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DEEL No. 71.-8,817.1

J!£
Koloniale Weeskamer. en

~tlANGRJJKE
, PaardeN,

, 8 do. Merri..,
'4 Prachtige ~zel.i~ ..t~"e_j
. '1D6j¥r_~éta

OpDIN~JWf,.l~.~,
~~'tt1.IILHJiB.'"~_~ 4 _ ... , 0....,.. ....... _ ......... ~ ........

laD 'Ku.PwirrI.&rA.'l'II.......1le~ waar. .., . 8~1LUU8_~ > •• ~.

heid ,bn gesegd wordeD' dat lij I. ne TO~e PJatt.D 'WOId~a l- .' " . . . per .jaar. _'. .
eers~t.~81~. eu de &U~obt '. (a) De ;'nlbelrerie v JtaAaU Bma, bl de aN.U., van Aand881. . . ~ begi~'~,,;H
waardig qD, .mid. e door den ·eage. Willowmore, ~t BltI 1IlO~.~.......... ' ". ._1 . worden" aan achool OpeDt JD Juuan, 1900. .

_,:"L' L h ~ (6) Dewelbetreade V~. VALLBIICUIL. MD ~w. - .... li-.":- -': ........L..:h._
~ p8l'1OOlUIJ." mll'e ..oo t,- en p".t"lJ'ooUl~1DOIpIl131JoiCIeli. - •.. .. ' . .. . . . bitt X&Iltoor 'ftJl de Maatschappij, - -..p......,_ met e---e-IICUwaa, •
WIekent hem met? . te) ne -.,e1l1ekepd.V BWDBNIlBRG, (9C*..-..w.r na _ -.. ~' .... lIaJP. 4p 308t8D sullen ont'f'aDgen worden door CJea -:

P. B.REDBUNGHUYS. P. 8. BoTa .., jp;) p'l~ bO d. ~) poot 1_ .... 51) rOIIIeD ootoberc:'a~i-mo~ ten half oudergeteekeude tot dID lttea ..
J. 8. ltt.41MIS t 00., .Af8~e". Due plaatl,.orcI' alJteDUjk ~ IDdien Itj'DW ...... Id. d. baDd ..noch' il. elf ure, TOOr'de .,olgftde besigheid. NOftJDber, 1899. ,

. U. De .olfead. ~m -UW:- 1 Ra. N...f: .. D'recteure te F. J. VAN ZIJL, ,
------ 1060 A,qon Bokken ~ MIriDo BameIa • p ~~.,. 1.. D oudekrul. '

I ID riJ• ,.. . I iOOO'A'fribaodcr Schapen I m Bl*'. Bokk. ont'faDgeD OYel' het afgeloo- -.. .I I .1 lA'" II. U60 Herlno Ooien 11 "teil . p_eDj..... e,iDdipndedenSOaten Robert80D,
32 Donke,-. 3 PuNen ' ~tembel', 1899. . 10 October, 1899.

Voor Pweonen die Water· Werken 1 DODke,- HeDp~ , kVa .... Kar lIau.n ' 2. S~ti Tan Baten en LUtea.
weuohen te ondernemen Pom~~I2~~:~,~==GDDD8OJlAPPU,aIIook: 1BUkt.. !~~~gemeeD;'~fW.heit.u HOFMEYR TE-HUIS,DB ondergeteekende zal' publiek .' VoorTerdereiDlormaUedoeUDIOIkbOde O~ __ • :en=D~.,.:de lJ:re~ Rheede Straat, Kaapstad..

den h:~n =r ~:~:!P. K.VANNoot~:.'·_A AL O_JllD1·ZZ.TSTrIIIII JA.o. I. SOHOLTZJAC. 1!. DEO Jtáet.I~ door ..
Ding ProkureurToorde kecnatrlce TIlta!DeDWre, • .. •. "11... , bliP en ISllo PIIOLD, die Lrkerucl. _ Nea. o..f. 0.
TB RO•• RT80N. WlllOWIDOfe A _ .. A I'Iln W'ItLoWKOU YOlpna Artikel. V. aftredeD meente, Kupttacl, pttIobt, ID OadIt

• -.. _ _, - docb weder herkieabaar zijD. ."..ch& ftD ... !Mlr ea MH. .,.Op Zarerdag, 21 Oet. 1899, Ben in ;:te van den heer SnP8. Pr.:::Ia,~ reeCIa __ . worda~'

TE 10 UUR V.M. LLOYDS" t,Kog' elasse.u ~plaa~ (:~l'l:n)h:r en. ~~mo:rT~ .
4,500 voet k]~m.aakte gal. _ J. ... '(AN niB SPUY ( Voor be~ (WMrftIl bewiJ- .

=1nedi~=:Pijpenvan 'AE·R' M.·O--·T·O·.' ·R·· ., ,. Iln'd'mole' ns. ;f::be::emto~tAt~ed~~ =~d·rr:,~S£~t.t
600 voet dito van 15 duim in bng h8\'ft genomen), nu met ua p".

diameter de .,erandering in de AetAt Het" Te Hata" bied' clu &aD'" _'.
1 Nieuwe 9 Halfaam Brandewijn .,.. JrieshMr zijn. IOhOODe pl.etenJleid 1'OCII' ONift els. Ja...... #. ,

KetAtlmet slang compleet. . GEHEEL nul PI~ III de "Uooliar,' IOIltIIl DIIU' á. ~ ter lOhOOl~ ':;
6 N.ieuwe 6 Hal!aam 1lrandewiJ'n ablolaa. btIebermcI .... roea, 8 ~ 10~ TRBO. -'l~~~ o.nndd .. peel obriIIWIJlr.p 12 .. en 16 1"081 wWea, iMtlhlen ~..... _tU ___

I:etels met slangen oompleet, __ of ................ nil to "* to. 100 Lad G' B Voor ftrd.. blj'9Dd.erbadeD ' ......
4. Nieuwe 4 Halfaam BrandewijD .1Oft. koos· . Y Ny· rug, .~ ... _~- meDii'" bij d8Jl ..... J :da PieIIia,BMeU

Ketels met slangen oompleet. " De eeatre W1IlclmoleDl gemaak. met 6 October, 1899. 8traa~ot bl' _OD~""","Dde. .
lIJ"- De pijpen .uUen in leDgten ,ell&merd Staleia TONDI eDToomen1-------------- O. J. ~r.::,o~

.,erkocht worden .,olgens verkie· ftD ltOOJlI,ASS... TE HUUR Banaa .....

.mg nn Koopers en het Crediet Zal __ ~ .óppOIDpIa du ........... WW" 0'.~..,d. ~lllad.te"'A.il ...... K'...- ...pád,~...wJ.w...........J.8g9~.........::-:::::::~-:-_
der ftJ'koopiDg voor sommen '(8n ::::.:....~~:....~..... - KENNISGEVING.£80 en daarbOveb sal 6 'maaDden IOOht de ""n

Hoopte PriiIen Yerkrepa door dele lIOtOiI op de '--" Ha B kl t.sijn. Chioap WéNldteD~, 1891. ---...:r ,n . u'. 1. es
LLOYDS' ..&.ermot.on bebbeD ook OD ...... ill Z. GebOUWen. Landerijen, Fo~teineD DB oude ~ ftJl. G....

Afrika: . llui~eD, SteëDen ~ . ~G 18 Dog te YiDdan •
Goaden 'KedaiDe 'fU de :Pori Eliabeth lad- eD Kampen. op le Gronden. \'lJf No. 21, Si.monIatrMt, Jobannee-
Goa::M:'~:~·Prua."i';::"= iDÏDuten rijden l'8U het Post en ~ en handelt ala 'VOOrheen ..

tentoolllWliDa' ... ••• ••• H' 1891 ~toor, eD 't Politie Mar frodaoten. en oom.mt.ie
8peciaJe'Pri!I W-.Jjjb ProriDcie T_to.IttI. Station. Goede aobolen bl de Agenten. Alle goederen lijnde
Een:r'~';k~b ~ T~ !_••bijh_: o...ervloed T8Il wild. Produot.en, LeVeDde 8&.,." of .

line. RoIebuk ... ... .O' ... 1896 V~ in 't veld, dat anderuiDa a&D hengesondftl hf4Jben
Eentt IJI'ije, Port EJilabeth ladbouwteetOOll-- .~".' .' '.~•. voor-Paarden.. 8tru~.'80, ~un . noo.nJjk. opsioht; eD ~.&eIIiDtr... ... •.. 1896 _ aAC "&1_":":'0 801.-- .... 0'A1'-. afre1,.-.:.';' na "fer~."£ente ~ do. ,.. ... 189'1 _.,..., _.... ~.., ",u e-.tIml -MAUfS-puoeo
Eente PrUl, do. ... -... 1898 ". e8aige' reden ...a deu Yel'koo(, lIB&. M.IaDfG StaaD bcmm atkm
Eente Prij., elo.... ... 1899 il dat'de eigenaar door Il~hten in spoed., orde el) vlijt. .".
LLOYDS' Stalen "AEBHOTOB" _t ... de .~...: ··~ ......_.--a.--d· c zich ............. Zendt al. ttwe .-.A-n se-r::~ia 'laD de lIItiP - dare NOria LifII of av-_UlMM:JlJ- _. '"& a-v "-_

• poIIlpeD, en il\et ~....... W8IIIOht te trekken, en het boereJl. adreeeeerd UIl .80% 4366, Jo_.
.&eI, du --l, cbt.v.bMIIIGht eD die loopt JI8!Ildar bedrijf wil onmrftm. nesburg.
aitp ...1L . • ro- .-. T 1 AdJ' Ibumm

Zil die "*Il plu ljjIl aiah - WiJIdmoIea' 1&11 tt Richt u tot: e • •
aehden -'en 'VOOnichtW .ijn. OlD de LLOYDS'
Gal ......... Italta uAEJU(OTOU" te CIIIIIIer- H. R. CAWOOD.
ICheidlll V1IIl lICIIIllIIÏft ~ en mill of
1Ileer1rUl'Cleloo .. ...-hi....... Postkantoor Papkuil,
De u ~" beeft. eli proef d. tjjCII dooratuD, via. Ceunpbell.

: ~ h~enlen &jD er Da bl ZUI A.frib T.1egr.phiaoh Adrea:
Zil elieV1IIl plai1:. D 0111oomptelltel te koopeu Cawood, Papkuil.

~enOlll_' 1Cb!·-- of~
lIialen OIlIVent iepte YUI dr:J, ..... .. •• it.. l' .:::~m,nti perkeenade ..- al WOrdeD &oep Kaapsche Po ltle.

Er wordt nieta PNbaCI _ dell tijd YUI den
litter bij het opricllteaYUI de motor.. 8PeCriaIe BBCRUTBN worden geV1'88gd
replinren lija plllUkt betre1feade de 1JMICII'ftI- voor No. 1 District (Hoofd.
nacllten, L.-"':_ X' William' T )

Eeu 8"JOiII 'Yoorrud poaq,. en JIOIDPCI1IiDdera ''''''--''4W'Di'' Ul'-ijd n...!_.~ own.
pjjpen-.,.Jtijd bil de bUCIaoo-l ...A.eniIot.on .. .. 8Il8t! ur~ J&8l'.met:e..n.:::c ~oor tIIjjPen en 'fOOI' bet cIrii,_ Trak~t bij .&8IJnemlng: Zes
YUI . . op ~ . , shillings per dag, wapens, ammuni.
Gelieve te letten op ons nl8uw tie, uitnlating ,eD kleeren, geleverd G. W. C. V. D. ME1!~_..:.... idr8s . door de.regeering. ~~

en -IQ •. . paarden' moeten bezorgd worden Afd~lingsraad Kantoor,
door de DiaDeehape_endie Voor dat Prieska, 9 Oeto.ber, 1899.
d(lel een VOOl'8Chotkrijgen uit bet
.Remo.te Fonds. Traktement sluit
in onderhoud'Tall man eu paard,

Sl~te ODgehuwde en kloeke
manneD T8D goed karakter behoe-
ven aansoék te doen. De Kandi·
daten moeten in staat lijn te lezen
eu tAt schrijven 6f :Bngelseh óf
HollaD.dsch, en moeten goede ruiters
lijn daar mj TeJ'eÏscht worden 'VOOr
bereden werbaamheden.

Verdere inlichtingen en appJio&-
tieYOJ'JD6ll kunnen verkrt'gen
)"Orden 1'atl den plaatselijken Resi-
deut· !(.agiatraat.

HENRY L. DAVIES,
Comm1saaris van Politie,

King William's Town.
Opgesloten in het Schut te

Benoodigd. 8tru.isvogelfontein. .

APPLICATIES met ge t a ig _ EEN bruine Menie. 'rier witte
eehrifr.en en certificaten van voeten, kol, witte It!'eep opde

L' d net18. brandmerk YL op. den aak.
bébrMmheid, om drie ..m eren onduidelijk brandmerk op de'
~~:,,!j!,;.~ente op, Ha JJ~~ linkerbeup • .,oorpoot.n ~.~. . "

GOEDKOOPE Spoorweg.prijseD (half eabl.tJJrie! 'foor de ~bbele r- ....._" "148 qn 0 sc .Ben bruine ruiD, bI-. tWee ".".
reis) sullen wordeu toegestaan ftIl all. StatiODl m de KoIoD-. eD _U' h aebterpooten witte bieën biucJ._

Fraaie prijsen worden .aDaebOden '\'OOr Wol, Vederen, Sohapen, ~a~ lnC;::rt merk op d. IiaQr •.•henp .. lr.V.,
Bokkeu, Paarden, Vee, ~, Groenteu, VrochteD. lAMbouw. , ' alle boe.,en _~ ~ .'_ . ,. >.~_
produoten eDL' . . ~ ...wi_clertigm'··WODl::.deul_. pel'.:a_ ladien DM'" ~ ..' .. n..;11_ ... :,~../'" ,HaT BEROEM DB OOOW4TER. .. ' 'P.oO;.' ..... lw:••00+.... en alle. l.w:_-derbeden.. knJmen .,er1r- WOl"deD..,. '~'c.' .. - .- .. ~ . ~ uauv- n ...._L __ loan .....n...._ ~.!:;:~:;~r....:£$....:_. ~;~nde. u"_'u -,.".- ..: ,. . •.W'erk. te begiDDell-. ;;;: •. c;r~~:~ .. ~......... •

.,ratatJ::- .' JUYN.ARDN,..sn. Sec.etariI.'~ ,}" . V. ~ "MJBWI, . . ne A" .,._15__ ....
. Ui DB, )IA'i'BIiW a: 00., st. Georp'iStraat '"' .BoIáo._ .

CIMIa ...... ".·D.... X"P""*d, PJL,,, 678.

" DE 'lOOP,"
BEAUFORT WEST.

In d~n Boedel van wij/en den heer Daniel Gabriel de Villiers
OpWOENSDAG, 18 OCT., aanst.

envolgende dagen indien noodig, zullen worden verkocht
op de plaats j, DE HOOP" Beaufort West

,j 1;,.,01 Gl·lot'rdc Ruinen, uitste./IOO Jonge Kapaters, 600 JODge
kt'fj,:, rij- ea trekpaarden / bok-ooien en Kapaters, 90

ti do. .\It'n·ies Rammen, geteeld van P. J.
1~ J:I:l"l' Paarden Alports beroemde ingevoerde
~_I Gr"()(,'\{l·rries kudde .
&i JOil""~{I'rri('s 1 Span goed geleerde Muilen,
1· H ~ f kt door P..le 5 Eenjarige Muilen, 1 }fail

l'nc.',t, gl' 0 ti Hengstv I:: ."J'.
8 Donkeymerries met Veulens

. Il" l,"!", :;000 Ooien met Lam- , 1 Donkey Hengst, 8 Donkey
IJJ, J, Tl, 1 !lOO eenjarige Ooien, Ruinen, 9 Donkey Merries,
l'"'' I E'l'njarige Rammen, ;)UO ;36 Koeien en Kal Teren, 60 goed
G .",'.' Kapater-bokken, 200 gefokte Koeien
Grl:ot'·bok-ooien met Bokjes 50 Jonge Ossen, 50 Vaarzen

TEVENS
1 u.. II l£ieu", ij Schotsche Kar. i 2 Kafsnijders, 2 Mielieslm9nlers
rr:1 2 Wennowing Machines, 9 Zedell

1 Ol"n Karren, 1 Watf:lrkar 1 Bpan'muilezeltuig, 2 Spans-
12 Ki'.: \ :lg(,D~, 18 Geweren Donkey-tuig
; Sm: I- l>laaHbaIgen en werk· 3 titel WheeIP1'-harneps
t::JltlII, Timmermans werk- 1 Stel voortuig', geheel nieuw,
::ill!"'n Boren en Hamers

~ SL:JI',·15 ell Graven 2 Ploegen, Melkpanneu, Emmers
Huisra.a.cl, Keukengereed.ohap,enz.

Ei"1 \. L'" eli de Schapen zijn bijna allen van het aller beste ru in de
le ,'n III een uitstekenden toestand; het is een welbekend feit dat de

"[l: slechts eerste klas Vee hield.
BO"ft'!I, veefokkers, slagers, speculateurs en anderen moete!l daar.
Old y, rzuimen deze verkooping bij te wonen.
Yerveraohinlten zullen ve:raoha.ft ,..oJ:.ld.en.

Robertson,
4. October, 1899.

A. G. H. TEUBES,.
.Afslager.

De verkooping zal beginnen te 10.30 v.m.
G. W. STEYTLER, Secretaris.

Die nu zijn Geld be-
waard heeft.ja],· \Veaskamer Gebou wen,

Kerkpll'ln ,~, Kaapstad,
l' :--:'·ptember,1899.

Rice en De villiers, Afslagers.
liT lE HilI TEIIIP.
VAN Twee tot Drie Honderd

. Morgen GROND, allerbeste
weide ..,oor Paarden, Elea, Beesten,
Kleinvee,. ens., onz., ook goed
Zaailand, voor drie ponden atg. per
m0!'sen.

DOe dadelijk aanzoek bij den
eigenaar H. A. ALB.RTYN, Klein
Kardouw...oor Piketberg, afdeeling
PorterYille.
N.B.-Geen koop sal VAST besloteD

worden voor den lOden Nov. a.s.
Adres H. A. ALBERTYN,

Porterville.

U Tweede 1{leine Uoudnlijll ontdekt op de
Plaab Alnbachts Vlei, te Klein l'ri\kenstein.

VAN Prll.U 1l1li111....-KENNISGEVINGPrachtig Gelegen Erven. GESCHIEDT dat op eeue Ver-
gadering van ~ RaadJid

houden op den 7den deser ~
GROn kennis ~ft gegeven dat hi .'.
zal YOOrStellen·op de eerstYoJgeDd8.
gewone VergsderiDg, om Zijne Br-'
celleatie dfiD GonT8l'U1ll' te ~
zoeken om Wet Bo. 12, van 1890 in
deze afdeeling te proc!lamemm ..
VaD kracht. .-

O:1:It'I'c." teekende verschillende aanzoeken er voor gehad hebbende,
h~rf: rH·,d, )tcn PIlbliek te doen verkoopen

Op MAANDAG, den 16den dezer,
iJ,· ,;.\ ERVEX gelegen als boven, 5 mmutenloopen.vanLady Grey
":I[IOn, langs den Hoofdweg, leidende naar Wellington aan de
nail' Klt'in Drakenstein aan de andere zijde, tegenover de Erv8ll
p:ll' verk(lcht, die nu meest aUen bebouwd en beplant. worde!l.

de Tll: te verkoopen Erven staat reeds ee~ ~bouw dit goed
:, voor een Winkel en alwaar goede bezigheId kan gedreven
I'!an·kaart te zien bij den higenaar en Afslagers.

J. D. J. UYS.

A. B, de VILLIERS &, Co., Afslagers.

Klein Kardouw,
9 Oot. 1899.

lalllubUJ IllCltlUlbMr II 'oegdjJ II
Brut lJurUUe IutscbppU.

DB ODdergeteekende, behoorlijk
daartoe gelast door den

Executeur Testamentair in den
Boedel van wijleu den Heer Charles
ftIl Wielligh, sal publiek doen ver·
koo~n ter plaatse "Paapkuilsfon-
tem' DabijMalmesburyopMaandag,
den l6deu October 1899, beginnen.
de te 10 ure des .,oonniddags, het
"f01g8nde, behoorende tot gemelden
Boedel :

4 Groot BeesteD
1 Jaar·oud Kalf
1Klein Kalf ;
2 Paardeu
1Kar
1 tuigen
1C gezaaide Haver

Bn wat nog verder mag aange-
boden worden.

G. W. KOTZE,
Secretaris.

.\VEGGE LOOPEN
VAN mijn plaats WelteTreden

. Riebeek Westop 12 Sep.ua-
ber, een Bastaard Hottentot om-
trent {)voet hoog, kleine grijze IDOI',
eD loopt met korte stappeD. Heerea
en vrienden bij wien hij mag .8I8Il .
gelieven kennis tAtgeyeu aan den
oadergeteekende; wie hem· vast-
houdt zal veM'Olgdword8ll.

S. J. VAN DER SPUY,
L.l'..an.

Pa;ir'. :: Oct., 189!).

Weltevrec:leD,
.Riebeek: W t'st,

10 October, 1899_

KLEED_EN I 'XLEBDlIBBN I ...
G..... S'l." VOLG"'. _AA~_~~

PBUIBI LUG I PASSBI 1111dBOIU11
~J.J.DE VILLIERS

.' KLEED.ERMAKER, WORCESTER,

PUBLIEKE VERKOOPING VAN

o VOLBLOED PAARD- ••
Hengst.en, Ruinen., M.rrl_ en Veulena,

p WOENSDAG, 25 OCTOBER,
Zeudt regels voor' r.e~ eD lDODIten, op MD'YftI8,

per poet an ieder dNa ua Zqid A&j\.. '

TE 10 UUR PRECIES,
"Bonne Esperanoe" ongeveer een mUl 'V1LJl PIketberg·

weg Station, in dit ~tr1kt Tulbagh.-------------- ----
\'GE\ () 1.1; E van de oprichting van Comb~i~ok & Co. ~Beperh) heeft
deL,,·· .1.• 1. A. GRA.HF, L.W.V., besloten BAlnstoeterij van VoIbl~

!'),', \'\'l~oopen op genoemden datum. Z~k ~n ,gelegenheid
lt'!: l-'n <lan Paardenfokkers en aan het publiek In , algemeen

Zévende Jaadijlalohe' ':l,'eJltocmatelliDg sal phoud.en
worden te R08EBANlt, Xaapatad, op Donderdag en

Vrijdag. 22 en 23 Februari 1900.

HN 1, I \':1 vaststaand feit dat et: geen moeitAt en uitgave sijn
•. : "lI' den eigenaar om de Stoeterij te volmaken. .

G~::.~l T:dt' fll't 1aatste jaar zijn de volgende Hengsten. gebruikt:-
, Adjudant, Rift.eman (Gouvernements Paarden.)

E~z:j.:: :1 ~peciale Paren Ruinen en Hengsten, goed bij elbar
, 1 im, Fraaie Beweging. . .

AlUt' DltTCnzijn gedresseerd en mak gsmaakt.
VOQrwaarde~ Liberaal. Ververachingen verschaft.

P. J.. P. -ARAXB, Afl'eJ • ., ...

Jlalmesbury,
8 October, 1899.'II .. "iJ, lUeIm I lt., Wagen.
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•BRAND

BRAND!
BRAND!

De Laatste Week I
De Laatste leek I

VAN

MORRISON & QO.'S
GROOTE

-Geredde Goederen
Yerkooping.

Het overgtlhlevene van alle lin-
nens, bedorven door water, moet
.pgeruimd worden gedurende deze
week.

Er worden nog duizenden onge
hoorde koop jes aangeboden.

Dames die onze verkooping van
geredde goederen nog niet hebben
bijgewoond moeten dat zoo gauw
mogelijk doen.

Na vijf <lagen Lal de verkooping
besliet gesloten worden.

MORRISON&CO
PLEIN STRAAT,
Tegenover Barrak Straat.

~tIt
Fabricius Verkooping

Paarden en Ezels.
Publieke Verkooping

TEN DORPE

CALEDO~
-oP-

Zaterdag, 28 October, 1899
VAN

20 Eerste Jonge Rnin Paarden
Van 2 tot 3 jaar oud.

6 Eerste klas Merries
6 do. Jonge Ezel!
41Gedresseerde Rij en Kar

Paarden

De ondergetcokenden gelast door
den welbekenden Paardenkenner
den heer J. G. Fabricius zullen
publiek verkoopon genoemdo Paar·
den en E£elti allon uitgezocht in h~t
Onderveld.

Paarden en Ezels 1lijn zeer
schaars en zullen nog voor een
langen tijd tichaars blijven, en dese
dieren zijn du.'! met groote moeite
door Neef Johan verkregen.

lOlT DUS AL1Elf Elf lOOPT.
JOHAN G. FABRICItJS.

Dempers, loore a K.riga, Afslagen.
Caledon, 110ct., 1899.

_. ~-- -----~~-

GEVRAAGD.

TWEE Onuerwijzeressen aan de
derde k)a.~ school te Brand·

• vlei en te Koppies Kraal, dist.
Calvinia.

Vereisobten: IIde klas Onder·
wijzers of School Higher Certifi-
caat, kennis van hand Ivrrk, Hol.
laDdsch on muziek.

Applicanten moeten hc'hooren tot
de Ned. Goref. Kerk.
_ Salarissen: £90 voor Brand vlei,
£60 met vrij Logies voor Koppies
Kraal.

Applicaties worden ontvangen tot
den 30en December door

De. :M. ~. DANEEL,
Calvinia,

Werkzaamheden na Deoonrber-
ncsntie te beginnen.

Onderwijz"res Benoodigd.
AANZOEK~N om de betrekking

Tan Onderwijzeres aan de
Derde Klas Publieke School te
Wimm8l'8boek, kunnen worden in·
geaonden bij Ds. A. MooRRns, Paarl
Toor 15 November.

Salaris £50 per jaar met Tr.ij
logies. Bekwaamheid om onderwijs
te geYeIl in musiek wordt veJ'Eliaoht.
Werbaambeden te begiJUlen na

:Kent vacantie. .

Veilig en Zeker Zijn

AYDt'S PlUfN

ID bet hoofd, zen~ 'f8J'lJeI ftII
eetlust, slecht gehengen. ea MD tal 'I1I1II
IIDdere kwalen.
Goon kwaal kan genezeA wordtlll

waDDeer er verstopping is. ne.o.d-
held verlangt werking VIU1 dell Ie_ ..
iDgewanden.

Aye"'s PI''''''~naken een toenemende .PIal-
acheidlng en vermeerderde werking 'I1I1II
de lnaewanden. Laxoorende doses eUte
avond genomen zullen zacbt on gemak-
kelijk worken op don volgenden dag.
ZIJ zijn een bepaalde genezing VIID ver-
.topplng en werkelooaheid 'f1IIl dtIIl
lever.
Yerstopping en galacbtilthcld verooe-

DIr.en dat bet bk>ed ..ol van onreinhed8ll
komt. Om bot bloed te reinigen 11er
geen beter middel daD

Ayar's Sarsaparilla
Bet zal alle on~lnheden WOIDO-

en rij k, rood bloed in plaata atenea.
Bet geeft u kracht, moed en ond."..

minpgeest. T........ -
... J. C. .,., & W-. UnII. 1Iou.. U. S. ...

Tegel Halfprijs I Tegel Hal1prIJll ,
Portret Vergroollugen, uiigeroerd op do

!Ms!e wij"" en in Bamen van , dui ..
vergulde Lljoten geset, .lechte 25/., wurde
dubbel sooveel.

Ken groot aaortiment Olieverf en Water·
verf Schilderijen, Kllnlt Photographilm eD
Photogravurel.

Speciale aandacht wordt gewijd UIl
Bw 1 Gravures, tegen ./6 In U:I SI duiJll,
Ramen In J dnJm solied Kikcnhou' eD
Vergnlde Lijsten, kompleet, alechte 15/-,
LUT cw POIlTIiST III &&li LIJBT ZII'l'T&lJ BU

G. BUDRICKS,
V411 011

Groot en Klem Portret, VergrootiJllll-
en SchilderiJliJsten-Fabriek,

25 EN 28, KERKSTRAAT, KAAPSTAD.
Doe IlW Portretten voor Vergrootingen, lIIel

volledig "dreII op de Poot, en alle UIl'
dacht zal er lI&Il geschonken worden.

Tak : U Hoofd Stlaat p. It. Bu 881
Port Kli.. beth. KaaPItad

LONDJ:JN

Tandheelkundig Instituut
BEPERKT,

UWer lamofS, GroentomllktpleIJ.
Verrotte Tanden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk gebruik
hersteld. 'randen ZonderPijn
volgens iedere bekende methode
uitgetrokken. Gouden Stopee18
Kunst-tanden, passend ~.

maakt door luoht-zuigmg.
alsook zonder platen. volgeDa
het stelsel bekend als Bridge
Bar, en CrowD.werk.
Alleen het beste materiaal

gebezigd, en alle tarieven SijB
gebaseerd op de billijkste achaal,
overeenkomende met goed werk.

EVERARD DIGBY.
L.D.S., R.C.~., Eng ••

Vlce;;e: ·• .m.rie Londen TandhoclkllDdlge_
Chafing er- BOIpIta.1,

BxSTUUllD.n.

Z. A. Bijbelvereelliging

\
. 00 R goedkoope en doelmatige

Bijbels. Psalm en Gesanc-
Doeken, v~rvoe~ .men dch bij boven-
gétIDltde-vereemgmg, door de voor-
meren in 181~ reed8 opgericht.

DepOt vour HolIa.ndache traktaat-
jee en Vliegen,le Blaadjae.

Voor Prij8liHen IIChriJTe men
aan Ondergetcekende,

B. PIENAAR.
Beoretari8

Depot Hofmeyr Kameno,
Kaapetall. 189&

GEN}lj~nS tot OPENBARlNG
(Gewijde Gc8chiedeni8) dool' DIl.

J. C. HBFBR, met vele geldearde
Ka&rten ter verduideliJkiDg. PrUl
~ Gd. per f:\xemplaar.
JA.CQUIS DUSSliU ct eo.,'

Kerlanraat, ltaapHad.
Djt boek wordt door al de EerW""" wa-

deR hartelijk ... W~ -. .

WAARDE LANMJlNOOTJIN :-
lW Ja .., .. WND' eeo belhlU, "Dpari, poomen op .. ~ ftP AfrIIrIIaeder

en ~~ d _ tot· a rlobtea. . .
Nl~ eie 111__ porlogea dle.yeNeu. door OUl.1eenreD. 00..

wiw.te... oue Pu.... tabe:putt, 0IlIe Bondttakken CID OUI no , door .ww .. ~
dige emeekIcIuWeD. p.blleb ftrpderillpllen aDderllDI,-G1D. cIe-01lWIiUdeerbaN .......... da
vredet \'oor Zalel-A.frlka te bewaren1, de pYreeede oorlos felteJt_ .HpbrHeD. . . ..Hater'.~·~..u.n ....dra pwikteld aijD iD .. b~ atrI4 ... de 'bul-
vaalKhe en Vrtlt.uQobe 'b~ die UD m. OOIsUn lo... 1OOf~ ba taal ft tttomtJt. Br sib .... tI
weiDige Kolonlale ~ dl. Diet dOOI'dé baoden vaD bl0e4~"'p, .. "~
of nleDdlOhap slJD ftrbonden met iD,netenen \'all _eeD.of beide der ...,.bI1eIréD; Da& ~ deu
krij, voor a eD OOI DOl pVIil'kef, voor Zllld·,\frib DOgrampaUpr ClaD dle ..... so. stil.

BM il Dlet ODi doel k oDclenoebn aan 1ft. al eie ramplpCMlCi- elleDlSe elle OOI ..olk eD
LaDd te wacbten .,. .....,.. d8Q be.... ndeD akentoeltand stu te wt-- Er beIUat balten
IOOdaDl, ODdenoek al ..erbUkrin, PDOéJ· . . . ' . .

Veel_ put W oaa, aan den o"'-Ipenden .. odraD, die bM Iaari ftIl OOI 'Jólk ftIl'V1lli om
wat te doen tin behoe'Ye.:na ten eD meadeD OY" de Oranje- ... Vaalrlri_, ..... DJaeW·
te .. ven lliob opflaOl'loofde lll eo werk te aiteD.

Wit JIl08'8n wat kunnen Koloniale Afriballden ID dit trem. ttdapwrlcld doeD' 1If'~
de wapeDi deelDelD8ll aan bet w'" der bloedvergietlDl' De ... till Inah pUG'" al.
8ritICb. oodenlaDen ..erbieden dat. selfa.a1lOuden&ndnaoverwllliDltlD W Diet iD deP ,.., "'n.

. Mar wu Diet .. ord~ 'f8I'boclen door betaU de -.nit of de ftiplfc1lUac- ftIl deo oDd .......
ea wat tell aeenk .woo," met alle .... DlClbUevend$ en.pdlldleDltip ~ la het, bleden
Van hulp aan «ewon4en aan weduwen en weeS8n. ; r •

la bet 11.... met llwe ~t1lltiD .. n \'all I1Dl"thle met «we ~ en su&en dur stnc!er,
wil a dan opolferiDpn getrOOIteD ten behoe"e'ftla'ae .Ul'l81l dle op het ....... d·nlleD WanteD
gewond en ftrmlnJrt, en ,..n die pdellllll IdJido.ren die door swaard _ bpl ftB laUDeenJ.eD
Inelll8tenD I1llleD wordeu beroofd. •,. , .~ -

WO Tenoem u om, 1Ile* dit doel, op ODdentlaDd. ltá 'llwe btctna- op te teekeD .. en
IUlkl te doen met OJbeIn'ompen mIldbeid.

Er .u1181l1laadenln. mo,..Uk dall8Jldeu, no. "Na weD eo ..... PMCla OD'YeI'IOrP
worden platen 'ftIlDe8I' eie oorle,. eiDd"" Het il YOOral hl bUD belanI dat 0D18 ParlemeD'
talre PtU'UJ tot 11 komt. Groote ,_w,ommea &uU8D worden vereilcbt om lUID, .. 1& in .. rlpp
lUite, te nIemen .. de DooclwendlabecleD dae 1• ..-eD ..

EeD leder 18ft daarom, en ... 1uhlt .leebta een kleiaigbeid all 'Y001' eeD pWODll aak,
KAAR BAAR HJ:l' UITD8ft V.AN ZIJN Ol' HAAR VDJlOOD, al .,u hIJ of
lij lieb ook eeD tIJd laD, moeten b<!kuVpeu, bet eeD of aDder PDO' iii.moeten OD.......

V001' "woDden aal voorlooplg 11tICht. In &OO"err8 voomeniD, worden pmaakt all er lieh
~..vanen openbaren waarin de IChikldopD der In1gyoereadeD ontoereikend bltk8D te aan. ODW
bulp un hen nl YOOrDIUIl8ltk WoNeD Il' boden door lUIddeivan de werken CDr V.....m,m, 'f'&O
bet Roode Knail dle bIJ d. bu ...... legera gevoegd wGrolen, en dle Datuurl,k pboadeD alJD op lae.
~lll1veldbIJltand te bted8D laD alle gltwoDden 1I·)oderondel'lObeld QU D&t.ionaUWt. Uit de TraDa·
"ui il OOI reedl Yeuocbi door dle Vereen1glD. te werk te paD. .

Maatregeieu 11ll18Qword ... poomea Olll te "erhinderen dat awe gitten wordeD milbrulkt.
De beer O. O. DB VILLIJCRB beeft .lela goedlJ1lDltI1 belut met de taak 'f'&Il HODO.

ralr Thoaarier der Qommtall.. Alle poatorJera, oht'quea,bluordera en ook b'dnpn iD audlren
'WurwdieneD daarom aan hem betaalbaar te wONeD 1\1lUaak&en wel ODd.. be' TOIpDde adrw:-

Den heer O. O. DB VILLIERS,
PoHbul44.

lUAPST .AD.

• jf

_

.'.C"."'.

.:

" ... . r> , .-~ _- " ' '

Hiêr is een liDs.
;

Ken geve r11kelijk en 8p0e4i1'. Men opere IIJIteD iD elk distrikt en elk nldkomel'
Kb.p, fln benoelDe ltollekteun die rondgaau Lij elkeo ingeHtene ~t diena Ue,fdeglfteD, lIOOdat
niemand wordt overgeelageo.

OYflrtulgd dat wIJ Diet te l't'rgt'flftcb dit beroep op Il doeo en v.rtroaftnd" dat ~ f<8n
Alwij&e VooraieDigbeid mop behagen .poedi.tr de bclVleklng del oorlap \'all Zuid-Afrika weir
tI nemen,

Noemen wIJ oal, met verachalJig.len eerbied,
ljwe onderJsnlp dienareD,

N. F. DE WAAL, LW.V.
JOS. M. HOFFMAN, L.W,Y.
J. H. HOFMEYR.
TOOS. P. THERON. L.W. V.
D. J. A. VAN ZIJL, I..\V.Y.

THtroNU IJ. CARSTENS,
KITTY .A. OAKS rENS,

WILLlU' J. CA.R8TWS K1I.bO!, i• 1

tTUeUnal.
MaiWt Iba' y,
13o.ber,l899.

Kuptftad, Octolx>r, 1899.

.. ----------~-- j~ AANGELOUPEN :
IBIJ daD Cllld4:l'pteekendv i> oangeloopea .. 1

Bood ~ nUJI paard, ! Jaren Olld, .. l
~, WItte .teppel.s van kam tot op kni..l
De eip~ Iwa bom. te eemger tij<! bek.....
ap betMiag VUl redelijke koot eu, .

Bartebe.tri'rier, JAS:m:ra. 1
Departement van Post en Vu BlUjudorp 10 oa., 1899.& 1

Telegrafie. . 1

HIBRBIJ-;;;;:dt""ter algemene •.VERLOREN l
bekendmaking kem;aiaP,P- TI KAl TLAND, donker-bru '. i

Yell. dM tot verdere kellllllfttmg., :Merrie Muil riem om d _..I. j..' .. f " ---jy .._1_ .. en ~pen . gewone . 0 pere ~ en gezwollen achterpooteD ma 1
grammen ?f ka.beJgr8JlUDell Ult· aebipt maar groeien w~r': 1
~lct m : code-woorden of Borat geschaard. l::31aat in tuig. Dt 1
Cijfers sull~~ worden aangeaomea vinder zal beloond worden. ·1

voor OVel'lelnlDg, of 1u1JeD wordeD Inl" t' b"
ontvangen voor bezorgiDer 't'an 10 I lOgen lJ
eenig tel~ kaDtoor In den SHA W & Co., Pu,",.
KaapkoloJ1l8.
De beambten van' het departe- soamtt lat StrandInnidpalihl:

ment .bebben eveneens iostruct ies -
oDtvaDgen GIlder sectio 18 van de T~DERS.
tel~·J'Elgulaliea en Sectie 7

OP VlD de internationale telegraaf con. TENDE~~. afzonderlijk: of po j
. b' lan..l":-- I llamelilk, wOI'don mita de.tU .

1'1..'..... ·11·... 1111Y8ntte, geen mnen WlUhe te e- get'rc&agd door dl'Z6 Municipali.l. • ,_, .... ~.J... ; . grammen of kabelgrammen &aU te h t . "doemeu die gevaarlijk m ~r ". V~rwlJ eren van NIOJt. j
Riel'1llede Il-biedt ~ b~ sohijoe:n voor de Teiligheidun1: TUil, .~U18VWl en W:880hwater 'ocw.

dat er te Molteno op DONDJ:BDAG dei staat, of die in strijd mogen zijn met een tlJd~rk van I laar en 1~ ..
~~~M:o~n ;i.o:'~~,,:tde wetten van het land of de of tW~laren en 1 maand, begUIJUI..·
,"olgende prijMA mllen wordea ui~, pnblieke orde. de ~aa deJl1~. December.18~J.
...,lijk:- Onder due instrueUee .. 1 geen 1~c:h:ra te &lJn op de TOl'llUl",

3 Prilzen vu £10 elk. "privaat" of "pen" berioht wordtHl YOOnl8D door den ~ en telJr. :
: ~ ;: ~ ::: aangenomea. dat meedeeling matt ,.t~n de naamteekenlDgen ftII,

3 Pri~ 'I1I1II £IS elk. bevatten over de bew,mg Tan t1reë5D vol~nde oor.... ':~J=::::: troepen. tranaport..~ ~ of De. .. of eenIge tt-nder ...
3 Pr!~n VUl t2 elk 'eeDige aanvallende of Terdedipnde D.JOd • Jk aangenomen, .. •
3 prijzen ...... £1 elk. --t.-elen, die lD8Il ~:JnJ.e tenden te worden 18;1'
3 Prij.en VUl 10.. elk ~~ door mmC of =dtend bIl _jen SeoMilrÏs niet. laH

~edis::!,,:~: :ou:=.= strijdmachten tensij .ulk daa. den lltt:n .NoTember,e.lr.
worden, buiten se-r- .et "Wat.erpu ea benoht ~ gesien en get.eekend door Voor yerdere informatie BD bi;.
Gaa~·p~C:;"lootjeiia1 lIija £1 alt,; dool! een mmtaïretr of ._.otllcier be- woderheden Tall kootrakten te .. ".
niemaDd al tAleplaten ..oniea ... _.... boortijk daartoe gemachtigd. den aa.~~aan, doe &allJ08kad
Woii: ~~ VUl alle PIden nu. alp De postdieDIt tWllOheD de X.. p. h. mWUOlpale kantoor.
trokken.worden OIR de·oabatea t. WaIia. k~e en ~ Oranje Vrijltat en / Op wL
=~o~!nde~b.:.wvoor ..:=-,:; de ZhouidA_~lOhe ~publiek is HENRY FAGA.N
den lIOIIten N01'ember, l8U9. AIle.~ geao rat IIUU.WV& ahi de UltgaTe VaD Stada Kl,~ i
aWleD ".111 lijn OIR ... deN 8CIIiet Wed- POst Gebiordera en POItwiut>18m~ u- ..' .1 K
strijd deel te _po Dit~. die State _UDIOlparu anloor,
is Opell ..oor A1rikaaer, Eapbc -Duit- . D. Somerset Weet Strand
:: Fnuucbman, eJUI, ua -:a .8. Bo FRENOH, '13 October, 1899. '
Indien de prijsen uiet tea YOIIe .ut- POItmeester·GeDer4ll. N B De ~ .. no I' . •"I· I

genamen dan zullen de PriJ- _ _ Algemecme PoetkaDt.oor ..- JlLUDlOlt-' ltelt I". a
r~id vermilldenl woMea,.ea ·WieIa de KaarJ:; '.' llOOdigerij~uigen verschaft.
lootJes over het getal worden ~ CIaa 1 OotoL_- lSt\ft
.uIlen de prijRa ..., .............. ..... UW", "17•.
lIleerderd wordeD.

g..:fe: :':='~ bekometa bij, ea alle WPSCRB COUYBIIllllft
J. C. DB KLDlI SP80IIllll.....:..

MolteGo, 11 Oot., I ••

Vendu. Kantoor, Prins Albert,
1fOet. 1899.

KENNISGEVING.

. GROOT SCHYFSCHIETENBBKANNTMA OBU.NG. MOL; •• O

A us Anla.as des zwischen Grosabritannien und der slida.fribnisehen
Republik some dem Oranje FreÏBtaat ausgebroehenon Krieges und

im Hinblick auf die von dem deutsoben Beiobe in diasem Kriege zu
beobacbtende NentralitAt werden die deutsohen ReichsaDgeborigen auf
stn!ongeEinbaltang der sich daraus fUr sie ergebenden Pfliohten hinge-
wiesen. Insbeaondere werdt!n die Reiohsa.ngebOrigen. welobe sioh in dem
Gebiete eines der KriegfUhrenden oder auf de'll Kriegsscbauplatze
befinden darauf aufmerk sam gemacht. dass sie duroh Theilnahme an
kriegerisQhen Handlungen des Anaprucb8 als Angehórige eines neutralen
Staats behandelt IIU werden, Y8rluatig gehen wiirden.

Der ~rliohe Goneralkonsul.
POCKB.

KENNISGEVING No. 72.]

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
VERANDERINGEN IN DEN TREIN D1ENST.

OP en na Zondag den 15den dezer.·zullen de Passagiers Treinen op de
Hoofdlijn, vertrekkende van Kaapstad te 9 uur v.m dagelijks

(bebalTe Vrijdags). en aankomende te Kaapata.d te ~10 n.m. dagelijks
(beball'e Woensdags), tot verdere kennisgeving opgeheTen zijD. .

De Wekelijbohe Mai}.treir.en vertrekkende van KaapStad te 11 v.m
op Vrijdagen en aankomende te Kaapstad te 1.30 n.m. op WoensdÁgen,
sullen blijven loopen 100&18 te voren.' ..

C. B. ELLIOTT, Algemeen Bestienler.
KaDt.oornil d.n Algemeenen Be8tlerder, .

KaapNd, li oot. l899.

B. M.HBATLlE,
.......•• r ..... ,

----------~-~I1I.lrlelr Savraap

JIalmesbury-Grey'8 &88 Spoor-
weg. .

SOHUTBERI0HTEN.

AANGEHOUDEN in bet !!Cbat te Barry.
dale boven den bepaalden tijd

a jonge BaUen .tallSChen de 2 en a jaren
oud, 1 Zwarte Bonte, 1 Zwarte eD 1 Zwart
wit lies, &Uen gemerkt rechteroor .inkel
h&ll.k V&Il voren. Sta&rtkwasten stomp
gesnedeu. .

Indien nillt voor dien tijd gelost lullen ~ij
op den 2&ttAln October, 1899 publiek uit de
acbatkra&l verkocht worden.

H. UYS,
Scbutmlle8tA1r.

B&nydale, 3 Octuber, 1899.

BENOODIGD -TENDK,"S worden ~

EEN Onderwijaeree aevraa«d. om voor den bouw 't'aIl e.n Seeme
ODder=:: ~ MD S kin- ftIl bowngeDoemde llin taaIOhen

deren in En eli HoJJuadach in lIoqJTeelburg' 8J1 Bende Kuil
een P"ftte bomm echoot, bij dm (Termq.u.) en afataud 'faD .ye8r
heer J. H. VO"~IJ. Oude. klip, CJia~ ~ .mjkan. ..
~o~teno, 10 mmuten 't'aIl <JoDW.a : Detendm moeten sijn:-
SIding. . . . 1. Voor lichte lijn, met inbegrip Ib ....... aat YID Pu Heie Ier,'

Applioatiea moeten vbl':'!b.t VUl· . weg en lader 1PVf'I"
Tan nm TBNDERS v~ r. cteD ftD Udm·. .~ Voor gewone lijs, met TweoCUJlboards

eener .. an_bo Kerk, grip TUl permanenten weg en ander 'ara het Algemeen
1.... IOOJt certificaten VaD SobooJcxma. materiaal. . - . li--
missie en Predikant waar Appli. Voor Y8rd:ere bijlOllêJerheden doe au.lGJ1""rden ingew
canten 't laat8t werbaam warea. ' men .... .,. aan dit Lan'__- Oo.ntroleaJr .on .All

a 1_"':_ • ~ tot den 26aton Octo
CaUirID aan een geeertifioeerdti Da den 16den deler; .aJs dan A.lJe b" de bed

~ •.0Dgecertifi~ ~. perj~ eeD aUeh~t_ ~.het ODtWerp-ocm_ aao hetUK:m~r e
m ~I~~ ~ tDet Yrte mW01JlDg ~t, apeci6Catie, eo. teDderfonnu. Werken.. Kaa tad
Billijke l'eJskost. gestaafd door lieren Terkregen kmmeD wordea Gee T dpB .

kwitanties zullen· veIIloed __ -2~ ·hetalin - . n on fr n()()(. N .. ..wueu. If 1'aIl een gumea. nomen..
.B.--:De ~ A.pplioaDten ...ten~ra ~ sijn op het .

nl~ten mob voonten T8D een oDder· YOOrgeIchre~enformuliet.en JDOetea
qzen 2deklasIpoGrwogcerti6caat ve~ gM& ft1l eeD ba depo.u.
om ~n ~fprija te reilen. Tan £~.OOO dat in. geyal nn _

Appbcaties moeten ~ ~ ..... ~ teiadars lal -or-
en m~ later dan den 1ócln Noy., den tmaggegem..- lf ....
aaDlt. Ingewnden worden MD de.a dese .voonraardeD il_ ia yoldeu
beer sune.. de tenders ... word_ aan!

JOHANNES J. DB VOs, genoTDUm. '. APPLIKATlES voor d, Il~·
ODderwijzer . eoden geadnueard lID den

Gegundefootein. • COntroleur en .A1Idl~ kiog van Rapport.eIJr .oogt'-
Richmond, X.x:. KupatId suJ.l~1JOI'CIêu'~ bawd) .... 011.8 Lil/IJL zld\'n IDg&o

laB be.. t. 4adit,ï.bu_,. .t.ow..,' ft..... __ W'IIOht worden tot op 21JdrY.I.r.
.... d Vi......... ltermis -,.an ilolland,ch eD,

~..,. .. Diet Jat .. '- D-e' . I' 21 Deaeaaber. lID Ja ecmTerel8Clte. ,

middap tell' .. • 1899, ,.8rdere bijzonderheden, blinne."
, ~ worden van der;.Sl_·aetMII

i~lI6JiI"iear., .ha.... Lapet.t. .
l.......~-

len.ring 1':1f!,

'p,.arbanktat
l'ostkan'oot.
ht <.loor ,jell

u r-(; ene lIAi
1,.'ICl.

OPGESL?TEN in het !!Chut tAlDuberg
.fdeelmg Fraserbarg en iadien niet

gelost TOOr den 2!Men October, 1899, sullen
ze op dien datum publiek verkocht l'Vorden
om 10 ore '8 morgens.

Een ."a.rte mni}-esel (merrie) maDen
stomp, ongemerkt, omtrent 9 jaar ond.

Een bruin-bles ruinpaard, linker acb ter
voet wit, ongemerkt, omtrent B jaar oud.

Een Bood-bruine merrie met klein wit
kolletje ,voor deu kop, met span.riemen aan
beide voorbeenen, ongemerkt. omtJ.. nt 12
jaar oud. Een licht brain ruinpu.rd, linker
acbter voet wit klein kolletje voor kop
gemerkt, L.O. stomp, brJf.m&&D.van achter,
R.O. half m&&u van achter, omtr8ot 1.j&&l'
oud.

Baking
Powder

VOOI'lUKbakkeu \'all betdflj,: brood
koek, po1fertjee, plla . ellS

Haald het 'Y08dIel l80l Ucht, JJDalreltk
eolUGDCL

Bette hl rU:t~~ht, en de eenlp
poed .. Toor " die onaange&utcJoar
IacbtneranderiDI blijft. Blijft HI'IOh _
behoudt 'YOUe lmcbt totdat be, -bruikt
wordt. .. -

De Royal Baking Powder \'all .. _d-
.. IJden roem wordt enkel door de Royal
.IWdag Pow:ler JlaatecbappiJ ftIl Amerika

BBl IAGDSlIu BBIUODIGB. ~ J:=~Z~=
'l'TOOR bijzonderbeden doe aan. van napmaabe pdern te verIaoeden
Y soek bij . .

. MB. 8. C. MYBURGH, 10JII _ POlder lutacb J

Piq~. In Tark, 'ermfsdt St., .IJaIrit&.

JOSEPII Nt: w~r,
li £Uin.· pt'e t.eu r,

van P . lioke WetieL
J. J. MEYER,

Schutmeester.
Daaberg, 28 September, 1899.

Lliïdoo... ,
Mlntoo ... '-Llkdoo._

".... r.r.e-. .. ai .,......... _101. ....., .
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Tanden.
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(}E~\I<: dame wenscht sich bij een
D Uollanusche familie aan te
~01!eD, ten einde da Hollsndscbe
taal macutig u3 worden.
"D," OS~ LAS'D.

-- )lARKTPRlJZE.N.

KAAPSTAD.
,,
<.

13 Oo&ober 1....
ta.d . .ILd.
o 2 lOOS 8
083 0123
o 0 10 0 1 6
006 068
o 8 6 0 l' Io 3 6 0 19 S
o 0 7i - 0 0 0
')30 08'
o 1 6 0 8 0
070 OliO
00. 011
009 0011
08S 066
036 089
088 0186
o 7 1 0 0 0
0001-001

\
~e"
lJlioeDeD
Jole' .,.
G.....
!ie"Q
!.iDIO"DeC
I'oIIIpOOcoo .,.
AJrdlppelee ...
Paat»
[Jell .. '
[.cqU1U .• ,
Groene .. u ~.n
ZoarlHno<neo
l'Aodec
Groene er- \ee

l(1&fI)"
looI .,.

Da. A""""".Ds. Andrew 1I1lftS)', ftIl We1llD8toD,
pubUceert to CJ. {Joutl& A/rioa.A I1.IN
w.l reeD no utikeleD 0"" de kweld.
~beo cl. ZoA-a. • EOPIaDd. Dl.
ItclkkeD w.... n bedoeld .oor eeD paaaaet,
da, ln EaplaDd .oU ut .... .,. Wor-
CleD, me& h., dDel bet Brit.oh. pubUell:
eeD duid"ijk inicht W ""0 10 clearooM Zulcl·Afrlk:uD8obe k."'_' dook
daar de _keD 10 de lutate «bIen 100
Inel .,ftanderd, atD heeft da. llura,.
beII\~ le ~el,k lA CJ. pooemcle knDt
&e pubUOeel'eD. De ~ btclnte la
gi.teren .aftOh.neD • pett MD KoN
hlatorilChe opeommlJll, CUe meer .,oor hei
EDgellche pubUek bedoelcl la. W -
IOhijDlUk .. .,eD WiJ wer 1l1ttre
"oor oue le..,. ftD belaDe -00.
lo de ~tember Ri.'" ftD de

lie Jlaga6iAl, Hl' dr. Koltle,
editorial. werll: UIl pnoemcl tijcl.
lUk heeft moe_ .. kea, clU heen
oietl te doen met -UD .. omireDt
de Zuid-AfrlkaaDlChe kw e. " lot.
geDdeel," aett hij, "lam ...... dat ik
be.,oad. heb dat de Jerheld 'fID
de kaioU.ke clerlkaleo cllll1) lo z.A.
met mU lutemi I ID • betnf, de po
wooeledeD (lalty), wel ik ,eeD ocr-
deel DIU .. talleD .,ellea, toch lOU
lk Diet berieeed -U eeD .-.miD, op dit
puot, lndien mopl ,w lat. houden.".............. ,

De .. nte ~, a de 52,OOOIlWl
die uit EqelaadtelOadea wordeD, al....
"eek_(20 deHJ') ,.rtretken. Vola __ eeD
kabelgram dl dU1.,.. DUI' NatalpaD,
nn welke .ijdit de RdpubUekeo clan
beIItormd IUU~WOrdeD' De ptuneD
'fill de lmpe e l...hoofden WC!fClen
nataarlijk ,ebe phoudeo. Bei lam
dill lijn dat. hei richi uit LoadeD .,er-
keerd i., en de 52,000 maD ia de
Kaapkolonie ge... d nlleo WOrdeD. fDdat
de "ooruaalD8te ~mperiale krijpmaola' ftD
de lijde .,.0 Kimberley al uitcun·

,. DlUt BN SCHOOL.
Z.-A. REPUBLIEK.XUlBEJlLl!lY.

GELOOPEN (1" •• 4.w..JG- r-.-. QI.)- lil Oo~r 1I1tD.
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080 000
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010 018
010 000

.......................
ende is aangeloopeu
paard, ,\ jan.u oud ::
I. \"aD k... tot op kna..
te eeDJgel' tijd bek-.-
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ru oee., 1899.•
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'_'~n
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VOIIl' .. ,
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.... ""rlb....,OREN

m, donsee-bm ,.e
riem om den net
hterpooten, ma 1811
Foalen weer .san.
t:ilaat in tuig. De

Id worden.

~
LAW & Co., Pla~.

LONDEN.

trod IllDicipallteU
DERS.
afzonderlijk of ge.
worden mite de ,t1J

leze Municipali~
deren van NacJi.
Waachwat.er voor
1 jaar en 1 ma ,ai
1 maand, begiJllHl..
December, 18tlJ.

jn op de voruua
su Raad en te be-
IIlteekeniugen VIUl

ildoende borpa.
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!l.ngenomeo, . oe
'8 te worden in 'eo
IOrtttaril niet lat r
ovember, ~.Ir.
informatie en IJi·.
kontmteD te " ,;.
doe aauoek ad

an toor •
. laat
NRY FAGAN

8t.adaI bR.

......................... ,
Deze maag wordt 'flU .,enahUleDde

DnteD pclaaD. ~'D $eIegram uit 'Klm-
berley meldt dat de eer aiioclel daar met
d.n trein ta aaopko ell. 10" saaato-
riUID loseert. ADd_reo ,eloo.,. cUt
bericht Diet eo deOkeD. dat -Un tepDwoor-
dla 'ferblUfonbebad ....,rd' leboud.o.

DE ZUID-AFRIKAAN
~..-r

\0R S L Al'{ D •
ST.A.D~W8.llT&RD.'-G, U OCTOBER, 1899.
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1899.
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oten op BerIde Ver-
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)U NEWEY.
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ta pporteur (onge"-
,I/I/.il zullen inge-
op 20 dezer.
ilolland.sch ell

ereiaoht.e.
,derbeden iUDDon
I van der...secretaria
i.



.Zeisen.
~E:I&lEDJ!Ir •

Punt-draad. Pig-draad, Draad-net,
Karnen, Botermaker, Reuzel OUe.

WOODHEAD, PLANT & CO.,
St. Oeorge'a Straat,

KAAPSTAD .
ONS

-- __
.'Bailor Spoo1'leg, 1

. I .A1deelingsraad voor deáïdeelln« Fraserburg'
VERKIEZING VAN RAADSLID.

DAAR er een vacature is in de vertegenwoordiging van district 1 in
den afdeelingsraad van Fraserburg tengevolge van den dood van

den heer Michael, J. van Schalk:wijk, noodig ik: hierbij uit de 1ri~rs
gerechtigd te stemmen voor raadslid in district no. I van deze afd~~
om schriftelijk te nomineeren kandidsten voor de "erte~woordiglDg
van het genoemde district, Iedere kandidaat moet genomineerd worden
door niet minder dan vijf kiezers, anders zal zijn nominatae van nul en
geener waarde zijn_. Geen kiezer kan meer nominaties tee~enen dan één,
op straffe van schrapping van zijn naam van alle nominaties waarop die

• voorkomt en dat die beschouwd wordt a1:J daar nooit geplaatst. .ADe
nominaties moeten ontvangen worden door den ondergeteekende niet
later dan den 25sten October 1899, en iedere nominatie later dan den
dag ontvangen ZIJl van nul en geen er waarde zijn. Iedere kieser die
zulle een nominatie teekent moet zijn woonplsats opgeven.

Gedagteekend heden den 9den October, 1899.
L. NEETHLING,

e.c. van de Afdeeling Fraaerbn rg

De nominatie van den kandidaat voor eenig district moet in het
Engelsch of Hollandsch geschreven worden en als volgt van inhond zijn

Wij de ondergeteekenden, kiezers voor ~istrict no .. nomineeren
hierbij A.B. van , in deze afdeehng ~m. raadslid te worden
va.n den afdeelingaraad voor het genoemde district no . Ge-
-dagteekend heden den 18

. TANDH:EELKUNOE.

DBZ.ItLUSTIA'l'DI.lS_<~·DB.BBLDING VAN HIT

clDEnANOB" 8L&&PU.EB STEL

DB hMr·.A. PJSLD, TandbeelbncU,
OJsinuogija (oalangs in bel London

DeW ~).h .. ft pu een beiendinr
~ .•".".,..". . .n--1I1l"t.eh.! Tr.ndheef.
bactip-Ifidclelea 0DtTangen, en is in di
~-OID lIÏj1UI patienten de voor.a...-. __ al dia moderne verbetenn..
18 CJ. ~ te doen genieten.

~ 1IftD 8 v.m., tot 5 n.m,
op ~ 9 v.m., tot 1 n.m.
Paiie_ lnWnaf WOODacbti

1r&JaM' rill ... per brief aanko4n. nn-.
De Heer A. FIELD,
. Taaclhee1k1ulcUg Oh1rurgiJn,

Oosl/e Chamberr;,
'nGDovoilll"l' lfDIVWBP08TUliTOOi

Adderley 8tru.t, Kaapstad
PXBu880

Geteckend C.D.1 (naam van de woonplaats.)
E.F·I
G.H. ~
LJ. I
K.L.j

DE JAARLIJKSCHE BAZAAR
ONDJ<:H . h~t bestuur. van het Zusters Werkgezelsoh~p 'c Bid en

Arbl'ld' zal (U. V .) gehouden worden op WOENSDAG, a.a
den 18den dezer in het Paviljoen van de Paarlscha Speelgronden.
l1e Bazaar zal des morgens om t 10 ure geopend worden.

Warm eten zal des middags verkrijgbaar zijn. De veiling vaD
levende have en produkten zal 's namiddag's te 4 ure beginnen.

In den avond zal er een "Promenade Concert" gegeven worden,
wanneer het Amateur Musiekgeaelschap eenige stukken zal uitvoeren,

Toegang 's avonds 6d., kinderen half-prijs. Oud en jong kunnen
zich hier deu gansehen dag op het uitgestrekte terrein ontspannen.

Iiir Alle giften zullen in dank ontvangen worden aan de Pastorie
Tan Ds. Moorrees, bij Steph. J. v. d. Spuy, Jan J. Moll en W. Smuts du
Toit.

In het dist. SUTHERLAND.

Speciaal!
RaY/bone's

Speciaal I Speciaal I
Nieuw lanser Jachtgeweer

OE welbekende Zaai- en Vee-PJaata tt BEBB.FO~TEIN lt 4 nren "fan 't
Dorp Sutherland, groot circa rooo'mOJ"8W, erbad-._ een der besten

in het District.
De Fonteinen geven goed watel' en de Gebouwen ~eben :WOOn-

huis, Stal. ens. , . . •
Voor: verdere. bijzonderhed~n doe men aansoek Dij den

H. C. VAN BUDA, Wale'S~ OhMlbera, Wale 8treet.,Kaapstad.

j

.1

'I'oegerust met Rawbone's Speciale Jaoht-vizieren en
gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs

£7 108. net.
Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
. Hagelgeweren, Rifles en Bevolvera, van Iedere soort.

... CIÓPIe .,.. _ _. kWa. bOKje, .....
uI JUu..~""_tl. ....

'~bij 8. Go LBDO.A..oo
. P;I.Pft&II8Q .00

U7;ta, II.lTJDw. o.
. ~AD

, -.~"
- -.,' ~... ... .

Kruit. Dynamiet, Detonators, Lont en Lont Ontstekers,
altijd In voorraad.

&UIDo~~N8CHB

.IOIÓBKLUo "ILDWST-Colts met mgroolglas l&gllijD RiAes, 46/86 tegel leer mllfldel'd, prtjzel.

Zei.on I'Dathaak'. kOllDpl_* Mabn •• bu.y
Moeial, Sikkel., Ze1.-.-teeneza.

Hel.'II-drw, PURt-da, la_.IUI Palei
~ 11I'.IISI.rdl PJJJl., ! tit 4 _"1,

EN IEDERE SOORT IJZER WAAR.

Darling-straat, 10 en 12 Kaap&t.ad.
, Gehoekte IJzereu Omheinings Standaards,
~ "~ Span-posten en Yeldhetten.

ODS is verzocht nog meer van bov8D&,e-
j noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-
Izelfde hoedanigheid als die welke wij het vorige
'jaar aanboden.
~ Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, en Toestellen voor t' ap&DD.8D.van
Draad, tegen de laagSte prijzen.

"""""'1 lWII&UId rtl Lu
- ,......

Voa.' Vncht of p'uNge doe men aan·
soek- 'MD de Kaatoren van de UmOD
StooIIlboot·,K •• _happij, Adderleystraat.

J\1B1,...

.Afd. Baad Kantoor,
Fraserblll'g, 19 ~ 1899.

KENNISGEVI~G.

BOCB AD . - II
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

•••
Poo~rcla.ppel.l Pootaarcl.appe1.1------G BRIBD VOOR o:nIIllDELLIJKE POOTlNG, speciaal uitgeaoobte Excelsior

. Early Rose e~ White ~dneys, gerondheid gewaarborgJ~
.. ~eboden tegen verminderde p"Jzsn voor de laat8te beleliding.

LIBERMAN & BUIRSXI,
. BURGSTRAAT 24, KAAPSTAD.
BIll lS7. Tel8iftDl Adres Liberman.
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'an Buiten en
tIien.
, ltJ Ir., echte HolIaud.cbe
Dr 0 J' JURITZ .t;
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TELEGRAMMEN
OVERZEESeH. Korte opsom.lnl_

Qp goed geag wordt belICht, dat' de boe-
renmac:ht ID bezit 18 van NewcaatJe. Spoor.
"es-verkeer met. Ne .. caat.le II afgebroken

Een tr8llBport-sehip heeft erg p;eledell m
toen storm aan de kust nabiJ oost Londen

Er IS een gerucht van een schermutseling
te Colenso

Een VnJStaat.scbe kommando 18 Natal bm-
neo. !l;etroltken Een ander kommando na-
"ert Dundee

Een boerea kommando been de kolomale
spoorweg ten noorden T&II OranJonVlerb.ug
opgebroken en Helmont en SPlJtfontem stI·
tions beael Telegnfisebe ell 8poonreg com-
munlCatle met Kimberley II <ius afgebroken
Ook toueben Kimberley en Vrllburg II de IUD
door de boerenmacbt 111be.lt geuomen

Het ManslOQ House fond, VOOrde ..Inch te
Iin!{en Uit do repubheken bedra&l{t reeds oyer
de £7000

Generaal sir Redve .. Bullsr, II Zaterdag Uit
Looden naar de Kaap yertrokken De Prina
"aD Walh. en andere edelliede u glngt'n hem
aan Waterloo Itahon groeten

De heer Conyngbam Greens lB Zaterdag
nond Uit Pretorra te Kaaplltad uaugekomon

HcblkklUgen "Uo. gemaakt yoor het afzenden
van 14 bat&lJons troepen Uit Londen

De boerenmacht beeft besit genomen van
Newcutle en rukt op nur Dundee en Lady
smith

Krugswet 18 Ifeproclameerd In de grensdis-
trikten V&IJNatal ou ID de noordeljjke dJ.tnkten
der KaapkoloDle

Venchlllende KoloDlale voluntler korpsen lIJn
'-c'Dller<)Hoen voor verde(hgmgsdoelelDd"n

Noord .. ordt bedreigd door een sterk
IwmmaD:!O

Bet llntllCbe parlem~nt komt hedeo bneen

r r x \ \HDllE'VING
\It \~( liE' OMGEKOMEN

I I I lol (Router )-Een 8&l'lIlt..
1 ... 1 koru, tl op Lernm het ~tate
I Z tmld'Jku \(olultken (Noelerl
II .1. s t id '"D Alnhei totaal 1'81'-

tt I I(~1 In" ouers uJn gedood

KAAPKOLONIE.
Goed voor de sprinkhanen.

I jl, I -(Reuter) -~pnDkbanen
t l dcl \ n,.tMI naar Kimberley
() r~~t't.:nu., do~kundllf9 Wal on
1 Ic 'crgIftigen maar 1. In IUD
leu Ligcma,,"en toestand van zakeD

ORANJEVRIJSTAAT.
Begrafenis van den bisschop.

tI' I - (lteuter) -Het lUk van den
II vemlvuleln werd beden morgen

u anr lt Lestuld Oe begrafenla
....I ~L:"o.!lJ

f J I ur

lJ ...T Il. dllUkt:'H \Volk. 0\ er
\\ J I \..aU aall Jlll looravoud
IJ' t k .ntp Z'HJ h, t Up!"'r-

rt t"'>t.lt zldlt'n \\ IJ lUllnen-
Jh. ! I h..Jbud tl.a~{boU\\t·u,

r :-... I -. Iloul t ~t Z.ldl heeft cll

I t-d Zjt Il lr ~ull")l1 ~truo-
fIv\. d \ lol. Jl n En" II

1:r h III (lIt Imei teU

Algemeene Berichten
BET FO:-iDS

',I .. tf rWlflJa1l' wt-rd 111Kaap ...tad el n vdfgaJt
rwg \ ao ,t III'i:(O dameR ~eboudeu lO yerband
mt't het flCdl'i VOOj ~two,deo WllJU~tIlt.:J

w~ele(l !'trtand~ de verga.dul lUg w! rd HJ-! t
teekenti Vool dt !\Om van £22d en dt! aanWCl
gen namen IlJl4te I Oul ver Jer te co Ilu.: oren

KOLO.\ I \LE 'uLL .\'TIFRR

tl:'l1 t r \ooT

D~ \rd~ondt} kolollialo Volu 'lef k ,rr
ttll gll(tt r\.u Lil pruclaUlatlt1 ln t lil

b nttwge\\one (JuztUr. 0v~erue}Jl.:u \OOr dchu\cU
Iltnst ter verdedlgmg van hU'l Hspek leve
dl,lnkten Pnns \Ifred. Kaar'"' be arlllleflc,
K ".poclto GarDlwen artdierI" LJ r () \i Rtfle-
Kaal"'cbe lIu"2Iand"" I illP" he mcrl 'cbo
k"rps Pnn. \Ifrel. (.arde. Purt F.IIL"bt"h
Katf'unan Hl to. ()O"t Londen I_le ( ti) \
Illotler' \,raha", •• t.ad d. QttlnHtu"" Volun
tier. ,n de B~rer!en 8cherp.cbuttefl! (Calheart )

LtJrteuanl kol0nul Soulltt) komm ..ndalll dN
Voluutt." IS beI'oemd tot IJ 1 van J n staf v."
hutel a~t genela,,1 Fortstter 'W.lker

:Men mN ot ti l lie , .Iuflll~rkorpsen sHeen
\OOr plaakst. II I e Itlrtleul~tng lullen dlt.:'ntn en
dp korr.en up hét li: lap'che 'cbi ruil", J zulleu
waarochlj\llijk al. , I>(Ll,,'no, d le! \ntllerw,
lllJ Q~ f{)rt~ I LJ 1 .) \.. Rlfie~ j\all do lJ ·ofd
iJ trrakk, u Kaal,;c"C hno~lanJ, '" "t.t.nIl t kamp
le Wlln!, .g

prl1l~ ~rnallll lU !jen LU1Leu~cw )Ll u lVO

'Jil J I, J f(t Ot) glrHcrdl lf~ek:oudu.::J als "an
r:u,;Lt l.J dd v JI~tndb dl~trtkteu ~Ia.fuk ug,

\rllhllr{l ld.ule~ n..rkh \Ve~t,Klm~erleyt'n
Herbert aatlg- GleU 11tH. r ..._l!~nrn 1'1 oat ma.a'
rt"~t kil ..t oowen wu ieu \ Ovr b t spoedlg'er

ncl ..stellcJl tD ~tr lffcn ,an alle ptnwl (;n the
luforwatle ~eH.1 bull' of lHJ.tand vurlceucn of
onde~teunlng "even Wln deu vuand

~ilar \\11 \t1rnem~n het ft de groote meerder
beId , ..n d Jud n <all b~t ~tcllrlnb().s"h, ,olun
[Ier k0rp'" huon ....Le 1a1 kit gen In::; on I Jl rI('t
karp" telt DU .Iceut. welnl~e leden

'-'loR'IfH.H<, Jl :-ier II

Namel fil; hpt ~po )rwc~if'parltmt nt wordt 111l}

k''''kf)oJli,:;d d \t g t>n ~Ot!deren ~oor venoer 1) mr
..taU Hl~ ten nouro"'n v:'\n ~lormber~ Jun tit.:
\OOr het teg ntronrdtg's aangeuomell word~ n

H'I:-.l<\SDH·

IKnrtn:\ lJir))p van de dcmo[J~trltw ~onj f'r
II elt"ll IJ plaf1.t~ :lan li ~t sp lOr\\,.;s st;)h Hl

..arbq ceT'ln'j heeren OT aaog\ naam I t. I 11

l, Irl ~ l nipt! duor de ~,h:lft: IJ() het r u
1H.h."t{n "Hb Nn Wf"Q' oanPrl d0l ren \'ïl:lllilg
llC,",Pll"oI, ~n velll bl Id zopken lau bet «.rlnJ
hot, I 1Iier <tor d de ,chare nol.( e~n tlii lan!! te
M< hrtê:\..uwen t 141 t lr> politie hf->n helet ha t tu.;t
h lt I bllllen te ~rrno;eu Jle heeren verheteu
UlI li )tel laIRr lO oell avoIId

\ A. \ Kt) If-, 1 I f K \ \ P:-. 1A [)

II "11TZf.

Dl.: Hrttst..:he llS{eot te Pr~t()rta de
tuD) ngbarn (.rt:!ên~ v{ rL{ez.eld van ZIJD (,lht~e
noote en 7.l)n staf lS Zat(!rdagavnnri om "uur
III K taptqad l.:\n~ek()me'1 DI treIn WRlii ver
scheldenf" uren laat Oe hef'or (I r",e'l6 en..,t olg
reIsJen 1ll een Mp~l den salun wa~eu lan d£>ll
gewoaen trolll ~ehecht Lang voor de anflkom~t
van d. n trein wa. het "tatlOngebo\tw 'ol~erropt
\ in men~ch~IJ eIe gekomen waren om deu B!{ent
.. elkom te heeten Hutten rondom het ,tatlon
~ebouw was ~r een groote MCbare bpt-t n De
beer (,reene werd bil '<in .. nk0m.t hor ~,n
fi{etel~ h lp van het ~OUvt rDement"bul~ ontv&n
gen lJe hoor (,recne werd met tlltl ti nri g
gejuich door dt: sch~'"e blliteu en tll~nen hf t
~tatJ ltl untvangen en kon zich mnclel[!k ecn
w~5 l'ilflcn n I. lf utln utt~ar'"

E·,t spoorweg on~eluk
I, I I R [Il l'i \

(1\"Ol,~JlJKF rIb( fH\

I ,,"dl" 1J (let -( H. \Iter J - D. ofh. Il("
J P' ('h \ ,n dfll hOf r (h t1lllH'r!!lI wo ,Ir

\lfnd 'ldl1t'r houdt III d~Lt h~lrtr mt!l,ttlt",
n J.!I ~r\l1).!. mf~t \ f tol lt f"dWt 7RU <if J.Wrt lIlf'nt.
h ht Il 'III d1 Truh'.t.als(;ht~ r. ~(lt rl lij.! flJlt

\ III I II ht-'t ho I Il ht 111 }I k, nd mnktlld. dat
-I" htlfl zond lt1llr! zIJn dit har1 r mH lt .. tt 110,

rt.:.1 '" nUl! h. 'l( h(l(1\~dt lit hi t UIlIDOl.!,t.lIJk h

t p b. -prt keu

III- T LI)RO \I \) OR" ]-0'111"

np(,I-.WP.\'DE'OHEID I" L(JSDEN

nRTREK VAN GE"ERAAL Bl LLER

LourI, Il II Oet - (Reut<lr ) - Het !.tlrd
M&\or 8 Fond. Ier onder.teutlilll/ dH Trans
.aal" b. vluchtehnl(en bedraai!t 170 I Hl<j

Louden IS .eer opl(A.. onden g. weest ten
ievol~e van If"rllchten dat m~n .I"gen In .\' at al
"n :\(aJektog leverde etl men I" .eer verlangend
nar.r n" u.... ],Ien vreest dat de bo<!ren Gene
rul Rlr neorge White 10 de tlaok znlleo aan
Talleo ~.o ".....,..t ook voor do po.. be van
kolonel Badetl Pow, li Het lot van IUlten&IJt
"Sesbltt en 'IJoe dappere makkers wordt zeer
betreurd

(,ener ... 1Rlr Red .."rs Roller verlrok heden
naar de K ~2 P OlD het ........ 1 <ler tr"epen op .. ch
t." netrlen Een groote meOlgW ver:;:"d rtle te
War...r1oo "t.tle en onder hen die Zlcb op bet
perrotl bevondPD om den generaal vaar .. el te
'''ilen waren de pnna YU W&lli8. de beriot!

KooIE BEDBAGEN.
I

H.K.H. DE P.aïN8E'Sv AN WALl..IS.

HULP UIT CANADA.

, Londen. U Oet.-(ReQkr.)-He~ lIUaiOn
hUI8 londa ter oad .. teUDIOg der ylacbielliapD
Uit Trut yul bed_raat, nn W 000. Oader de
mteekenaren lIJn de heer J. B &binaoa 1:7,000
en de beeren Wember ea Bei~ £!>,600.

H K.H. de p~ '1'li0ii Wam., ... prtDleDte
\'u de IIIIIOOlatieYOOrde familif,s "ID IOldatea
en matro_, heeft een beroep gedau yoor
gelden.

Oanada been bealoten 100 VI'1Jwill~ te be-
.... pene4 en dadelijk naar Zaid·Afrib te un.
den

VERSTERKINGEN GEREED.

VEERTIEN BATALJ9N8.

Londen. 16 oot -(Renter )-&bddnngen
lila door bet ooriopdepattelllent gemaakt "oor
het inecbepen un .... nlen bataljona ~roepen
nur ZOld Afrtll&

MAJOOR MAROBAND.

WIL DE BOEREN HELPF..N

Londen 16 Oct. -(Reoter)-Men lDeldt dat
majoor Marchand Iloh tot de Franaobe auton·
telten beeft gewend OlD te mea of deze bem
zollen toelaten 'IJne dien.tea UIl de Tran ......al·
!!Cbe regeenng aan te bieden Men ~ dat d.
FralU!Cbo autontellen het denkbeeld afkeurden

......--
OORLOGSCHEPEN TE DELAGOABAAI.

Lourt'u\o :\1ar[lue." 13 Oct - (Renter )-
Het oorlo!;schlp "Partndge" 18 aangekomen
('u doet [hen. t al, oen bencbtdrager De
"Philamel" ligt bUiten de wl\en voor anker

VRIJSTAATSCHE KOMMAND08.

~_IL~wl:~~;~v:~t-=u,1IOeQa, _., m-
UD bt eD. eien tnmk beJaOO.
nm, achterplalieD.
De teIegraaI~ t1I8IIWG ~ ..

Opper Tqela liÏJll af~e4en.
EEN BEWEERDE BOTSING.

DE BOEREN IN AANTOCHT.

Glencoe, 13 Oct.~ut.r) - De wtelag
van de beweerde 'botallig tnaecheu de bQeren
fln de karbJ.men ID de nabijheid ytl!, COI8IIiO
.. aa. dat &ea karbUlie,n en mr boeren ge-
dood werden. Dit bericht II Diet bekrach-
tigd alhier
l>e hoeren kolDJDaDdoe bebben besit ~eno-

men van Spl~OP en zullen waancbljnlijk
hedenavond m liewcaatle JQJn

Men zegt ~t een ander collllD&lldo op w'"
1.1 van VnJheid naar Dundee

LEGERWET GEPROCLAMEERD

Pietermant:.burg, 13 oot - (Reuter) -In
een bwtengewone "Gazette" .. nrdt aangekoa-
digd, dat .. eg_ de nabiJbeid van acbeven
dienst bet noodig la voor den, F.bheken cSientlt
dat de maohten In Natal tijdelIJk onderwor-
pen zullen zijn ¥Il de legenret van ISSI I

alsof &IJ iD actáeven dienat, waren. tot en lA'

slwtende den lldfn JanWIn, 1900

DE LAATSTE TREIN

NEWCA~ mGENOMEN
--."..

LadYlIllllth. 13 Oet. (Reuter )-De luatste
tNiD van Newcadie IS om 5 unr bier door-
gegaan. brengflndfl den .poor .. eg....taf &Isook
den postkant.oor~ ...."__ _

Alhier wordt OP' 'zeer good gezag bencht.
dat de bo<!ren In bemt zIJn van Newcastle

De regen 18 over eu bet .. eder IS scbqon
Alhier 18 zoo e..en benoht ontvangeu. dat

een groot aantal kaffer. aver den .. eg van den
Rand komen. en hedenavond te Newcastle
zullen zIJn

BOEREN TRKKKE.'I l'iATAL BI~l'iEN

Glencoe. 13 Oet - (Reutor ) -}lAm VrIJ-
.taat boeren·kommando met oon aantal •
jl;cns 18 N..ta1 bumgetroltken te Teuta P .
terwijl ec!ts ander mgekomen 18 te Empelaan,
tll88Cben MnUe.. en llrunder p""seu Een
derde kommando komt af over 't Normanduo
voetp ..c!.

DE l!:ER8TE BOEREN IN ZIeBT

Vlotona Weg. 14 O"t - (Router )-p_.
giers van de Tranevaal wordelI eedert bet pro
cl ..meeron dtr kruga .. et Mn een atreng onder
wek naar .. apenen en nlW gond op de Traos
vaalllCbe gre"" onderworpeD Zu die bier Don
derdag nacht vertrokken bereikten de greu.
voor éen unr, en men het ben dne uur wacbten
voor men ben toehet .. eder op den treln te
khmmen in den Vruataat ug men kieme
troepJe. boeren die waal'lChunluk naar kom
mando gmgen, etl bU KaffernYIer 1.1 er een
groot kommando gekampoerd aan belde lilden
van den 'poor .. eg onder bedekklllll van een
lange ru kopJes Het .. u een fhnke troep
mallnen en zu .. aren. yolgens de tenten. zoowat
600 man sterk De burgen leldeo dat bn"ll
kommando ~ 000 man sterk zal .Un, en bet II
waal"l!chIJtlllJkbun plan Ileh un te .IOlter. bIJ
de macbt van omtrellt 500 sterk. die gllIteren
nacht zeveu mlllen van de kolnnial .. grelll! ge
kam peerd .. as

Brt t""be onderdanen In den Vrustaat bebben
tot nedenavond tIJd om te vertrekken. Buna
alle poot en bnlten statIOn beamhten zUn ver
trokken. en de autOriteiten bebbeD een .pecia1e
.. agen be'oblkbaar gesteld yoor de .poorweg
heden die vertrekken "lilen TelelraphUlCbe
gemeenscbap t u08Chen de Kaap, Natal en de
twee r~pubheken 1. afgetIneden. maar een
dIrekte lUn verblDdt preoldent Steyn me' den
Tran •• aal.eben prellldent

Bnrgers 10 den Vrnstaat vcrhzalden aan u ..
correspondent dat 7.11recbt Uit op KlngwllIiamo-
town ~ouden trokk"u Waarscbunluk meenden
ZIJdat 'U dw rtchtlOg zouden mslaan

G1enc:le, a Oct -(Reuter )-Er deden beden
morgen Yerwcheldene berlcbten de rondte .. ur
un de m_t Keloof .. aardl!ie wareD dat er een
kieme afdeeling hoeren wa. J(eZlen door een
patromlle op den weg naar Helpmekaar Ver·
echflldene schoten werden ge"U18eld mur zon
der resultaat De nacbt wa" be .. olkt

Allet! 1.1 rustig hedenmorgen

HET ONTRUIMDE NEWCASTLh

EES HERvOI- DE PASSAGIER

Queen.town 14 Oct -(Reuter )-Een paua
gIer Van de Ratld, Young genaamd meldt dat
ter"lIl hIJ door de boeren ambtenaren op ann
we!! blOrbeetl onderzocht .. erd, bIJ bIJ toeval
ge .. otld .. erd door een reyol.er die afgmg toen
metl die van hem weg aam Terwui aun wond
""Hr gekeken .. erd. bestal men bem yan £ 130
HU 1. de "g~gun U&&t OO!!t l.ouden ... aar hU
zlIue vruu" ver .. acbt te VUlde"

\.LIW AL BEDREIGD

OOK NORVALSPONT

\.liwal Noord Od 14 -(Reuter )-Men zegt
Jat he t llo~~ekraal Commando IUn klmp ver
plaal.t heeft naar de nabllheld van Ah ... I, en
waarschunlllk morgen de kolome zal b,nnen
rukken lIlen zel(t ook dat de 8poor .. eglun te
lletbuhe opgebroken ", en dat de boeren 'an
plan zt Iu n....,. "orval.pon t te marcbeeren, met
doel .. cb ap de Stormbergen te verzamelen

VIJOR DJ,; WEDUWEN EN WEE ZEN

Moorr()(sbnrg 16 Oct-(SpeClaal)-Opeotl
goed hIJgewoonde ..ergaoierlng heden ochtend
gehoudeo werd l>e.loten van bUl8 tot hUlS te
colltcleenm voOr 'tP-wonden, weduwen eo wee·
zen 10 de Republieken Verwcbeldene heeren
ondernamen uw met lusten rnnd te Kaan

VRIJWILLIGER~ oPGEROEPEN

(or.hams.tad It, Od -(Reuter) -De eerste
Clt) Voluntlers nenetl heden avond om 8 uur
In de DnJl Bali recrutdn un om bet korps te
ver~ken voor verd"'} gtngsdoclelnden Bet
k"rp ... ordt mo-gen ult,:eroepen

Natal zijde.
lit ,"SPOHT·SCHIP KArOT

OurillU 11 Oet (R~II'er) - Het trans-
port·s( hIp \\ ..rdh.," mt t de I \lde Iftw"wTS
t"on boord op ""Il: IIl1ArKaap.tad, kwam In

t.pn !o\torlll nabIJ Oogt Londen, PD L" ~L.~ter-
"ond hwr t~ruAAekeerd, erJl: bebCh..dlgd Ecn
aunt...! p tard~n Iverd Jl:edood

Hl LP AAN GEWO:"'DE'

P,et.·mlltrll,bnro; 13 Oet - (Rent ... ) -
F('nl vp.r!.!adertIlJZ "'all hot uJtvoert!lnd cVDuté
'n n dp PlOtermarltzhul)!; ""soclatle voor hulp
nIH zlt:'ken en p;el'Ondf\D werd hedannnmld-
ring gehouden waarop besloten .. erd &an te
kondlg~n, dat hulp en verhcbtlDg zon ge-
,"even "orden aan alle gewonden zonder on·
dE"~dleld 'an nft.tlOnahtplt

Het tOmlt" ?.al \Bn Ma&lldag Bf aan dage·
hJks vergadert n

Accommudahe voor vlnchtelingen ID de
,tad lO nu mtgeput en het bulp-"'lIJllte vmdt
h..t 7..,er mnelltJk hmsvestIDg voor de Dleu.. e
aankomellD~en te vm.den

Dp heer PU mevrou .. F..scombe ZIJn te Lady.
snutu

rIT HET LA.DYSMITH KAMP

I..dv,mlth 13 Oet --(Renter )-Er bestaat
,,, ..1 tejl' u-trlJdllZ:held aaDgaande de .terkte
,an rIen ,-i)nnd Blijkbaar ,-olgen ZIJ hnn
J', ...ono kritIek en wl\ebt ..n op ..en aan ..al

Hpt roo\ en van vee lR aan het toenemen
to hot district 'an New Brooke, DusI'"
kraal "dd"n pr gtsteravoDd tWlDtlg heesten
jl' .tolell "n tot nogtoe ZIJU .0 met terug lI:e·
\ond(n

'lr t1 7.1t t verlan~end UIt naar ·de kr1J~~...et,
ol ti" pr " wat hUlvl'rlDi( aan dt'n kant VBn
d. n ht,,...') ...oerendcn ofliCler om daaraan g...
,ol~ t p ~('ven

np _t.,d,,, acht" ten volle georgam.eerd Po.
" h.Qcr"n nacht op aetleven dienst

OPPER Tl GEL \ O~TRUIMD

TELEGRAA~~RADEX AFGE8NEDE~

Durban 13 Oet -{Reuter) - De boeren
l".hben "eweastle nog OIet 10 berit ló!:enomen
wool, vermdd, hoewel 111formatJe rut goede
bron ontvangen .. as bedenmorgen. dat eeDe
afd,eltni( van boeren, 3,000 man sterk, ge-
kampeerd was 15 IUlJlen vrm het Ingogo slag·
..eld

,uIen hebbeu nn Newcastle verlaten, be-
hah t. d.. magIStraat, de beer Jackson. en
, ..n aantal lU .. ODl'r. die ..erkiezen daar te
hhJven
Tel..grafiscb.. en spoor .. eg-gemeenscbap !net

~ PW'{,,8.Rtl~ iS opgehev.,n
rit LadYlIDlitb 18 bencbt ontvaDjl;en, dat

kaff..r.verkennel"l! gt'rapporteerd hebben, dat
Pen afdP<'hng Yfl)staatAehe boeren met een
Mntal kanonnen PU eene lan2:A trem wagens,
".,ta1 bmn ..okomen 0\ er Tint ...... pa~, ten
1irudpn van Yan &eenen F...n pracbtlge weg
'" onlangs daar gemaaJrt De noodige maat-
regelen ZIJn genomen om met dt'n vlJand te
handel ...

~e .. cutle, 14 Oet -(Reuter )-Ne .. caatle 18
nu gebeel ontrUimd door de mwoner< en de
trem die de lutate bezendmg vervoert 18 ver
trokken

9000 BOEREN TE DE JAGERSDRIFT

Glencoe Kamp, 14 Oct - (Renter )-De
boeren trokken 's mIddag. bIJ Oe Jagerr<dnft
de Buffalo over .. n.ar de Nat..L18cbe pohtle IR
gevesttgd, en nam leven paardetl mee eli aneden
de telefoonverbmdlOg dour De .tad la geheel
ger~ V09r een aanval

Negel! dnlllend bo<!ren 'Un. naar men zegt,
te De Jageradnft, Zl1 k .. amen vatl Zand.pruil
Zu zeggen Maandag Dundee te znllen alltlvalleo

VerscbeldeDe verb ..len doen de rondte dat de
boeren glatera yond op onze patroUillea getlCbo
ten bebben

Een afdeehng van 40 hoeren vuurde op een
patrOUille huzaren hodenmorgun te acht unr c"
trachtte bell af te onuden maar de b lzareu
ontkwamen

LAUYSMITH OPGEWOXDEN

XOG F.E};!S NEWCASTLE

Ladylmltb U Oct - (Reuter )-Het meu ,..
van bet nemen van den gepantoerden trem op
de "8IItelljke grenzen beeft beel .. at opgewon
denbeld veroorzaakt en men .. acbt met onge
duld naar de buzonderbeden

Ik boor van UltmunteDde bron dat de bo<!
ren ten l1etale van eemge bonderdon glateren
middIg Newcaatle zIJn bmncngetrokken maar
niet lo de .tad kampeerden

TERLGTREKKENDE BuLRES

Dnrban, 14 Oct -(Beuter ) - De :V flta I
(deuu.er aegt 10 een telegram ut Ladysmltb
dat de boeren, die .. aar""bIJnlnk over de Tenta
Pu .. are u tn~etrokkeD, .. eder over den berg
terugtrokken Als dit .:>0 IS, moet bet slecbt.
een bewegmg I{e.. eoat Ziln om de troepen alt
Ladysmith te lokken, maar ,ol~en. hetgeen Ik
boor, ui generaal Wblte met zoo gemakkeluk
lo den val loopen

DE BOEREN TE OE JAGERS DRIF r

HOE DE POLITIE GEVANGEN WERD
Glenooo Kamp. 14 Oct -(Reuter )-NlenW8

beeft JUist de stad bertllkt boe de boelen er lo

slaagden om beZIt te nerubtl ..an d. paar.ien der
pohtle te De Jagersdrlft 6n zes der aldaar gestl·
tloneerde .even poh tiemannen gevangen te
nemen aander een schot te vuren Hot !!ObUnt
dat neden morgen t .. ee boor~D over de nVler
kwamen en voor brIeven voor De Jager vroegen
en op vnend~llIkc "lJze een praatJu met de
politiemannen bleiden TerwUI £u :tIermede
b.;.~ ",~",n redetl dertig bo<!ren op de statle af
en eUlcbten de politIe UJ"D~eD OD zlcb over te
geven De politie "lIJ! geheel Uit bet .cld
geal:1gen, en met zulk een overmacbt tegeDover
zlcb ... oldeden zll RaU deo "l8C!h D~ boeren
kommlndeerden ook ~nn" paarden, B~ht In

aant&! op. en keerden toetl Daar 1 rllo.. aalscb
grondgebied terul( met bunne g6vangenbn en
purdCD Bet ..olie aantal pohhemannen ol'
deze walie IS zeven, ru....r r'cn BarrlS genaamd
WIlS bU toe ..al op patrOUIlle Ult. en onUtwlWl 0r
die .. uae Toen hn op WBgn,.. r de statIe .. p
..ertelde een Kaffer bem .. at er gebeurd W3.,
waarop hij &00 verstandlg .. as nur Dundee te
ruden

Durban, 14 Uct - (Reuter)- i':r 1. b."},,n
een ODa I. .1gccllme scbaancbto (an nieuws van
de grenun Een telegram van GlenCf)c &an de
.\atal Adv.rU_ meldt dat t .. ee boeren New
c&IItle binnenreden nadat de trelD vertrokllen
W&8 en aan een aaot",1 Afnkaaader faUllhes
yertelden dat de bo<!ren van pla.n waren de stad
te bezetten Zu lI81den dat de menrIChen Dlet
bevreet'd m068ten zlln, daar zu met vw plan
waren eemge schade &an te nchten Alle rap
porten toonea aan dat de boeren than. lo het
be.,t nn Neweutle zUn

TRANSVAALSCB GELD
Durban I. Oet -(Reuter) -Al de banken

lD8lUltend'e de Transvaal8Che Nahonale w.tge
ren TraDllvaalsch goud aan te nemen DIt ver
oorzaakt met allei'n h..,1 .. at ongerief maar
ook verhes aan de Transva.&loche vlaeblehngec
die geen ander geld bebben Een of t .. ee
.pecul.tenra "Un begounen het tegen dlooonto
op te koopen

ITROEPENBEWEGDWEN
Durban. 14 Oet - (Renter) -Ge('n andere

troeptoehepen Zlln nog r.anl1ekomcn De I&nclers
dw Inlk rn .... eer op de I~arha badden, .. orden
veraebeept naar de troepscbepen Avoca eo
1'1er>asa. die beden naar K.aapetad ..ertrekken

NBWCASTLE DOOR DE BOEREN BEZET

IBOt DIT GEDAAN WERD

Glencoe kamp 14 Oct.-(Reuter )-De beer
Poole onderbevelbebber van de N... cutIe
pohtl~ k .. am JUl.t tn paard van Newcutle
aan 'HU lDelJt dat Newcaat.Ie thaDa In helit
der boeren 18 Zu maakten m grooten ~le
bunne ..encbUDlOg op eenlgen afstand, hielden
stil en lOoden t .. ee bnnner af om de stad te
yerkennen Due reden door de ltad. 8ll ..er
sekerden er Ilcb van aat geen tegen .... r &00

wordeD. gemaakt, en p ..en daarop aan eH enkele
nog In de stad blUYeDde IDwonen du III op
geene wUse gemol_teerd .ouden .. orden
Toen IU naar de boofdmacht .. aren terng
gereden. adelde de beer "Poole snel op en
..ertrok

Acht en-twmtig boeren ,.. erden beden g-
bIl de Dl8uwe apoorw'l brug un de Naai &ijde
der BdeIIri,,*, 181DjjlftII ~

ILUlD WOK VOOR EEN JD8lUDBON.

VRt.JSTt"USCHE BEWEGINGEN.

Lady_Hb, 16 Oot.-(Beaier).-U.eIbdroD
dat bier Doaderdac YWtrOt, heeft CIIf ea aaah'
ge .. erkt eli hebben liet 1NIbliJ1r RUI' PW,
daar I.IIJ_geen tenten baddeD. ell "eelllIIIi_r
bebben cloomaaJI. VlD tijd tot ijjd werdell
klein. pu1jjen T&II dell yjjaJld MIl cha -»de der
IJ'8DI8a palen. GiaterenJIaobt, ..... 01 _
~lwnpeerd was, boocle lD8II een klomp noten
unkOIDCIIl, waarop de lII&IIIIeQ naar halIDe
wapenen grepen Men beVODd.dat het "11
~je vau 15 beredue YlachtelinpD ftII
Barrlamltb WH Een T&II ben wu de koHakteur
..an den .eroverden f,rein. die Mide dat _ hem
op 'vrue YoetClnbad geplutat,_du ~
en de .toker bad gehouden om de VrjjAuYcbe
troIlpen Dur Van Beenen te brelllen nar twee
... are baoImen reeda 1D poutie .llJU ,.bracht
en boratwenagen opaeworpeillllJn.

Drie c-fende &iekeD~~ "edea
aangekomea eD bebben bUDDe pJicbtell aan-
..aard.

EEN PREEK.

HUZAREN PATROUILLE.

JHenooo Kamp, l& Oat-(Beuter.)-Alle
troepen in bet bIIlp woondea deMI! m~n
d) godsdlenatoefenlDlI' bU Eerw B. G Bailey
gaf een taepallll6111kepreek. aIJIIteht nelllJlllde
Utt de gebefkooade PaaIm T&II preBldent Kr11pf
"MCn God, maak ben geluk de w... el .. ind."

Een patrondie bad gisteren een opwek:kende
ollimoehng Zu reden Daar Laudunan Drift
en vandur langs de Buifelenner tot aan
De Jagersdrilt toeu zu 3. boeren iD bet ge&lCbt
kregen die naar de Tlner tel"1lllJllllf8ll op ng
om IICb bn de boofdmacht te Doornberg te
"oegen De buzaren wacbtten een h&lf UDr ea
reden terug T"rwnl IU dit ded.m agen ao
een groot aantal boeren YU LaudallUUl komen,
en naar de nner omZiende. zagen &11een tw.e
troep recbt op ben afrIJdeu lIdt blOll:bare
plw wu dat men de patrouille den terngtocbt
"llde af.nuden Den raad ..an bun "ch ..01-
geDde. !;lng de patromlledwan oYer bet ... Id.
en slaagde er In Gregoryanek te bereiden, van
waar zp ..edlg naar de stad Inramen Ter .. ul
bU bCl&lg.. u om bet hoofdkwartier te doen
.. etC>ndat de patronllle den yuand ontmoet bad,
l¥erd de kommandeereode IIClrJ6ant bIJDa afge
lIDeden eD zou doodgeeehoten of gnangen slin,
waren de ID&llSChappen bem ulet ter hulpe ge.
oneld Men prUot bet koelbloedige gedrag T&II

clen gld. lb bet gellcht van den vu&nd Men
meent dat bet kamp te Doornberg 1,OOÓman
oterk 18, maar zu bebben geene kanonnen

PATROUILLEERENDE BOEREN

LA.INGliNEK VERSTERKT

Glencoe Kamp, 16 Oet - (Renter).-Een
Jonge "10kelklerk nit den .. mkel van Oh ..er
DUles 10 de Ingogo, meldt dat bIJ Zaterdag
daarvandaan vettrok Veldkornet Lombaard
met 3 bnrge.. en 100kaffers braehten den
wlDkel een be.oek. en WIlden.O mnd '1nehes
koopen, die DIet verkrllgbaar w.ren. Groote
ll.koopeo .. prden gedaan, waarvoor kontant
betaald .. erden Een andere WIllkeiklerk, ge
naamd Evan., die opgedaagd IS, ..erbult dat
eetl kommando onder een kommandant met éen
arm naar den "lOkei kwam, en alla weg nam.
daarna de bo<!lbIDnen .tnk llaande.Eyans bad YIJf
purden lo bet l:08Ch voor bet kommlDdo aan
kwam, en kreeg ze fl!len ..el lIg weg HU en
Oa, le. k .. amen beden mijdag hUlr ..an.

Lalngonek wordt leer ..enterh met
zwaar ge'ICbnt door de boereD

Het gerncM gaat d.t t .. ee kommando', Infll
gOlle verielllen nacht ..oorbU IIJnl gaande UI de
n"bbng Yan Dannhauser

De pohtiedlenaar HArns, die ter nauwernood
het lut 'liner kameraden ontk .. am, om bIJ De
Jrgeradnft gevangen genomen te wordeD. selde
dat g""n b"'flcut aan het station w.. gekomen
omlrent het nltbreken van den oorlog Dlt
verklaart .. aarom de pohtie onver .. acbt.. door
de boeren was aangenllen

PROCLA.MATIEN DOOR DES' GOUVER
NEl'R VAN NATAL

M•.nt&burg, 1(j Oct -(Reuter )-Een bnnen
gewono (,outle .. eM beden In bet Engelacb en
HollandllCh ult~egeven. ..erklarende dat UIIge
ZIen In de kolome Nat&! 'n lnyal gedaan III doorde
gew~pende macht der ZOld Afrikaanacbe repn
bhek eo van den OraD)e VrU.taat, die hare
maJ~stelt den oorlog bebben yerklaard, er redeo
18 om te gelooveo dat yerwchilleade ponenen
lo de koloDl. ~Icb bebben aangaloten bIJ de
troepen van de Z A repubbek eo den OranJe
Vrllstaat, of ILO bebben geholpen of ben lofor·
matie hebben vera trekt. en aDdel'8lIn. de Y!JU
den barer majesteIt bebben gateund. en ielren
bar.r maJestelt 'Un opgedaan. en bebben
getncbt oproer te stlcbten on ontevredenheid
tegen bare maJesteit, en &aDlt'eZI8nhet noodlg
la om scberpe maatregelen te nemen ter bew.·
nog der goede orde. en ter onderdrukking T&II

rebelhe, en voor de beacbemung van bare
ma]~telts onderdaaen lU de kolome. eu meer
bql.Onderlllk 10 de afd.oehngen New.,..tle.
Dundee. h.liprIVler, UDJalDgt)en Boyen TugeI&,
Zoo .. ordt bekend gemaakt dat de afdeelingen
Ne .. caatle, Dundee, Khpnner. UlDSlngo en
Boven Tugela geplaat..t worden eo IUn ooder de
krugs .. et, totdat deae procJ&matie berroepen
"ONt

Een andere bUitengewone t7aulU werd beden
door den gou vernenr ultg('ge ..en. proolamc ren
de dat aan~;wen vtlandellJkbeden waren oltge
broketl en een toestand van oorlog bestond tns·
soben harer maJestelta regeenng en de regeenng
der l A repo bliek. en ook tuachen barer
majestel!' regeerlng eu de regeenDg yan den
Oranje Vrllstaat eu aangezlen bet derhalve
raad ..... m eu noodtg waa om alle ooderdanen
harer majesteit en andere penonen 10 deze
kolome k bennneren aau bonne plicbten en
verpl,ebhngen Jegens hirer majestelt de kODln-
'Pn, hare krOOD en regeenng. derhal ..e. knob
tens de autontelt lO mil geyattgd als gou ..erneur
de.er kolonie. roep Ik alle porsonen hoegenaamd
ook op, om bunne phebt en loyaliteit Jegen bare
majesteit de kOOlngIn en barer m'J""telta rege&-
nog getrouw te 'lltl. en geen yerraderlijke of
oproertge daden of .. oorden te pletren of te be-
ZIgen Jegen. bITe ma)_telt bare iroon of bare
regeer Ing of op eeDlgen IDIlDlerde ..rede en de
goode orde ID deze kolome of eeDlg deel er ..an
te verbreken eo Ik wlUU'llCbnwalle olllierdaneo
harer lD&J""telt om geen dienst te nemen 111de
mlhtarre macbt van de regeonngen yan een der
belde gesegde republieken gedureode bet be·
staan der yuandell}kbedeD en geen handel te
droven met of eenige goederen, waren. of han
delaanikelen te leyeren un de gesegde repu
bheken of eenige bonner onderdanen, eu ik
..... rscbu .. blerbo verder alle personen. dat een
leder die de wet overtreedt door een ..w boyen
gemelde dl'lgen te doen, onderheVIg al 'iln un
zulke .traffen als de .. et bepaalt.

Glencoe kamp 16 Oct -(Beuter )-De be
kendmak1Jlg 'Fatl de prokl&maile der krjjgawet
door den gou ..erneur oyer de llOOI'deijjke afdee
hngen der koloOle yeroorsaakte W'IDIg "erba
ling onder de mwonen ..an Dnodee. De
yrou weD werden natnnrllJk een tjjdlaD4 VI1I
opge .. onden. maar de kalme prokla_tie der
Itrijg... et II volltrekt DIet te yroe( s-chied.

DE BOEREN TREKKEN ZUIDWAARTS

Glencoe kamp Hl Oet -(Reuter) Een boeren
kommando trekt naar bet aUiden

ALIW AL ~iOORD GEI80LEERD.

VIXCBTELL"GEN UIT BA.St;TOLAiND

Ah .. al Noord, 16 Oft -(Beater) -Al be~
lpoor .. eg rollend _teriaal .erd gl8ter'aYODd111
speciale tremen yervoerd en Ali.al Noord la nn
gellO&eerd daar be& ..erkeer 18,..tuk' Er
.. ae beden' a ..ond geen ~e mail

Mcbeko 18 te PallDietloatein _t 200 ,ewa-
pende "olgen en "lnchtaJiDaa ftII Buutólaad.

De 1D.,atrut YU Beracbcl .. 20 Kupec'"
polrtielll&llMD z!Jn naar men MtP naar PalaaiA-
fontein •

Er * hier acb& .. vallen "l1li POkbD ouder
de naiurellan die ftII .J~ &jja.........

Kaapstad, lo Uct, 1899.
..ian rUn Bditettr.

~hJnh, "r,-Do "chru.tohJke Jongehnp ver-
~. m",DjoI der :...len ...c Kerk' heeft £10 biJge-
drageu tot bet fonds ter onderst.ewung vu
d" weduwen en "oozen, die ID de Zuid-Afri-
kaal1s<be republiek eo .ullt·n o.chterblIJven ...
""U go,-olg 'lUl den oorlog, en ter verplegmg
der gewonden •..en lid VIlli bet bestuur te.-
keudo \oor dle som, namOWl de ve~
'oordat IUJ dat lichaam geraadpleegd
....ant (wo "Clde hiJ IUlJI. hiJ ...... overt
dat bl·t geuool&:uap die daad eenparildijk
goOOkeurcu 7.OU En, OIet alleeu bad hi[P.
hJk-OIet alleeu ZIJU :tIJne medeleden teYn-
den met "at hIJ gedww heeft. maar. &nil
ook als de ve.. "'nlglllg 18, iii "IJ voornem_
...·n nrdere blJdra!;6 op te zeoden Tien ol
til lOt tg pond b goon groote 80IIl en men sal
lUet , ....1 l'r m,,,., kUDllen wtnch~ dai
L' ook Iuet wat miJn hart zoo bliJ. maUt. '
H, t IS de ,.."ugd wa.a.nnee de geld n-
l. en d.. geestdrift die onder onze Jonge Afri-
ka.aod"" ht'erscbt lO verband met de ~
zaak d Lt miJ "'rheugt Dat WIJ Britaobe
olldeNanen "JU ,erhindert 't ana Diet GIll
met Olll'.e mede-Afrik.a.anders en geloofglmno-
tl'll 10 de repubheken eeDlI( medelijden daM-
..."rkdIJk te bewIJZ<lU De wet belet oaa Diet.
-"U h{'t zou ook een harbaanche w~
dio dat dO<'t~m medische hnlp IIAD g
ID een oorlog te bIeden of om veralmde ".,.
derlooZ<' hmsgeZllluen te gemoet te lI:Omea
mul ~elde"Jke onderst..unmg Ik beb ook
een Jammer hart <oor Bnt8che gewODdea.
maar het sprf'.ekt ,an zelf dat het BCbatrijka
En!;eland i(pen steen ongeroerd zal laten CND
zIJn ge ....ol1dpne t roepen to ..erplegen ell de
dro..-fb~d zlJn..r hJd....,den te verachten.
" aar de Brltsche regeertlljZ; DIet ..oonaet,
daar zullen de rijke lieden "lUl Land .. mrg
drlijilen AIs ""n klem he.. lJS bierv&ll, ge-
tULJl:ede r Refu!!:"" Fund" BlDnen drie d&-
g..u werd £">3 (_)IJ ID Enp;eland ~
'oor dp ,Iul.'bt, lillj<t'n mt de Trannaal till
d~n ,. nJ.t .... t H"t .. dmdeliJk dat. boe laD-
fil"r de oorlog riuurt boe meer de a1acbtoffen
zullen zIJn en ho< p<>otRr zal de armoede
va.n vel..n worden T..nvIJI de handel en RIt'
,..·rhmd ill Engeland , oo~n ala ge ___
liJk .tAutt aU.... lo d.. republieken stil. De
mtp;a,,,n r "r dan ze OOIt tevorea ~
Wt~t ZIJ l Jl 111.. 0ID.'it ....n uJn er bIJna Diet.
'\'rmO«de ,n ellenri" ZIJD dus het nat.uurli;ike
gevolg Ik hoop dn. Vlln harte, dai Let
\"oorboold g...zet door den Kaapstad&ehea t.k
vao den Afnk ....nder Bond, en door g~
rhn.t ••IIJk.. Jong~lrnJ" ,er_nt.ngtng alom Ja
rI" KaapkoloDie gP, ~llZ:d 7.al .. orden :r..t
ledpr Hrik.and,·r ..,,,n. hart voor ZIJD mede-
AfrikMnder. klopt tlX'h mlld ..ltJk bljdragell
tot f'.t~Do( md(.o fond" w-ant ~r J(eeD meD8Ola-
hp,,·nd.... ,".,..n ...Jnler ,...ak .. aarvoor _
geld g" ....n kan

Ik Ilf'n, ClLZ.

F.J-:' :\fEDELIJDESD HART"

'roIBTAND NOG RUSTIG.

VrijIJtuIz, .. Oot. - (Beater.)-Gieter ....
... dag na alarm, de Y1Inabilleode regUD __

lieD ~ de een Il1o de uder gedureade

~~. '""'- aan_jden V&Il
de p-. dil bier ...,_ _ aaobtmaal Y8l'-

Iieta ~ de at.ad, blijkbear aet bet doel
ha liInaI:le baft te verwijderen. ZiJ SIlf:-
geil ~ lIIj ~ dienm ~

Bee deputatae ia liio&i' cl-. magistraat ge-
pall, t- 'I"laPDde CND bi] de regeenng er
op ua te dringen bet YOluntiera kOl'pll te oat-
wapeIIBD, daar lIlJ neeMD dat hun nabiJheid
de ~alen kou. bewega de atad aan te val-
I.. De magistraat sel ,dat hij geen auton-
teit bad.

Twee alannen werden gegeY8D Il:'edurende
da nacht, mM!" de morgen brak kalm aan
ea. de .an warea nog sooals gewoonlijk.

HULP VOOR GEWONDEN

V~. 14 Oel-(Benter )-Een lokomo-
tief CIDeen boe~_tu.! rIJten.. lDet witte ..lag,
"ertrQkken naar JIaribOfO met een dokter, een
N~ ea MIlIIe .~r::L'leden met het
doel be, bnenlnlwnp te eu en yulof te
1'II1PIl de .... onden te ..erplegeu of te ..er-_.

... r_ .
beItUi ... _ID- __'-pa 'I'OQf

de bOereII de rIYW' oftlliebD.

KIMBBRLXY APGE8KBDEN_

Pod- en ~. gemee ........ p ...
berley ia afgebrokeJl, daar de liiD t.a __ ,",.
ftII óran.JenVlU ID handen ftII de I
.. De treinen loo~ 't'OOr ~ ... ~
aleeItte tot un OranJ8l'1YW.

OnderYeJd. oot. l8IIt.
..ia .. CkIt Edfutt.

Munheer.-In u.. bjj ..oepel ftII da. 30dIIJ
ultimo oe ik dit toen de bill tel" y~ ....
pachtgelden YOOrde arme vfll!1rukte bOenD, die
100 ,waar onder droogte ena. .. 1eCJeii ~
oHer diaCUaAe ID bet booolerbuia ..... ct. ....
Lopn ge&ell'i beeft "de boeren t.Wee CIOOr
bet koopen yan' grond eeD kc.nlftb ~ bM
gonernement gealokn en !lIJ ..
daarun bonden. en ala de hoera Diet Iroadea
"oortgaan ala boeren. ko"'en ~ de bO.rCIIII
opge ..en en Ul,,~" &the,ae ... ' llooie ....
merk1Jlgen van onllen
waar ~ Ala de at ...e boeren oqk de
pbad hadden om met dell pw_
van pnbheke .. erken. aU' J_a
kontrakt te a1wtea door 't Dlrleat_t
waardoor Lopn Uit de
£6,000 getrokken heeft, eli later
denaelfden IUDbtenaar een kou.trakt
.. aarult Lopn &eker een aruo' profij&
heeft eo .. el IÓO erg dat bet 1aprbwa
plicht ,eyoelde op die aalteo til te
bliek te maken op .. elke .IJN
touchen Logan en "UD vnend 8h""m.lMn:;;-;,p.;:.
.Ioten werd BIJna Iedere
bU den rechten DUm
lrakt. De h.,.,r Jan met &ijDe .......
IIUUImoedigbeld. g1Jlg &elfs _ ft,lo sp _
spraalt;. om te 'euen dit bet een aCbaJ1CIe illid
een man zooa!a Logan een l;d Je YID bet hOGfW-
bull.

1)U8. hadden onze anae boeren ook de bna
gebad zulke kontrakten ~ a1wten. daD __
"Il geMUIt geen aanzoek gedaan bebbeD 0lIl ....
mllldenng yan erfpecblfrelden WD bebbea p
dacht na die debatten m bet laprb.1II, CIai dl
Logan nog e~n gremtJe un aelfreapeh beIit.
bIJ dadelIJk rou bedankt hebben ab lid 'rUl W
boogerbol8 en plaala te maken ..oor _ ...
..enlIChter man ala bO 18. ~en ba Mt
nog gebeuren, wat "U me&Y'lelllfde ~ •
zullen Wat denkt u er yan, beer redákt_
zal bn &yn bedankmg nog lDIelldeo of Rie$ #
Want gII IUt !oeb beter op boogte 'rUl ak_
du wu hlor In de oDderwereld

L" dienaar,
eO~8Tn UENT V.ui Loo .....

EEN HOSPITAAL TREIN GESTOPT

Vrliburg, 14 Oei.-(Bcuter)-De lokolDotie
811 .... boeplteal·rjjiuljr die cluen morpn naar
llariqo yertrokken. .lIJDJwat ternagekomen
Na een pqarlijke rea& bereilrteo IU vellig de
~ .. iIII till brug 700 treden u.o delle &jjde
'rUl llarfbOtIO ftatie, eu k:repn de wInkel in het
oog. Zu wr.ren JUISt bell( om wat langsaIDer
te paD, Soen .lIJ bemer1rten dat de liJli opge
brakea .u. De relD .. erd dadeluk a&ngedl'Uld
maar de IokolDotief fUll oyer een spoor dat
I!edeeltelOk: opeebroken ..... AlleD, beb.lvear. Nupnt, spro,en U. lDet bet doel de loko.
motief weder op "t apoor te brengen Ter
&elfder tijd agen &jj boereu ten ooe1en ..w den
apoorweg. maar een beel emd aan deze ,ude
der grenaen, aan galoppeeren . De lokomotlef
.. ent op het _poor gebracht. en gIng terug
Sommlgtl der maDCIObappen Yerll:l'7n dat &JJ
een kanon ..,en dat op den treIn S&r.gelegd
... d. maar anderen zaaen dit niet. De hoeren
waren ecbter b1i!kbaar "lJaodlg • .mnd en de
trein keerde terng naar VrIJburg De lokomo
tief bad een WItte ..lag met een rood krnUl

De apoonreglun wu met plkken en bonwl'e·
len opgebroken, die men op de luo. kon zien
hagen. en de boeren werden b1l1kbaar gestoord
tsrw»1 &IJ bezig waren het "poor .. eg te nembn

NAV~LGENSWAARDIG•DE MODDERRIVIER BRn. BEDREIGD

Kimberley. 14 act -(Reoter) -Een koloune
boeren :I a 400 man .terk, werden beden middag
door twee Bntsche offieleren gel'wn, J\ch .oort
be .. egende In de rlcbhng yan Moddernvler
brng Eewge bo<!rententen werden ook In
zuidOO'ttelUke ncbting gellen, omtrent 8 muleo
af.t&nda Groote .tof .. olken langa deo beo rel
tien millen ..er. recbt ooat ... erden om half heu
heden ge&lea, g~nrende den tud van tien mlnu
ten MeD meent dat dit veroorzaakt .. erd door
een beWeglng van een groot aantal bo<!ren of
honne "agens Het .. eer bluft pracbtIg

EEN STEM UIT DE VERTE

Vruburg, 14 Oet -(Reuter) -Deun morgen
.. erd bet klokje \'an den apoorwegtele'oon
gelUid. en een stem .....0 Manbogo nep VrIJburg
"ragen de om lete op te &enden, en er bUvoe
gende dat alles stil 11'&8 en er DIemand ID de
buun waa De sLem werd berkend alo dIe y&IJ
een longeD Europee6Cbe "ulkelklark en met bet
OOI!' op bet I&tere gerucht dat rle bo<!ren bet
.pÓor aan de znde no. Marlb()@o vernield heb
ben, gelooft men dat hll ged .. ongen .. erd door
het !Dstrument te spreken

EEN DEP L-TATIE

Vruburg 1" Oet-(Reoter)-Een t .. eede
deputatie deza keer ..an bUltenhedeo, maakte
hedea morgen bare opwachtlng bl) den Maglll
trut, yragende dat de Kupecbe pohlle bier
ve-_eld w~r naar de verwchillende bUlten
Nelons lal wordfln gezonden De red~n van
dit versoek 18 dit bet land ln vrede ""keert en
dat de poiUlO nondig 18 om bet steleu te beletten
en bunne tegenwoordigheid alhier onnoodtg 18

Een aaDtal w .. oaen lendetl bunne Trouwen
wt bet land

DE PANTSERTREIN

LUYALE MALEIERS

Kurberley 14 October -(Reuter )-De ma
cbmll!t va.n den gepantserden trem ",erd In de
band gewond. en lunenant Kesbltt ID den
mond
De Maleiers Yan Kimberley hebben bunne

op .. acbtmg bU kolonel HurlS sema ..kt er:: hem
yersekerd van hunne loyabtelt alln de kunmglO

EEN KAFFER VERTELSEL

Vroburg. lf Oct -(Rente· )-Een katrerdoor
de terngkeerende hoaPltaal trelD opgetild langs
den Iuu, meldt dat bU ..oorbij Kraatp.n en de
plaat.. waar da gepantserd. tleln verongelnkte"BIl gegaan, en dat bU een aantalluken van
blanken daar aag IlUen

VriJstaatsche zijde.
BASLTOLAND STIL

Mueru, 14 Oct -Rea ter )-Alles 18 In Ba
lulol.nd ltil Telegrafiscb gemeenlIChap b.,
staat nn met Morua Boodaebappen van het
groot opperboofd aan den resident OOmmlllll&rl"
gaan been eo .. eêr Tenge ..olge van bevtll ..n
Ult Muefu bebben de mag18trat('n patroulile1!
langs de greDzen opgencbt loodat de r<~ldut
OOmmll!ll&r1aaoel kan Yernemen .. at plaah fmdt

MOLTENO.
Van un wrrupondeat

H, t 'Pl]t OILS dat or nog geen 'Venlag ge-
;z:e\cu h ~m~lilllldt.· dH ontvuugst en beT.tá-
~IItg 'aU d. Pt'ph'r a1bll r En daar dit YOOr
OIlYA. ~emuento oene 7..a.a.k iS \ an bIjzondere
betock.n'" 7.00 zal Lk, al zIJn bet dan _
oJ.'Chtb de hoofdzak, lt meed •..,len

(lp den 2'2,leu ...enl zeere.. met familie
door ,-enc deput.atUl tut den kerkeraad te
lJurj!en.drop ..f~ ..lllLald T" Molteno a.mge-
komen nINI ZIJ hartehJk ontvangen aan
de St.atlti t. n d, pl .. IOTI Ook -dl. Marchaad
toon..ulcnt I, en Ilo,hoff "aren tegen .. oordig
:\dr<,,~~n \ an g. ill Zoncia.aucbool en
!\t.a.dbra.a.d \\ erd. n I '1'.en f>i.ea .Tond
reed. 'prak.,J) II h..n~. en Boshoff de ge-
m(>ent~ tOé lil l r dt "lIOrdl u "Ziet daa, hoe
gIJ hoort '

0, n lIawldwLO; 'lUl d"" vo~ellden dag YODd
d" L.e, .. ,ttglDg plaat6 tO>'o dé consulent haa-
deld" OVer de hede 'an Moze._ "Och, of al
het ,olk d.,.. Beer .... profeten "'&re dat de
H ... r.. ZIJneu 11..-1 OHr hen ItAvel'!.
ln den .., oud pr...:kt... d. Jonbert (Std-

.1roornJ. oV"r Dc Doodzalr...ltJkb d om ~
,1.,cI,t. hoord. rs, maar ook dad des .. ~ I
tt zIJn \

Zoud H!DtOrJilf'n '" rrI ('fAn kinderdieast ~ .../'
rh Kn~e )I.-I,Id I'fl III d.·n IlomIddlg spnk:
d. Oen ...tt~df l... r-tar .,.,IJ" t""(me W'QlOrd tot
liJDt' UH UW(: ~f'In~nt. oy."r Roe de wach-
t.·r 7.lJIl 1>OOd... hap aan do gtlmeellte Jtedung
rpocht..,trt.o.ek", 111 hl t vrrholllene van deD m.
Dt r....tort'n ,an llJnen (rod ontvangen, ea. de-
T.eh p dUJd ...ltJk aan <if I"i~meente overt:.reagea
mot·t ,Hel, 1 '-' l~J)
D'-Il nanJldJ"ll "!>,,Iell d.· di"ustel! .. aargeno-

mpn ". rst door d. no"hoff die handelde _
De al" ...n""l! ..... Ulh~,d van G0d8 genade." en

t<wn door d~ llarnu., ut"e-r "Ht"t za.uea. OlD
t'enmaaJ m...t ~(loJUl( h tf Dl&&Ien tt

D. 'Hr" !rllOgen ...erdt>n m den a..oad po
"lotf"n Wt"t fPn,~ conf, rpntU' Wa&l'a&Il al. de
7Al>'1""rarpD met nog d.. G"IJer op _ of
aod, Tt "'IFR d..elnamen hIJ .... Ute g-:t:d
hf>Id ds 'Ilarrband al, <"On,ulent. al
..an dt gemet nte nam toen aan & eerw _
ad,,·, pn d"n volgellripn m0l'ló!:e11.bij de mt-
,l,lpldp .....11 -pecLA&1jleocJu.nlr .. erd IIIIJIP"
boden

De kerk kon moeillJk de 0PKek:_ be-
vatt.f'1l
0.. vHr" btl.ll.fó!:en.. erden door ~

afjlP..." ....ld
H,Pr Dl"ll"n OOIt ruet vergeten wordea da

'D.t "no die uch veel opgeofferd hebben., _
dell mp .. """ I.......au met gesn ~ cbge
lonj( aan de pMtone PenOCmlijIt Rik: _
bartelijke ontv~ te bezorgen

Voldaan. verbliJd. en, _ WIJ hopee, ook
)lez.-.gpnd keerde, zICb daama _ --
naar luot r:Jple

)(OjI;e OIlV' rueu .. e I....raar tot __
g_teIl)ko>n "D ma.atoc-happelijkflll AgeD hW
gMteld ZIJD. ~elIJ" biJ, naar WIl ...-.a,
t. Veat.ntaclll ,_..tl

ALI\\AL NOORD IN Gl:VAAR

Ah .. al Noord, 14 Oct -(Renter )-0< ~ rere
brug la tegen alle Vru.tate" g""loten "n de
pohtie la nn geplaalat ... n de koioOIale IUde
.. n de nVler Men la ,eer .erheugd blerover,
.. ant tot nu toe werd de auder. Inde gebetl
op de boogte gebouden VIn alles ... t op Brltach
grondgebIed plaat. vond

Er loopt een gerucbt dit bet [let'. tekraal
kommando, dat een oorzaak ..an vrees voor de
Bntacbe onderdanen al bier WH, zal "e .. krkt
worden met 800 man ..w bet Smltbfield kom
mando wodat er eeD macbt van ov ..r de 1000
man al zUn, dle Ah .. al Noord bedretgt

DE TOESTAND VAN ALIWAL NOORD

Abwal Noold, 16 Oct. - (Renter )-Elken
nacbt komen de yoor~tC>n yan bet s-..tekraal
kommando bU de brug TUll,;cb.n 12 en 1 nur
dezen morgen k .. am een klompje daarheen eu
toen IU OYer den beu vel terugglDgen "ourden
aIJ .... en of acbt lIC'>oten, waa.nochunlUk ala
aignalen 1'oor d" anderen liet gerucht loopt
dat de boeren vaD plan zun ""I 'p<JOrweg.tall'Jn
te nemen. de spoorwe&"op te br. ken en de tele
graafdraeHD lang. den .. eg af k .nuden Ue
eenlqe verdedlgIngemacbt la 2{) man polme, ge
heel en al onvoldoende om de .!.ad te beacber
lINIn Men ~egt ook dal de boeren kanunnen
bebben, dla gepluht ,nllen .. ordeo op een
randje aan da Vrustaatecbe IU-:le en de 8tad en
spoo .. ~g ,uilen bHtrjjken

De magl.trut beeft de proklamatie t ..gen
hoogoerraad lo het Engelaeb en bet Holland.cb
gepubliceerd

~POORWEG OPGEBROKLX BOVE:S
NORV ALSPONT

BESCHERMING AANf,EBODES TE
NAGWPOORT

CoI.-beI"1l(. 16 Oct.-(Beuter) -Een p•...,.
gIer 1'&11 Jobanneebnrg d18 100 eyeD aankwam,
deelt mee dat een gedeelte van de lpoorwerijjn
bo ..en Nonale Pont ..... opgebroken maar het
..... de p8M&gUln Dlet veroorloofd de plek te
&len Zo lDoeIten yoor de plek wt.stappen. en
auder _rte een 01D'IRIIfdoor bet veld maken.
OIB lager af weer bij de liJD te komen. Men

ft dat de V ryat.aa' bedg ia de IUn k oq--II hier kalm. maar er II geeD beacber·
lIIIIIIg welke ook 111geval van een 1aD.a1
De benUoereDde oflicier te Nluwpoort htJeft

_ IIaodecbap psoud8ll dat lt.r PeDIOOD die
........... ~ dearbaea _t komen
To& ..... l.ft ....... heW" - bIIIPt



Bijbel-kennIs Examen.

~loullt Currev
lJ October, 11S!J<J

.. Uit de Kerkbode

wezen Christu!! 18 gaBech I18rlllk. ganeoh
heerlijk WIJ moeten Hem hienn geliJk.
vornug wezeD Nadat DU ook onze bouw-
meester, ID WieD WIJ veel vertrouwen
..IuIIelI eelIIge woorden had cesproken
bracht men zijne gaven ('!' jeu "I lil Daar
wareu met welDl!-,'Cu ,1" ~"er mill gaven.
eoodat met Wilt ook lat., werd bll~' \ oogd
de som £5:11 bedroeg P~. Neethling- sloot
wet een dankgebed I, ell lflJ Zondag
morgen lU het \ ruege bi IUUI bijeen k wmnen
kon Ds .'lI Daueel LU gil ote dau] bn:'1!held
af koudizeu dat de zeer "allzJenll)kll Hom
'au £20ti4 bijeeu werd gebr I( ht Dit was
boven allo HrwllchtlUg en wen kon God
haltelijk dunken Zondag waren WIJ ge-
J" • «lzaakt op JIIO pl,atsen t> geltJk: dien-
sten te honden Ile prediking van de
broeders die o'ergokuwcn waren maakte
diepen Indruk up de ,:elllcento en wa" geze
guud V" pred ikers moesten hard al belden
'Hl waren zeer afgewIlt op den Zondag
'1' ond doe h ti.. \ rt u~d.1 I" lie" 'li beid WIlS
eeue ru irne ,e1l..:eldllll{ God geve on. een
zeer g'" hikt '"~II" k{1 k).(cbou\I opdat
z ij n II uuu uiocht worden verheer-lijkt '

TWEEDE REEK8

\

u« Lof
1 Maria KaDDedy, RI"beek Weet
:I JlI<iObtu RooeDow Ri."ndala
:1 Deban ~ral"&lA,RI."ndale
E ftlI Niekerk, (,edeDbcbool Dal JOIIM

_pba'
MIIOledD TOit, Gedenkschool. Dal JOllAphat

• Mana Oron ie R,.endak
7 MlDUe Landsberg GedenkllCbool D...I J08&

phat
8 Pieter Hugo RICbook West

W Vonter GedenklIChooi Dal JOlIaphat
Stdney Saaiman Rlyelsd,.le

11 B Mal&n ('ymuutom Paarl
III H.rmanu. "teyn Rlvend.le

Mlmte du TOit Gd Gedenkschool, Dal Jo
... phat

JaooblU Smut. Biebeek West
ló Ehubeth Slabbert Riebeek Weol
11; W H BoebotI GedeDkilChool Dal Jo.apb,,!

Henry Drever HA (.ymruullum Paarl
18 JlI<iObD Holtzhauoen Riversdale
19 Abraham Dreyer GymDIl'lOm P.....r1

V H Pretorius G, mnasium Paarl
Marhnus Vermeulen Riebeek West

22 J G Bo). Gedenkachool Dal Jo.aphllt
H C Drever li. ('ymLaA'Um Paarl

24 BeUy de Wet BredtWIorp
26 H.ndrik du Toit Biebeek West

Catharina Hnggett Biebees Wet!t
Daniel Hoftman Bredasdorp
Helena Brink Biebeek We.t
JAP Smalberlfer R,ver_aale
&nb :Matthee Bredasdorp
H le Roux Paarl

32 ~1I:0 Vos Paarl
Jobanna Reeder Rleb,,,k \\ e.'

34 C Landsberg Gedeukaebool Dal Josapbllt
Jobnnv Blom Bredasdorp
Huibrecht no W,k Strvdenburg
Helena Perold Gedenkacbooi lJal Jo,",phat
P J du To,t Gt>deok.cbool Dal JO>IIlphat

39 Flone ~ clute< DRrcdasdorp
F reddie Koch Bred ....dorp

'I Pet ru. J Pretorlas (.vmo ....rum Paarl
L Badenbo ...1 RI ver.dale
J le (,nnge (.edenk""hool Dal Jo.aph.t

., Mana Ecksteeu Hredasdorj
45 BIef.nnl t du TOll RIebeek Weot

Jobo Drever (.ymna'lUm Paar l
47 Pet.roDella van Rooven l m iudale

Ale'l4l Smith, Gedenkecho- I Jj.1 J".aphat
L Plete"'" 3erl.nk""h .,1 Oal Jo.apbat

bO P,eter :Smut R,et-.k We_t
M Del vet cblo Paarl
Gertle no der Merwe R,cbmon 1
Ben :Sorden RIebeek Weat
G J H :Swlege" "tndenburl.l

5ó T \ 1 beron (,edeok""hool nal .Io •• pl It
ADD" Red.hoghu," Rleheek Weot
ClDme ~Ialan Rlebeel< Wellt

58 BUII&DKnyoan .. Rlebeek We-t
59 Beesle nn der ~Ier .. e R ,chmood

Mana E "'88'" R,ebeek \\ est
61 R E SlV,egel'1l "tr"dent 'rl(

W J Yan 'i IlUIen (.e leok.obool
Jooapbat

Petru- Demper; U,.beek \\ e.t
o B08Cb (,eden"", hool Dal Jooal hat
Betty vao D) k Brt>d•• dorp
Maggie Roux Brecla.sJ rp
J L Labuscbagne Gedenk.chool

Jo..apbat
Gfi 'largareth. du TOit (,edcnk.chool

Jo.aph~t
P Smut. Rlebeek \\ e"t
Gtlbert L !:-Iteyo Paarl

71 Anole Eck.teen Breda...dorp
Fl'Ilnl< du TOit BredasdofJ
R J 'letton (,edeok""bouI Dal J08 'I bat
MarthlD& Buson RIobeek \\ ,,"
Mlmle Lou .. Held.lberg Z \ lt

I JH!'" Lf' I
W C Malao ~, (.'mo ....lum I' ..rl
KlU' dn TOit (,edenk ... hool Dal J o.ap lt
KI~t,. Mantl RIebeek W .. t
Woulel' B&MOn Rlebet,k \\ eot
Dora de Klerk RIebeek W""t
JlOOba M)burgb Cradock
Gernt Nel Rlve...dale
Leole Lombard It'ebeek \\ r.t
Corneha VaD "- Bred..,.jorp
D F taure, Gedenk.ch)< I Dal J o«apbat
LinIe dn TOIt RIebeek We",
J Bnaley Rlelx>.k \\ est
J G du TOIt (.edenlt:l!Chool Dal J o.aphat
H J Botba B. I, edeult:,.b )( I Dd J osapha t
l.te Knegier Heidelberg Y. \ H
Frek'8 Man Heldelbenl Z A U
J J N ~Ie (.edeok!ICh >ol Dal Jo.aphat
Dollv I'""terveen Heldelb. rg Z ,\ H
J P Bolba Gedenl:o' bool Dal Jo.apbat
D Vlnn Jandrell Rlcbmond
(,,,rLIe J obn.ton l 0' ndale
LoatH Boec h undo<: k
Ctlthanna no RoOI eD 1 'lion laic
Mloa Demp", R,eb~ek \\ ",t
Catbanna "'atthee Breda,durp
8 Perold Paar I

I t~a ~e vau 7 dezer
'cu puhlll ~e verga
I ",chou hm ZlIn (p i
lat het "en-Lh lIJk

GRIKW ALAND OOST

De vergadermg
vIlle.

te Petrus-

Petrusvlile 120ctuber 1899

\\ \\ 11 "11\
Ex Ullina or

Cradock
4<ie CkLober

i l:U lar

LJ~ \Ulll{ZITTI R

GROOTE WAARHEDEN

tlt an I\ I. ,
vllie kWIlm8n nu;.; Jij Il I-:tt.!1 .!

aood~t OOlt .!óltl u.t~1l n I

al. Adderle) ,tm li K "I _til I
denen werden ~ell ,lzHakt I
herherg hunne tent. I I I ,Iliif,
volgenden 1ll0''''tlll I Z tI~, 1,_) t Ilf t ,ti

are Vel gatlerde de 10:' ,olc "I "" I IJ h, I
oude keI kl(eb.11lw K rt 11",,, I I I
optogt r wa .. oetl Illl IJk 1:' li II de

[

I>, l bliJde s. hart Ic zl< I h«n \\ ""lel, ti Z I
")lnde Ps II. \1, '_ el _el Id, II, t

~ .eiJ geltJk 01,,£1 , 'I le II k k "llan,ell
I want bet IleHhu!,' Ir"ol1' o. II v Itl , l , _

hM' ruoe,t tlU \\ rd~1 'l,wp,ktlJkt H,
den hoele.tAlen b, Il( nllen le Ilc( ht 'She It!
door het leZt 11 'lI lJ ti "H rt! It'Jl _lI t i
door lJ. \falhed. IJ "'" f' ,k'!l I,
pla.atsellJice leel1lAI UD Lh 0. J' u le Ir JedL"
J ~ ,an'de \10' \\, J \ I \ LUI",
en C&rel, d :\le"" "I~ "k Il .. l LI,t
IIJke ZendelllI~ dUllge I aI1811J'" "0
Het werd verltu,al I lt," I-
dageu ,an P'vf Hofml\r .!Illr
lIIenwe kerk" tide Il()' \\ en I1t1ll loo
spoedig vertrek ttiellll(e,tcil "e' I lak'
bracht [). J T, uier ('!le "UlI, 1 IJk
bijeen waanan h,) \eel OOI lt •• ft 'u, ti
werd er ook g""'''1r l(~lllaakt I ltl I,
gezllldh~ld en hefde dezer da.:, u In de '"
meent.e D. \\ A \J}mt ont\ 'nl.( nu le
tI' ITel ell I""de d~n -teen 'n deu naalll le,
Dneemgen Gods [)>UlnJli beklolJl hl! de,
Mleen die d" I'Ia.at~ vlln eCUélD prcele810el
voor het JOgeubltk III n"l11 en hiJ ..prak ,er
den hoelt"ltl6n td. I Een IJ..eló mn 1<

t&'1Ia.eiJ. W'J lJloet.u lp Hem nl,tell
Christus L.'i de r'ot8Atet.1I '1'\11 u.s vertron \\0 t n
te midden -ran stvrmell Il ~un beeld, 11.0

EtmMid De steen hmdt hel gehet I ~~
bouw Elk steen IS met den h ...ksk'ell
verbonden ea In Hl'm llJn \\ 'J allen t>t'n

HIJ WIUI blijde 14 hoore. ,aIl ,le !leutige
siDclheid der gemeente III rell bet>ld
-na Itm'JkMid. De steen ta sJerltJIe en
dMI'OIIl moet PUeJ Jm gebou" ook .leliJK

Groou, wurbetlen zIJn zeer eenvoudige
arl,edeu "anneer ZIJ cllldotiJ' bq,repen 1\ or

h u IlIaar het vordert l""tleu t'Jd voor
I WlilH.h t,t.-e5t CJ "oorbercld ow een groote
"",,"helu t" begrijpen J aIeU ,cl t"reen k.ao
I lI.l Llld III uUhtem.L'i verk.6dCCJl Uloer CeU of

a.UUl rt I ha~ van ZIJD g;e&t~lIJk ltlvon over
L't'U \ o;:\rl k~ lHJvuur~ld \ all oen trou"e
\ ncuJ~( I .j lJ of over 0011 of a.nut!re 1..1lJk-
~arH te~en trl)JlgheJd 'u ZIJn lOuerhJk per-
~uon11Jk kar LktA r m uu Jau tloorut er !!looms
plut..,hlle; "'11 iJeht up III d,," ~ec.t of In bet
Il Lrt dat. tt:\r"tund h~luer III L.:l.kt "at t~ 'raren
"anbup'" duuk, r Sl b", n ~.,u groou, "aar
he,d z,,,t Wen dan met .J "Jn gevolgtrek
k,uKen eo wel 1.lJn ,erklanug van .Jl .... wat
'er\\ arn nd eU ollLru~d.igend \\ a~ voor den
lllan die w"t d" "urhe,d uubtJkond was
\\ut t'tlU W~U"' g6\ocl \an lt}ven en hoop
k>mt or met zulk ~n weu\\e erkennmg van
I::'t'O troustl UUll ut L>oeUverlIchtende groote
\\- ~ubt IJ lu d~ \ reut-<d~ over eeu. Ondt3.rvln-
tJUt'" d~ dU"Ai ka.n moo vertrouwend a.f" ach
I. 0 ,wt llldere r",uJ,d, op gelijke W'jZe o~e-
lo.,t zuJh_n ~urdt'n D.lt IS de reden oat biJ
J~ lCl \ Ut nn~ 'Ul (ll'JJlent s 1 DUIe Iedereen
~ pt" h \\ lh tt.:ll upzle hte \ an haar \ erdien~

tUl III LOUth Ub l:i ZIJ zoo populalr geworden
I (~f1 zIen z.oo rertrou"" baar getoond dat
li u.ler I, n k" ,kzalver. ~enee-Illlddelen op de
,",rkt ZIJll .:...1 r ,eht OUl het publiek: to be-
dn '):, n led", oor'pronkeltJk artikel "ordt
dtlJd lla~l:rua.akt ell du nltm.schun zullen al
t IJrl tradil"" ,oorrled t., Irekken 'an de
~ «lgtlluO\ ,~I" 'u 'UI hun I'Jlj nde Uletlt>-men
( ht Il Path ntcll mOl:ten op hun hoede we-
Ztll te~tn U,zoo bt_Jnt'~en; ,"ant bun gloeee-
JJlIdd~lln zIJn lfolkomf"l\ nutttllO:o; en ttrwlJl
d, t'Jd Hr pild "ordt ~,..,mt d., z,ekte toe
n mL<sehloo zelf. bO\ei!' ue m ,ebt van zulk

• , 0 knu htl" gencesItlJdd, I ah Gement •
TOlllil De heer Jat< E T TlfuPv KoorInp;a
Zu"j iu,tralie schrtJft dato 1 Augu.tu;
I"" (. du ..ilde vele Jaren leecl ik aao hoof<i
P JU Nl algemoon slechu,n hchaams toestand
Ik prub ... rde ,eder genoosmJddd dat ik kon
h .. Ien.kpn eli probe ..rde ah laatste hulpDllddel
(I went, Tome ~"h',,,, Ile.chJes Illgeno-
m. II te hobbeu 'prong WIJD hart op van
Yr~,,;(de docr den vuimaaktelI omkeer die er
ID mlJu hcbaaru plaat;; bad Ik volgde wrg
rul<li" do voors<hrlften en lUl bet derde
a"'_chJe voelde ,k miJ geheel gezond Ik ben
tal 'lUl Jaren hUlp den weg ~"",eest, de oor
zaak '"ll miJn zlekt.. PIt Ik kan nu weer bet
..-erk bervatten dat ik ID den steek moest
11\tt>1l Getrouw de uwe, Jamlls E Tirnev,
Zwd Awtralië -{Ad. ) •

Lp!! a.o"..TOa J>u"011 I-De hr P.OCIOC
de Villien, lMIIt , 'I'RIt de Paarl, 1<1 de ~
ll4itent BD depothooder 'I'RIt der.e wereld~-
de pl8D08 du dil ,,8eIIiP" die lie uit de
, ....Mlte band" lDlporteenm &au HlJ II tw ...
malen naar Enropa gewa.t. heeft ala m_
cw en mechaoiClUl "lke beroemde p1&oofabriek
!(86X&l1tU1geJ'1:I eD be'fooden dat wat toc.a,
aanalag, mechaniek, materiaal ea Pr1JI _
gaao. da "Kape R_tor" de bOCnS blijft
apaoa.. KaJII a-ator PnIUI. .....
goedkoope Kape _... altOGI •
Eoa_-_~.]

HERBERT.

IJ9ndlrvetKadenng ftD tak IlO 6, gehoudeu
te c..mpbelI, op Domlenlilg, dea Uden Sept
18119
Tegeawoonlig W8IWl de vooraitter, _

taxIS en de BeereO D. ReiDooke Snr , D Rei-
necke Jnr etIl 14 ud.re leden

Dne colDlté-IedeD waren afwesug aODder
k(>~, ruunelijk de heeren C. Faber,
P Borger 00 J N, burger
oe v~ .. erd met gebed geopend
Notulen der ronge vt'rgadering gelesea,

goedgekeurd en geteekend
De voorzItter aeide dat er blJIl& wets te

doen WU8 en vroeg of ttllDlWd lete wilde voor-
brengen

De beer G Scbolt. Zetde dat bet biJna te
laat 18 om de r~utieg door deo Kaapstad-
scben tak ge.,.._rd. te ondersteunen ; maar
liov"r te laat dan Dooit. daarom stelde hl)
voor, g_ndeerd door den heer J N ~
mand, dat deze tak hare bartebjke onder-
,t<lunmg hecqt aan de drie resolUtIIltI door
den Kaapst-.dschen tak van den Afrikaander
Bond aangenomoo op de vergadertng van
den 12d..u Juli
De voorzit.ter ....ide dat op de eerstkomende

vergaderIng eCD uieuwe verkiesing zal plaats
vinden en hoopte dat u.1 de leden t.eg.!nwoor-
di!.t zullen wezen
U" eerstkomende vergadering .. erd toen

op don Uden Docomder bepaald te Camp"
bdl
De verga.denng sloot met, gebed

U W J. SC1iOLTZ,
Secretari«

WIJK ~o ó HARDE'iELD, 'AN
RHlJ SSDORl'

Not.ulen nw eene speciale vergadering 1"'-
bouden u, NIeuwe Rust, op deu 2&tellSept
H!9IJ, IU plaats van de gewoue drie-maande-
lijksche Hrg...!enng, <lie bep ....Id .. 'til te '\ a""-
brak op den oenten \\ oeusdag m October
1899
D, vooreittor opende met gebed
Do voorartter ~af 0<'11 kort V""!.,, der

werkzaamheden vali de prokureuren de Iw{-
ren \ m Reenen eu I' A van ZIJl j.("daall te
Springbokfoutein met het I"at;;to rl'g,.lratll~
hof Pil \70<.'; of de vergaderuig mot let.
wilde bijdragen als Nm gco;chenk voor dell
heer PA, an Z'JI, voor "Jlle goede dienston
aan de Afrikaander. betoond

B€8loten op ,oo."lel vau den heer A N
8chrcIlder gesecondeerd I)oor dell I..,.>r U
(<>et.",e. Puaag...!. om de somm \ van £3 tf>
g"'<'u L.. ll dell h...,r l' A ,au ZIJl, \j," 'all
WllJll,dorp
li< ,IOt..,ll op ,oor.tel ,"-n deu heer I (,

vau ZIJl, ~ffil-condeerd uoor den heer U Coel-
zt'(' om den he.. L E 8chr"uder te Iol:ela>;ten
.llli1 dl'u bl..,r P A valI ZIJl bet geld u,
geveil dat de ,,,rgad.,nng HIJmoed.g gif

Besloten op voor.tel van d"" heer L E
bclm udc r dat leder i"'r>ooll 2. tid mo<,t
geveu

"'ruor n,•..w..u, de h,.,r L E Schrcudc r
d" school-oommL'!Sle wl\klwr omtrellt de gOIl
\ emcmellt"""hool die to ~Iell\,e Hu,! I'
ZIjne docht ..r gaat bedanken als ond. r ...,)z~
r"", en hl) ZIet n",t moor k.an~ om kmder ..n
,oor eeu pond stp: to hUL" l."ton JD d,
maaud Het zou ook kUllnen ZIJU dat "'J
de school \ <,rhezen li IIIr IIiJ met grootp

". tal klIld." u III de school krtJf(t
op ,oor,td 'Ill den llllH A ~
g"secoml...,rd door d, n heer I .I-
om de zaak to late u 0" "t"all

ten (Inde eOl1o \t:rgadenn~ HUl de L"ornmlF..
",-led, n der "bool b'J.",n te roopell

0.- h,'l r J \ (lJ<>tzeu \\ ild" \\ et"n of rle
heN L ~ st hr.,uder h. t schilt gokl'P~. Il
h,eft biJ l.n hoorJ I (o<lz«) Im Mar-
kra..J

II<,10Hn op ,ooNt ..1 'lU d"l1 he, r
((){tzt't K",,~dfont<"lll !I,I!. s<hutph ..,(, ln
lutr 8 Bnard uh .sehu-tmH"'Stt:r un te btel
lel!

Bt'Slou,1l op \ oorstd 'Ill d. nh,,, r I
\~(>nbach om een lL"'SH ...tf>.nt-\t Idk.orlU.:t ~
krtJg, n op de hJn 'nil "IJk nv 5 daar d.
hp.er Schreuder t", \t'r nf\\t·ztg J!'I

B. blot. Il op ,oOl."tel van den l",er I_ ~
Schr ..uder OlD h'J d" I><Jrstkomendo le rgade-
rluiJ; te \ LIl Hh'JllSdorp el'1I ""Sl.tent-\old
konttt ,oor to ,t.lIen

Op voorstel van deu h""r J H
bllch g.,,,.'COndeerd door den hoer P HUI"'I
w ..r " .. £I be,lot. n deu heer 8 Baaru ,b
L"SI:-;t, ut lDldkoruet u.an ~ bl ,~It"n
AlI,eud, ment \ H &hrcud.r d. h, .. r
.\_ (Of.. tuw t1Ji n.l""'L~tent Vt ldkomf t LaU t.t

b.., eien
Tf>r kU Ulmm~ gobracht "f rd het \ oor~ f I

H \ !>chreuder an.n""nonllU
Ilo ,loten op 'OONt, I 'a.ll den hIt r J

'HU Z'JI om do brandzlekte-IIl'p' kt. li" al
t, "halfen d .... r Il< t U, \(" I geld Ullll I land
ku ...t ~Il bloot vuur llll'tol'!

lIe"lot, Il op ,oorstt! \ an dNI hlH r Ji
S( IJl'( UdN OUl h, t 'OOrbte! 'lUl cl, Il hoor J
G \ Ul ZIJl tH la t-t'1l over~t Lë\Jl tot na de par
I, nWIll/;zlttllljl;

DH ,olgen,!. "re; ulonl!" wenr bep ",Id op
\\ "bmk hIJ ol, Il Iwa J C. 'UI ZIJl op .!()
j)l~lmll<r l"lI'J
n~ \t:rg:iu't'nUIo!, ""erd m~l gcl'L"<-l Jour Jf..11

'vvrzIt tt r gC:":Iloten

r1t'\SliliI.lUHG

U H\Unt' dl ..trlkt ...b. ~tUllr.-o lrrglldt ring, f.!
hOlld. n op dLn Ilbtt>1l S, pt lH()" IIi( t d
\UI~f~(I, lf\(lcn t£lf,:(Il\\())rdq.:,-

~ ri" rburg t lk \\ I Sturb. rg ell (
StolIbl rg
Kalf.rk .. al tik
K ref'cloom t Ik, I
H'etrl\ler tlk (_

" Ohner
ji.zeUolltolD t ..k E Er""mus Pil H (Jl" ,Pr
Zunrhtnds tuk \\ Jo \ lUI Sdllllk" Ijk li'
Sm,th
L'lIIcrspllLUts tak Kil 11 afg' nlarul!l;d,
no 'Htgadeflllg werd !,:oopend nll t J.\' h,,1
De notulen werdul gd( zeil' II "ot. "k.md
Unef ter taIel van d" KIeIll H ,,,trl\ ter tak

luultrent lloud:-t'"momonos Gt"It"'~t'n yoLlrop
het ,ol~""de 'oor,tel ( ~ Klem'
d.",rd door V. }< Stofb, rg
\\ t ru m~ t U stemmon te~f Il 7 _

lKozt' \ erga.donng t rkt nt de onhan~~t \an
dpn bn(f la.n den Hwtn\wr tak (11 m("11t

dllt ZIJ vol"olls d.. COIL,tautlc' 1-1' li Illd.ld
h.dt Z'J hoopt d taJ'b'J te bl!Jvcu
'Il daut deu bov( ngcmeld~n t..k \ oor dIen
"t.:nk

D. IlOH L

I , d V. ""t<>rliu"
t \\ B,dt
P \ IJl d. r \h, \\ P en

d \\ (~t~ rhulzcl1 ~t(.md(
t(_'glll

\Id hctrekkmg tot htt ge,,," \ In "Jl

lut.rakt ..rhnpf aan dllllt5t1>odlu 1><",luotnil II
f\(!Upa.np; op ttJ drag( n aan df n r.:( ( rt t ,"rL>;om
de medow('.rki~ te vrn~f n \ all (nrn ln 011

\\ dh<to"n (ah 111Ja. u Silt h"rlaud om hij
d. ",'rsl\ulg, Ill. \, r"",].,rll'g r"pport Uit t
brt ng;ull

~len ,Iuot met guhed
,\ F STm BEllO

B""r d"t r bost

BARKLY OOST

hm 'p,e ...l" v<!)tadenng "erd g~bf)udt.u
Barlely Oost door hcl (h.stnkt3hO!\tuur
den Afrikaander Bond, ter oohandehng
""II vr Lag vali hot dllitrikt..bestu"r ,",n

Iluq,prsdorp om llIedo ..... rking 'oor het op-
r""pen \ an ootl spociaal cODg""', ten "lUde
dc" 'rode tu,,"chpll de Imp'- riW<l reg ....'rmg en
de Z A lt te bewar~n

Het ,olg""d .. \oon.tel ""rd algemeen "IJl

~. nomen Deze ,,,·!)tHd. nng van den Afn
k"""der Bond brengt haar bart~hJkell tlank
toe aan den Mrik ..ander BOlldstal< van Bur-
l:' MOrp voor do groote moeIte die ~'J Zich
"....t rOOostom ren 'p'-"'Inal congres op .t.. roe-
pen om nog het ~t.,tAl Dllddel te willen ge-
hrUlk..n tot bewllnng VlUl den vrede ID ZUld-
\frika, en d..w "rgaOenng .ympnthi_rt
met hen en hoopt dat wo spoedi~ mogehJk
1'111 Spt>< 1,,10 zlttlllg \ lUl bet proVlDClaal be-
,tuur W opgeroopen worden

lf G POTGIE'I'ER
8ecr diatr ~t

\ ICTORlA WEST

:Sotulco (iln ..r dUltflct8-beatuur-verg...!enng
I(eboudeo te \' Ictona West, op Zaterdag, 7
October 1899, om 2 uur n m

De beer D A Theron opende de' -rergade-
nng met gebed

Leden t"Senwoordig C J Van der Merwe.
H J H Claassens, eerw Manus, J D de
\'i1lien, J J Hugo, J H Claauem, secnn-
dWl Van den beer C J ImmeIman, die JD(\t
kemusgenog atweug wu. D A Theron.
l!eC11Ddu VUl dett beer A Keyser, die ook
met keantsgevmg af1reug WllS, P J Hugo,
P 0ti't'1eJ' en phil. PMaaar; afwemg soDder
~ F. J. du Toit, A. W_, Jr, J.U Wel _ lV. Bd.

Ge~ ... t&k.-()yer te .taao
KarUtéJ'.:bnet'eA. - BehaI're BeyerafOllteiu-

tak. dae ~ dat aan dieIIItbodllll k ..
raJtter.briéven moeten pgeYeo wordeD, ZIJD
al do udere tAlkken daar tegen
Afdee~wegea .,...BebaJ-re de

fant8UI.-tak, die acb -rerklaart voor een weg-
partlJ, bebboo de andtll'll takken '-Ioteo, het
te laten ID haadea VR den afdeelingJraad
Na eentp dilcussie, -vragen en aDtwoor-

deo, stelde eerw Manis voor dat bet geJa.
teD ZIIl worden 10 banden VIUl deo &fdee!ings-
raad, om te lumdel8ll aaar bevind VUl aken,
10 zake _e wegpartiJ, In de afdeelinga-we-
gen

De hoor J H Claaaaens seeoudeerde
Amendement -De heer P J Hugo stelde

voor bet diatnct..beotulll verklaart Zloh voor
eene weg-partij

De hl'Cr P Ohner 8CCondeerde
Tsr .temmm~ gebracbt sijnd .. , stemde 4

voor het a_dement en 6 voor bet voerstel
dat aa.ngenomeo verklaard werd

De secretaris stelde voor dat WlUllleef de
preDlarll verhinderd worden de ."rgadenng
bij te WODen. IIlJ hunne I!6CUndI kennis ge-
ven om bunne plaatsen ID to nemen

De heer P OllVleJ' !I8IlOndee rde
Áatll7enomen
~peciaal congres - De voorzttter rappor-

teerde, dat een telegram van de secreteais
van het pronoCtale bestuur ontvangen WD."

vragende een speciual congres tegen de belft
van November alhier te houden, met beta-
ling vu logies, vervoer en" CD daar de
mensehen algemeen geWlllig ZIJlt de afgevaar-
digden te logeeren voor billijke betaling,
h.,. ft hij en de seeretaris besloten bet aan te
nemen en alzoo geantwoord

De beer J J Hugo stelde voor dat bet
dIStrietsbestuur bekrachtigt wat gedaan tB

door den voorzItter en seeretaris
De boor J ~ (')_ns secondeerde
\angenomen
Foerw !tlanus sloot de vergadering met ge-

bed
H J H CLAABSENS,
Secretaris, districtebestuur,

Yictoria West

2 xuct \\ (J{ DT-VILLE, Z-O
i\.E\ELD

Vergadering gehouden op den Ssten Sopt.,
1~99. IWIl de wOlllng van den heer Joachim
:Sel (Papkuilsfontein.)

AanW"IIl" de vrce-vooraitter, secretaris,
(>( n comIté eli negen gewone leden ahv0Zl!l;
de ,oorzltt"r cn ,e .. lag-geveude comm",,,,,,

Do ·vel)laderlng werd geopend met ~..bed
~otulen gelezen en aau!!enomen
~, "111,,~ opmcrklUl(9n door zeker hd te

Ix rde ~ebracht (die llIet met de " ..nomene
beslUIten van de vortge • erp;adenng tegen-
.. oord 19 ",as) ven ..es de ,;ecretáTt8 hom naar
artikel Hl en meende dat het iId wt de orde
was
Do sc>eret,ns WArd met beummg der leden.

op Hrzook \ nU den VIce-voorzitter, verzocbt
do \ crgudennf' te IPld, n

~" • en toelicbt"nd woord van den oecre-
tarl, bra<:ht hiJ b.ierop aan de orde (a) de
...ensd'l'hJkhmd dat een ,,'rslag ,an de af-
". ZIj.( ZIJnde conuru... ,,, schnft .. hJk door deu
'we-\ oorzltt. r IN taf ..1 gelogd "ord .., han-
tltlt:nd(' n\(r (tD 113u"kt'lIflg onderzoek 'don
d, door huur (d .. eommlliSm) owetrokken kle-
z< rs hJ,t oud. r d" ollde en DlOUW.. kwahfica-
t" - ,\( t md \ olle bIJzond<>rhnd..n al, UI t voo-
rllIg \ 11ft Uit vcldkornetncbap

DI' \1(1 ,oor7.ltter moond., dat zoodanll(
,( NI 4-1 Ult. n;t behUl!l;rlJk was als ,raa)\ ,oor
tlt \ {rJ..(aderulg ma..'l-r mo(.~st tot ?'lJn leedwt.'-
?-<n al, ophl'lderll1f( \ In dIl ?.aak t<> kenn"n
..' v. n dat hom 0;" II hencht gezonden "as
n. "(fet",", hot .. urt ue I\fwezlghmd en

\ t rtr t~lll:4 d "r ('omml~.,lt__~ dMr ZIJ al~ wa
kende (OmmI"".() barl moetelI optreden ,olgen.
opdr ICht eU beslUIt 'nn d. zen tak AU h!l&r
n rpllchtll1~en n",t n 'gekornf'n h""ft hiJ zou
voorstellen ".lll de kwestJe IIf tI' stapp' n fil

h lur ter b"'prekm" aan do vol~ende ,erga-
denng \oor til leggen

'\I\ngenorueu
Omtrent het berkiezen van meu" e wIJk.-

cn ,h,trlCl,-bestuurlt>den volgens artikel ia,
w, rd op motIe van den secretaru; besloten
dIt tt luten oveMltaan tot de volgende \ erp;a-
dt:tlllg
t lU'lJlcll'el.. verant"oordmg aall den the-

,allner door hd leach ~ ..I gevraagd
D. ,,>cretan, legde dez~ ter taIel aant0o-

npIlcl" ., n b"lans-.taat meI moogrlp "Ul UIt-
~a re lwvr~end

\ norstel V Brunt -Carel ]\;el de sub-
SCrIpt ll'S van dez.f'n tak te 'ermlodereu van
2, I,d per hd en ,.n af Dect'mber, 1899,
\ Ic,t to .tellen

\Igemcen aangeoomen
ne.lot. n rI.,t d" s<'< retans de leden kourus

zal gm "ti dat biJ de ,olg.mde ver~enng
d" U( ht, r.tallil(e subs< r'ptllrgelden opbetaald
mo(>wn wordf"Jl

~IotlO \1cll-voorzltter-J E P N"I de
g( ,,,,,Ien 'lUI do IedelI te hoorl'n omtrent een
blJdnljl;" tot d" Bonds plcm, d,e ID Novem-
bl'r of December door bct Noord Onder Bok-
vplrl,-tak !(I'houd"" ,taat te worden
Tot ,temmlDg gebrachl VfO(,~ lid C ~el

p~u, dn "ne met het loll" ol" dat de meerder
bPld ton guWlte vaD de motJe stemden

B, ,Iot"n dat lllform!ltie door de voorsteller
"a" de leden P:el,,",wenzal word ..n

(jp morstel iJL van der :Merw!' werd
hp,loten ecrstkomend" \ etga.dl'rmg te Loken-
bur" te houden, aan de WOlllUl(van den voor
Zltt... (I< he .. r N J van rler Merwe (op deo
hat.<tf'n \Voensdap; 'an NovemJx.r rlen Zge)

Den ,l" ret..... werd gela.st genoemrlen boer
du 'r\ lO kl'nllJ' to ge, en "'JU toestemmmg
,rH.~(ndt.

....." eene betlankmg door den VlUrVOOn.1t-
t~r aan dpn heer Joacbun en mevrouw ~"I
\ oor ulle moeltl' en opoffenngen sloot do ver
gad, nng met ~ebed door den heer J E P
'id

SRUST,
Secretans

DI8TRlKT H:\ Y

D,stnktsbestllllrsverga.denul! gebouden te
POHlman,berj.( op Jen 22sten Sept 189'J

De ,oorzIttH opent d" Hrgu,denng m..t
P' n ge!""'t woord

De notulen gelezen en goedgekeurd
\ ooNu.1 P 8nJ)man-N 'LIl der Walt de

voorzltt< r benoemA drie leden om lU6uwe
hUlshoud ..hJk •• regel. op te ,tellcn

-\.\ll~enOmen
De voorzitter benoomt do h", ren J \ or-

,tc r (l 'Hl d. r \\ alt en \ \ "JO( n OlD cl"
hUisboud"liJko ""gels op te stAllenoe voorzitter benoemt den "",crotan, om
d,n hetr J looste te gllilll 'preken mcr
gelu

\ oor,t,.( A \ IIJoen~ "ill d" \\ ..It hd
dl"tnktll< ...tullr kourt de 1I0n~lIbela ..tlllg
gOld

Aall~enomeu
V oorstel A VtlJoen-P SIIlJmao de wwl

belru;tutg worde vel'"lVeZ~nllliUr uo takken Cll

d" medewerking gevraagd van andere tllkken
AangenomelI
Il" takkl'lI "orden vu"zocht om volgen.

con."tltutte art 7a, meu\\o werk~nd( leden
t" kiezen voor den tWl'l·dpu \ rIJdag UI D•..,
l8!l'J wanneer het dlStnkt.h ..,t uur zal zitku
,ti om ooit: het gdd aan bet dlStrikt.Jx.stuur
I.. ,tOrl<!1I "U 1",,,,hrlJnugspuuten voor het
con~rc!'l UI te di~rwn

'let cull I><><hmklllgdoor dl'll voorZItter
'crd~t d" vergadenng

P J 8!1ilJMA~,
SeeretarIS

LADISMITH, K K

vef!1;...!enng gebouden u,
Ladi~lllltb t"n bulZe van
"et op d~u i den October

~otulen ""ner
Grootn\ler, dlJ!tr
den beer C Jo' de
1899

De heer H 'olochenk werd eenparig ge-
kozen als .oorllltter. en d" hoor J M van
Tooder als IlOCretaris
op voon,.te1 van den vootzitter werd de

verp;adenng geopend met gebed door ond·
ouderitng Gert Bruwers

Nadat de voorZItter de vergadenng ID eeD
kracbtige toef!prsalt: rngel81d bad, werden
de twee afgevaardigden n I de booren
Gert Bruwer en Jacobu. van Tooder,
gevraagd verslag te doen van bUDOe -rerl'lcb-
tll1gen te RIVersdale, gedaan den 298teo
Sept 1899

De secretans las toen het ver&lag voor mt
Dna Land," .an de etrkel-vergadenng te

Rlvendale. waaroa de ber Gert Bruwer de
vergadenng toeapralt eli _de dat hij al veel
met elekti.ukeo te doen bad gebad, maar
nog DOOlt op eeD -rergadertDg wae geweest
die door soonle afgevaardigden na woYe!e
distrikteo -r8l'tegenwoordigd was, waar zoo.
-reel ecageIIIDdbeid etIl oprechte _wer-
kiq, ea da, de beer :ItbllUr ftD Oudtaboom
....... all kUPIMt YOar .. ~

\'ENTERSTAD

:BOK-

Il October 1890
De volgende resolutie werd alhIer gepu-

seerd op voorstel van D H Pb Pretorius
en P J VBO den Hoover D P.Jl. met slecbts
twee tegenstemmea, op Zaterdag deo 94en
dezer -

Aan de regeenng z~o de vulgende vragen
verzouden worden -
I lo onze Kaapsohe rlitlt8 naar de greus

'an Transvaal gezooden Zoo J&, met welk
doel P
II of zIJn ZIJ op de spoonvegliJn geplaatat

ter bescherming VBO dezelve P Zoo Ja, d&.l1
wel1J1CbonWIJ lA!weten tegen Wte
nr En als ZIJ op de ~WI geplaatJ;t ZIJn

met hot oog op de 8ltuatle dan wordt onze
regeerwg vnendehJk doch dringend verzocbt
ben onmlddelijk terug te roepen

IV Want het 18 ge6D kwestl<l tusschen
de Kaapkolonie en de Tl'I1l1llvsal

ORlKWAstrAD

D",t rikt.bestuurs-ve!)taOenn!l( gehouden te
OrIkwustad, op den 22steo Sept 1899

AfweZIg zIJn de heeFen P van ZIJl, J
Schreuder en G Scholtz

Vef!1;adenng met gebed geopend door J
C Mantz

Door de beer J HytllI ontevreden was over
het geld dat bil voorgesohoten beeft aan den
boer Ole, werd besIoUD dat elke tak op de
volgende verg...!enng haar £1 13. moet af-
betalen

De voorzttter, de beer lIlantz, ..n de beer
P vali ZIJl spraken beideD hnn SpIjt wt over
de llIllahgbeld van de leden ID dezen !trilde-
k,'n tiJd waann wlJ verkeeren

Er werd bt_... loten dat veldkornet Mantz
den afdeeling.raad zal OIIltmoelA!n over het
spmo, ..um op de compagnte'. grondeo

De punten \II apenscbouwlng en hondenbe-
lastmg werden llaar de takkeu \"rwezen, eo
den afdeellDg.nutd werd vfrzocbt om ze wt te
.lollen tot on r twee maanden

De heer P '.LIl ZIJl betreurde het af.ter-
\ ('Il 'un de echtgenoote 'an onzen secretans.
d. u hf'f'r I C l\lantz, en de vergadenng
sprak h....r dIep k>edwezen en medegevoelwt
met d..n beer )fantz en ZIJDe moederlooZ6
killdereu

De beer P vun ZIJl bloof aan als comml,,",
fiarlS om te zorgen dat P08tmansburg baar
£ij II. 6d ....n den beer Gle betaalt

De ,,,,rstkomende ,ergadenng zal biJ hot
volgende Nachtmaal, Vnjdag om 5 uur, ge-
boudoll wordeu

De hl..,r Bezwdenhout sloot met gebed
J C MARITZ,
Beer distr best

SpecIale dl,trJktsbestuurs-verg...!enng ge-
bouden op Maandag 25 ~t 1899 te Grik ......
stad

Voorgesteld door den hl'er P van ZIJl. ge-
secondeerd door den heer P Mafltz eu alge-
m""n lIangenomen -
Deze vergadenng ziende III welko spo.n-

nwg de TransVlal ,erkrort, ~bt het zeer
"enschehJk 1ll 't belang van den vrede eD
welvaart van ZUId Afrika, dat eene spec1ll1e
vergadenng van bet congres opgeroepen
worde en verzoekt derhalve onzen voorZItter
VBn het congres om eene zoodawge bruteo-
gewone vo!)tadenfi!( op te roepen ODl de Cri-

SIS 'an do Trans\'"aal te be 'preken
Hierna wordt de verga.dpnng ge. loten

J C :\fARITZ
Becr ..tans

CARS \UVO:S

F..eue algemeene vol)!:adHlIIg gehouden t.,.
:\llDJeskloof VUil tak no 1, op d..n 12den Sep-
tember 1899
Il, .ergadenng werd geopend door den se-

,rctarLi "' ....rna de notulen der vonge verga-
d, nng gelezen en goedgekeurd werden

Er wareu zestien leden tegen" oordIg
Twee ulen"e leden werden opgenomen, nl

D J MAlan eD J li SmIt
Do afgevaardigde gaf verslag, waarna d.,.

I"",r ..n P Krugel-A (ilher. voorstelden ""n
hJst op te maken en te laten teekenen als
• ell \\ ",rborg voor eell dl.tnct..-doku,r

'oorgesteld door de heeren A Cilhers-P
Krugel een comru"""e van eoderzoek aan te
stellen

De volgende beeren werden als zoodaItlg
aaogesteld J Clpet." P Krogel, A CiIlien,
en A J Louw

De volgende hooren werden aange.teld door
den ,oon:ltu.r om den F.ende fontern tak te
hezoekeo A (,lIlers, J Knagel en P F
Mugcl

De ,olgeude vergadenng werd bepaald te
\\ ,Igans, op den 2den December, 1899

-:Sa de ge\\one dunkbetulgtDg gmg meD UIt-
een

M J CI,OETE,
Secreu.ru

PRI~S ALBERT ~o II

Gewono dnemaandehJkscbe districtsbe.tuur-
\ ergndenng, gehouden op ZateM-- 30 Septl8W >"'"lI',

Tegenwoordig -De vJonl't .. ,. en de h b
(, D Rossouw, PhilIp Rwults. W n.1 der
W .... tbUlzen, C Bekker en M F Swanepoel
De vergadenng werd met gebed geopend

.Ioor den voorzItter
l\iotulen van vonge Tergadenng III orde en

getl..,kend
Dp ,oorzlter rapporteert, dat do Koedoes-

fontem tak bern eene "eer bartelijke ODtyan~t
~C~C'''" heeft biJ gelegenheid VN!. de vergade-
rml( t., Pnns Albert stalao op " Augtlst u.
Deze tak heeft wederom oomg .. nlen..-e leden
btJ!!:okre"en De geest waanD gezegde tak
w(>rkt, verdIent alle aanmoediging en onder-
steumng

De heer W VBn der Westhwzen. eeD der
ufgevllardtgden van Koedoesfontem en voor-
"IU.,r van den tak beaamt volkomal wat de
\ oor1.1lt..r ~ezell:d heeft hieromtrent

De heer 0 D Rossouw maakt aan de ver-
gaderIng dUidelijk de .oortgang van de zlll'

"mngen vaD de regtstratte-wet ID b et parle-
ment, en zejl;t dat men tot hIertoe zeer te·
",den koa ZIJn over de verandermglm 10 bet
nlJremeen
op voo",tel Swanepoel-Van der "W""tbut-

zen. werd besloten -"Dat de dank- der ver-
gadenng hl ..rmede wordt toegebracbt. aan onze
geachte vertegenwoordigen III bet I'u'ler '"nt
de wel~ heereo OostblllZeo en Weeber, .oor
bnnne onde1'8lA!urung van de DoorligO amen da.-
tIes III gezegde .. , t "
De voorZItter rapporteert. ah eeu der lede'll

van de deputatie oaar den prenner 10 ver'
band met de petitle voor d. nrdeeliJ'~ -rlu1
Geup So 4, dat aaD de depntatie door-den
ed premter aangetoond werd, dat er twee
wegen voor de memorialiatcn open waren IU
d_ zaait, oamehpr om ~f tWN 'I't'dIrornet.
sebappen ID die wijk te 'mljI;eo, /)f bIJ weuwe
parlemente-&cte d_ verandenu;; ti. verkriJ-
gen voor eeD Bleuwe Wijk
op voorstel P S,.arts-e &ldr er. werd

besloten -"Dat deze zaait de -rel dare be-
haodelin~ ,van dit bestuur ,;emetAm zal, met
medewerklDg der correspoDdeereods 00_
lll8 ..

De voorzttter rapporteert verder, dat hiJ
de wel-ed heeren Ooath1lUJeD eo Wea her per_
IOOlllijk gezteo bad. betreaende de al u!ndatie
10 de braDdsiektfl.wet. eD .... dj beIq J{d had-
den bet Inmu te don. m daM ._.
wat de ana betnft. De Qak elo«
.. ........ lV.. ~ __ III.

,Afrikaander" sobrijft 0 II. -" OUltereo
ontmoett~ ik lelllBJld. die op de boogte v&.l1
zaken lJ! en ml) stellig verzekerde .Er komt
geen oorlog I' Dit verbaasde mil seer, en ik
vroeg bem om opbeldenng ZIJn antwoord
was, dat Engeland vast overtuIgd zl]Jlde dat
de boeren met aan-rallender WIJUI lOOuden te
werk ~aan. door de onderh&.l1dellllg t.. rek-
ken. tiJd wu knJgen zooveel troepen aan te
,oeren, dat men de repablieken van alle
kanten olllSlllgelen kou Was de rIngmuur
kompleet, dan ee."t en DIet vroeg ..r zou men
den hooren eenvoudl~ do geformnleerde
elschen ,oorleggen en bun tIJd van beraad
geven ~ al willen ZIJ ook een balf jJ14J' h..bben
om die aan te n..men Maar IDmtdd"ls zou
men allen toevoer en ammumtle PIl levens-
mIddelen afsnijden onl ben haa5ttg te ma-
ken De man was zoo ""k"r, dat dIe g<'-
drag.hJo zou I(evolgd worden dat bl) mIJ
bijna overtuigde dat biJ gehJk bad Als
giJ. boor edilA!ur, er ande", over denkt, roudt
giJ d&.l1DIPt zoo goed willen zIJn om uw ge-
voelen mede te deelen?"

• Fllll'.play" 18 verbhJd over de opheldertng
van bet g..meente te Kroonstad, biJ kon
ook wel denken, dat er weer verscbrikkelIJk
gelogen was om de bo"ren zwart te .meereu.

De tweede bnef van den be.herd"r van de
boenIenJ Klem J)asenberg, Malmesbury. wu
eveoeeUB In de tegenwoordige omstaltdtghe-
den t~ veel van onze rulIDte vergen, zoodat
WIJ DUBmoeten bepalen tot een aandwdlJl!!:
V8I1 deo mhoud De schrijver prIjst den
~ond daar zeer hOOIt biJ noemt de plaM.
een onwaardeerbare plek HIJ wenscht zulk
... n pl..1e van barte toe aan dIe mensch en van
de landstreek wa.ar hIJ op flTDeld IS, Olifants-
rIv.er, dlStnct Oudtsboorn welke nnar een
numer .tandplaat.. mLzlell Er hjl;t daar vI..l-
~ond onbesproken !loed d.. nog tot be-
"erkte grond kan p:emaakt "orden, ..n H IS
groote overvloed van water, en een sterke
da nw d,e deu grond vocbtlg hondt

DE LIVERHOOL E~ LO!<lEEN EN GLOIlE .... n
I'Ilntle maatJIChaPPJl ""n"kert tegen brand tegen
de beste rato s In .tad of op het platteland
Agenten voor de m&atsch&PPIl wordeD vere .. cbt
De beer Wilham Ua) III de ta.khee,uorder
Pc.tbu.317 Kaapetad -AD'

VERBA.NDLIJSTEN.
~5 8EPTEMBER 189!J

1---
KUr-TJ'-:( '"

J J Swanepoel R de VIllte .. , Caledon
M FortulD. W Mar.h. Paarl
H B MaraI. J van ZUI Pneaka
J P Naude. G van Heerden Abeldcen
C H Marai. 8 Hyde. Cala
Hle Ronx NG Kerk, Welhngton
.1 Brnnette Mtdld Ageocy Graaff Reme!
HadJe Doet. Bdl Maclear Kaapsebe afdeellDg
J J J KearnR Bank of !\fnes Paarl
J G 8tacller, G Ca"scutl KasptlCbe afdeehng
I'> StraDge A Plttman Kaapocbe afdeehng
C :J Olfer W Marsb. Malmeabury
E P"rkm Bdl Jone5, Albe,t
P de V lsy C Land.berg Swellendam

Kt8TIN(,S

B Combnnck Bdl Hlddmgb Kaapecbe afdeelg
J van Eeden Mldld Agency JanHnVllie
.T (, Stadier Bonw"ereclll~'lng Kaapt!cbe

afdeehng
GENERAAL

R Gldd), (F Pearee f (,Idd) borgen) C
Dowsett Kaapetad

IIU'I\ ELI JKIn OOK" AAKlJEN

l' hmer;>n H III HIli Indwe
P }'errell'll, U Reedman l ttenhage

K qlchardaon li Langermao Kaapecbe aideelg
J d,. Jager. Bdl Pnaaloo, Venter.1ad
JC Hartup. K Go •• mement Maclear
J J ullbbe P du TOIt Hop<! 10..n
J F 8 Smit. HArderne, Kaapetad

GENERAAl

P J FI'Oneman, Maleomc811& CO Catbcart
R Patenoo, J Patel'l!Oo Vtctorla Weat
88 :Meyer, (N 8 Me) er. A III Meyer borgen)

E HudlOn, ~Iouelbaal •
HOWELl 'KII'OORW A.lRDEN

A Scbmldt, A Fraokenberg. Port Ehubeth
W L Miller, F JohWln Oo.t LandeD
lo' 8wlllton, E M Harm. Kaapache atdeehng
J du TOlt, S MLomax, Steynsbnrg
M Tboraen, M Lonbert. BAR
A J Veoter. J J Meyer. Hav
J LlDdgrec, L liutlDlP. Oest Londen

-0_

27 EN 30, SEPTEBER. EN 3, OCTOBER
IS<l9

H) I'OTUEEKElf

ti f Sbone, Bd. van SU!kerk. Bedford
J B GaOll. Boil V\ereeuiglog. Bedford
J • S Sl&te. E 8 Sl&te, T StapleB KaaJllche

afdeeling
J Mogadiea, J Hofmeyr Kaapeche afdeelin
PJ dn TOlt. CHome. Worceeter
C M KIDg. C &bweuer. AIbert
PJ D Groeoew&ld. )Jl OnDlJDllle. Napier
P WiJdachllt, B Hochon • .Kaapaebe afdeeling
C A, AIpor\, A BlenJrioa eli ander Beaufort

W.t •
s DeUOIl. BoulnereeDlI1DII'. Bedfotd
M MilDer. H Beckho_. Kaapatad
J f" W "UI del' )Jl8lCb~, Bell Reul. Willowmore
o Uaefe". P VaD Rbyn, VUl RhyltJldorp
T J ,.... der Walt,ll Harford, t'iMllhage
L J JVolmlll'Ula, ~t.eanbmer .J1Ul_ville
J M T Fick. Kol W"'_" ou.dou
L B YICk.Kol WMabmv, ~
W L F"á, C Dempen, O.JeCIOa
D .JoIwulea, C DerDen, Paarl
P B Boecb, S AIlDeU ~ Ooal
J 1ronum. G de vJ-., Purl
L BiebMr, lixaal, Paarl

4 OC1'081:R 1~'1'

U)!'OTUEKB

CJ lfannel, D,006Ml of C r K ....pstad
J Wblte, E li Wblte. C Hane. Port Eb.

beth
PRyaD. White Ryan & Co H.ddmg. TnuI,

Kaapeiad
J MtlklU., lJ Tennant Kupsebe afdeeliD,
J Ally. J Wlcbt Kupscbe .rdeellD~
J tS Kemp. W Kemp J Kemp KBmp lInI.

Order Foreaien. POn Elu:,ab"lh
C J Cole. C dl" VIIItera Kaap"tad
J W Paul, J Conroy, Pori t.h.alJetb
D Danle~. J Pearaon Kaapecbe afdeehng
E McGregor. Bou.nereenlglDg Kaapache af

deehng
J E :Meyer M Botha Albert
R J Prl-gle H Wart ... E ..~1e Bedford
J Roomau, S Heugb lltenb&!;.
C N Swart. W Hnnt 8tellenho",1

KlSTlNG'

R Hendri'!ka, J HeIDIoman Kaapecbe afdeehc(
W J Saod.. J de V"hero, Purl

Hl \TELIJKS' oORWAA.ltDE\

G Pait>raeo, A A J Immell1l&D WorooMe·
S de WuI, M :Id Marais I ownd ..l.

PLP. 1<-PAPIER.
Voor giJ ergens elders koop, schrijft

eerst aan

GUSTAF ANDERSON & GO.,
3.5, Lang ~traat, KlUlpstad,

Om patronen van hunne prachtlgt j

Plakp~pleren.

VERF, VERNIS, en SCHILDERWill
TEGEN ZEER BILLIJKE 1 RIJZEN

Een prachtig assortIment Lln'
crusta, en aBe anóere 8 orten

Verslerl!elen

Gustaf .Anderson & C{).,
35 LANG STRAAT, KAAPSTAD,

:NfBINDING lan VERNOOTSCHAPI

KEN.:'oi IS \\ ordt bIJ d( zen gege-
ven dat de venDoot,chap die

tot hiel toe bestond tus"chen om
Coenraad Jobannell Henoch Louwl

en Johannes Jacobu" Christoffel
Smit, handelende te Hopefield,
district van Malmcsbur) als al~
meene handel,Ulr8 ondel dcrr tItfJ
V.ID Louw en SImt. onthonden J!

van af den ~ 3stcn Septelllbl'l 1-99
en dat alle wdtlge verpll(htIngen
van de genoemde vennootschap
lullen worden hetaald door Coen·
raad Johannes Her ocl! Louw, aan
wien al de Ult,tamJl 'cbuJden
mooten worden betaald en die de
beZigheid zal voortzLltcn

I nCW,
~~lIT

C. J H
J J (

Hopefield,
2) September, 1"9('

KOLONIALE WEESKAMER en TRO~
UITSCHAPPIJ,

No. 4, KERKPLEIN. KAAPSTAD.

(apltul, £201000 ~e Fonds £11,"

WillBORG TAl VU EERLIJKHEID

DE .MAATSCHAPP!] rt''' PvlJ888ll
UIt alA Wa.a.rhorg voor Ol t erIt k.held.

OprechtheId en Getro '" I ed nil
TnlBteetl LlkwlclAtenn; tD Adnlln"tMltell!l.

• I WI'
Executea1'8 en VOOjfden !Jat ,ef c 0'&

Bom BallUWS Landmetels Be-tterde ... ell
~tanA8en ~&n BankeD W,[e. A.. oJ'iIl
.e en andere Ma.at8chapPIJell A IJeeltDg"
radea en MnruCJp .. hte'leu KI.n;en ell

andere Beambten ID dJenM! va' r .-ro'" ell

Pubheke lunchtingen op voord"" lie ter
men

Deze Polill8en worden In (0 t.a >;!t g:eJlI)'
toell 800r de IrnpertBle K J n'h' Tn.llI'
\"aal.cM en VnJ6t&atsche n~~nol"';Ql~
alle Employeerde" a oor geneel
Afrika.

VOl'IUD n.D ~k, eDL op a.aDTrill

bl] G W STEYTLE&.
SecreIi&l'lO-

P.LBul~ •
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