek verkocht
worden aan

Klap'Duts Statie.
Zij zijn door den ondergeteekende
J'E'l'-oor.dijk Ingekocht, geschikt voor
dadE'lljk g'\'l.r·lIik en do aandacht
waardig.
Zij zullen zeker present
ZIJD.

FREKI E V.A~ NIEKERK.
J. :.....Jl. I!.' .u« 9' CP., Af~lager/j.
---

----

wor-

5 Eerste-kla.e Kuipen
1 Hollandsehe Wijn Pomp met
Leiders

1 Pers .Machine
Zes Leggers Brandewijn Ketel' met groote
slang.
FRANS. J. M ALAN.
J. PRED. PENTZ ~ Co., Afslagers.
1 Eerste-klas

WELLINGTON.

1..,) Lauurur-,
jil

zal ter zelfde plaatse verkocht
den :-

_J_

KE~ l\lSa hVI~O.

A.ASbeek~kasteel
het geëerd

Publiek van Riewordt
bekend
gemaakt, dat de ondergeteekende
van af l~, April op het dorp Riebcd:,ku~tI:('1 eerie Sinids- en Wagen.
makl'I·,.:.Bezigheid
zal openen, alsook .('('Dd ~meer.waren
Besigheid,
en hij \'l'rw:lcht de vriendelijke ondersteuning Van het Publiek.
G~.,.w:ork
wordt gewaarborgd
tese.o. billIJke termen.

J. P. THERON.

NKBETUIGING.

STELLENBOSOH,

H

IE~MEDE wousch ik alle vrienden
m:Qnen dank toe te brengen voor
hunne deelneming aau mij eu familie betoond tijdeDs ons .droevig verlies. OQk
allen die te Hermanuspieterefoutein
oItzen
lieven zoon liefde en hulp bewesen hebben, willen wij bedanken.
P.D. DE WET •.
Ouder Beandvlei,

ROYAL
BAKPOEDER,

Woroeeter.

DOODBERICHTEN.

O

P den l Sden Maart, 1898, in den Heer
onralapeu, na eeue gelukkige echtverbink'IDó van zes jaren, en eene krlllIlk·
bed van 2~ maanden, mijn beminde echt

geneete Cli.lUSTl~A JACOllALouw, geboren Stigliugu, iu deu ouderdom vu ::!;>
jaren, en
:ii waanden,
mij
nalatende met 3 kinderen die te jong ZUn om
hun onherstelbaar verlies te beseffen.
Den vrienden die haar zoo getrouw
in
hare krankheid bijgestaan hebben, zeg ik
haftelijk dank.
De bedroefde echtgenoot,
D. J. LOL"W, JR.
'l'hornland,;, Swellendam,
2J Maart, 11l'J1l.

KENNISGEVING.

-

en vrienden wordt bekeud geuiaakt, Jat het den Heer
behaagt! aeett na ''"U lijden van t wee
jaren ,1;111 .dl' tering, up den Ll deu Maart,

A

AN

familie

KIBSTEN & BESTER,
ltijtuir I'abrikanten,

.un Uil' Wt'~ tt' u-tueu onze geuetdo
oudlite docht ..,)" ~l.\HU CATli.\IUSA,
iu den
ouderdom
van uru treut t~ jaren.
Lenige uren voor Iraren dood zong zij
Dog saruen
WtH de
betrekkingen
Gez.

LADY GREY STRAAT, PAAFL.

11\1 \'8. 1.

8&l1
zijne 1t"OODplaata GROQT.
VERLANGEN,
geJ.e,ren ....
de
Bergrivier, in delle aldeeling, publiek te verkoopen, de ondérvolgende,
bes~l\ande uit : J

G. J. HCGO, D.zn.
A. H. LUCW,
I~I .\Lmrt,

WeI!iugtun,

;7t_'~"'~;t~1>':''''.!;f':'~}:.

l

A\'

l<'l~IIl.

..~-"~:,d'~~:~'.l

bloedverwauten

en

vrienden

...tl..

LeveD.d. Hav., all:

wordt bekend f.;emaakt dat het den
Almacht igeu God belJ:.agd heeft mijn teedergelipfdt-

vr.m w
.\RliflLOIS.\

.~

·f,
...
i.

CATHERI:'iA

218ten Maart,

4~

t'

P~ G. LOCW

Ik brem: wijnen

omheining

ToOr;::~';~ "Page :Dra&dheintng> pzien hebt.

hartelijkeu

.

F. VLOK,
(Ueboren
SMITH.)

Vrijdag, 1 April, 1898,

Jakhal~vallt-i,
Dist.

Sut b erland.

Driedaagscha
Conferentie
your ClI ristenen.

VAS

ao :E::.zeI_,

•I

~--~--~~~---+----~----~
__~
~:--+--~~~----~----~-----+---__. ..s88
L •

D

OPrio~~;.ith~i~
De-Ifm&té,

OP

& lRE[ EM RIlPllRDU.

DONDERDAG, 31 dezer,

1*~;

vereiaoht

pene

aaodacht

nade

.

Bij

& CO.

SimODSStad.
12 Maart, 1898.

.___.------~-----------

I~jftt._

~

T

T. J. 8TEENEItAlfP,
8chutmee.ter.

Ron~de

KaD·guien worden' bij de Agenten

POU BD SAT.J:

T

Pound

00 300l .April DUt. if DOtpreriouly

reJeMed :t Bleek ox, right

ear IqDare in front,
behind, small star on forehead,

baltmoon

5 "_"old.
T. J. 8TEENEItAllP,
Puand.muter.

OJUlerwijzer ·IOIfOOll.DBODUIWEI

A

D

waar

>

OERTIFICEBRDE

01ld6f11Jij,erof Ond6nJJiizeres.
(a) Voor OUDE PLA.A.TS, oabij
het Dorp.
Salaris £80
per jaar en vrij logies.
(6) WOODLANDS,
£70 per jaar
. en vrij logiee,
H.ollancJsch en EogelllCh vereis'Jhten.
Werk te beginnen Da PaaiCb
T8oantie.

Doe dadelijk aanzoek bij
P. R. McLACHLAN,

Publieke Verkooping
GO~DEREN.

~illiJ~"\"'~~.

Yrijdag, 1 April, 1808,

Ro n

f.!'~,.

~rW1Jzer

St~~ó~ilii~l~~

BEI{ci-OODIGD.

. .._

lJENOODIGD ....

A

E

DIVISIONAL COUNCIL

"1'VINIA

AssessmeDt Or a Rate.

WEGGELOOPEN

>

N

1_,
j

...•

..

SJ

a:noca.·· ~.., .. ;.

_tat 'o:aa~

Onderwijzer

B

TUIGEN!

tiJeU.

A

1898,

.A.dre ;-p A.ARI"

~

189S.

aallen hUDDe epe(,i&le ....neu !lullen met spoed 811

DW."J!i~

"";'

'.'

Illliii\ ~~f,;;' ..~ ,
'~

X;,,=,'~,~.
~ J_.'

•

--'

worden.

eene Specialiteit.

:BAZAAR_

O

P den 9den April, zal er publiek
worden verllocht. ten behoeve
de Ned·

Tall

Geref. ¥k

te Suther-

Artikelen.

A.. J. Karais, Afslager

DB ZUID AFlIWISCBl

IOTOR OIR laat_ij.
Toertjes Jlaar Somerset Weat Strand.

1-;

LOSS~

VIII

SUTHERLAND.

andere

E .WOrdeD Yerkoch' ait .. The Cane"
, aut op 30 April, indien D1et TrOeplo.t:1 Zwart 0.. recbteroor winkelhaak
no
'YOOI', haJllDUJl 'QD achter,
en klein kol
TOOr kop. 5 jaar 01I~.

O be lIOId out of &.he "Oav."

Whi~, .Ryan ...& CO., Burgstraat,

KENNISGEVING·.

unu

land, omtrent 300 Schapen, 40 zak.
bn Koorn, eeue menigte Vellen en

geiedkoopate en

zijn gewoon. 8.88Ortiment Huismeu.
De Ezels zijn afkomstig uit de belen, Glas, Aardewerk en Keukenbeste Stoeterijen
en zullen zeker gereedschap, ens., en wat er meer
IJDE~~ Je zitting der Synods present zijn. Let op _den naam van ten verkoop ..ullen worden aange. OF HAND&t...l.RBN
OP HBT PLATTELAND.
verleden
jaar, vroeg de leer- den eigenaar.
boden.
aar fan Fracsch Hoek mij, of wij
RuiDl. CrecUe't_
Verkooping
te beginnen
om
niet gL·n.'gell zouden zijll te Beaufort
'West eeue Conferentie te hebben,
P. E. REDELINGHUYS.
10 ore v.m.
. 8ENOQDJGD
BENOODIGD TB.
zooals men te Frunsch Hoek er eene Van tier Spny, Innnelman
P. J. Bosman en Zoon, Afslagers. Te Winie1'8hoek, dist.· Jaeobldal. PlAikop, wk,Veohtkop, dat. Bounille.
& Co.,
Stellenbosch, 24 Maart, 1898.
'. .
~.
.'
....__
in Sept., 1,":'iJ7 Lad, die grootolijks
AFSLAGERS.
gczeg"nd werd. Daarna hebben all- Vendu Kantoor,
PPLIO.ATIE8
.~
bovenge- I APPLICA.TIES
voor
bovendere "'oPilt-r~ hetzelfde verzoek herMalmesbury.
~de
bet1.'eUiDg,;vergeaeld
genoemde betrekking, verge.
haalt].
Na met vrienden
hier in de -------_._---ftIl de bij.: de wet .Temaohte
~
said van de bij de wet vereischte
genwen!t· oyer dl' zaak gesproken te
E Ondergetookende,
eigenaar tuigsch~
van . bekwaamhetd,
getuigschriften
nil bekwaamheid.
JH Gkn, h,·j, ik Uil de vrijmoedig.
der plaatsen vlaklaagte
en goed~*
delWlate
School. goed.~rag,
v~~ de laatate Bohool.
heid eelle' ,dgt·wel·lIl· uitnoodiging te
Goedegeluk,
distrikt . Heidelberg,
oom~e
eD Predi~t
"aal' app1i. oom.áu88ie en Predikant
Appli.
doen u.r eeue Conf ennr ie tot bet'orZ.A.R. j Thaba'8
TeUe, PoDBOlo, cant. w~~
W:~,.
~.,
van li~ ". cant .. erkzaam waa, eD Tan lidmaatder/n.r; ra n !t~1 !J1'f'./,~;'j/,: leven, alhier
vVELLINGTON ..
Grootdraai, dist. Vrijhflid, Z •.A...R.; maat!cha~
eener
~he
schap eener Proteat'Ult8che. Kerk,
te wor.I.-n gl·hollden ran af DOllWeltevreden,
Bloemfontein,
Stel..
~,\lJJen-,door ~ :'on~;
Q]Jtn door den ond.ergeteekende
del'da!: avourl deu :?Hsten April
fontein, Roodedraai, diet. Potohef.
. iqp~hi
w~
tot op 21 ingewacht worden tot op 15 Apri~
tot Zundag Il vond deu lsten Mei,
stroom, Z A.R.; Wildehalakoil, Wil. Apnl, e,t.. .
'.
. e.k.
e.k.
VAN
dehalslaagte, KareekoilfODtein, diat.
W
~k.a~eD.
tAt
))erbmen
IK)()
W e:kl88mb~en
te ~n
IÓO
Dl' I"'gL'el'ig zijn aan de ConferenManco,
Z.A..Re;
Kameelfontein,
spoedig.lD<Iplijk.
'.
•
spoedig.mogelijk.
. 'fi,' (le ..·I t.' 1I'·llll'll, gelieven naam
Khij::!, Rietkolk, in .Brit8ch Beohu.
&lans ..£.~. JMJr.· JUl' en d~
&lans
£120 per jaar en de
litt'! 1'0/1,: ,u/" ..< aall den ondergeanaland j-belet ten strengste eenige schOC)~,~~.,
.. ,." Ai . ".
8Oh~l~eldeD:
teckc"lde te Zl'Ut]t:ll niet later dan
OP
overtreding .op zijne gemelde E_Iaat;.
gestaafd dool'.
':Jillij~e re18k08ten gestaafd door
<leu 11 iJcn A jJl'll, ten eillde hem in
zooals het lagen van Wild, Boat. kWltantiee, zWJen vergoed 1!0~en.
kwitantIe.
zullen vergoed wo";ien.
staat (p stelleu VOOI' logies te zorkappen, enz., de bewoners VaD geN'.B:---:-<De· ~de·;
applicant·
N.B.:---De
~e
applibut
W·Il· (Lo;..:ie~ \\Lll'dt gratis verte :3 nnr in den namiddag,
melde plaatsen zijnde dc.or hem ten m~t ilO}! ~tlien~,m
.~. ood~
moet ZIch VOOl'Zlen van een 0DdeP~c!ta ft.)
te q18ra 2cJ..ldae
~eg.
certdi. wijllerB 2de klu ~
~rti&·
publiek strengste gelaat alle overtreden
De uitllQOJigillg is hartelijk. Kom rJ AL de undergeteekende
vervolgen zonder aanzien des per. bat om t.es- haJ:fPrij8 w· relSell_
kut, om tegen half-P11J8 te rélZ81l.
lJ laten verkoopen op de plaats
~eker.
Brd llld on:; om eer. zegen.
80008, vooral diegenen die d. doorn~
Ds. ~·lIP'RRAY.
Ds. JNO. DU PLESSIM,
Slangrivier, Voor Groen~erg, draden
Dt' llWl' ill ChJ'i:;tu:"
.kappen,. hekken o~uJaten
Jacobadal, .
Voor. Soh. Com.
2 Kar Paat-den
en vermeIen, en trekken bulten de
15 Maart, 1898. '
Z tOV
~
1'. \. j' • .MERWE.
geprol..Iameerde wegen.
_
. as ron,
• . -,
2 Groote Vette Var·ken:;
Do Pastorie,
1 Zeng, met 8 prachtige
jonge
De E·
d
d
0
d"
20 Maart, 1898.
Bl':lllfolt \\'l'~t,
.
19tmaar,
8 . ;,,~.
varkjes
:22 ~laa n, 1.';i~1"'.
I Kapkar, 10penkar
CoamaÏt~~~~~r_g~
'2 Paar Acht{lrtuigen, 2 paar V oortuigen
.
'..
'~1.
" '..
}4"'tEN ONDEB~ZnB8 ~ ~
PPL.l<Il;
-41'$.., ~~ .. bovenge- • ~ Boerenplaats 10 bet Distrikt,
1 Dubble-voor IJzeren
.Ransome
EN O~DERWIJZERES
tlp een Ploeg
N.OTIOE.·
DOeIDde .. ' . f; Yerge~ld bekwaam om ondel'Wija ~ Hol1~
Boererlplaats voor een Tweede
van de bj de wef Y8r'ellCh~ getwg- .8Ch, Engelscb en )(uZ18k aan vijf
1 \\""ijngaard "Planet '
Klass\.: GOllveruement:>
tic hool.
echriftan 'fan bekwaamheid,
goed kinderen te Jeven. salaria £4() p_a.
1 Anll'rikaansche Wijngaard Ploog
De ~\pplirallt moet in staat wezen
.
OFUN.
ledelijkgedrag,vandélaat8teScboo~.
-.n niju logies.
Werkr.aamheiien
1 Cultivator
Ondt'rI\ ij~te gl'Vl'll:in UollUId:;ch l'~1
Zwingels, Kt>ttings, Gra.ven, Pik.
OOIDDU88l.
.'
·e..en Predik. ant. wa.a~ IlPPh-llI& April vacantia te bt>ginoeD.
C&Ilt werbaam wae en van lidmaat.. '.
Engel'l'h,
alzo()k in Muziek en ken, Vurken, Zeisen, Zagen, Bijlen,
Behep eëner Prowstantache
Kerk,
.
P. UN VU MERWE.
ILtnd \\ l·rken.
Timmermans en Kuipersgereedschap
_.
zullen
dool'
.den
oodergeteekende
P88torlt',
:::ialari-, £ ~:) pel" jaar met vrije
30 Zakken Zaad Haver
Villitge M&u~ement Act 1881. ingewacht WOrdeft'tot~~ 30 April,!
Beaufort West.
inwOIlJrl~.
1 Lot Kaf
','
1898.
'" .
;
~\I'plt~atil., lJlet getl! gsch ..iften
HUISRAAD:
i
~ull('n ingt wacht worden tDt den
. WarkzaamJieden
te 'begini.'len op
.
OTICE is bel"t'by given, th&t at
Het
gewone
assortiment
V
OON
11
JlJlIi,
of
lIOO'iP®digli1oga-'
_.
. J
htell APlUL, 1808.
J..
8 Meeting of the Divisional
Eet- en Slaapkamer Meubelen, waar:1 , ..,,;
~ }P den 16 dezer ftD de 'b1 __ ~_ __
Council of Calvinia to be held in the lijk.
J. A. ERASMCS
onder een Pu:'\o.
Een
ft u pel'8OOll lal de
, _...~-.....a.-.&
Court
Room
of
Calvinia,
on
Saturonge
uw '.. .'.'.
ondergeteeKeJlQe:
Glas
en Aardewerk,
KeukenAdre~: 1'001'1,; Houk,
hebb$n.
,..
.den nl
.
.jd' NIl Vos
day, the 7th May, 1898, at 10 TOOrkeur
Q _l
•
. ~l·-20.
... ....
d &Ilernt'JlM J omtrent IJ &I'e!l on ,
gereedschap.
En
vele
andere
W itJtlO~" ~tatio[l,
o'clock in the forenoon, it is the inow.&na .,.
.. p_er, J_r
en
1 Donkerbruin Menie EIte) 7J'a1'88'
artikelen te veel om te melden.
Did. :::iolllel"~d Oullt.
. ,-~- .
.
n__
..'
.
'.
'
tention of the said Council to }Jro- IICho()l~ldeo..
ted;ll
es.
taUU.
d
door
.-en.lJUl.Jk,erbrulO
Rwn. Blel,o~t.rent
JOHANNES
RICHTER.
pose the .Assessment of a Hah~ in
. ..,....,~, .. ' ,
. ;:_g~
lid .. ll]&renl oua, lUet dikke knie j en
J. Fred. Pentz & Co., A.:'s.ii&ers· terms of tbe 16th Section of the kwif.mtlN" .•,illen v.-,o!Ii~,."Q" ,.... ... Schimmel HuiD BIleI, met; lange
Op oo",!,ogeooemde plaat.
manen eD Btaart omtren£ 6 .
.Act .:\0. 29 of 1881, Upoll all the
rateable
property
within
the
limits
E~OOI)iGD,
,"oor de:wijkschool
i:~(~n~~e
~~~1:1IIet 311eer-J(~
• 8chut~
of the Bald Village, for the purpose
te Geijsdorp, distrikt Lichten.
~.B •...:~ . .,~\
app1icant "",;:en
~~~~~~e
ofdieren
of the Board of Managem-ent
burg.
Salaris £ 17 ij sterling, per
JDDét mela 'lUll'Sien ...... een Onder.
-.,m
a~_..,~
.tJn
nog
Oalvinia,
for
the
current
year
1898.
jaar •.
wijien~lb.N..
certi.~.
wordell venocbt.er
dadeLLE soorten te bekomen, goed en
Applicaties met getuigschriften
te
By order,
Acaat om ~ft·
W;g:te
lijk UnOI8 Y&R. te ge."n
~&D dt'n
goedkoop,
met voorilag en
·~e~{
,,,n!,.-,..
oaiergeteekende,
dOOr WIen alle
worden ingediend bij den onderge.
N. 8~ LOUW,
draad gewerkt.
. ,; , . P..,\flt.LE •. biJJijb kOiten ,aullen betaald wor.
wekende tot 13 April, 1898.
Prijslijsten worden op aaJlTl'Ul
Secretary.
' ... ";...
:~'SCh.~~m.
den..H. J. L. DU TOIT, V.D.M gestuurd.
D. O. OftlO8,·
l1ommtedo,·Xek,
'''''j!,;,..
i·.·.
_
lf. J. J. SLABBElL
M.
Ho
J.
UIJtJ.
cal
..
:.,
'
Lichte~bllrg,

; 11 ¥aart"

bezigheid.

!Joe aanzoH per brief of pel'lOODlijk tot Woeudag, 6 April. met
opgaaf Tall &bI.ria en V riJG Logies,

dóeJ.we«end8te heinin¥ in de wereld.
Komt, in ·rollen ldaargemaaktj
~ een Jakhala uit- of een Olifant
houden.
~.

punt staande ~t.ellenboaoh te
verlaten., heeft den.onder~kende
gesutoriaeerd
pubhek t-e verkoepen
in

2 en 3 jaar, goed geteeld.

genieten,

Tuigen

T
rer

GLAS,

E heer R. C. van Ben~n op het

E

Schutverk.ooplng.

_Aardewerk, e1l'·, e",.

OP HET DORP, OP

'I> CATHEIU\'A

•8

VAN

IOTSBARE DUBELE.,

MOORREESBURG

EN fateoeoliJk en eerlijk Jonge
Kan ala uaiatent iD eeD

HUGO

PUBLIEKE VERKOOPING

dank aan

De bedroefde echtgenoote,
.

Verkooping

BENOODIGD.
generale

STELLEN .BOSCH.

Publieke

III Je l ie ve vrienden
e n vriendinnen
toe,
die mij ~dllreude
zijn lijden zoo trouw
hebben bijge,taau.
Uok Dr. Heiding die
tot op het laarst hem verpleegd heeft.

f

Maakt: geene

.. ,
,~

dacht

Detbeid uitp'f'oerd

in .len Heer outslapeu,
op DonZACHT
d ..g, lO Fel.ruari.
mijn teederbeminde

echtgenoot nEltT J.U·Olll-S VLOK, iu den
ouderdom v.ui l;.~ jarvn en \) dagen, mij
nalatende eu zijn kinderen om ziju onherstelbuur verl ivs te Ix-treuren.
Zijn lijden

.Alle orden

Victoria Weet.

• '1

was 1.,'('1' Z \\ aar ,Io"h wij ruozeu het vertrou wvn "1LI"ken dat hij daardoor gesehikter ,:t>maalt
w-rd your de overplanring
naar Jeu Heinel.

,

. Kwek",..

J. W. Hoomea lr. ct Co.~A.falagera.

isss.

(Jaat.t 'f'an de

~T'1f

D

16 Paardén, ruins, 80mmigen geleerd. van 2 to-é.t_::
6 j.:::.:;a.ren~
oud.
__ ..
80 ~antee~~ffingoed ras;
so~
gellChiktvoor den slachter.
70 A anteel Bokken.
Het vee is in goede conditie en
sal zeker preaent zijn op boTen·
,emelden datUID.
J. J. LAUBSOHER.

WILLE-

MISA
Louw, tot zich te
tienn-u
"I' d",n l sren dezer, ill den ouderdom vau ~,[J j.uc-u t'1l j niaanden,
na een
zoete "c!HYt"rhill[<-uJ,-; van 19 jaren, mij
nalatende
iue; ;j kindereu
om haren dood
te' betreuren.
Haar leven was in Christus en het sterven haar gewin -Filp. ~ :~:.-

---r.!","rk.J.iJ;l_~~\v:
..
Z~~"l""~';:ia,

T. F.

_.J15f:""~Y'_"~-~~--4~"fI:
• .K.u..-.} _ L .i!...JlD1:1.1L I,Of"""
..... ~n_nintl.
plaata il 8 uur d. Jaat..te ti jaar 8uperintetl4ient nn de
ftn·
Weet, eD de poti Berri-rier Rijtuig Werken-de
b~n
komt drie malen per' week.
BeUel, «le Ville rt Co.), in 'f'ennootacbap
Applicaties te werden iDgelODdeo gerpaa Ilijnde al. Rijtuig Fabrikanten w
V6cSf deo 9den April, aan
lAd, Grer Siruot, Paarl, .....
bele.fdeP. J. OLI VIER,
lijk om de onderatenning
v&o het publiek.

B

OVENGENOEMD
Maata<lbappij
nl voor het vervoer van passagiers .hare IOhoone en geriefelijke
Oan eiken. Zondag tot verdere kenDiageriDg laten loepen, denzelfden
aTODd terugkomende.
.
Vertrekt
van Kaapstad van af
de ThMter Gebouwen, DarliDgstraat
8.30 v.m.
Vertrekt van &merset Strand, om
4 uur n.m.
Zoo de Pusagiers het wenschen,
&allnnr voor Ontbijt te Dnrban,W l~
Station worden toegelaten.
PlaatAlen worden ingeschreven tol,
Zaterdag namiddag om 4 uur aan
de lraotoren
der
Maatschappij,
Theater Gebou wen (eerBtt! verdieping) Darlingatraat ingang.

Retour Prijs 16&.,
Dinner te 'Somerset Strand
-1~.

met'

~

ot Ilid IfrtbIIIcl. I.ttr

Kn'y8n&.

KOENIG

AFDIEUIGSIllD ClLYIlIA.

Agenten

au lutu~cp,U.

&I CO.,
eli Bestuurden

_

OFFING V AN BBLA.8TING
VOOR BET JAAR 1898.
HIERMEDE

T8 Koop Ge~raagd.

gesohied~.kennis-

geving. Jn termen

TaD

.A.rti-

kei 265 van Wet No_ 40 VaD 1889,
van Oalmua
voornemens is op eene VergaderiQg
TaD den genoemden Baad te worden
gebouden in het 1laQiatruta KaD~
fiool' te Calriftia, op "'L.terdag, den
7~
....._. 1898
10
'
uen .awl,
,om
uur s

dat de Afdeelingaraad

m.~

Yig tot den dienst. van het loopend. jaar.
Op ldt,
N 8 LOUW
",
.
AfdaAl'
raad Ka t008eoretaria·
Call~
2:) U'_~ .... Ir 98
8, •
'
Yl!lJ.&,
"" __
• ..,

A

anrIoppe·J. M oeren I
-

OK

dadelijk W planten.
Speciaal
oi~aoohte
.. 8ootoh Kain~
~pe"
UUna&Dlpel en Veeldnpad,
U. LeIte .Aard~
voorde tafel iDIJ'ÁvQerd,_of in' uid Afrika geL_.
kt.
a-··
~..vv

Ult...•••
IKlIIIIII a.
.P.K.

Bali 167.

DIri.~i

JHlUHIt

IJ,
/If

Tdegraaamea"

1IDd.....
JIIII&N1IIl
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Libecm ....."

8OIIBR8B'I' STRAND.
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EER8TB-KLAS

LOGIESHU·IS,

_
••.'.G.

DI BIBl'I' 8TABDPIMlI,

• I..Lig, PRUZIN

[j' ENE
Algemetme
Handelaars
P.. Bezigheid in de Buiten ~'rijken,
vereenigd.
indien mogelij k, met
Hotel of Bo~t.el Stoor.

Doe aanzoek bij A.B , dit

kllllt{l(J!".

Verzwakte'
Levenskrachten
Arm Bloed.
Leest wat A~'s SarsapariUa 1'01·
bracht heelt voor Dominé l. P \\ïld'.
eeD welbekende

Iud. zendelir.g

in

New York. eli eell br~er
'oin rit
.ftrleden vermaarde Rechter \\ :Id.
•• Ik beu I'de jaren Lang een I;)'i.r
p_!

aall puiJ;teli en anderr u,:..i'g
geh'jkea aard. '-eroorzukt door de
verarmde toestand V:llI mijn U""a.
)fijll eteRslust "'u ,ering fn m,j"
pa1d BOg al erg achteruit ;;<;,,,,.r..
Daar Ik de waarde ''all A~cr', s.o ....
P;UiJ1a Hade, door op te m.rl;tn ,,-ar
fOed bet bfj anderen deed, "<livn I~
\'lUl

lalt aJllD te _D.

Mija

~eoslust 'erbritrde
&leb reeds bijna bij de etn

te do.;·'
tou lIlUIl mijne algell)eene ;;rlond~ ...1Ó
toe, ea mo is dereh .. uit'lklcenc
nr
..voel mij honderd per ccnt stor""
ta Iktdtrijf dit resuluat
.oe ....n Ayer' •
~
die ik un un bo\'rl.n
met ~
Tel'troll'll'cn
als de !x>t.
bloed medicijIl die ooit uitgevondtn
:wvd."
'--Voor alle kwalen ,-eroonaalct dOOf
arm of bed_ bloed eli door ali'"
_e
rer,waldrill', gebruike men

Ayer's
Sarsaparilla.
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NOTICE.
Tn,,~

VOOR
~ERBOLD

REPARATI
EN
V A..'i WEGEN.

TEDEllS FOB REPAIRS AND llAlNTBNANCS OF ROADS;.

ON.

EapNDEBSwiD
bereoeiYed bytlae .........
to 9 &.lIL 011 Tu.da1t l} April, 18118, for
the ~
lDd briJaCiUr IDio tbaroap UIl
· ~
oln~
pro_
order aDd repea, aDd after.._pleMoa
op ~,
I:.! April, 1898, voor hét ~
-,-..
in ACh uaoroa,h order aad NpIir,
· .. in behóortijkeD toena.ndbreDpD, en Da .-ol· to :~~
of the Bo.d I...,..ea.; ..
tooiiq er JUl, "oor bet ouderbollClen in dea mj.' audermeniioMd.Roedl
for "1he ~
flit ...

, mENnERS

..._

behoorli~en
toestand,
loOi te'fl'edeDheid
We& lbapectaer,
QIl de.hier 0IIIl~

Beetia vu

Toor ilO tijdperk

~!..:?ae
_
of1~~'::-.
~

QII

elate

QIl

..

s.-

OD~....r..., ...
d.............

proper ca&cb _tet and CI'OU Drai-, m_i be
made lad maintained, aIODt &he wllo1e ~
of ftClI SectioII.
For forther partic:aJan apply to ,he aJIIler..
aigned, al wbe.. office fonDl of Coa_~ lo be
.ijpIed, can alao be _.

ll.u.~ ROADS

.

DORDRECHT MArS ROAD,

a

Ilooruwauex.
8eRinneude
1'l1Il het 1""4r·..-ater
m ..rk. 'I'lllI de
Zadeiboom.pruit op de plaats. Doordrift,
lOl de
drift .-an . Helpmakaar,
Sectillll ol beginnende
na daar tot de ochel<ti~ l!in. Tall de Barkly
ooá ea Dordreehs afd ....tintlen op de pta&liI
'WatnkJoof. alle dntten beschermiDp, eD op.
lIOadinjP mnren, ell water op..-aug, ea clwan
..oren, iDpslotea.
.

R1VIEB

r

of __,..

1ICCepted.

.u

BELL

of Doti6aaiioa

T81Ideren au te.rade.r for oae or __
tiooa, __ TeDderer JUUt dUe in hia TIeda-,
the _
of two dICiai 8..,...
to be
IIJIPI'OY*I of ~ ihe COtaDGil, for the_falli.
_t of cbe COotnct, to be eot.wed !allo.
Pro.-ed Saretiel mllilt either lip u.ir
_
00 ihe T8JIder, or write to tIae 1IJIder.
lÏPf'd thai ~
an 1rÏlliDI to "SUetieI
and eater iuto tbe CoatlllcC.
.
TeDders to be marIr8d, 'T __
ffllt BoedL'
The lo....
ol' &nl .'reader aot ~

een jaár
...
af UnPhige'l'ing
vali .,mneminr
QII leader.
.. T8Jldenan kunrllm ',.oor eea of meer VUl de
: .-rrde, SjIIctieo teederen. ID ied_
tuder,
aoeten de i nllllleD o~
...ea worden, ftD tw..
peel., ft' boboorl~e
boriren, ~eard
te
· -.orden dOQr den Raad, 1"OOr-de behoorliib
IIiiYoerinr:van het kOlltrU1 dat al moeten,iD·
PP&II worden.'
- De ~
meeten hWine namen en ~
.... sich&etven op den tander aehriiftll. ot Ijj
. ..IIIOeten ~vea
UIl den oudergeteekeod.e,
dat
p'll'illig "!JD &la bergn op te treden, eli de
_trUien
laD te gil&!l. Op deo omalq 1'UI
eJbO Tender. moe&eD staan:
Ttwrkr Nor lf']'.
De .... t~ oi HJIig1! teader niet aoodaakeljja.
..
nomen le worden.
B.hoorljjke
water 0pTllllg CD dwan ...ore
_ten PtIlMb en onderhouden worden, lanr
de phoele lengte ~ao iedere Sectie.
V().')r ....r•
inliclIti~1l
doe unzo<lk
bU dell onderteebnde, bii wima Iwltoor. Torme 1'UI cl.
IlantnJrteu kannen, ~eJl
word.a.
W~B,

De Olsêllei~I""~_

T

snllen door deo oadarrtee~e
en worde.n tot 9 lU'e voor midda(

~~.~TTnVI~~

A..'\"D 4..

Section
3, commenciajr
from the lo" 1I"Uer'
mark of the Za.delt.oom Sfl'UÏt, on &he farm
Doordrift,
to tbe
drift
Help
Kabar,
Section • commenciog from .. ~
to the
weatero
bonndary 01 the farm W Uerkloof
1
tbe boundar, line belween the BarkI, EMt UICl
Dordrwcbé Di'riaiolll, all driha retaiA·
ud
prol.ectiOD walla, erOM and aUCIa .... ~

HOOFD WEG.

:....

LOadIn. I.C.
• .:' flt=
•
. ho,-

1:',11....

,

iDeladed.

Sectie 4. beginnende

merk.
re. Wl
",b.,itfuJg-o ljjn, het bek op de
pluto Ulaa Xe\;n. alle driften, ophondinr,
en
-henn.iDgS muren, .. Ilter opulljJ. ell dwan

9'UI d~ Sterk Spruit
DAar de Oo8te!uke

nil he' Iu~
op de plutl

BELL

A.
BeUn';e: hoofd weg. Secrie 3 van het Zuidooa
tel~k w~1rawrm"rk .• an de spruit op de plaats
.. Ca'ea," "au het ..... teluke laagwa$er1Derk,
'I'UI dol S:eruprultriVler
op de plaau lIoaeeh.
ford.
Dookerb"",il: T,,!n.e ... 'an waar het uit den
Bell Ri\J~r Ho"iJNC,-- ga"t. tvt waar hel met
deu Bekspruit Takwe~ rereeuigt,
Tendon.
... orden ook gevraasd
a.ooala bovengemeld OIR een beschermingB
muur le maken, op
de IllUdillg '-&Il Reb.!hItJoof. "IUI de guit, tot om
eien e......te draai, no bo..... de boog1e, niet
minder dan de hoogt.. nil drie, 3 'fOet. ell twee
-roet br-I.
te wordee ... .nge ... eaen door het&U
Gen heer. C. L Tall· Plessen L.A..R. op den
Weg wl"'c",,,,r. de wk bijlOnd.abedeu TIUI
opboUWdIl al verscb&JIen.

AT BAK ooxr,
RlVER SECTION 3.

BELL

,

,'0".,

,
>'

•

ROADI.....SECTION

STEEPSIDE DEVlAuON.

URAXCH ROAD. SEC.
TIO~S 1 A~n 2.

Zl'TRYLAKTE.

VES tI
DAJIL

C"mmencing from tbe pal'tiog of the Road.
.t l'ly .\af t<> the partinjl of the Zuurvlakle and
Honiog X ... I Kloof R0ad8, on the farm '·al.

~

.. Be1l1llL·

O' aLI D IDJCI·sOolT
, ••

J).'

Instrumenten.
,<~ lIuziek
lIuzlekale Benoodigdheden

a .........

Dia'B: PHTL1,JP8.

~ke
Ccnn'M, BaJa~
Da- Hm'SAUI&,.BeItuurder
in Zuid Afrika ftD de Rbod_ lbplorat.:'8h QIl~~'k~pij,
Beperkt;..
OB ain BEN BRADLBY,~·A....
' Beltuarder in Zuid Afrika 'ftD
.. de WIOflesia Exploratie ea ~bappij.
B,eperkt.
ft. )fiiLtER 'Yersebaft tl(lil~ ding in
au. P• .B. - 8. WRST, A.K.LO.B .. AdriieoroDd lDpnieur der ~e lijn nn Muziek, '\'BD bet ~roo;"le
kerk Orgel tDt de Joodsche Harp.
.
Mashooaland .Ageut.ohap.
:

n Reparatie en

Stemming.

.V.

. a.oa.~
GOUDVELDEN

SPOORWEGMAATSOAHPPLt~--' .. '

n

lt

"

.

~'. ',.

'.

,i'

UIl

JIerOtaa....

k.....

Beaeodingeu .ftD .KoioaiaÏe prodactIeD ~
N,r annn1't.reio Ye~~.
wordta .,tegen- ftM"'''''
briefjes ~1t~.iijD:"1ColoDi&le
~"

~~n:od~
, De ma.taclJapplj
"rkielt.

ÓTer

Jap

"

de .J OOh.
$arieftIl

~

DU. de

.

eien ter'oerpnjl bil OD~
der
tAt Bulaw8YO te betaleD en de Jmet.eD af te trtkUn "ftIl de
opbreDgst.
.
"'.
.
De maatschapplj~ ..~
men uit het .TOOrgaande sal hemerbD,t'Cn set>r ' \·'t:ItwoordehJIr lichaam en "aa,rborgt .Ile aken: .... hMr
toeyertrou
HJ op ~~eue
ell 'Yold08llde wij. uit te 'YCMI!NIO.
Ad
.~_ behoorii~·k.e
•
'U_-L£.-_-,,
__ 'Bulawawn:Markt
_

~ren

~--~.' .

Daaelijk8ehe personendien-l va~:Ou~iï.:=,"ataI)
naar,Johannesbura, Pretoria en andere plaataen In
de "Dranawal en Oranje Vrijstaat.
.. ,

Ul ...

~ndeD.

fI'.... -.a:tff'
JIll ,Ii '".tI: ,jl,

PnItd&

~=emgen.
.
ai.OP~~~:

~p!;Q:n:!clp~j~jana:o:~jb

1_.. '*01_ ~

ft

. -VLLIIR"8

BEPERKT.

.,o,

,

,

.

VAN 1lATABJLBLANO.

De maat~happij is de eeniie buord. 8res .. ~ de ~ula .. yo Pu~
Markt, eu de eiatebarea nn ..0 ItaDdplaataeD ID Balá ••
op eemgea
WIIIll'VBJl goede. gelJoliwen zijn ~
•• .
.Alle soorten próductoo women door ~ .maatschaPPI) pntTIDg8D
VOOI' n-rkoo{', en gee;n and"", ~~1Dte8.
wordeD TaD klan_
ge~
daub pérOOIit commuIII.. opde

Kortste en Goedkoopste Route V~ FJ~IpJ'8_en
Goederen van de Zee naar Joh~burá~,pr.,~rla
en andere plaatser In de'Transv.r~~ " ..-.,,,), .~.,
Dagelijksc.he Jersonendlenat:i' tJan t':Lbu1"8nco
Marq\les (Delqobaai) In 24 uren naar Johann .. bu...
en 21 uur naar Pretoria.
..'..~.:. ''') ,'c;,

fuif ,.

M~.ll>,
SECTIO~ I.
From the OOBtheuteru low water _.
ot
tbe :;pruit OD the urm "Cuea." to the _..tun
I"w water nl.vk of the 8terbpruit
Ri ..U' Olt &be
fa.nu Moeht:!ilmonl.

Y,IAAmK.

'7

.1'·j··~L.. ',:~

Br.LLRfH.R

H.. \. ;l1I::lXTJE~.
Ageer.r.de Sec. Afd. R3ad
AiJ. llaad,lu!,,,,·_;r.
Harkje)' Uo.t, U Fe". 1'::,1.
•.

41 £141
r.I>'" ~

F or OODAtnletin~
a de'riatiou at the lI800Dd
drift 011 tbe BeU River. OD &he farm SteepIide,
to be peiated out to intending'Tenderwa
either
by li..,.. I. F.de Wet, C. I. y&ll PIetaeD, or tbe
Road lDa~r.
either of whom WiJl alao frar.
Dish particulara all to oooetrucUoIl.
.
DoakerboeltBrancb Road rrom where it l8avee
the Hell River Main Road to wbere it joins the
Bokspruit Braocb &o..d.

s..ction I. oommeocing fro'n tbeputing of &he
BeU R,.-er Main Road, on :tt:.-.h·, Ford, lo "'Iow water marlt of the drift on tbe Sterk Spruii
OD the farm Broadford.
Section 2 OOIDIIIeJlCIÏDir
arom thence
lO tbe diridiD( line of WudI
Jio. "and 5 00 tbe farm
Kmghtoo,
tbe
propoeed
deTiatioo
011
tbe
farm Glen
Garry: to be incJBded,
all alao
all drilt.,
ret&1B.lDgand proieetion walla, ern. and catch
w.ter drain..
The Road I .. peetor will point
out and ftnniah all particnJara
repldina the
prop!"led de'fia"oo.

SCHRIJF AAN

il.• ;ULLEB

Zweedsche en Amerikaanache Ploegen, Fcrcm, IJ'zenn
en Houten Land Rolblokken,
~e
Mol8ll8 en 8ohil1era j Graven, Vorken,' HaJokeD, ens.

4,

STERK SPRnT. BRA~CH RO.iD, SEC.
TIOXS 1 .AND2.

Op Ia.ot,

KIJKT,

~

, GAai' OF

BELL RIYER Y.\L'i ROAD. SECTION 2.
For the eonstrucoen
of a protection wall
at tbe catting on Rebele Kloof, from the Gap
to the lint IBrD from tbe top ol the bill, of nol
less than 3 feet in height, and DOt 1_ ~
:.!
fOOI wide, Mr. TU
Pleu.m or the Road la.
spector, .. ill point ou, tbe work and fIlmiab all
panicul&rs all lO conat~OIl.

plaats (;icu l';lrry. tut Je !!('beidlOgs Ilin "-&IJ
"'ijken :\0. 4 en 5 Je pL>a.t~ Kni~btun. de nieowe
afwiJking &Il1 door den \\'''<1 Inspecteur UD·
,"WeLen WOrdé!] de O<lk iJvwnderhedeo,
'an
opbou ...en zal terseMIIen,
..ue drift<lll opbQudin!i". eo ~bermingo
mBren, water opTaD(,
en d ...aars rorell in~lolen.
T<lkU"7'" ~terIt.pruit taJrweg, &ecu. 1 en 2·
~eDde
van d .. niteenluoping
nil de Bell.
riVl6l' hoofd weg le llootert. pw",.
naar het
laagwaU'rm~rk l'&Il de dnft up de Slerbpruit,
op Je plllliUi Bro..~d1oN. Tilll daar naar do "'er·
deeling.liJ'l
..,.n wllk~D 4 en 5 op de plaats
Kmg btl' D. d~ \'oorgeotelde verlegging op de
plaatB (jl~n l;ar~)'. té wordeD lnl>egrep"n alsook
alle driiteua.i .. e<,r~nde ell ~b ..rwende muren,
water ilflcidmgen : d. weg inspecteur &al UIl.
toon"n. en ~lIe b[iwnoerheden "enchaJ!eo WtreltkclUk d. Hx'rge.,c1d~ "erlegging.
Znu"hlte
T.k\Veg. ~ti".
1 en 1.
Bq-innecd<
'-an de verdeeJiog "iln dOl wegen
Gly Aai naar dt: v.ruu:ling .-an de ZIlIlrY-la.kte,
.n Honinline.lkl<x'{ wegen op de plaalll Yale of
Health alle dri.he:D: a.t-"6rende en besch8l'lZllllp"'tlreD en water afleidingen in begrepen.

;.

RIVER

"iI',

xar,~~ ..

BELL

For ooa.ai:rnctinr a de'riatioD at Balt ooat, OD
the farm CIo,.erl,. to be pointed oui to inieDding Tenderen either by Mr. C. I. y&ll Pletaea
lLD.C .. or the Road ina~r,
either of whom
..ill furuiab all particulan all to _bUC:tiOD.

" Swrl. ~pruit Ta.kweg Secsies 1 en 2, Sectie
1 beginnende "an de ""beiding van de wegen
Bellrivier co ~tt!l'k ~prutt, op de plu"
Mo:
eeo.h Ford 1.<0[ de dnlt \'3.II de "'terk S ....uit
de pwb
Broadford.
Sectie z OOginnende
daar ing..,.Joten de Ill"nw~ af,~lilting op de

ROAD.

DEnATlO~

T.u;.WEt~E~.

YUl

:MAlN

Section
4. commencing
from the lo.....
mark vf the ~terk Spruit on tbe farm Delmore,
wd ending at the Eastern bOWIdarY of &he fano
GIa6 Xenn, .11 drifts, main~
and protectioII
walla, crou and 1a&eD_ter draiua inclnded.

.. oren i.ugeaJolen.

op

RIVER

.

.al

ree

voor

5--·"

... ·

~----,
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Kantoren MIlUt.dCbaP1>ti~ Beperkt, Bulawayo.
Poet. A«iree: P.Jc: Bo. 212, Balawayo.
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.
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::~~:~:~~;:Ombeiojngslateriaal tóg '~\,~"' ï1js. Tiiii---•• ~

lnIt •. 1lIIUa",1 ...
..... b1Iea,
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KAAPS'1·AD.

R. Jdt1u.En's

pt ij8Jijsten

hnoo rzcmden op

WQN1l'U

aaDrr&ag.

BENOODIGD,
ALS OPZICHt

OF ",OORMAN,

Bn BJaDke :Man; moet

E - lijD 'met
nrlreu.·
Hij

inmat

Purden ett Ezels te
moet hee~maall!Ober
eu eeD goed werbman qD. Huisje
md Tuin ~eracbaft,
Bf-n gehnll'd
bejaard m."ln bij TOOJ-kE-Ur.
IM
a.tot.ock bij

R. T,AWKE,
Bnsten"burg,

Stellenbcl@th.

I

"~; : : :: S~

l'2';~'I'"

Kópje' en Pierings.

IOLOIlIALEID~=.

=SE~~E~""
6 Bre.U.,t

Zend Geld Order voor 20s en ver-

lp

,.I..

I

D

Darling

•

E REEl~ F. T . .ABBOTT, Tandheelkundig
Chirurgijn,
hooft
zijn con8ulteerkamers
van de G~dian Gebouwen verplaatst naar zIJn
tegenwoordige Kamers in

mell.

D

Datief
Cllraton
Besiierdtll'll eli

~\.l

.

groe..

Winpalen

.

".

,~.

0li8llet\

.. orden

in ODtvanp&

."

(in bet midden) 21/. stuk.
met 2 duJ,beJe staanders, 30/- per stuk.

H~en.
Dubbele HekkML .'1'voet .. 12 _..... _...
-

.. _

kompleet. £6 il2&. 6d.
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per
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~pt'('iale aandacut aan moeilijke
gevallen en mispassingen.
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Due

Illu's GebOlll8n, 92, Adderley Stru~

l·OX::'CLT.-\TIE

TU nl ·iEILIU".JfEID.

en
Ml1wclpali1~iten. Klerkeo ...
aodere 15eamb",o in dien.~t .... o }'irmu eli
Publieke l,pricbti"f'en op voordeelitfe .....

n.dell

DIREKT

Ol 5, .11",,000.
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:.v~~
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f f EiS=-

~V, ..

D11.
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EENalEgrooted voorraadisinoMehanden~~"~o
beoten ezelve ~
kost prijs te 'Yerkoopen,..nJ.:
Zware Drieboehige IJ'zeren Palen geschikt 'YOO~ gladde en
doorndraad, 1:>/6 per ~
. . ;! .. '~
";_ .• ;,,,.,
Bouten en xramni en h.n.~~
al b
~__ ~_ ....3 r:./
....
eo ta v~
_~_
.UI- per

~tari_n
VBO Bu~en. Loges,
.\ullt·all-..J_
be ell andere M~ac~.ppijen,
AfdeeliDp_ Btaanuv.ra

YAN VERHUIZI1tG.

1'J.f:'iLlI(.n;

_nl

Executeurs
eo \'~Boni, Baljnws, Lan~

TA~DHEE1K UNDI6.

IDIISGEYING

•

Maa~~~P~!P,l~~tie.

.

E .1lAATSCHA.PPIJ
reih Poli_Il
uit als Waarborg ...oor de 'Seriijkheid,
Oprecbtheid
ell
Getl'01lw'heid
n.Jl
Trust.eea, LikwidAteurs en AlJminiatrat.ean,

GEBOUWEN,
Strllat,
Mllpstlld.

Kaapsche Kolonisatie
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IillBOlG

THEATER

eli TROST
De
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Onderwijzerp:, Be nl)odigd .

P!'LIL\.T!
E;::;vvor dl' betrek.
king ,'an el'U derde assistente
aan de iJ'::;lIlJ::>lUll'eNe 8chool te
(Hulp \an het Br. en Buit. Bijb.
FloriJ:1 z....A.R. zullen worden inge.
Genootschap),
wacht
door den onderget€ekende
Gl.'OeDeDl.ar~pl"'D,
iot den ~;Osten April 189~.
K..UPSTa.
Sahu'i~ voorloopig £l~U per jaar
met uitzicht l1p ,-erhooging.
.
Applicant(,D moeten
voorleggen' EERW. L. XlJTTALL,
8ecre' aria.
certiticaku "an goed zedelijk gedral
P.K. Bes 215.
.
en lidmaatschap
eener Protestant-

A

Tel '1S'~.-UI
...........
~~ch Adres: .. BV·ibf-·,-."

Beha kerk.
Werkzaamhede8
~ April.

te beginnen

H. P. C, SW..L~EPOEL,
Sec. voor het School ~

•

op

I

PRIJSLiJSTE.~

25tO:seJ!t~~

.

.

FR A.VOQ

t:
pbO_;

Il

dm.

~hJ

\

"Iet. l** ...

1tnIl"

TO LAA'l'8Tlil.

PUT PIJPEN en VLEESC"~~SCHOTELS.
>~.

________

,

>!

.. ~iii;.)~
•.:l-..;,;.< ...:. _.

'.

_u r;

.,.

-..

I

pa.

'"'J

. 1

.~

.iJLLEB
n
:r,wm•.
...
AL

EI E

GB SOG

nstrumenten,
ale Benoodlgd

meute

e

emn ing.

en

twen

r: verschaft eeni
ding i
.r: ~ uz iek , van het g
e
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delshnizeD,
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PJ ijslijsten

wQr(1en

'\"n op aanvraag.

:NOODIGD,
OFVOORMA
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~Ll.JKE MAJLDIl~

.TLEMAIL.
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.J.pIJ

"'TT.\R
r.\~Tr.
t. HJ.8i'l!(JlI'
kll.HI '·~,..lLjo;. K•. kot·ilL .
.L1~ CA.'T • x..pt. Tu U'.

Lu PUU
tr... 1 30
(·.\."TLl';.

whl

or
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.lUB.£L~

i n-nt

ve"....,... ..

P

!II"t

e Ajlenten van de CASTLK
T ~{A.ATSCHAPP1J, ("vkt).

-----------

~XON

~LJ.r KR

LIJN

:OOMBOO M

A JLlH ~;~~ I
TSCBAP"lJ

1

Eeu _t.ie .. biel' 'feroonutt
~
CM aaidekkilla 'tUI _ dame _Ja...- tijd ~
Di_
brie'fllll l1&li
icbnef. Drie
brinG
ljjD iD haDdeo ftD eeD proconv. De
_Ir al ...nIer pili.

&Dd_ ~

__

O!vERZEESOH.
Nog een aanval.

...

RoDgaalld hO! te Vrij burg.

LoD"
2-4 }LuKT. - (&uur}. - ~
.......
;id_lin,
DenWohen deed een UJlY&l
op bet lamp te Atbara, ll\UI' werd t~
... ea "lood
de wooAijn.

VlllJllUaG, 2b 'M.uaT. - (BeaI~r.) - H.t
roodpaode
hof werd twee dazen be.", pboo·
den iJl bet bebaOdeJea no 16 aken, iD 14
waarn.o
werd. ze W&nln meelt
allen "eOHtiefa
en dool' inboorling"o.
Eeu
Ultbr,e1d1ng der Bombay-plaaC'. j.,... mao, PDUIIId De Zeeuw, werd w....,.
bet .,.,rT&iJeheO
TaB een ebeque,
knriP hli
LonE_,
24 }LuIlT. - (&toter.) - - Be' onder deo m1'Joed ftD draDk WY, .. roordeeJc1
word' "liroaderateld dat de plaag uch ui .... tet 9 muodeo, .n eea Europeaan, borlopmabreid bellft naar J Mdab.
ker leoa&IIId' 8e1aro, die &icIa.uH de YOetea
Het oorloplCbip
G oliat.4 is te water geiat.eu aaadte m.' liO oorlog ... onder IUD 1101'1(, werd
te Cbau..o.
1'eroordeeld tot 12 maand.n.
Vier nbelleo,.~
laat.teu na al de kriipp.~aeo,
..~
"oaaiaaea ..an tw_
drie J&reD. _&er
Ik
je helpen, maar
Lawrenoe pw..
.an bet Iwli. ptal .'uba
eo ~.
da, bij
LolfDE_, 24 :MUItT . -( Ikulm-.) -De
beer .. 'rekkeiiiIr pweldadilbedeo,
Chamberlain beeft Antiqua bekend gemUkt hoopte dat er .poedig eeae w.t lOll WUOll 0lIl
dat 4e illlperiale regeeriDI{ ~
niet ~D&DCiéel toe te .... n oyer d. pbeel. Kolollie, pJiik·
bo belpen, tenzij "ij een kroon· kolonie wordt. .taande un die verbiedend. b.t 1'..ncw.o
De nad 't'&n Antiqua beeh bet "contel 'I'&.D den .an draak laD iDboorliag.n m BecbaaaaJaod.
II'
ta_. CbaIIlherlaio aangenomen.

m

TOam:.r:.~1d

nCToau

BeIIinPa

DoIJey •••

DE P031TIE

ERNl':i1'IG.

LoIro1llf; 24 :MUKT. ~ (&uier.) op
Mlle YM'gadering ..an bet comité voor I?oiteo·
Iaocbcbe sakeo nn den oeoaat van de Ver·
~e
ataten; .. erd het gevoelen oit.gedru.kt
dat '_e botaing met Spanj6 Idaarblljkeluk .....
Be' YIoot.depan.ement· der Vereenigde Stateu
heen betiloten de ambtenaren die nog in aanna
1jjD, terug te roepen, en het .. rak Tan de jJ""",
op te p"en.

Frank.r1jk betuigt

leedwezen.

MAART. - (/kuIer.) - lien
legt ja de voorporta.J
van bet lagerhui., dat
Frankl'jjk baar leedwezen uitgedrakt heeft over
de FraDllCbe "oortrukking in 8okoto.
24

Vervoer van dynamiet.
LoNDE!',
u M.URT. - (&ut.>r). - De
Duitach-Autraliache
8toomboot.maatachappjj
ftD Hamburg,
die bet kontmkt beeft voor het
9WYOereG
Yan dynami e t naar A ustraliê en de
Kaap, heeft scbikkiRgen getroffen
met de
Bri$ecbe lijnen di. Zuid·Afrika bediene.n, waar
bii de Da1tacb~ lijn un ladingen aal lDOem..
,... b.t .uteland
voor de Kaapsche haTen.

Chartered Co. admin18tratie.
2~ J.LURT. - (&ut~).
-Aa' .. oorOp eene n&all in be, lagerhuis gedaan,

--

Handelstrakta

ten.

LoIIDEN, 2411.URT.
- (Relder). - De heer
Cunon, oQder-oeeret&1'i8 ..o or buitenJandscbe
saken, antwoordeude
op eene Haag gedaan in
bet laeerbai.\ le!de dat bet doel der regeering
la Ilet onder_"len
met België en Duitach·
land over haad"lolraktaten
.. aa, voor Briteche
KOoderell ~elfde
trak taten te "erkrijgen ala
liepa.u,d. uatie. kregen. . -

Lord Salisbury beter.
LoNDEN, 24 MURT. (Rtultr.}-Het
word,
ofticiëel aangekondigd dat lord Salisbury veel
be*' ia, en dat hU Zaterdag naar de Riviera
nrlrekt.
Gerucbten waren in omloop dat zijn
Ionillchap er UIl denkt te bedanken, maar lil!
IUn onjuiat.

Aan Ruslands eisohen voldaan.
25 MAART. (Rtu,".) De
P.m correopondent V!ln de To",. kondigi aan
dat China aan al de eJ.chen ..an Rn.land b....ft
oroldaan, de "oorDaamsten
waarvan sijn: de
bnar T&lI Port Arthnr voor 25 jaren ala een
lllarioe·.tation,
en de huur van Talicnwan voor
een gelijk tijdperk al. eeo open hue
en b~t
.iudltation
van den Mao.joerl" _poor cg, met
r.c:M no fortificatie.
LoNDEN,

•••

•••

"0

...

Don.,

BeUbipD
Wil-'

.n

_

...

alltoWi:
••• MI6
liD
lDU
1496
_
Boad.,

Dt:RBAII, 24 :MAART.- (Réuur.) - Het
sterftecjjfer voor Februari .... 13'61 .erplekea
met 2'J 37 m J anaari.

Een van Rhodesia's helden.
, DvuAN, 24 MAAKT. (Beuler) -Op.de
vergadering no dea .tadaraad bedeDD&IIIÏckta(
gehouden,
bood
de ed. heer K. Janl80aJ
L.W.R. voor Darbeo, en agent TaB de Char_
compagnie,
den lltadaraad
ten
bebo ... e
van den heer Cecil Rbod ... een waten.rf.....,bi)·
deru un, bet heldhaftig gedrag .oon&elleade
van luiteaant Crewe in den Matabele oorlOl.
Luitenant Crewe gaf "un purd aan een pwondea
kameraad, en de beer Rhod ... noemde bem bii
het aanbáeden: "eeu zoon ..an Darbeo".
De
ochilderij geeft een levendige "oorstellin, TaB
het dapp«' gedrag no Cre"e, en is oppbaagea
in de raadzaal. Op ..oorstel nn deo borg&m_ter
werd eene resolutie j!epalleerd, deo
heer Rhode. dankende voor aune vriendeluke
ea ge.. urdeerde handehl'iil8.
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ftD
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a dier

UIl-

de boo.riJke
•
de Beira YMlYOIIdW YOOrIromen. ;:.
oopaerk ..... mijo bueek b8bDd (!DJa8kt bebbeiaCIe, lAf 1IIftI'. JICIboa mIJ 1"111~ de mfoto·
__ Idle ik Inraaa soebo, eo bet .oJpode

MO

GRIKW ALAND OOST.
CoLa ... ~
JI.uaT_De
am,
la.
:
PRETORIA, :!5 :\LlAl:T. - (neulcr.) - De De Wet
.
Pretori.
...
1200
afgevaardigden
Van bet congr..
der veree· Bay ly
661
Vu _
B .. .,.,
1019
nigd) kamen
'-an koopbandel werden beden. Rradlleld
662
8~ulII
976
middag op een eetmaal onthaald door de kamer Peacock
-'82
W'"
1~
van koophaodel VIUl Johanneaburg.
De beer
~~
Pistoriu.,
de· p .....iderlt van de kamer, presi·
TOT AAL V AN DEN OOaTELlJKEN
FORT BBAUI'OBT.
deerde. <n bij het voonteUen nn den voor.
CIRKEL.
.pocd van de bandelobelangen van Zuid-Afrika
194t
..,ide bU. zoo de .. enken .. elke te Pret.>ris ge·
Bloeireuairoal
...
DE WET OEKOZE~n
Landbouwten toonstell1ng.
37:1
ge,cn waren, .. erden opgevolgd, zjj de wel·
Pretoriua
AI
de
.temmen
1'oor
den
_teljjkeD
cirkel
:.!OIl
Van deu HeeTer
vaart Vlln Zoid-Afrika zouden bevorderen.
In
GILU.'.·-REDIET. ~4 :U.UIiT. - (Rmler.)-De
zUn
geteld
met
den
Tolpnden
uitelal:
.190
antwoord daarop yergdeek de heer Wiener de
WieDaDd
laadboowtentoonsteJling
wa.s niet zulk eeu .uc·
Bradfi.1d
...
...
7266
van. de Kaapkolonie en die
CIIe ala verleden jaar, wellens de runderpest
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io~ 1mCJi, eD manliiklieid door buo ge.
bÏ-oik IierAeId.-AD\·.

m ... , ,

Z.-A. Bijbelgenootschap.
JAABVEILGADEILING.
De M.te jaanerpderinr
ftD dllll Zoid-Afri·
ftD bet BritacIJI en Baiteale .......
bjjbelgeoootaebap
w.nI WoeIII'bpYODd iD de
Iletropolitaa
BaJJ albifto ,ehouden, 0IIII•• oorailiencbap Tall da. Andrew )(1UftJ::OIIder de
aanwwipn
__
dr. JlanbalL (UIadeo),
eenrda. Ogihi., Bak.", dr. Ko~, dl. A. J. t.
Hofmeyr
J. K&nlbaad, BoMn-"CaIdeocM,
1Luael, .~,
Korpo~ A. L 8&eytler, Ib·
man, Caroegill l1li J. Kob*,,d. ed .....
C. W.
Buiton,
ea eie beerea Bron,
L. W.V., Eu:p,

Iraaaecbeo tak

111_' ...........

ute

~~;~;:.I;;
t·
deelte der Schrift.
u
De NCretarie (eerw. L. NaUalI) bis een uittrebel uit Ilei
.
JA.<U:K.\PPOIlT

ol'er bet werk na bet pnooteehap m Zuid·
Afrika. Daaruit bleek de~ de tak U. bel afgeIoopea jaar 42,889 bijbela ea teaa-ien YeI'.
tJftid had, -liJ'k
20,420 &llaaCItCbe. a,112
:toaeJacbe, 8,119 m de bft.rtaat, .a 168 ja .a·
dere talen, &jjude 1,(m 8¥IIIp)area _,dan
bel
YOri(e jaar l1li 9,000 lllee, dan twee jarea ~~.
deo. In twaalf jaftD .... de .enprei4in1 bijaa
.00 percea'
&oepooaIeo. De totale ~t.eu
,.oor liet jaar warea £4,768, eeo ....... groote!'
bedrag dan _n
ooii TrOePr ou~
bad.
Er warea than. 2iK ageotecllappeo m Zuid
Afrika. De Kaapstad
ea. y~
Jaaddeo
£143 bjjgedrlpn, be, pooter deel door .......
werd pmaakt Yan de yerliqeo door be\
pr;oot.obap
geleden door bei afltemm VaD
irieDden en meclewwkerL
De baIaIatU, toonde dat de totale oah:aug.
.taft .£4}8ó4 19a: 8d.. b~roerllll, ,-"und.
"oor·
n.uae1ii" Dit I1IlMeriptiei eo donatiM (imluitencle
_II Dalatinpcbtp
na 1118Tf. Voel, .£i84 31.311.),
£1,561 liL; bedrag oobaagen ftD JlleDtecUppe~ 1'oor...noop,
£3,181 1611.8d. De lIÏtpTIIII
beCJ.rOeReII £4,797 121. M, Iat.nde _ balall8
'fin £67 7s. 3d.
De vooraiUer leYerde daarna een tnllfude l1li
opwekkende reeIe.
Dr. VarabaU .telde yoor bet rwppori.n bet
lioaacieel ... nlag ftD deu!leC1'8t&r:U m danlr
l1&li te aelllen OD sprak
bealoedigencle
woonlen, op bet 'foortdurond _
ftJJ di'
beerlijk werlr: wjjaende, en
jjYerip ~e .. er·
ken to, meerdenm ij'Ver Ullllporeade.
De heer J.' D. Cartwript
IlID)Ddeerde !I.
apoorde aaa ~ bet,_ ... _
bjjdnaeo
om bet werk ui. te llniid...
0.. A. J. L. Hofmeyr tWde 'foor: "De.ner·
P4eriag ~
tp8eital de ........
, bij bet
Daderend. eiacle ftD flea aader. _.,
~ be!.reun de .-..Jiilro daillterllit ....
er DOl
oyer. Yele ......
dar
tJlMD "erdreYea ba wordn tIOOr liet
"k
ticbt .an de ZOO der a-bdpeill....
•
door ZOa woordJ ~ dóei _ beroep op .Ileo
0rD te \elpeu Gat wooN YIlD PCIOI tot pool te
_pnidea; eo !!pOOn ,.eider &De Chrittenea
ua ~
ea _
PraIrUICbe ~ie
.,.
WÓOMD
_t bet
werk dee ~
llUllefijk bet pobIiceereD ,... .. biiW iD sas
talen,! ea ~
_,~
u_pIareaI
per
jaar.
De 'f~
....
_..
MIJIIIOe4li.
.....
woordea op ..Ha __
tel, dai door _w.
lI.ObertaOa I~
ea .., de "'PiGrÏllf

0.....

-if.
a.

aardS.

_nab,

Joed

.

~...::;::_
_tie

went.

_

"'_le_ae~
0.. Steytler.,nll

lie ftirriebtiapa

.

aJlea
berkol6D eD
danIr:werdu
ua _
--wer
w.J
_

eea......

...,en Dit 'IrUJ'fII8de

-..

HET Hon.n-DUle .. -a. ~ ter eue
__
adelia .... Z.IL~,
dai ....
............
Giud ..........
alw ..
-.
al 0lIl 11.46 lUL ~
_ !lW 011 •
.. 1OOaII~
.............

~.rIJleIeD.

..,oe

oue,

"'1_,

n ..

ze

AfdeeliDgsraad. Namakwaland.
GeWODe nrpderiag gebonden iD de HofaaI
te Bpriorbok 0J.! WO<8II*lag16 Maart 1898.
T.,.eawoonlllf:
raad.ledeo W. W. Towll8eDd,
1'oonnKer, A. J. Rou.x, A. Tbolllpeoa, H. A..
a-uw,
J. J. K. 'I'lUI Niekerk, J. Skadcr JDD.
ea G. A. Kotaee.
BeaIotea werd op 'f00l"l&e1Vau Niekerk dat
de heer ToW1lll8nc1deu .toel moeme.
Notoleo der ,.orige alge.eeae
•• rpderiu,
Ifele_ ea be ... jgd.
H.t fiuDCieeI Yeraiag wenl al. 'Volat
poneerd. Deel.., m. kali op lutate
riag f45 sa. 211., nuda ODPaageO £107 Ilia. 9d.
Bedrar £162 1611. lld.
Sinda aiibe&aaJd .£81
Ik 211. Kontant in Ir.. .£71 911. O.erlrokkeD
i'ebaiD, ia Standard Bank, I'8lltea aitgealot.eu
£381 sa. lOeI.
•
VOOfJ'Ilégd en "eieJel! brier gedateerd tiJ
Jaaa&n
18tl8 ftD dea onder koloaialea ~.
taris baDdeleade over bet opricbt ... eeoeracbool
te Boweadorp.
Beelotea wenl de regeering belrend te .tellen
dat daar de Nederd. Gerol. JeerDJ' &jja TWbliif
te Boweadorp g_
bad, is er no pen yer·
_modatie
1'oor kiaderea op die

n-p-'
.erjad.

F£ElTBVY~r:r.,
Koorstu.kell
ten
dieute
der Chrwtelijke
door B. de Laap.
lïtg •• o ..
Jacq_ D_a
& Co.• ADlIIw·
dam l1li K.aa .. t.aAl. Prij.:lo. bd.
Deze bua:iel goddi_tir
f_tliederen.
door
_
'I'lUI Neërlaod. welbekende moderne oomI""
oÏlltea, Yerdieot _
eente plaats onder d~ kOlT
lI&DpD tbau bij OUI .. _nleo
in IWang.V oon!
1'oor ftteidapn mOU ~tfeest,
Palm Zo.·
dag, deljjdeaawelrea,
Goeden Vrijdlg, Puchen,
H~,
Piobteren eo Hef'TOnllingo.
'-tea
bedoeld,1'ooniea
d.... 1iederen in eeoe
Ian, pwvelcle behoefte. De Dlaziek, die door·
pant
vierttemq ill gerompo-rd, mei de
ppute woerdeo door mlk. t.lnrsme poëteD
ala Da Coeta, ......
Jooim'. TaB Hogenderp .
it ~
ttaar eo deftia, 'I'(!Or'aI'iu de "Eoce
lIoaao'
en "EOOe ipu
bei" gedeelten. De
biFóelllde mod_ compooiat. Terataat wel d.
deftir. banaooie aaar de meJOdiën te reg..len,
dtar de ataJdreaJ ot.cboon wa~ moeiltik. beel
.ubaar sijl! _
lIeD be1'oeIJdë. orgelist. Zoo·
ala de .rleJeabedea,tEJE"
de liedereo. . DUJ
'fOOI'
pur:beo, de .. .an OJlPwektheld en
f..wrelJlde, &jjn de
ook opgewekt met
•
~
terwijl -a op Goedeo
of op ~re
plecbiige dagen In d.
weba de geaogen ook plecbtig en .om·
IU _
miaeur tOOD-...he"en
.. orden.
Pr(jL de waard. ea bet boekdeel •• If be·
ecIaoawd eo~lIII,
outIeenen wii al, be.1.lt
ut
een
en beter waarde voor ~t
piel ODlllOlfoooi~ oor de BolJaodaclle mUZIek·
pen werd aangeboden.
Wii be"e1en bet boek·
rleel aan de Ol'J"liaten en ooadacteors olUer g<'
_*,,-koren tea 1liarkate!:&D'

"_Len.

AAL een lIChel>!ui t hct
leyeD io ZUId·
A1rib, door Oregor bam&ro ....
VerJaiigbur bij J. C. Jota .~Co.,
K.aap.ted.
Dele (elChiedeuia handelt o"er d. goud velden
e. de uitlaodera.
Ken jour Doiu.cber kumt
DUf Zuid·AfriIra,
ea nadat hij eeruge maand.u
iD ~
beeft doorgemaakt,. gaat b!l u:J.J.f
Jobuuaeaba'l,
waar bii ia aaorumg kom! mt!
d. reformerl.
Zijn vriendacbap met een "'elgt
.telde boenu·familie leidt er toe &jIDe.ympatb,.
laD deo
bat nn de Trau.vaalscbe regcenug
ce hoodeD. HU maakt de Jam-.n-geYJ."ieu·
aemi, .. door l1li Yerdedigi do TraD,IIvW lo~-w.
:Mea Tlndt m dit boek meer van bet Johann",,'
~e
leYen dan Tall dat der boeren. In <el.
opaichtea toon~ de IJCbrjj"er dat hU op boogte
TaU cakeo
la, en wav bU mIlItaIt, daar I' li'De
TWgÏIIIÏD
ook leenaam. ala t.oonend~ .....t mtn
boitea.:'! ftJJ Zuid-Afrika denkt. \\ U KUBner.
dit bOeIr oaseu le&era aanbe""lea.
TIlA..'Q\·

.

~e

EEN \'KEUELlJK
O~GELl'K, dat hel I'crllet
Tan drie lDeollChenle..eDl!tenge ...olg~ had. ,,,,,d
WoeaadlIgaY.oQd plaata aan een hUL, ur ol,"
boek nu Buitengraeblatraat en Hellif'cr,tr",'
H~l bula. dat be .. oond trU do..r M.k,cr, ).
eeu un de oude platdak 8OOrl,d.e 'u de ).'.~;j:
oadedagen waarachijoljjk bel ..erbhlf lira, I.,., '" .
Hollau:illCben kooPman. Mea ..... Lcz.~ hel
te repueeren of eell nieu" dak op te ""I t('I' "
bet ougelak wodt l.oegeolCbre..eu aarl lw.'
da, he~ matcriaal voor het IUCU ,,·c cia h "I" ,
boek "aa het d.k gelaten werd. Htl P",,,, 1,1
daarvan lIChijn~ te ljTool le Zlln ge .. ,.,." ,
Jnrart o..er 10 Woenadaga"'ood. toen de II,"
naar bed gingce in de oDde,,'" ...erl reU" r
stortte het dak in I'D werden I!i oncier 1"'1I'U"
bedolveD. Vijf politie dien.an onder sul, ""1'"
tear o.berg,
waren o['oedlg op het t,",ry;: ,:
begormeu dadelijk meI het .. "rk d,·r r. ''': ,.:
T .. ee penonen, een oode m... en eell ,,0,1, "."
den.poedi
gered. De man ha'] ,k, " :,' :
enkel ,."rre~t en bet kind .... 0l' Q'O!' .' ,."r
wiize ongedeerd ontkomen.
~og ('(·'·!ft 10('''',
nen 1I'Jll'eD onder bet puin l.eiol«11 (·U b~.li.(I
om beD uit te balen werd mf't !J'"CT \·,."r:.;~·~:
...,.
en een uar na bet.on!,'elok gebeurd. :' .: .

ol.,

j:','

eeD

YfOUW

genaamd

!;....

l.1f'j

U1tg(:b~ll.l

nl.!"·

zij ..... re~. een liik. F..enb.l! uur I,!c! w":,
deu oog t .. ee lijken nitgehaald. he! N'" ,ar, ';_:
17.jarigeo jongen. genaamd Ht.lgw IJ,"·
".
no eea jonge knaap.. De liik"lJ ~ \r:" \,:.1.
bel dood"uhai.
'rCnrlldLrd. ne,' ,I.'
"
.eel lof j,()'j voor de fi"enge "1I~e ""'!";' 1 ,'.
werk PDg om de bedoh'en pcr.oDen ' ..I. .. !.. "
bet pwn te balen.

--_---

DE Uli:EI! G. J. Lout ..a ... n Jo: I I iJ"p'
Koeberg advericer1 dat bil een ,.,_.,,,1."" """'.
KIiphe~e1
Statie en
.mid,. Ill.(I II!~:
_obuia,
eok _bij dMHllde plaat.. le nu"'

een

llMft.

