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DALTON·.
VOOR de Belts W.. rdehl BulIho1lcl LiDDeD, LaJr..,

Redrukt X.toeD, Looplodal, 'fIleJJlaDq
!)smut TafellakIDJ, 8erfttteD, FlaDDIlleD, ~
eIlA.• 60Z.

DALTO~ & BEID.
113,LANG -:7RAAT. K.UP8T.lD.

\' oor dl' Bcst.e 'tV'aarde in 't inuell 'VaD Kostuum's
Modl' Artikblen, Kousen HandPl, Baudlch08Dell.
Linten, Kent, Onderkleeren, Kramerij, enL

:;donsten Poatvl'1j op AaaVJ'U4r.

DEEL No. 11.--8,819.1.

la TabakYerkoopel1,Winiwen ea ZeI'sen.aan htt Algemeen Publiek.
RW ARNER & Co., zijn

benlwmd tot Agenten Toor
t Mach(Jl & 00.'8 beroemde
liagallesberg Tabak, die wij
~ koop a'l},j"den in 't ~t en in 't
~ln, in lakken van t, t, 1 pond,
~pond,en in :r.akkénvan ongeveer
«J pond. \' ierverschillende eoorten.
Orders zullen spoedig verzorgd
Yorden en als het voor kleiDe hoe-
~lheden is, moet de betaling met
'de order verzonden worden.

R. \VARNER & 00.,
-kJuuU'f&4A.T, lit UIoftftAD.

raarden en Ezels,

-op-
Zaterdag, 28 October, 1809

VAN

211 Eer ..re Jonge Ruin Paarden
\'.02 tot 3 jaar oud.

6 Eerste klas Merries
6 do. Jonge Ezels
, liedresseerde Bij en Kar

Paarden
De ondergeteekenden gelaat door

den welbek.enden Paardenkenner
deo heer J. G. Fabricius zullen
pubhelt verkoepen genoemde Paar-
den en E£ele allen uitgeseebt in het
Onderveld.
Paarden en Esela r.ijn zeer

!J:h&ars en ~,Jlen nog voor een
langen tijd schaars blijven, en d~ze
dieren zlJn dus met groote moeite
door ~eef Johan verkregen.

en DUS ALLEH EH lOOPT.
JOHA~ G. FABRICIUS.

IL JiL
Hier is een Kans.
DE Ilndergeteekende met instruc-

tJ ~ bei0lnstigd zijnde zal ~r
P';01Jeke .eiling Terkoopen te PrID8
~Dert ~t< 'Lie,

I~Weensdag, dY ~steD October, t899,
Ill!r~:d':"]lIJk 'la aAnk..omstvan den
Kaapsrhen tre:n.
. S1~J ([:.1\·e;-talKaapllchej schapen
lUultrn:mtende oonditie en )Vel de
&Illdacht van ie<.Jereenwaard.
Ook ~aler verlei)cht worden lI!IeU

,kleinaant.d KaaFsche ooien ntet
, .mmen':l, "n wat. rschijnlijk een
",n (van 11)) eer~te klas muilen.

Komt f,'n oVl:rtuig t uzelv6D, en
't1J 6P:rJI'l'n Il een Vl 'iendelijke en
harte hj k '-' 0' It van ('St.o

D. J. DE WET,
Vendu Ad.mn.s.

V~ndll.Kanti)or, Prins Albert,
11 Ort. b~'~).

- _- -- ~- _- _--

r.~ers, Moore! (rlge, Usligers.
Ca~D, 110ct., 1899.._-----tt. J!£ LLOYDS' Xoge~ss~n .
~Eé~te·kla5 Ruin Paarden van B 'AERMOTOR WIndmolens.

tot ,; jaren oud
~!:,Eerste-klas .Iooge Paarden van .

2 ]lFen oud .
41)Eer~tt!·kla8 EL ells van 2 tot 6

jaren oud.

Op DI~SDAG, 24 Oct.,
'AL de ondergeu,ekeude Publiek
6 doen verkoopen ge1Deld ~t&l
Pmden, groot, sterk, in ~e
(:onditie en ge!!chikt TOOI" ~lijk
~ruil, onder de late 60 aijn er
ln:hillende paren. gedr,...mi
Onder zadel en tuig, goedget«'dd, de
~ Paarden sijn van goede af.-t, onder de Ezels zijn er "fer-
eheidenenspannen, waaronder ge--
dresseerde tijn, z~ zullen .. ker
p~nt zijn. Let op den naam. •

P . .A.. GOOZBN.
J, B. d~ f-illieTlf ~ Co., U,lagers.

Pwl, 1+ Octo

VERKOOHT TE WORDEN
-OP-

ZA.TERDAG, den 21sten dezer, te 10.80 V.m.
OP DE

GROOTE PARADE, KAAPSTAD,

EEN oonaignement JlOedndNUe8l'de, geharde :Muilen, inge"foord door
de Bulaw&10 M"UDiorpaliteit door tuaaohenkomat Tan de heeren

Gebroeders Hall, Kaapstad. .
Nu de apoorwegT8rbinding afgebroken is, zijn deze muilenhper op

gehouden, en is er gelast JI8 soDder reeerye t9 TerKoopen.
Behalve het bovenstaande sulleo de heeren:GebrOedeI'8 Hall te koe-

a.anb~eden versoheidene van hun beroemde rij en trekpaarden. foki.
merries, enz.

J. J. Hofmeyr & Zoon, Afslagers.

GEHEEL naai plnnt-rd na de YOUooiIDf,
abloluat '-hennd -,en meri, II ,,~ 10"Get,

12 .... _ 16 .- wielen, met naJea gebamenl baIaD.,
tonm of .... m1!8k~ tontue, nil :lO 'I'Oeé tot 100
-tbooc·
De eea1ge Windmolens gemaakt met.

phamerd Stalen TONne en voorz1eD.
van KOGBT.'88D.

zal _ water OJIlIOIIIpeD CIaa MDiP and.re WiDd·
IDOle. iD de aaarIri, Joopeade bij de ptinpte brMI,
,..._ and.re Win.., ... etil RuB.

B~ prij ... "era..-. door CIeH JIoton op dl
~ WerUlteD~IliDr, I •.

LLOYDS' Aermoton bebbea eok oatftqen iD Z.
A.frib :

GoudeD KeCIaiJle nil de port EHSUeth LUId·
boawleII~&elli.Dc... ... ... 1894

Gouden Medaille en !:ente prija, Jo~
te.tooaatelliDr ... ... ... ... 1895

8peciaIe...u. W..t.IijIre PnmDCie T_~
liDtr,~Dk... ... ... ... 1896

!'MIte PrUl, W.teJijk. Pro't'iDaie TentoonlW·
I.inr. a-taeak .h ._ ... ... 1896

EeRte~, Port Eliul*h :t.DdboawteDtooll·
llelliar Ut 'u ... .u 1896

Eente prjjl, do. ... Oo' ... 1897
Eent. ~ do. .u ,.. .n ._. 1898
.Rente Prij., do. ... 'h 1800
LLOYDS' Stal_ "AEBl(OTOB" _mt ue1 dec: ill TUl de Iuiip ea dUN Noria Lit&. of

ee pompeD, en • Det lI08IlkOOPIte be • ..po.-
.tel, dat bee*-*, daar bei naollt _ CIáC loopt HDder
tritp'l"8l1.Zo die TUl plan SOD aie.. ... WiDdmolea UIl ..
IICbaJfell IIIOItea yooraiebtil( .jja om de LLOYDS'
GaJv.m-rde .UIlen ..AElU(oTOB8 " te 0IIder-
IICheiden VaD IOIIIIDÏP 1IliMerW~ ft min of
m_ waard.1ooM nal!!llrinpn.

De ..AenIIotor" beeft de proef del 'ijda doontua,
en 'fenICheidene b_IIrdea .ijD er Da iD Zuid Afrika
ill pbraik.

Zij die YIII plaD aijD 0lIl pompteeetel te koopea
moeten om eeD pry.1.jj.t IObrtjvea, of bjjlODderhecIa
stareD omtrent diepte nil de ....eI, .... , wurtrit_
befrooUog nii perlr.eennde.poet sal Worden toep.
IOndea.
Er wordt lIieti ~Irend "oor den tijd TUl dell

fitter bO bet opncllten ftII ch moton. 8peoia1e
rePI.inren aijn pmaakt betrelfend. de IJIOOM"I'
tnehten.

EeD poote 'foorrud pompen ea pompcyliud.,..
.. eu., aJijjd bij de baud --.1 ..A.aoton "

~X'drïifkeUi:llJeD ~oor IIliipen eD 't'OOf bet drii .....
TUl Jidi~mac:hinet! op plaattMIlI.

eelieve te letten op ons nieuw
en eeniQ adres.

I_JLOYDS EN Co.,
40 Bu"_.. raa't; K.. ~~

Punt.draad, Pig.draad. Draad-net,
Karnen, Botermaker, BeuZel Olie.

WOODHEAO, PLANT & CO.,
St. GecwP'•. &Vaat.

.,'I(IddDST AD.

TWBE Onderwijzeressen aan de
derde klu school te Brand.

Tlei en te Koppies Kraal, diat.
CalTinia.

Vereiaohten : TIde klas Onder-
'1rijzers of School Higher Certifi.
caat, kennis van handwerk,' Hol.

Opziohter van .Atdeelings land1!ohen musiek.
Wegen. Applioanten moeten behooren tot

DAAR ~oende Tenders de Ned. Geref. Kerk.
t geen.. d bet ek 8a.larisaen: £90 Toor Brau<lvlei,on TaDgeIl BVnvoor er- ~IU\ • • T'-'O..... V'.

king bovengeuoemd, 100 worden ~ met TrIl ~ ..... voor .. ~ple8
mita dese dermaal tenders ge- Kraal. .'
-vraacd vooS: de betre~ Tall Applicat.iee wordeDontTangen tot
opsiohter van de Afdeelinga lVegen den 3den December door
"fO~ 8eotie 149 van .Akte .f.(.han Ds. M. S. DANBBL, ...
1889. De opsiohter sal kar en t1'ek. CalTUU&.
dieren moeten T81'8Chafen om alle Werksaa,mbeden na December
gereedaobappen ~ IDODdp1'O'fÏaiee vacantie te beginuen.
Tan de weg S!" te "ferToeren BENOODIGDgedurende wer "en. De Raad
geeft alle geret!dI ppen en betaalt ~ EN ODderwijll81'e8 gevraagd om
de werkmeD80hen. 1ngenJ de Raad ~ onderwijs te.geven aan 8 kin.
het mocht n~ achten om Iij- deren in ED8elaoh en Hollan~h in
paden lijnde niet fdeelings w:;n een private "boeren echool, bij den
te bewerken, dan sal .16/- per ~ heer J. H. VOUTD, Oudeklip, diat.
extra aan den ov~er betaal Molteno, 10 minuten van Contat.a
worden Toor kar, dieren, en persoon

_~ .... ;...... .....A.... te laten Siding. ' ..
om ~" yo-u re· Applicaties ~ooten Tergezeld ZJ.ln
~lupte of eenige Tender niet Tan ~hriften van bekwamhmd
bindend. goed zedelijk Jr8(lrag en van lidmaat-

schap eener "Prote8tant.eohe Kerk,
Tende1'8 moeten bij den onderge· alsook certificaten Tan Bchooloom-

teekende ingeleverd worden op of missie en Predikant waar Appli •
voor Zaterdag, 11 November 1899, canten 't laatst werkzaam waren.
alwaar alle informatie daaromtrent salaris aan een geoertitioeerde
Terkregen kan worden. £.«) ongeoertiftoeerde £30 per jaar

op last, in ~de genllen met "frije in1VOning
G. W. O. v. D. MBRWE,. Billijke reiskosten geetaafd door

secretaris. kwitanties zullen T8rgoed worden.
Afdeelingsraad Kautoor, !. N.B.-De geslaagde AppJicanten

Prieska, 7 October, 1899. ~ moeten sich TOOrZien Tap een onder.

STEENKOOL STEENKOOL. ~~~~q;r:~~
- AllPlioaties moeten ~..!,.."~=~M ~ a.w.a IlOO e_ en m. later dan den 1Wen' NO"f.,

B _. _ fllddll.111..... aanst. iDgeIoDden worden .. dea
Zij. .-la..,....a.. eD a..l_ beer

Mee, eD BaaW=I, :o,-t.. Lijn .... OlIe JOIIANNBS J. DB VOs.

........ .AD. ............ ~. ;CJ-J"IL~IIP_ItOIILSeJl' II,~ ~·JH;;ilri;tij~~R. WARNER & ... '1

TENDERS.

TENDBRS, afzonderlijk of ge.
l&Dlenlijk, worden mits dezen

geV'l'lUAgd door deze Mnnioipaliteit
voor het verwijderen van Nacht-
vuil, Huisruil en Wasohwater "foor
een tijdrn van 1jaar en 1maand
of twee laren '8n 1 IIl8aDd,beginnea-
de van den laten December, 1899.

OF d. T8I"langend te koop. 10 Tenders te sijn op de "fOrmen
uit.tebnde plaat.en uit«e- TOOnien door den. Raad en te be-

sooht in de Afdeeliqen ~n Hér- vatten de oaamteekeniugen van
bert, Hay ID ~llV eet. twee $en. voldoende borgen •
. Gebouw .... ·LacIerijeIIf FcmteiaeD De of eenige tender Diet
~W'eD. 8teeD.aD KraJea noodMke'k &a1II"DOmeD., en
en ~ op Je' ~ Tijf ~ tendera te Worden inge-
minutAm rijden 'faD het Past· en diend bij den seoretaria niet later
T~toor. eo 't Politie dan den lsten Nonmber, e.k.
Station. Goede eobolen in de Voor verdere informatie en bij.
w.bijbeid. OTarYloed van wild. sonderheden ftD koDtrakten te wor-
Vogelltruisen in 't T8ld, dat den aangegaan, doe aanzoek un
l'8IIObikt is TOOr Purdeo,~, het municipale kantoor. '"ee, :Merino Schapen. en pi- Op last
pe eenige ~ ftIl den verkoop HBNRY FAG! N
11 dat de 81gena&l' door _hten 8..-..t~";'1erL~l.eidatoeItud sich ._... -.m Ai A..

~ te trekkeD, en het";;::. :Municipaal Kantoor,
¥rijf wil Somenet West Strand,

I =tot: ]3 October. 1899.
N.B.-De :Municipaliteit zal de

H. Bo OAWOOD. ooodige rijtuigen "feI'8Chaft. I

POItbntoor Paplmil,
Tia. Oeunpbell.

Tele£rapbiaoh Adres:
l:laWood, Papkuil.

Klein Jrardouw,
9 00t.1B99.

TE HUUR

GEVRAAGD.

Prlnu IN.,llllnH.
Tenders! Tenders!

UolDla stroop YO yijgtD
.--. bei,... niDitreade en ... btiwle
IODCIerbeite .......... ir--*~
eD bare J8YOIPn _ rJt;ijd.

Aangename
_rpaiddeJea iop bu tijd ea",

....... daD 'l"8rirlpDde kruiden. Bene ......
oonditie der Nieren, Le ......en InaeW1llldea il..
aterbte 't'OOrllOrl tegen BoofdpijDen, Z ....
Verkoodbeden of KoorlBeD

.Mild en Zeker
iD effect en bepuld mj TUl ollweDICbeUjkrl

hestanddeeJen. GelleeebeereD be..-ehm bet ...
JIillioenen hebben be~ on'ICbttbur beYOadaa.
Kmderell puiet.en bet i nrakke dUDee ~
bet een id.aJ meciicijn, ijYerip lII&IlIIOII ___

h.t lODder onprief of ongemak

CH. DU PLESSIS,
Voomtter.

N.m ........ en IIIb.tiiuleU
Ii~ talrijk i lij IIIOIt 'tTIPII
OlD " OaUbrDia" IJiroop
1'aIl VU....
zoekt den _ en beihaD-

CleI.nerk TUl de 0alit0nJa
VI,jpD-8iroop ... _ ....

> pij, die lijll opelken bo"-l die
echt il.

0'I"8I'aJ bij Apotheken eo
WiDkeIien te 'l"8l'krijaen. ID
.ee pootten, IL 1tcl en
poote nieawe aroo"-. lL 9d
Depot: 32, SilO. Bill,Het soort dat alles JCrratof IJ.

lU.A.PST AD •

Lt ......

P.L,..."
Oudtshoorn,

30 September, 1899.
Adres P.O. Hazenjacht,

OudtshooJ'D.

lLl£lE£IE .E1EL EI IWUI£I.

KENNISGEVING.
In den Boedel van wijlen F. B.

SPOLANDBR.

A LLE Personen die in den Win.
keI van Wijlen den hear

SPOLANDBR, op het G.BOENTEIlA'U'l'
PtJUN, Horloges hebben gebrachl
vborreparatie, of andere goudsmids-
artikelen, ens., worden vriendelijk
TerSOCht die zonder uitstel op ta
vragen.

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch!

DiamoadDJel 0'....... alle andlnn iDKnob" BeiDLeid en Duanumbeid. o-e
ADIIInn sijn _ ~ Wacht u tepa
ftI'ftlIohte ~ 0IIIdU sij ftD

~ till inferinre materialen sijn
pmaakt, III aleabte, hu"., TJekJdp kin·
a. PYDO om Tall I1lOOII ....urd te
sijn, pbruik .woht.

DIAMOND DYES

W. A. CURREY,
. Secretaris.

Voor sich en "00: den med .. Exeouteur,
)[am. Gebouwen, Adderley ..et;raat.

GLASWERK.
RW ARMER & 00. hebben

juiat ontvangen een D18uwe
Scheepslading GLASWDK, bestaande
ujt Wijn.glaZen. Tumblers. soo..
glaam, ens., enz. F.veneell8 ,Aarde.
werk, waaronder Wit en Gouden
Wuoh.stellen. met uitgesoohte
6gnren ; Kopjes en Schotels, wit en
goud, Borden, 8teenen .Kannen en
veel andere artikelen te Tee! om. oy
te noemeD. Prijzen zeer gematigd.

R. Warner &: Co.J
22, BA.B.R!KS'PRUT, KA.A.PSTJ.D•.

HOFMEYR TE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapstad.

Boeken voor de Schol~n in
de Zuid-Afrika. DEZE K08t.lnrichting, door den

Kertemad der Ned.G_f. Ge-
meente, Kaapetad, ~icht, en onder
toezicht van den Heer en Me". DU

TB bekomen bij de voornaa::,,;te PLB88IS. i.a reeds geopend.
Boekhandelaars in Zui,: ,\1- Aansoek OIBOpDlllD8 kan gedaan WOrdeD

_"1-. to d ~. ld" ij deo heer C. F. Theron. Scriba del........ t e Terme e prIJ 'on Kerkeraadl.
D. Aittan. hiedeJJ,Ïa van Voor behoeftigBn (waarvan bewijl ~

Zuid Afrika met een inle : ling .oJden ge1eveN ..door den plaat.eell.jbn
oyer de Algemeene Geeohit lJIlÏ8 'Leenw) ill de pn~ Ilechte £20 p.a., allel

.:II...: __ 1-_1_ • de 'Jaid ingeUoten. Keer gegoede1l hW_'t'OOr \w IllUUUU:7n m LI., ..• £40 p.a.
Afrikaanache Republiek. Twee- Het" Te Huia" biedt dUI un MM
de druk met 7 kaartjes ui~ lCboouege1epnheid voor ouden dl. hllDll8
g8TeD door de Ned. Zuid.A1ri. IODID DMr de ~~ ter ecbool r:-den,
L-----he V .. 3/.6 811bepareo dat KlJ onder goed ohri8telljt
.&aIWIIIU e~,. OPSlClU mUm ÁI&J1..

J. 0.Vermaaa.-Nieuwe Methode Voor verdere bijioQderhedsD ver,.oep
voor het onderwijs in het rekenen lDAnl moh bij ds!. beer J.du PleIlIia, B.beede
ten dienat der 8Oholen in Zuid. 8t.raat, of bij denondfH'pteekende.
A.friká . Handleiding eerste eo C. J. 1'. ~N.
tweede gedeelte. Prijs 8/.. Bcni'ba dea Kerkeruda

J. C. Vermaaa.-Mkenoefenin· KupaWl, Janl, 1899. Bureau 8tnel
gen Toor eerstbeginnenden, be-
hoorende bij het eerste gedeelte KENNISGEVING
der Nieuwe :MethodeToorhet on· •
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. O. Vermaas.-Nienwe Reken· DE Ondergeteekende wenscht
boek, ten dienste der 8Oholen in aan het geëerd Publiek: be·
Zuid·Afrib.. k:end te maken dat hij nog ateeda

Eerste stukje Is. 3d. bereid is " Boarders" in te DeID8Il
Tweede stukje la.3d. (Jongens zoowel als Meisjes) ook

~ C.Vermaaa.-Antwoorden "Dagboat'dera," tegen billijke prij-'
de voorstellen en oefeningen HID.
kOJD8Dde in het Nieuw-Reken. P. J. J. LOUBSCHBL
boek, ten dienste der acholen in W n~"""'1>1
Zuid ..L..!L-. e""'"'UfS""n..A1C...... 1 :Mei, 1899.a~~~a:-~ ,.
te Bessen W88 voor Vloeren .

l'
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··Kunst .,. de'~an . n.

Twee Erven
- AfrikaanRChe, 'RA,AD1LÊBG voor. ~ Bette... Geecftobprte KuDSttaDdêa het

ZUID-J.JmllJSCRI
Tandheelkundig Inst.,

STRAND STRAAT,
(DaMt A.IIaO. Boudlq-BuII).

TaZadAm sIJn altcet.rokken .lOnder pIJn door
a11e~ moderne manieren.lt... Tr.a!lea IliJIl 't'IUl drie qualit.elten
lOs. l5L en tl per t.nd en zijn allen
gewurborgd.

Tud.." sonder plateu..
p..ueateu TUl buiten die ou weJUChenbe-

_bn geli8Yen hun _ te seIlden &all

ST. GEORGEBOIlS, Secretaris.
; ~, ENB dame wensoht .wh bij een
t J Hollandsche familie aan te

sluiten, ten einde de Hollandsche
taalmachtig te worden.
, "0/' ONS LAND.

VERJ.{OOPINGEN

VERKOOPING.
(Onder proces van het HOO¥gez1IChtehof)

VAN Nederlandsche
MET

WOONHUIS DAAROP,
TE

~a,a,rI ..

SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.
De korste en Goedkoopste Route voor Reizigers' en

Goederen van de Zee naar Pretoria, Jo;hanneeburg en
udere plaatsen in de Tra.n.naaliB via

LOURENCO MARQUB&
Van Lourenco Marquee naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg

394 mijlen
Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 4SB mijlen.
Van Kaapstad naar Pretoria 104l mijlen, naar Johann~sh\1rg 1012

mijlen.
VRACHTPRIJZEN REIZ.tGERS.

In de zaak tusschen M.\RlA EL1ZA-
RBTI! THO", geboren VOlGT,
\Veduwe, Klaagster, en ALBERTCS
BEH's.\RIlCS Px.», HENRY'S zoon,
Verweel'der.

-OP-

Maandag, 30 October, 1899,

Vu LourencoM&l'que8nw Pretoria £4 7s. 6d. en £8. 9.
" Jehanneeburg £4 198. en £8 18s.

Pretoria £6 88. en £4 12s.
Johannesburg £6 lOs. en £4 68. 6d.

" Pretoria. £11 188. 9d. en £0 5s. 6eL
Johannesburg £11118. 9a. en £7 198. 6A.

o VAN r:lIIJN, AFSLAGER
tO Oct-DrutonteiD, VanrbJUdorp,leyende ba ..

eD ~ aoedertn
B. Z. 8TBGKANN, AlI'SLAGER.

'II Oct-Grobbelaarlkrul (WIUow_), _
p~ ldeinyee,bw.rud, eD&. (boedeI1'&1lwijlen
P 8 Botha, Ir.)

CBA8. Anurs, AF8LAGER.
II 00t.-CerW ~ ed .. WOIlinS,ou.roerude

s-leren (...n DB B'aapUI_b).
GIDION V.AN ZIJL, AFSLAGER.

I NOT-~ (I(oataRa), y .. tgoed, le'JeDde
baft, Ioue soedere" (_ , Dd. Tolf 811P G 1'SD
·Z71).

.lOB TEUBUE8, AF8LAGER.
Il Oot-BobertlOn, phanl.-de I~ pijpen,

bnuldewljDketels(de beer Staal).
D li' JURAl8, JIL. AF8LAGER. .

III ~8ODne Baperanoe, Tal-.rh, 10 YOlbJoed
paarde.' (Itoeterlj J J A onaf, LWV).
J. W... ooRD.1t JL .00., AJI'IILAGII88.
ti Oet-K&h ... bal)', ti-. liDDeD, rij'lrieloln,

ens.
OBMP!lRII. ~(()ORlC • KRJo., .U'Sr.AGBR8.
Il Oct-Caledon, Il purdeD, Hl ~ (I'anle

Bou)
ta Oct--<1aledoD, raiDpurdeD, aWrrICa, aeII,

UrPUrdeD (J G F.brlclu)
J. J. HOFH.l1l_ ZOON, AFsLAGJ:B8.

Il Oct.-Parade, ~. mllileD eD puro~D
(Gebr. Hall)
f.ur DSR ilPDY,UI:.t:J:LH.ur _ 00, .AJ'8LAGJ:8
SOOot-K~b.r8', 10) kapater bokken (B

8cbaefer)' • .
A. 11. DS V1LLIlIB8 ., oe, .AJ'8LAGIB8.

¥8 Oot-rKlapmlltlft..tie, PUnIen eD aeII (W s
de Lanp)
Il Oct.-KIaPIBDt.tatIe. paarden 811 _18 (P A

Goosev)
J'AURI VAli JlYl{ ., 00 .. Al'8LAGSB8.

,. Oct-KlaplDu~ paarden, eoelt. (J A
Carateo)

D J DB WET, AlI'IILAGER.
26 act.- PriDi Albert átle, ICbap;n

WH li' ItLBYN, AJ'8LAGBB
sl Oot-Grabo .., merino hamele, jonp ooien,tIIU

LlNDENBERO" DE VILLIEB8. AF8LAGB.8S
Il Oot-Parade, Kaapstad. tnlql&arden,k&rreD

eDW&pDl . .

" "" Durban "
"" "" K&a.psta.dTE 10 UUR Y.M.

Voor het ka ntoor van den R.M.,
Paarl, zal worden verkocht:

1. Zeker perceel grond gelegen
in de Paarl, zijmie gedeelte van de
plaats" Nooitgedacht," overgedra-
gen aan Isaac P. Minnaar op den
20sten April, 1852, nu gemerkt
x os. 1 en 2, Blok F, metende 189
vierkante roeden en 84 vierkante
voeten.

2. Zeker perceel grond gelegen
als boven en zijnde gedeelte van
hetzelfde eigendom, nu gemerkt
Nos. 1 en 2, Blok E, metende 170
vierkante roeden en 20 vierkante
voewn; volgens acte van overdracht
gedagteek.end den 17den December,
li:j91.

" " "
Inlichtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbureau, Postbus 383 te Pre-

toria (Z. A. Republiek) en bij de Directie Heerengraoht 270 te Amster-
dam (Holland).

DE DmBCTIB.

PUBLILKE VE ó..GADERING

.l.LM:EJSBURY
OP

Dinsdag, 24 October, 1899.
Het eigendom is gelegen in de

Van der 8puystraat, tegenover het
Vander Poels-plein, en be8taa~ uit
twee erven beplant met wijn-gaar-
den en vruchtboomen, met goeden
grond voor tuinbouw en een woon-
huis waar a.an en klein buitenga.
bouw gehecht is, van gebakken
8teen onder ijzeren dak.

Voorwaarden: Contant of een
krediet van 3 maanden.

Overdracht te geschleden bij de
betaling van den koop prijs. Af-
slagersonkosten en alle overdrachts
onkosten te dragen door den kooper.

Het eigendom wordt verkocht
volgens grondbrief en kaart, en de
verkoop zal onderworpen zijn aan
een re"erve prijs vastgesteld onder
den 11 :\den regel van het hof..

H. T~NNA~T,
Hooge Baljuw.

ALLE belangstellenden worden hiermede vriendelijk dooh dringend
uitgenoodigd ter bijwoni g eener Vergadering te worden gehouden

in de STADSZAAL, w MALMESBURY, om 10 uur '8 morgens ten
einde plannen te beramen tot het oprichwn van een "AMBULANCE
CORPS."

JACOBUS LOCHNER, M.L.C.

JACOBUS SMUTS, M.L.A.

D. KRYNA.UW.

JACOBUS LOUW.

DR. E. LOUBSER,

1. C. KOCH,
J. S. VAN REENEN,

J. F. M. RETIEF.

Rapporteur GevraagdIti...:
20 Gedresseerde Paarden
10 do. Merries
2 Groote 3 ;arige Ezels.

A PPLlKATIES voor de betrek-
L3.. king van Rapporteur (onge-
huwd) aan Ons Land zullen inge-
wacht worden tot op 20 dezer.

Kennis van Holland8ch en
EngeIsch is een vereischw.

Verdere bijzonderheden kunnen
ver kregen worden van den Secretaris
Bus 44, Kaap8tad.

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

KAAPSTAD.

!UIUW1IIUKltT.
18 October 1899.

£ I. d. !. •. d.
026 034
003 036
034 040
o 6 9 0 12 9
o 2 10 0 7 2
005 056
o lil 0 0 13 6
o i 10 0 13 3
o • 6 0 10 9
011 OIl>!
069 080
o 0 Ot 0 0 2~
~ 1 10 0 8 1
o 6 3 0 13 3o 15 2 0 0 0
037 049
013 000

Op MAANDAG, 23 dezer, Boenden
LoquatB
Eenden
Kalkoenen:
Zourlimoenen
Gua.,..
Eieren
Limoenen
Nurijee
Bot« ••.
PaMw
KooI ...
Aardappelen ...
Groene erwten
Uien ...
Ganzen
Pompoenen ...

,IAL de ondergeteekende publiek
I~ doen verkoopen te KLAPMCTS
STATION, gemeld getal Paarden en
Ezels; onder de Paarden zijn er
versckillende paren, zij zijn groot,
sterk, in goede conditie en geschiKt
voor dadelijk gebruik, ook goed
geteeld.

FONDS VOOR GEWONDEN, WEDU
WEN EN WEEZEN.

Kantoor vaD den
Hoogen Baljuw,

Kaapstad, 18 Oct., 1899.

lalmesbury EIecntenrshmer en Voogdij en
Btud As~nrllDtie lutschappij.

IAAPSTAoseHEIIIOIT II.
W. S. DE LA.NGE.

TREKPAAROEN,KARREN enWAGEM A. B. DE VILLIERS,

D F. ondergeteekende zal verkoopell
op de PARA.DE, op

Zaterdag. :!l Ilezer. t~ 11 uur V.1ll

6 GoedeTrekpaarden, in goede
conditit', abook :2 ~chotsche
Karren, 1 lIChte Wagen, te-

zamen mN tuigen, enz.

: Ik erken bij deze d.. ontvangst van de vol-
gc'ode bijdragen voor dit fonds:-

£ 8. d.
25 0 0
600 0 0
100 0 0
100 0 0
60 0 0
25 0 0
25 0 0
26 0 0
25 0 0
25 0 0
25 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0

P K ,,"to'r 10 0 0
A. l'. H. 10 0 0
D. D. n,u der :'I1"r...o 10 0 0

AL de!!enen die iet,; van welken ,I. Dr.·,.... 10 0 0

d k te d h bb Dr... 1. 'PetNsen 10 0 0
aar 00· vor eren e en Ik A. P..tHsen 10 0 0

van den bovengemelden Boedel ge- C. J. F. Theron 5 0 0
lieven daarvan opi!ave te doen tRn .... Z R 5 li 0" S. F. Rademeyer li 0 0
kantore van de Malmesbury ~~xeeu- ~9, Waal-straat 4 5 0
wurskamer en Voogdij en Bmnd Vriend 1 0 0

Assurantie Maatschappij, binnen g~~ez~d ." ~ ~ g
zes weken van heden en allen dié Charl"" 20 0 0

daaraan iets verschuldigd zijn, ge- ~~/A.Re~g ~ ~ ~
lieven hunne schulden binnen den- 'f. ,]. Brink ... 10 0 0
zclfden tijd W betnlen. PJ. Marais (Wheatfield) 50 0 0

M". J 10 0 0
G. W. KOTlR, A. J. van R.....nen ... 50 0 0

S
. A. B. 50 0 0
ecrelarlS, qq. J. C. :'Ifolteno 50 0 0

Exec utrix Testamentary. P. J. Louw. 10 0 0
Malmesbury H. A. J. Rnsso 5 II 0

17 Octobe~, 1899. ! ~elj. ~:: ~~: 19 19 ~
,J. A. Rijnhond 5 0 0I Mej. Koopmans 100 0 0

SCHUTBERICHT N Vriend (C. H.) li 0 0E. ,D. J. de Villiers IS 0 0
- - . Miss 0" Wet 50 0 0

OPGE::lLOTEN in hilt Rehut te Henop8 J. H. Deibel 1 10 0
Kraal een rood bruine merrie met A. .J. H ..rholdt ... 26 0 0

bl...s, tWrle witte achterpooten witte stlp- J . .J. Bosman, P.W.zoon 10 0 0
~Is. op den r~g 2! jaar ond; een zwart r~,t:",,\)~e?~~Co. ::: ,.. 50~ g g

hlmmel rUID Paard met kol, :!~ jaar he D C ( I) ,-) 0 "our! ; een vale schimmel Merrie met .• qu... nsseau en o. penonee
L"-"k 12 . J. F. Schoonruad .. , ....,. 1 I)
w=o 0 Jaar outi. Zij zullen indien niet ----
gelost, verkocht worden te Houtkraal
Statie op den :lIlsten October,

HET is thanll feitelijk onmogelijk eenige
informatie van het oorlogaterrein te kriJ·
gen, en de berichten die van dag tot dag
gepubliceerd worden zijn meestal on ver-
trouwblIar. Alle communicatie met Kim-
berley, Vrij burg en Mafeking ill afge-
sneden, ook de telegraaflijn tusschen Ma-
feking en Bulawayo ia afgekapt. Er is geen
communicatie met de Republieken. Onder
de omstandigheden moet het publiek
noodwendig twee dingen beoeft!nen:
voorzichtighei1 in 't aannemen van be-
richten en geduld In 't wachten op ver-
trou wbare informatie. De spanning en
de onzekerheid worden dagelijks grooter
doch lW valt niete aan te doen. '

Het gewone trein· en post-verkeer tUII-
lIChen Nauwpoort en Norvalspont, en
tU88chen Stormberg en Aliwal Noord ia
gestopt, zoodat Colesberg, Burg6l'lldorp
en Aliwal Noord feitelijk van de reet der
Kolonie afgeeneden zijn. Te De Aar,
Nanwpoort en Stormberg zijn imperiale
troepen gekwartierd, waaruit blijkt dat
de imperiale militaire overheid het noord-
oostelijke. gedeelte der Kaapkolonie-dat
deel ten noorden van den verbindings-
.poorweg van De Aar naar Storm berg-
tijdelijk heeft uitgesloten. De Hope Town
apoorwegbrug,:opde lijn naar Kimberley,
wordt door een troepenmacht bewaakt,
en de wagenbrug daar is door de impe-
rale overheid afgabroken.

De voluntierll in de Kaapkolonie, die
per proklamatie voor _aktieven dienst in
de dtatrikteD, waarin ze ingeschreYen zijn,
opgeroepen zijn, .taan thana onder beheer
van den imperiale militaire overheid.
Correepondenten in de Cape A rgw en
'Times dringen erop aaD, dat de opgeroe-
pen voluntierll naar bet oorlogsterrein
zullen gezonden worden. Voluntierll
kU.DDennatuurlijk niel verplicht worden
bulten de distrikten te gaan, WIl&l'in ze
ing8llChreven sijn.

Alle telegratiecb.e berichten, vanwaar
ook afkomsu'J-die verzonden worden
zoowel als die aankomen-worden nauw_
1ettend door eeD censor ondenacht, die
volmacht heeft te paaeeeren of te onder-
drukken wat bJj, volgens IliJn oordeel
vsrkieei. Dit is natuurlijk een oorlap-
maatregel.

Het Britsche hbinet vergaderde giste-
ren In een speciale l16118ieom cle nooWge
besluiten in verband met den oorlog te
nemen. IJ. de troonrede werden de mid-
delen gevraagd om den oorlog door te
zetten, en na een betrekkeliJk korte dia-
cuaaie werd de rede met een groote meer-
derheid iD het huil der pmsenten aan-

-\: Co.,

Afslagers. "ej. Schreiner
. w. F'. Hertzog
.1. H. Hofmeyr
,\.B.C'. ..
D. C. de WH...!
»e Waal,\: Co.
F. S. Mal""
\ .. A. "'Ill der !lijL.
(;. van H eerdo
l~t,brot_>(lcrs l 'hia.ppiui
Hollandi.
.I. II.
.1. H H. dl' Waal
K \;. Teuh".

faarl, 17 Oct. 1899 DE ZUID-AFRIKAAN
Vllll:1NIGID MET

ONB LAND.
Kennisg-f'yille' Mil Creditt'un'lI ell

De bi teUl·ell. DONDERDAG, 19 OCTOBER, 1899.

DE DORL08.In den Boedel van wijlen FILI:>S

JOHAN~ES OL' TOIT, van Uitkijk,
Malmesbury afdl'diug, 11;3 nu.LINDENBERG en DE VILLIERS, Afslagers

voor H.:rl. Imperiale Gonvt.

VING.

T"le!!'·;.lllIlIPIl ,-no"
B"dlUlIllalanll Pro
Bt'irll "pool'\\l'~kltll

li I E RB IJ wordt eegedeeld ter
• algemeene ken I,;neming dat
regeling"n zijn geto en voor een
stoom"leper om ger eld te loopen
tusschl'n Delagoab en Beira tot
verdere kennisgevi :T, ten einde
telegrammen t ussc n die twee
plaat~n te vl'rvoere Telegrammen
voor Rh()dt'sIJ, het Bechuanaland
Protectoraat en B ra Spoorweg.
kantoren lang~ de weg zullen
woruen aangenollI n tegen het
volgende vrReht-tan .

(A '. Het gewone k' bel tarief van
dl' Kaapkolonie aar Delagoa-
baai, plus

(I:). :2~. tid. voór
wooruen cn 1S.
verclerc vijf of
woorden.

Dit laatste bedrag S tot dekking
(Ier kosten van het te grafeeren van
Beira naar de plaats . n beswmming
Geen vracht zal geJi,kend worden
voor dl'n stoomboot <lenst.

S. K. FRENCH,
POiltmeester Generaal.

pDOIDIG'.

de eersw 10
d. voor iedere
eelte van vijf

£2,049 6 0
C. P. SCBULTZ,

Thesaurier vaDden Kaapo!tad5cheo
Boncktalt.A. 8. JOUBERT,

Schntmeester.
KAAPSCHE GOUYERNEIKNTS

SPOORWEGEN.
12 October, 1899.

AANGEHOUDEN in het Schut te Wel. i
tevreden, di;trict Ladi8mith. '

Een zwarte Os, met witte lies en Bchilder IMalmesbnry-Grey's Pas Spoor-
pens, omtrent 4 jaren oud, ongemerkt I weg.

\! erknoping, indien niet gelost, op Za.ter: I -- .
dag den 18den November aa.W!t. op de TENDERS worden gevraagd
Markt te Ladismith. voor den bouw van de Moor-
Een Stroisvolffll wijfje met vnlle pinksel reesburg·Eendekuil (terminus) RI3C-

vedere.u, ondni~elijk, gebrandwe~kt. tie van de bovengenoemde lijn.
VerkooplDg, IDdlen niet gelost, In de Voor bijzonderheden zie men d

8chntkra.al, op Za.terda.g, ltS October. " G t fl __-tte" d e
L J LA GRANGE ouvernemen s ~ van en
. . Schn~ster. l3dell October en volgende num-

mers, en eveneens het nummer van
dit blad van Zaterciag, 14 October
Hl99. '

Algemeen Po;;t~antoor,
Kaapstad, IS Oct., 1R99.

" 'VEGGE"Ot>PENVAN mijn plaats Wel tevred('ln ,
Rlebeek West op 12 St·ptemoor.

een Ba,,~rd Jlottenwt genaamd
IpERI fo;S t liA~"E ollltrent 5 voet hoog
kleine grijze snor, en loopt met kor~
stappen: Heeren en vrienden bij
wien hIJ mag wellen gelieven kennis
w geven aan den ondergeteekende .
wie hem vasthoudt zal vervolgd
worden.

S_ J. VAX DER SPtJY, L.P. son.
Welwrreden,

Riebeek West,
10 October, 1899.

Weltevreden,
6 October, 18~1;1

MONT AGU JOHNHBRfdin°.WN,.
00 geroeur.

G. P. VA r\J ZIJ L I ~~~; ~eoc!:~~~~ur,

Vendu- Af:3~3.;-Cr, Alg'C'meen en TE KOOP.
'\Y0:"::l,;ent. IGEVRAA.GD,-500 HOENDERS

L,;LVESTICD SEDERT 1870. I door J. T. RADE.MEY.EB,
KANTOOR :-BANKGEBOUWEN. 9 Oot. 1899. ' PaarL

De 'flDGh&e1iDpD un de rePabIiekeD WonD
eea dooru in hei 'f.... 't'UI CIeU- Jtolooie te
IInlJea wordeD. Vooral de ~ .t.C1eD. WUI'
de groote meerderheid _ toeYl... ..oorcl ~

. pIIOCbt, zullen er onder ijjdeD. BeedI ~ __ '00.HetT............ 4 V......... .g de pokken ooder ou pbnahi. l>iUIaC .-~ .• - ~ ... '. _. .. .--" 'il ledJ._........... V"" ., werden er weder eeDiae ee't'lilleD't'UI1tie a.kte lUTEIlUIDINGn.
• • ...... _ ontdekt. Een blaoke moawerhr ftII JohaDau- De ~ Werd & Co. deden UIlroek

burg. die un eeD logi_.u iD s~ 'fijt printe waterleidingen naar hUDD oa
Wij vernemen, dat dit fonds nog goede tehuis was, werd be ...ooden UIl de...... ~ op de hoek Tan Hoofd en ~~

vorderingen maakt, in ;zoovérre alB bij- lijden eli werd naar be~ Iuarei ywwijcIerd, .. de 1b'ateIl.. -
dragen uit Kaapetad en afdeeling betreft. inwoner. 1'&11 hei hnia OIliuDet eD ~"Ia Nur de_terwmmiuie yerWe,en
Van bulten-diBtrikten la echter nog nietII den loop.'t'UIdeD dar ...erd _ b4er, die UIl IICILWEVERGOEL,S.'
ont't'lDgen. Dit zal wel grootelijks zijn de pokken leed, eD een 1rUIdeliDI - iD A.d- ~ eeJeSea '!UJ den heer F J Bugo J
toe te schrijven aan het feit, dat de derley.trui, door de poli- oppp&kt en DUI' JOeiD Drake~, klagende dal d e s

inteekeningalijsten eel'8t nu de ronde al- het luaret Yer'foerd. aiahter . l~ hoopeD grui. op de "rul
d beg. d D --.......:f· 0"" bei eiPDCIOm Y&.Il de" beer PB·
aar mnen te oen. e g'_'UH t 19 GE1fiENGD NIEU WS. .. ...0I'peIl bad eDdat aijD(de beer il

daar echter niet minder groot dan te aldaar 0IIl~ W.. ter1ll'nlbil op .
Kaapstad, en men hoopt daarom, dat de _L . _....... reed.!Ïi' ei8chte £2 lb IIChade.ergoedlDg,
bH dragen van onze buitenvrienden aan T.z SteyDBUurglion tamp_n 4111 .. ru<alO-..a_ • h" . .... - boo '---had' d doo late .. .... -- a 01'001 reparatIe!!tnoest be~.D
de allerbe.te verwachtingen sullen vol- mf'n eri """" tg r lIJp· Naar de IItraatcommiaaievergeten 'oor'
doen. TE Molteno i. er ook _ georalYU pokken pori. I'\p

Ter jongste vergadering van de admi- 'fooqekomen oader ...lacbfieliDaa iii' TraD.- GUPOELlJ.
niatreerende commiaBie, Dinsdag gehou- 'fUi. De heer Sa,liDgh, luperintenden! nn
den, werden stappen genomen om nog DE koning· 't'UISiam heeft - Ijjfwacht 'f&II ...erkeD,. napporteerd. dat de bovfdpi
meer -neNhee...... te zenden naar het .wo der .te1kate en mooi.te damM die in aijD .poeld .gn en de waterwerk.n in

.,- -y- land te 'finden .gn. waren.
oorlogsterrein buiten de vier die daar Do..~ .. • Po_' .. ,,__ ITADIIING!NIErR.
reedI in verband met hat Fonds arbeiden. ·..-......UTJGErer- IIIJnm eDom n_'

H W V
beth ge ..alleu, wu.rdoor de wr.&er'foorrud .... 1 De .taóaiapDieur rapportf>erdedil hil

Ook dr. JOIIiu M. otfman, L. . .. yel'llterlr:tia pworden. henteJd ill. Verder diende h!1 een rapPort
woonde de vergadering bij en deelde het da~ ,oecIpIteard werd.
een en ander mede omtrent het door hem lil hetdiatrilr:t A1eUDdri&, waar 'fOOr~n . VLUCHTELI!<iGE~.
op te richten ambulaboe korps. Door tijd ~ e:.e droocte beeraobte, .gD praohtiae De heer ~timDi de Vilhers Wet:! op
leden der commill8ie werd de 'VJ'88II doordrinp e...- pYallen. nood.. lreljjkheid de politiemacht te
geuit, dat de uitv08ril;g van 'BdokterIl . VOLGUS eeD bericht uij Pori Elisabeth ill rni dat er Il00'''''' menl'Chen"an uit de

e: d d
daar de _dnmIrenaohap --- ~ eeden 1'&aI iD hei dorp aicb ~.,v(stigd hadden.

. zou worden vertraag oor .de _telliq 't'UIden nieawen inlpekieur. ~ kon 'fOOr drie m&&ndenrjju_
waren wat betreft tranaport, T K 'weptaao MI ~k d da iDdiea oolldubliik; langer u'lgehouden

het verkrijgen van verlofbrieven van den im~ .......eJ ~n .. 0 depot WOrdeD ~L .., cleD. .
gouverneur en miliW~gezaghebbenden, .-_u --~-_..~ .-...... De bari-- Hide dat de

Id hij h
· _.- 'foor de bergiDt 'f&II wapenen, _UDi_ eDL hem.enDeJd had dat tWlOChende

.nL, wi e 'et mtvoeren ... &an n- ON6lJ:LUL-De ~ W... --' ...._-..__, _ft

kelHk door hem voo"-eld. A 1__ .- """-- .- perao- haD Yerbljjf iDeen .ertrelt. .... .e...·.. oA1i n AUem&IIIfoJrteiD, Orwlock, --' door _. '.·0.... _L. .1- '--
..a_ da' hl" d d -. ~- ...... mer waariD tu·· .. ar.nmeelh ... men • u p voor e r'Ul'OD en paard pworpen • brak .gQ liDbrarm op drie had hem .I.' ik ',poetJ't' diende ver.lOnden te worden, daar plekbD: ....!eliJ geboden de taak bil

doo b k
UIl te ,._. I

r et op re en vao spoorwegen en D. HIiIUI CoIlYlCGIlU G.ElI:ICE, ,e_ op •__ teI ftII den heer 8cptimu! dt
bruggen en het sluiten van verkeer, de Briteche aa.' '- Pretoria, eli lady Lilly G~ lien _rd betloten eene commI!I8i.
tranaportmoeilijkheden Buel zouden toe- lIija giaieren m. de mailboot DUI' EDfelaDd .teIl.. oa _, den llla(iatn.at over
nemen. De commissie l'enoehteen del- 'fertrokbn. '-- ODCIerbaadelell, de DOmmissiele
kundige om .. num mét dr. Hoffman het DE -*ria ftD de Mal_bury ex_tenr. - bu......-ter eo de heeren Durr.
onmiddellijk uitvoerbare van het plan na bm...!roept in eeD ad...nentie debiteurs eD eD deu 'foonieJJer.
.te gaan, en de th_urierll werden gemach- credi'l'Oit' ·t:..'!."uol.flr~Ldmboedel 't'UIwjjleDF. J. da ~ RU.ENI!!GEN.
'H..d ._ -uL De·YOIpDde reNiDgen werden g61'Uleenl:_
"'6", om, indien de d¥nnWge, rap~r- BH bericht dat de .._ J Rowe el'Jlla, p_ Cape 7l_, £3 s.; 0... Land, l

teerde ten gnnste van,' dat onmiddelIiJk ODd .. 1.:' bel '_L ord eD FOI'IIlIUl, £9 1& 9d; 0 F du Toit 011

uitvoerbare, éen honde·.rd pond als bil_ w SOO ·UU lpOOlW .. onp........ t.£ "'_L__''" ter.... prokt'll. hwr Rowe ODtmIapteter 1 98; -w..1In& eD ZoneD, lIO 9d.
drage aan dr. Hotfman uit te betalen, D&oweroOod,III&&J' ia OD~eerd. . EeM reke~ 'flUI den heer P RoUI
onder- de verstandhouding dat .hij vóor TI RoBU'l'8Ol!Iheeft __ heer G. de Wel h\1l1l 't'UI pdhllÏl (.£2 & ) ...erd naar
het einde der week·· sal vertrekken. op-4lu 6dea clner selfmoord~, door .... toom... ie nnre&en.
Dr. Hotfman nam datapbod ap en be- aichselYeDme$ _ p ...eer &etcbieieD. Men
loofde,van zijn kant, fioanoiê.!l en anders- weet peo oonuk 'foor de...-Jiike dud.
Dna met de oommil8ie mede te werken. TE ~ UI Di.Mclar lW ootober te
Vrienden in de buiten-&.trikian worden 10 nor ....n. ia d•• ada&al _ 1'8rpderiDg
er aan heriDDeri, dat zij hunne giften pho.~en ~ teo einde PlaDnen te lleramen
hebben te zenden aan den honoratren -yoor t opnclnen. 't'UI. eea &Dlbol_ k0!'PL
th_nrier, den heer C. C. DB VILLIIlIRS, ODderde adverteaties rindt II1II0 -oproepmg.
P tb 44 Kaa ..... K........... -h DB sfdeeliDprud 'fU ceres pefi in MIl
08 UB no., ps...... -¥"--- e ad'fertentie bnnia dai de IOhaUinprol rereed

Bondamannen gelieven huune iDteeke- lÏI{tter iOllJHlCtieop he~ raadabntoor ; Za$en:laa'
ningen dadelijk te betalen aan den heer 26 Nonmber aal er een objeetiehof phouden
C. P. ScHULTZ, die ze aan het fonds zal warden, en tnent aal de raad dan _ '"1-
verantwoorden. heluting yoor deo d_t 1900 oplepeD.

DE cape Daily TekgrtJp4, _ te Port Elisa-
betll oifteYeo blad 'f81war1air lIeDrJ ;B0I-
wer, den vroegereo goD'ferDeor't'UIN&taImet air
Bed.ere~BoIler ~n. ...rwlObiteop~'I'IIlhebber
'f&D hei E Iecrer iD Zuid A1rilra. Vu
een Eo e ooorant, .Ita uit Port Elisa-
beih, haddeo wij.1llk een atommiteit niet yer·
wacht.
. EEN l(isteren oot'r&llgen telearaUI uit Pori
Elizabeth meldt dat de bark HIIdItpt "tereD
Kap BeeeUfe bereikte eD werd bulDtDpIleepi.
Haaudai kW&lllsjj iD een herigen W8ltenatorm,
en dur &jj oyerhelde moe.ten alle _tea '"I
gekapt ...orden, terwijl d. dekken werden
scboonreepoeld dOM II_re zeeën. Dur.jj 'fI.D
Montmerin kwam, op W.. Dur 't Enl{eiaoh
lWIUl u zij in Jnrv.ntaine gebrlcbt. Er sijn
pen pel'llOnen...erougelokL
TE Tarkutad werd yerleden week hV een

dondustorm het hou 't'UI den heer Jone 't'UI
Beerden door den blibem getro1fan. Men.
V..n Beerden en haar 2 kiDderen, haar nder eD
moeder eD een udere dame W&rllllop de .toep
toen dit iebeorde. Het "eerlicht trof den
l'Choorat.eeDen a.lIeDkregolneeDIChok. Men.
Vau Beerden 'riel i.o een fI..owte neder doch
werd spoedig bijgebracbt. AI de uderen' k... -
m..n er ongedeerd 'f..n sf.
ER ~ eeD iiienwe regeling geiroft'.... oor de

verzendtng \"&Il telegrammeDDUI' Rhodeaia, het
BechO&D&landprotectoraat en de Beira apqor-
wegkautoren. Er sjja blijken. een ad.. rteátie
regelingen ptro1feD 'foor den dienst 'faDeso
stoomboot t_hen DeJaCOabUi en Beira, eo ae
afl8Dder aal no ook de orneht konnen hetalen
'foor de 'feraendiQa ftll telegramm£D '1'&11 Beira
af, yolgena een iD de ad ..erteotie _"lIOeIIId
~ef. Voor het 'fer..oer per .t.oomboot wordt
olets gerekeDd.
. Ez!! !lOOI,!,~&BE.ELD.-Jechriateljjke jonge-
hngs vereenJgUtg m yerhand met d. Niellwe
Kerk, K....patad, opende DiDada.tt....ood IJ. een
lijlt ooder hare ledeo yoor 'ferdere biidranD tot
het fonds YOOrTraDl~he en V:~:teche
wedowe~, 1feeHII en pwooden. Sed.
Yerg~~ werd ODpyeer £30 ge'-lteod. Men
sal fIlChhennDeren, dai dese W'_isiog reeda
~10 t:ot gemeld. ~ooda heeft bO~. De
Jongelinp nreentgmg der Groote Kezi: Kaap-
stad, wordt 1'6rwacht dit vOlll'heeld~ te
yolgen. •

ALS EEN ?EVOLGyan den oorlor met Spáoj.
en het bent y"D Kolooiën, Wa&I' Sp8&llllDh
gesproken word" al in drie hoogere burger.
IIChoieDte Cbjeaao in het 1'e"olg onderricht in
de S~lIChe tuf gegevea worden. Bet bealoii,
Olll. dit ta doen, werd door d6n .... d van ooeler.
IV,]' geDom~ <Jp''''II~veling. van den opaichter
c·,_, onder.os un ChIcago,dIe als red.. I opgaf
dat de Kolonién menig jonlf me-.IJ MIl g~
Dna op ..oornitcang bodeD, iodieD hij 8puIIIICb
kende, en dl1ll het onder..y. iD die tul op de
~~ borareracholen een preewlI1ÏJI( ......_

De doU!ele leld~-M'~I_it»ClID4!'r'
lkiQden· de
á......... en~
leider der
&rbltrap,
lIaaPlhe ned8lOO11lfenll'itie.
Dlent werd.
verworpen. .

De kabel werpt niet veel Hcht op de
d~ in het parlement, ~D bet voor-
Daamste debat moet nJ, komen ale de
lOm gelde voor Clen oor.or banoocJ.ild ,..
'Y1'UId wordt.

Volpna belofte geven wij heden onse
"oorlogakaart" . De tfJ~ wae te kort OlD
de grensen der versclpllende staten te
kleuren, doch men bn ~lt HU doen met
pkleurde potlooden of ~kt. -

.A.LLEl~B:I.

De Z. W. Cirkel vltC8bI ....
Ke,ndidaten' voor de vakature hs den

zuidwestelijken cirkelIlIoeten per rekwi-
.tUe genomineerd worden vóór Dinsdag-
middag, 12 uur, 24 October. De nominatie
geechiedt door 't inzenden van een rekwi-
aitie, gE'teekend door minsteDIl 25 stemge-
rechtigden in den cirltel aan het koloniale
kantoor, vprzo~kende dat de daarin. ge-
noemde kandidaat verkozen verklaard sal
worden.

De heer H. J. Mulder;van Oudtshoorn,
la de Afri1caander kandidaat, en wij ver-
trouwen dat zijn rekwisitie in orde ge-
bracht i8.

De oppositie he~ft tot nog toe geen
kandidaat beDoemd, en volgens je Oppe
Tim.~ zal die partij den zetel niet be-
twisten.
Gillteren vernamen wij vau het koloniale

kantoor dat nog geen tlnkele rekwisitie
ontvangen wa~. De tijd i~ re ..d~ kort,
geen dag langer behoort uitgE'stelrl te
worden met het inzenden der rekwisitie
van den heer Mulder.

E.n goed voorb .. ld.
De C. J. Vereeniging in verband met

de Nieuwe Kerk, Kaapstad, heeft dadelijk
£10 gegeven voor het weduw·.m, weezen·
en ~wonden fonds ; dach ze gaat nog
verder en heeft besloten nog £25 te geven
in maandelijksche pa.aiementen. De
jonj;(elieden van Kaapstad zetten in dit
opzioht een goed voorbeeld, dat algemeene
navolgiug door andere C. J. Vereenigin-
gen verdient. Waar er een wil is, daar iB
een weg, en deze vereenigingen kunnen
op verschillende manieren het fonds
stennen, b.v. door een gezelligen avond te
geven, of een vergadering open voor het
publiek te houden, enz. Voor .den toe-
gang kan men laten betalen, en dan kan
nog op de vergadering gecollecteerd wor-
den. De jongelieden van de Kaapkolonie
kunnen hun energie voor geen beter doel
gebruiken dan bijdrágen voor dit fonds te
krijgen.

De C• .I. V. zae nboM:lt·
Eldf'rII in de~e uitgave pnbliceeren wij

een br;~f vau profesdOr Hofl1leyr, van
Stellelluoscl..t, waarw hij alhm hartelijk
dankt, die hem met bijdragen geholpen
hebben, zoodat de nienwe zaal van de
C. J. V. te Stellenbosch zonder schuld
geopend kon worden. Uit was de ernstige
begeerte van den eerwaa.rdigen prof8880r,
die niet alleen aan de theologische studen-
ten te Stellenbosch arbeidt, maar aan
III de jongelieden uit alle deelen van
Zuid-Afrika. die daar worden opgeleid.
.Aatl het einde van zijn brief spreekt lij
van "de groote familie", aan het bestaan
waanan wij in de laatste dagen onder
zulke diep bedroevende omstandigheden
geduriglijk worden herinnerd.

De vredes-resoluties en de
heer Chamberlain.

Bet yol~ende is de 'fono '1'&11 erkenning 't'UI
d. ontV&1lIBtder 'fTedefi-reaolatieadoor de Mri·
kuod.r partij onlanga gepuaeenl (yertaling):

GOllvemementahuia,11: Oc$ober1899.
M\inheer. - Mot betrekking tot mun brief

V&1l...... Jnli 1899, ben ik door den boopl'l
oollllJlÏsUrillgelast n te melden dat de SecreWiB
\"&Il Stu' ZijneExoeUentie heeft bericbt, dat de
reeoloue daarin IftOemd onhugen is door
harer m&jeateitaregeering.

Ik heb de eer te _jjn,mijnheer,
Uw dieDitwiJligedienaa.r,

O. WALROND, .
Pri1'&teSecretaris.

~~~
ST. JOHN AlII!UL.L'I'CEÁ88OCIAm-Ood ..r

~ 't'UI dese -aPe zal een """
't'UI lesmgen Onll eerste hulp &aD be-&a
pouden worden door dr. JIlliDI Peteneu in de
COIIClerl UaI 't'UIBou hotel (ll&Mt de Jb.,aic
H&ll), aoedgunatig 'foor bet doel ~ door
deá heer Liodel'Dl&llllop lIaIDd.., en DOOCIerdq
..Y'08deIl, beeiDnende op Maandag, 23 deaer, om
8 oar D.IIL n- die w_bIm &aD te sluiten
PIieftn dadeliik hllllllll._ in te l8IIden ua
Eerw. A. P. Bader, 8pIaaogMIIoa., 8\ Joim
árIaL. Geta fooi J'8'fI'R1WI. . .

P'AARL .
STADSRAAD.

~ "~~h ving 'f1ID den '!ad.....
.......O'-._I'I0adeD. --
T....-ntia waren de heer-en J J d V

lien (~r), J H Durr J ij Bl t U.
G P ~ J F ~illiptl. F H a.;Uef. ij ~1Il,
..... 1 Sep&. de VIllIen, F J P ReII.f. JF,:,. ,~.
~:!:!.,.o UlleC!'et&ria(de heerD F ~

WA"ERCOIlIdI~8IE.
Due __ ie psnporteerde da'

----t-;.... beel . .... , lp op.... _-. • oleD had ltenn;"~<'l~'~.~oe.
.a .. erIInaikanI te doe n u Itzendtn d . d
lu&illl op 1 NO'f_her rou oou.al1:.w II t be-

lllL.
OVEIlTROKKES.

De _tuia rapporteerde dal de .
't'UI deu dldaraad Oyeruoklten "'as tn • r
fill clai de aldeelinpraad .t: 1~Il6d lode, -
~"""'P"7,.t.._.lt: -' __ ...... r.,~ , _ I&t1Ófo..

-"'

ROGELIM.

."U •• UIT DE PAARL
Da OOIlLOO.

Tellp'fOlge 't'UI den oorlog i. er eeD
...urdip .QiataDd alhier en YOOl'lpelt
donkere toekoms\. E,n groot &lUl tal
liDpll il hier iDpetroomd, waarvande
Joden.gn. Aan IOmmigeplaatseDID
ua, 't'UILady.rey .trut alapeDnn 23
penoaeu in Mn nrtrek, betgwn de
't'UI ziekten gemakkelijk kan bevordertD.
lpoonr .. brut ...ordt th..lUl beide de. nachlJ
iD den dag door 1nCh\en bewwt.

ltD BOEIIlNJ1EREI'£.
ZoDdarmorpD lnerde ds. !Iloorreeo

hIleiende rede DUI' II&nleidiDIf'aDp,
., TeD «áge ala ik aal vrouen ""I ik op
U'OUwen." .a.&' kerlqrebou .. wao good
en met ~ &aIIclaaht werd Du.r de
tprebodeD redeaar geluiaterd Illl d••
'1'&01 ~lde de heer R. C. d. "I1ien
" Ik pJoof God hoon. het gebed· op hel
Dlt deed hij ook ooelerde kollekte. De
't'UIda. )(oo~ waren tet grooten trOO!1
detreDeDdie hetreklringen in den \' rll.taat
Tranlqal hebben. Aan de Noorder I
werd de dienat doM. da. A.
lIOIDeIl..

Een; ...ergadering ftD het
A1lBCLAIIlCEKORPS ... );(Ih

werd Op Muadapamiddal( gehouden.l<lellIjj._ geopend werdeo. Zoo.er b!>keod
1'OOrhet yolKendegeteekend :
De heer Wilhelm de Villim, ii', d.

..... .120; de heer A. W. "k.teeD. eenlID.. ,
Het begin il een teaken dat de Paarl nog

1'OOrde ,e"ooden eD de weezen eD
de Traua ..aa1 en Vrijat&at.. I doen. W
later al da Damender bijdrage.. met de
pcontribaeerd te geven. Dr.
!'-loten 'foor het tegenwoordIge slecbt.
)onpre """·'n ~" nog kn dokkr wel
_eD en " ..u"t ....l.l8t ..... de weelt teDe .

l..AATSTETIJIIJS(j
nit het !&agerte BarriBmith·alhle[ "nn."?,,,
ftD een soon vab den heer Cornelis 'loll
IlChreef dat daar dti gevochten ver... , ht
Een broeder ....n dr. Hoffm&Dhed' bel
oyer de artillerio eo elk .. n morgen
kommando door hem toege.proken
burgen er op aangedrongen hun"t
'fOOr de eeu"igheid te m&ken.

• REGE!'!.

Prach~ regen.
aiet er frillCb nit.
zwollen.
Ál'lUltA.UIDEIlBoNn.-SLoT I' AS PL

De driema&DdelijlmcheyergaJenng
'feng_deo tak die w..~eD' ow,
oiijreeield werd aal gehouden. w,
Slot 't'UI.. Paarl echool op Za I<'"ia.r ,
den 2lsten October teD 3 uur. .\ lit :.
wordeo 'f_acht tegenwoordig te ,,,"e" 'pt

HET TEHUIS VOOR"()C1)f: E'i III L
HOEVENDE ()I.)D" D,Llft> E'i
CllRlBTELIJKE WERK UI'

Van dit tehDi., dat ÏJI F..ure-"",,: ~e1"i-""
werd ptereo middag, 'de al~elDetoL J,... r
.. ~ rehouden. onder ,uOfZ!l •

....a u'fok ... ~ M. 8earle, Q.C.
Ooder de teeeDwoordig.n hewedLn "cb 0

da. J. 'flUI lieerde", <h .• 1. .1 )l,:',lu,"-
WderttoD en de b.·eren J. lJ I

L.W.V" E. B. Gar:aod en anJer"n.
meYl'OUw Cleghorn, de p("'''Cft'larl'''. ,'rJ dt
E. J. Earp, de thesaurier.

De .oonitter hield &en,,",'·'pr ...
w_ op het nut door het l.diUi'~,-.:,('b·
hei feit dat bet geeDsektari.,·b k·.·., '.''
maar 011breede betriDaelen•• 0 b.-: '
...... ge'6iu.rd. Het tebu;" h,d ,,,,du.·
jarea lang aun weri: ..oort.g~£tt. t-/J .Js!
rood ged&&n. M.eD WL' van pIa'... 'J:
geboa ...en ol,> te riCbteD, mi';'r u! .
roede 81Ibecripties noodi.,. ~a:1I .. ,':.

t ..... mul ZOOyeelinwon"... zou k ".:.·.1
dan men reeda b'td..
De .heer E&rp 'Ju het Jaar/"k' , .. ,.:.:

W&&r1l1~bleek dal de Dieu... ~,.'"' ,•. r
aondeD knsten, eD bet Yoornarn"1,
,..YOlp 'flUI hel .........t .....n wnk·a ,j." :,.,,.,
1IofaMy ... dat men in staat wa· 11<'·

FOOting te beginDeD, ter ...IJ I 'JÓ ~ .-e· .
doaau. waren gegeven I'. ~ b","~': il J'
nanw .£200, lDe1'rouw W ~la,...J, ~ , j,

P J Alport .£100, de beer I,,,, V", :.:.'
DI8'frOII1F AoeIerliOn!;,(). men r. II J- J
.£áO, _jul'roDW Juql'eu. ~:" .'., ~l

~ .£92 146. De total, ",l~,"-C ••

be~ jaar hedJ'oegen .£755.
DL Villi Heomlen stelde de •• r:e.en, ,v.

...... yoor, dat leide hli, reer !"', r'·: :. ".~ ~
Hjj dnakte de hoop nit ,jat hel pu'J, ,., ,·,.m_L
'&OIl biidnlen tot bekosttging der I' ,..• .-' le""'·
W.. liet eomité had uiununlet,,j lC', .. .,t
....rrichi ea 'ferdiende all..r d:lD" 11 ",:il?"
dat Gode lIef8I1 op het .. erk tuil ru':':
Dr. W..ierI&oD lI8COndeerde,6n 'F"_" bOl

lSeilJaMa _ werk ~t inttitnot verrl":' d"'"
....... die lli'dere mj_,bien ge,re. ",.0-
,...., ta MJP te komen. Zli ver:r"" ..d. dl:
.. op _ dan _ wY'. belang ln bo:,..,.a-.................... en CIUrUP uorzwme.:,
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ARL.
DSRAAD.

illenng ftlI den stadanact
rouden
en de heeren J J de V I
I J H Durr, J H Bligna~
hp'" F H Re\ief a L Mini,
"" F J P Retief: J F Ste
rdaru (de *J'D F ~

H~t.)}t MUlSIE

,." P poneerde dat IU op ee~
li had kennlageVUlgen &an
,I", n IIluenden dat de bt-

",r zou betaalbaar IIJII
W'"Xt I I\. K.£!(

pporteerda dat de rekenU!
ovtrllokken 11''' met .£II~
~-rud_ .t;1~11.Gd lOd 1&11 d~n
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den beer F J Hngo Jin
k lagende dat de str.atop

Il gru'" op de ~traat l<Igen
vau den beer P B d.. V,lle

l' ltln (de heer Hugo·.) karw.. terwui hU op een atap
, ""badevergoedmg 'Und.
"paratles moest betalen
mmlS81ti verweze.o voor rap

ti r f LISt.£~
lO do Vdhers 11'_ 0

, politiemacht te v..,,,,t,,.~ ••I.
rnt+rl<l( hen \: an UIt de
!leh .. ,ngd badden
• Ir drie maanden znn

langer aa'1gehollden

nl:'!

\ l Il n

.... 1.1 Il

UIT DE PAARL
lil K,

I Il oorlog IS er een
lo ' lt: r en voorspelt
, , groot aantal
. md W:1&rVande
I JJ ..,t: plaatsen III

·traat "lap< II van 2J
rt li betgl cn de v~r.n,r""I-e_
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f"! t kt r d
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, II "k-tU~ll een kapw&:;c
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(l Jt: v. eezeu en WI du
• .at lal doen WiJ'

I j r,,!{er-l met ie ~O

~t en Dr Ulltftnan
~ t: n W()Ordl)('e slecb t ..

~ l.. ot!l1 uok:tt:lr m~t
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I), 1)\'n ~ "
'11,e Ilr.aKrH~
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~
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L-H Ic~ \t:-'" ~"i \ I(>~

"'I.: ~t ho li 'Ken ~ l'
v urn.cl(Ut,jllk was tt:!

lt ~a.rl" J,n lluht.:f'rJ (
...t t..J.~ W i' met dtêl<:' p"r
t r~ I v~lk eon 131 '4.-

, lo "I, I IJ I' j,.'

\ \\ \( lf'" ti ,LI III 1~ t ,r
rh.:t r ',i;"') lo In !lal' !.. ..

I ILlt''{'r f- \\ dtl J00 ...h
.. _ I) ~·.I1.Jhsln1 ue""

r) t.utall llltga'il:O , );JO'

...1. I! Ic !l:1rloa.me \"a,n bd
7.1 t r ht!vredlllenJ \Vi"

, h t I uhiJek ru"n,l"k
I "In..: lt.:r nieuwe I{t"lkll":

~. ~ltUlunt~nd '41n wt'r~
.1I"r J LUk UI) ho< pt.

~It 'lrl:rk tuU ru!;t,eD

,( )nJ~orde OD wee8 hJt'
t In~tltlJut vern(.'hte dot.)r
ml"""h hieD gebrek !OuJeo

< Ql~ II ZII vert rou wd. dat
" "11" hdang III het gooJ'

da&rop r.anru0m8J1.

OOR LOG.
Korte opsomming.,

• ,.( h bl...u\l boek, bevattende de
,I" li 1'\ Sept en 12 Oct IS ge-

\1

Il" t -c he oorlcgsbooten komen
l-, lil l n \ erd ere versterkings troe-

r .lt ar
" Il( of t L:,25 bijgedragen tot het

t" tonds
,., ~ r mschou hebben de Trans-

p ulIl.:~bod('n
,.\ IUI,ehe hurge rs zIJn 10 Satal

,. ~ ...w e t ~t.\'ar-resteerd
II van 'lafek.iog IS een gevecht

, _
rolt ontruimd door Houwen en

1 kosumando's 1.1Jll te Inganganl,
n \,'\\c..3..'itlt'
Kim!» ri, y meldt, dat een ge-
Il \ un Kimberley wtj(ewnden,
t de ho, ren macht n..bl/ Spl~t-

I" \lJf bo. ren p;esn..uve d zIJn
j\ • r i)t>lat.!:oahuBJontvangen van
II IplII \hf. kmg DE' ongovallen
r IIJde WH, n DI"t groot Het
rt Tl~ voort,

O\t hê stoomboot }\fl4, ..er komen er,
li, 'er'cho"iene DUIUcbe officie

\. t ieve a dienst In TraDtlVU]
I. pnr lernen t '" geopend De oor
I, r reg~enng werd goedgekeurd

Il I~ ~tetnmen
" )I lt .,.,n karp. bereden IOfanterle

,rIchten meld~1l dat biJ bet gevecht
I,n \ III \hfckIT1~ ~ burgers gedood

I ~ ()\ f r de ~)ranJenvwr bI] Hopetown
k, r

eli werd muntgeld teo bedrage van
~I Illn dl. TrnAJiv!\.A.l". l,e relltierlOg toe

<'[J bil aallkulDot vau de maJlboot albler
I..{ genumen
re bllz<lud, rbeden Zlln ontvsngen van
,hlen rOlljom )1.f.klUg op laatstledeo
I,~ en 'rlJdag \ olge"o onle 1.11IIg
rll..bteo ~area er Line aparte Klagen
r n )()rd~n en een ten zUlflen van Mafe
lrl 11tWt:~ gepa.ntAeroe tr~lC.len III band"n
I' D kommaodo" gtl'Vallen ,un. dIe vau
, tt m.egerekeo 1
• cht omtrent het gevecht ten zUldeo

" rl" wordt beYe.ugd maar er blijKt
... hlrmut~~liIlg teil noorden van Klm
\ L .. ,:>t:vunden te z Itl

Algemeene berichten.
tF' BL\l \\BoEK

Ikt -tl\t:Ult:I E~!1 hJau,,-
~ Jf lil • rd ~,f>,Itt_'ndt' het tIJJ~.:..
........ \ ptt rIl!"h r ''Jl 12 (}ctobof. r, dat
II hl ... 'LU dIll hllr (_onvu~h8.m
It" rw).!, n \ an \ il.!!oo('h gt>dra.g "an

I I1_' u....pr. k, nd.
11 I; Ifl!" IIuhhlJl ..OIl t>t_U k,l.ool op

I ',[ \.111 i'lI tUt r (hambf'lrlam
!Jl I Id, dat I>nllzulu kl.ld!o(t over
! Ilrl_ l!IlJr rlt- hOt rf'll (n vo(·~de

I f hl) bit /.Ifr \\"4Lf"'8(.'hlJlIilJk bf'-
.t d, Inhourilll.!:f-il IJl hf't ,1Ictnft
_ II J, hl)4:r. Il z(Hldt 11 op ...tnan al ..

r:\.l Lr I \lt rd
rin ttrilin .....<lr op rlfl1 11chn dezer
\1 11 r I, ..t urn pr ......ldpnt Kru~f'r

~ 11 ht hl] "rantwoortldIJk zou
J Il \OOr f~ nl_l~ d:ldt n strtJdt'u.
_, IlrlJlk 'ill IH,," baafde natlell

". ,H. "t~r I -" 'I El
I) \ \, In llJll Il \ ..'11 dl' }\.,t.ap 'er-

!) t TI ui, r' - ""0 Vf>r

tOt "'pr t:Jo;. 'an df' konmJ;PD
I.IJ ;f:l.1 (li I. r ITl lf rr>l1 ,prkla~

Il.!, rIll, ni' "wtrpkl-. Tl...' Il lW t dCl

nJn~f nih dl Il rT •• dl: ta.m ZIJn ma.:'l.r
m ,11lkk • nltf lilt Jl.,11 I'" mt-I..

- Jl t !\..:::,~rhl!l- z li \lIt,;::. u()()rlI~d
lJ IlIddp!pn ft \, ï.,._ ~-.f···n voor (le

'Ill df> Irnp(\n~t1p politiek lJ}

" I I Hl, \IH HI'd, I' DE GTlLD
II 'I I

I I' K-\Hl' ~TS ZITTI""

()(f Rtllt .. r Een druk
bijeen ~ef(" pt Il d()~)r

I'i j,!t houden In cl£' Guild
w rd, n met get'St-dnft Q.RtI-

Il orlo..:. met de Tran ..vaal f'1l don
.. IJreTllk tn \:1.f barttliJk onder-

If lI!i.k ,an f](, lmpt'T111e rf~
t \r1...,;.:ITl ,W ..ulIJkf> n~ht('n

Ilk rt ......t._'!1 111 \fnka. DI ledpu
1.1 Jll !JN mlIC'hft'rden m(l-tvl~-

OIJt I naar en 'an elf' Guild
, ZllhJ'1l v Hl Rule Rnttanla.'
1
", In.: "" h,x!eo '" wtp;esteld

Il<" 'Il fH "SCHE"

1- I) t H('nt~r ,,--\(, n ze~t dat
,r n., hen ""u~el",d"n heb-
Ir tl1'\ lal ...chf> macht aan te

I ~I dt">putet"rden wel;.!t'fd ...n
,.. \ 11 t •• nemen ",f,-!:en.- .. de.-\t,0t dt' manDen het too-
r _~_\'t~.: kuonen h.orelk"n

\1 \ "~1'" Hfl\~E FO'Il"

Itl nt .. r }-- R Hf\ ma)f)s,-
tt -tij{) gUITl)~ hlJgt..orn..-

! Hnll~" fonrio; voor tlllip
il \lIT 1. Tr lnS\ 1.al

I I ,~n!'lTERKT'(j~'

Reu t er 1 Dt f1pr I(J
I ti {-;lhraIT. r ...( hC't p .!aall
r naar ZUId A.fnk, l n zal
If n.... ~er ..tp (olrl. .. t ream

I ~, Il, r, Il 1.1-. Il E'1 I

.' II{ ",'IUIlt

\ \ II ~I Iir KWE'ITIF.

I' 'f) fTi I. frnrmrf'dl
vprklll\rri da' hare

'1 .II rdt'tl door llf'lhell r
I lw! I.! 1.:' [] van hf t rqk'

! m ...11 Ik hp,~ien ver
\ fr ka.ltl~t he T(~I ubllek

tI \an hft r k met de
I r nl ~i.Trl qt! ZIHl worden

11~a~ltl llumtlt"tefllle
II \..:(h( urt(>nlJll"en 10

1 I k, wet~e.,nl( IOU
lt ,ol.!tHl lt ~ew ODe Zit

, t ...o;:

lo' I-lh "ppo"tle '"
lt Tl lO"'! ,a mt"t de ZUld

, I k [) d"" I;,rd KImberle)
tt l." [>t'rod b~treuren en

I I ....~ 'I lt n heer ( hamherlalD
,: fl krolt! ("ert ~temt tue dat
l.l uHum aaodertgecrtDg

" I ,Iaat en dal 'II huo bar
'': I ei~:~~ een snelle en

rt<ell1o~Aien oorlog te

••, r de toekomst .prelJ;ende,
mo.:Ien volhouden dat 0root

rl rt'ilo{t1ell paramount power ID
lv, t ZlID un dat du blllllke ru
hatst wurden op geluke rechteD.

~J "HlOorlulJ; lOr, al wordea 11'1110_

om _1wi11eDd dell to...oo te ....-beter .. na
de ontelbare U~re1wlI n8eII. Bil hoopte
dal de .. doel.illdell lOUdeII wordea __ lIbur
Ir'YODdea mel b.t toeetuD ftlI - _ rroote
III&te nil aeln-taar UIl de BoDandaobe beYOl-
klnC· De repenn, ja ftlI plalllot be, eiade
toe dit 1'oornemen ten alhoer te bren,..

AMENDEMENT VOOR RBITRAGE.

MET GROOTE MEERO,:RHEID VER.
WORPEN

Londen, 18 Oot.-(Reater) -De heer J),lloD
bIJ het roorstelleu Y&D een a'lI ,ode_t ",' het
adree, &el dat de oorlog bet r 'Aalteat W.ulvali
MD.prak.n om IIlch met de "v.ndip .. ken
der Z. A Repuhliek te bemoeIen Dit wu een
verkracbbng VaD de DOu1'enhe "an 1884. Hti
Yroeg dat !Dell &ijn toe.lucli£ lOG nemen tot
arbitrage op grond ftlI de aanbevelingen 1'an
de Yr~M DOnferentle 10 den Haag.

Het ameode!Deat werd verworpen met 322
tegen M atemmen Ue heer Labonchere en
eelIIge radlealeu Itemden III de minderbeid,
ter.ul de meeste liberalen met de reKeenng
ItemdeD.

DE UORLO'1SIW'3TEN

10 MILLlOEN POND

Londen. 18 Oct -(Reuter )"':D8 T.mu ver
oeemt dat bet parlemenl zal word~n genaagd
om 10 Ifllihoen pond sterhng, die sullen worden
vwrgedrageo "oor de aanvulhng8 leger be-
groouug

T MANSW~ HOUSE rONDS

Londen, 17 Oct -',Reuter )-Het Man-ton
House loods teil behoe.e .an de nltgeweke",,::!
UIt Tran .. aal, bedraagt nil £84,000 De hertog
van York heeft £50 bugedragen tot bet fonds.

AMMCNITlE ES DUIT8CHE OFFI-
CIEREN

Ot' WEG NAAR TRANSVAAL

Londen. 17 Oct -{Reuter )-De Olllt.cbe
otoomboot Ka .. ., heei, ul Pori ~Id 4,000 kil'
ten .lmruunlt1e aan wal ge.et, bftltemd yoor
Transvaal DIt werd gedaan ten elDde te Yoor-
komelI dat de ammuDltle !teut werd III de
Rood. Zee door HMS Th~t", dIe de Ka .. er
had I(evolgd vaD S apels af

Yen zegt dat er "encheldeDe DUlteche olli
eieren un boord van de Ka ••er 'Un die In acbe-
ven dIenst van Tran.vaal gaan

SPoEDIGE TERL:GKOMST TOEGE
WENSCHT

Londen, 17 Oct.-(Reuter )-De prIDe van
WallIS beeft de Scbot&che G.orde geïnspecteerd
~D het reglmeot geilIk ,1o.enscht met hlln
hchameluken ...elstand. en hoopte dat b.n
terllgkeer van ovenee spoedig ZOIIyolgen

H eLP-FO~ DSE~

Somerset Oost. lfj Oet -(RelIter I - &::.
)(root« eli invloedrijke blJeenkollliit .. erd hier
)l:ehouden onder voorzitterschap van den
waa.rnemenden burgemeester, met 't doel een
hnlp-fouels op te neht ..o voor de arme vluch-
t,.hngeo F::en comlte ,an dames en beereJl
,"prd aange.telel om subscliptJes 111 de .tad
JD t.· ,.am,·len eo ZIch m verbIDding te stel-
1t_'11 mp't den bU~em8tl8ter va.n Kaapstad, ten
"mole gez ••menh e medewerking te hebben,
hopend" men ,at .1l1dere .teden het voor-
hedd .an Somerset Oost zullen volgen Het
st hlJnt niet dat er hIer arme vluchtelingen
7.lJn en de inschrijVIngen zullen aan 't cen-
t raai ,omlté worden gezonden De opge-
wondenheid ID de stad IS zeer groot en men
ZIPt v('rlillgend naar nIeuws Uit

DE R(lODF~ KRr18 BEWEGING

Darlmg Il) October --(SpeclJl&l)-Op een
~eestdrJftlge vHF.enng ter ondersteunmg
'all het R,>()(!e KruIS tot hulp van gewonden
tn oorloi( heden g..holldell, werd gek""en tot
'OOr7.ltter ds De \ illlNS, en tot thet<&uner
dr '"'u"oudt De zaak werd warm bespro-
k. Jl f Il er '<erd h,'sioten mteekeDlngB-bJ8ten
tt' o~oen Staande de vergadenng werd
'oor £+0 wgetffikend

DL I'VLOED DER PROCLAMATIE

(ol,ob ..r<; 17 Oct -(Reuter )-De uitvaar
dllllOg 'aU de prnrlamahe. personen waar
.'huwende omtrent het geb-mken .&u vcrn
d-.hdce taal heeft len jlrooten IDvloed ID
.ek, re knngen genaJ A!l~ ta hIer zeer stil,
hoewel onruotbarende geruchten Tolop ZIJD,eo
de .chunchheld van vertroll.baar nieu wo dat
verkrijgbaar lO I. hloderluk

DE CITGEWEKENES

YRIESDELIJKE BEHASOELING

Col ... berg Ii Od _ (Reuter) - GIstereu
kwam hwr geen enkele poot Een groot aau
tal vluchtehngen <lIn Cole.berg Jlloetle gepM
lI8erd meer dan I,I)()() In lederen trelD, allen
10 op~o koieDwIlgen8 ZIJ z( Iden zeer Trien
deluk bebaodeld te "IIn lango den geheolen
weg door de" ,rlJotaat, en had1cn prachtig
weer zoo dat z!llhet "'ti goed gehad hadden

ALIWAL NOf)IlD EN BFRGERSD(lRP
PRIJSGE(,EYEN

Burgersdorp 17 Oct -(Reuter )-Het staken
der traffiek U;n Doorden van de Stormbergen
wordt algemeen bellCbouwd als bet tudeluk
prp"geven, UIt een lrrlJgSkUlldlg oogpllnt. van
Ah wal Noord eo Bur~err!dorp Men gelooft
dal de troepenmacbt te StormberK thane ver
• terk t tb tot j 00) man

Df. BAl'l TO S

hebbea opg..brokea. p...,-. ftII P,.toria
.... n la, a'i. ,ill ill IIIdi boereaboofdatH.
1I.n JI(', t d.~ .. 0 telegram UIl den .. OIr)
Jeppe 1I.lODdea ta om DUI' de TrUPUl
ten, te komea, m ajja. pIiohiel! all borpr te
YeI'TalleD, of aaUra het .. ,..... te Ioopea dU
sijn eiaendom pkonJlakeerd wordt. Eéa dw-
geliJke kenllllgewiDg II, 1'OlpOA het 1'.mul d.
JlU"";:iera, ook aall dea heer J. B. BobiD_
pkabeJtt.

ALIW AL NOORD IN 'l'.REURtGEM
TOESTAND.

Ah ... 1 Noord, 11 Oat.-{Rellter}.-Ali.wal ta
thans eea betreurenewaardtge plek, waal daar
tie 'Olmmuoicatie met den 'P'> ,rwll~ atg.HClea
11, wordt er geen besigheId gedao, ea ala het
aiet door de telecruf wa, lOU men pen bericht
bebben Y&D wat balten plaa" yiDdt. B.l aflln
ken der commamoatie InrIUD ah eeD groote
verruáng ea yerlamde de bezIgbeid, boewal de
loyale En,eltoben de stappen door de autoritei-
ten genolll8ll goedkeurea. HeD Ja er 8ealilÏlII
over verwoaderd dat pen waarachawiDg bil tO.u
werd glIpven, IIOOdatde vrouweo en !rinderen
yertrekken konden. De Afl'lk"anlChe familiae
gaan our hnane pl .. t ...." eD 'uen segt dat ee n
of t ...ee "oorname }:n"elachell gewuraobDwd
.Un da~ ali &loh IDge ...... UevluJen De spooe-
wegbeambten hebben keDnlA gekrepn, dat SIJ
en hunne famibëD naar de kne~ kUUeB pan
ala "ll karren knnnen krIJgen om hen naar ddll
Storm berg te vervoeren Er II geen 0Plewon-
den held onder de loyalen. die de loop der Aken
bedaal'd afwachten. De boeren sIJn nil dicbt
bU de ltad en ... KU}MChe politiellWlDea be
_ken not! d. hmg.

Burgertt<lorp 17 ()ct -( Reuter )-Omtrent
151) IOboorhngen kwameo bedenmorgen hIer
aan op weg van J ohanDesburll nlUU'Buutoland
ZII badden un lf Stormberl! JIIDctle te yoet
g~loopen Zeven en tachtIg bunner waren ID

ellendigen toe.tand en verbaalden dat zu van
al bun geld beroofd waren door de boeren,
eerst bil Kroon.tad en toeD nabIJ Norvals
Pont Sommlgeo zeldeo dat lIJ met ajambok
ken ge8lagen werden ()lIder ben "'M een ZOOD
van Lerothodl, bet groot opperhoofd van
lIasutoland Zp ontVlOgen leder eene I1ltdee·
hng va" vier brooden floor mIddel van deo
magL,traat alhier en La dne hoerah's voor de
kODlOgIo gege' eo te hebben. zetien 'u blIone
reu' voort eeo oorlo~Z&ng aanbefIenda terwui
lij de .tad uItglOgen

---
DE S()ORD OOSTEl.I.JKE DISTRIKTEN

\'OORZflHGS MAATREGELEN

llurgerM<lorp 17 Oct - (Reuter.) - AI de
spoorwegi" den laog. de IJln oaar Betbahe eo
"-lt"al ~oord zJln gewaaMlCbuwd om bUDne
'rou" eD eli kInderen wel( te zenden eo dIt
wordt beden Kedaan Het "poor bU belde
plaatAell UI aan de l<olOO1al~'llde nog onaan
g~ra"kt eli d~ Ahwal eo Hetbuhe bruggen
wordoo bewa.akt De pont te Od.odaalstroolI'
werkte DO,," hedenmorgen en oommllnICatu~ en
I,c&lgheld woreIen nog voortgezet Men zegt
dat de proclamatle te Odendaalstroom nog niet
b.keod gemaalJ;t lA Een bnpren patrolIIIle vaa
tit n w .. n J< aan de andere ZIIle Het Bethllhe
kommando word I geze"d alles te lamen 1,200
mao td tell"n !le boeren '&11 Ah wal, wIer
falm" ... In de .Iad zun. brengen dIe oaar hllllne
plaat.en De boeren bier houdeD Ilcb Ittl eli
!.Uilen Zlcb "llA~hJlnlllk Diet met de kw""tle
bemuclen teuzlJ OnvoorZiene om8tandlgbeden
plaa~. vinden dur de proclamatIe blUkbaar eeL
goede uItwerklOg heeft gehad

D~. IflE:,T\"D CS JOHANNEElBCRG

Boau for~ Weot 17 Uct.-( Reuter )-Onze
correspondent ~Iegrafeert -Wu puaeerden te
r ra.oerhurl(wel( den trem die Johannesburg
Zatendallavond verbet De atad III gebeel 0111
volkt no llrlt8che ooderdanen 0. boeren
b,.bben de Bonanza en VllIaae Main Reef mil
neo oTergenomen Kommandant Schllltz heeft
een order ultgevaardi,lld dat geen verder kom
maodeerelI III de stad r.&I pJaat. VUlden, IIIUI'
d.. geheeie vooM'Ud nU .te~mkolen en levenA
mldd< len 10 aommlge der munen II In bealag
!{eDOmen Een aantal personen die verlofbne·
veo bekomen hehbeo "ertrokken tengeYolll'e
van het feIt dat de boeren van hll .. tot hUla
.... tatIe deden en leTensmiddelen en geld m
elk hllJa verkregen De bUltenlandlcbe mwo-
nere "ertrouwen de rapenng niet. en verlChel-
denen die Yin plan waren er te blUTen, Inn van
plan v.randerd De ~~en moeeten om-
treut dIe muien met hnDee Ioopen ten
e10de Noru Pont te bereikea, de Vry
ateallche boenn op die plek du lIPOGrW'I

•

Eell knrpe "UI 1'............. wordt le Nanw-
poort I!"Onad .11 ledell ftII dat kOrJ- worde
ook iD Kupltad &aIIpworftll.

OONTBABANDE.

Het woord CO""""M _, 01'''' het alp-
m_ die artibJeII die _ 1'jjaDd in het voeren
vaD een oor" 'pbraikl ol aood~ heeft, ea
bet la eea al~ erkend. .WJi... dal de
eeu oorloroenede .,.....thtid bil beleSWD
dal coatrabande ar1ábIft ..... wd wcmla laD

de morudheid met wie all oor~ """.
Een laatip "'ua le _ter: Welke ariiQ-

len liin _u.bande"' Bet aIItw~ op die
vrug moet meB d.... 'fiDdea la hel interaa-

QUEENSTOWN STELT ZICH IN STAA.T Lionul gebruik, ea dMla uit .. traktaten ta
lIChea de 1'el'lClhilleDd. ~ ....,........

VAN VERDEDIGING. Wal hei a1p_.illtenJa~ reehi lAllfUi
100 heencbc. ~ tU ..-la lo __

Qlleenstown, 17 Oct.-(Reuter.~-Eell groote d.1'~~"'" 0rlr0laII _.lop
verpdenug werd Maandag nac t te QueeDe waP.8- ea oor ... CtirekS _Vabnde
t ,WD cebouden om een plaataelUka 1J0rpe te artikel., eB m_' t nawe a.iftialen po
vormNl onder den num van de Queenstown IChiki tot bei makea Tan WaPeIMII n ammll-
Gaard. , 178 heten zlcb lIlacMlJveD. Een 00IDl~ nine, 1006II jj_, ._Yel, lalpeter, ..... hier
YID drie, lD81ultende den burge_ter, werd niet "pnljjk toebeboorea.
uDgaeteld nm de antontelten te ~eren om- Bhlntachli _t op ~-. IW1III'deII,
~rent de kweetie nn be_penlng. kogels.a andere mlllllUe, ea .Init ook

SLECHTE OPKOMST OP DE VERGADE- tin aalpeter iD ; cIaanII .... llait bil pleI, pur-
den eo andere ..ua aU, teUiI die met um.

RINO TE WORCE~TE.R. ID traktU:ea lijn __ lel. EeD la ..... achriI"er,
Hemer, IIlnit alle nawe materia1eD, paarde,
geld en &elfa le_iddel. lO j ..... kola en
IIIIAlbiDerie wordeD door belli lOlater niet ala
ooutrabud. be.choawd.

De teal deMr 1Cbrjjv8l" ICbjjllt UIl te duiden
dat bet woord COIItrabande, wat &jjIIe beieeke-
nJa aanpat, "eel a~ VIllI de omstaania-
beden der apeciale p,alIea .
Wat paardeo, aalpeter en II_nl &lllfl&t, 100

bebben EoplaDd l1li PraIIJujjk het lteedl al.
beglDJlel aangenomelI dal due 1'obrwerptlll wel
degeltik oODtrabande sijn, m bebben dit la eea
aantal traktatell door hen 1I&JII1IPIII, bepuld.

Steenkolen werda door Fraakrijk in eien
oorl"lf nn 1870 ala contrabude verklaard, maar
Engeland nam, als ..... lIkolen prod~od
land, In bebelfde jaar 1870 _ aDd_ pn.1tle
aanl 1'erklaarcl. ~i d. auk er 1'111 afhlOr 1'OOr
11'41111:doel de .teeakoJen be.temd wven, en
weljlerde bet om le, lOoder _, als colltra·
b.ulde te «-cliOll1rft Raalaod beeft in 1884
dezelfde poRtie o~ et! het 1Chiit!+.ui
dit door d. IObl'ti"en ah d. játe W'OMt_-
gemerki.

Wat levensmiddelen aangaat, 100 heeft En-
geland het beginMl p"olgd, dat d_ nIet over
bet algemeen conVabaude aon, docb salka onder
bepaalde olDStandigbeden kuilDen worden, m
dit beweerde &Ii noe 100 onlanp In 1886, toea
FranJnijk iD baar oorlotr met China rjjat ah
contrabaode wilde _eBen, WIIII' tegeII EII-
geland ten .terOte objecteerde. OYer hel al
gemeen ICIhiJni liliiii te belchonwea dat lenDS-
middelen oyer hel alpmeen niet ,ae~t kua
nen worden, tensg liliiii bepaald weet dat die
yoor bet Jer.r beatemd &lin.
Geld, kleeNn ea de raw. materialea daarYOOJ'

benoo~hgd staan op denll8lfden voet ah lenne·
mIddelen. UniformeD eo kINderea yoor 101·
daten sIJn wul'IChilnliik contrabande, maar ce-
wone kleed.ren niet, aan ond.r _r blJwndere
omst&ndlgh~en
ArtIkelen die contraband. sijn, lllin onder-

hevlil aan dadeioke coaa-tie, maar be, 11
m_tal het pbroik dat de 10 beUag n.mmde
mogendb.id M koopt, of allban hei recht beeft
dat te doon tern de marktlt1l&l'de, en de En·
gelache regeen.n, berekeai di. CIea in-
koopeprus plDi een Hk.. pro4jt, 10
percent.
De ICIbepen of aodere voertuIgea, wu:-.,. de

conLnhande artikelen 1'.,.,.oerd worden, .\lD
ecbter nIet un MIl COIIfIaoatie onderheng,
ochaon Il) aangehouden kUnDtJIIwo:'den.

boodochap had gelanden dal men de ... u morgen Bet alpmeene betrinMI dai K8VOt,d moet
n""ic koffie TOOr htn gereed moeat bOliden wordea In het be~len VaD het Ieit of eeD arti-
Zu .un echter Diel gelJ;om"u kei contrabande of niet 11, hangt daarftlI al of

De gedurllle Ilerllchlen omtront een boeren I die artikelen doO!' de oorloroerende partij v.r-
'Verhes te MafekIng hebben een neerdrukkend ellCht worden om den oorlot! yoort te .. ttea.
eftekt op de vneuden dor "oeren .Ib,er gehad, De politiek door de 1'olk.ren p"olld hanl(t
eo het loyale gedeelte van het pubh ..k IS er even ecbter DIet gebeel en al van dit beJi_1af. De
vtrbellgd over wenocb om blln ell(en of .. n vreemde III&l'kt

open te hOllden IS dlkwjjls laD .terke beweeg·
DE PRINCE ALFRED GCARD reden voor het "olgeo TaD een lekere praktgk,

I
eD dit heeft In de algemeene praktIjk daD ook

Ml IL· ES OS~E:SDnlJVERS BIJ DE beel wat ver .....rnng yeroonaakt. In lalk eeD
HONOio:UD Atand YIlUz:1lten moet men de artlk.len verdee-

leo IDde:lllken all dadelijk .oor bet v""ren "aD
deo kl'JJg noodll( 'Un, en In die welke slda
mIddeink daartoe kllnnen dienen. Maar la alle
specIale genllen aal men moeten ~ wat
het meer algemeene gebraik der netiën I., of
wat de m_te traktaten Millen op dit of dat
pUDt.

Won:eeter, 18 Oct.-{Rellter.)-De vergade
nng hedenmorgen om 1e middelen te beramen
tot onde1'8teunlng nn de gewonden .. II held.
lIJden m den oorlog tllallChen harer maJeeteii.
regeermg eli de Tranev .. 1 II ultgelteld tvt
ZaterdaI{ morgen Slechte 29 personen WOODden
baar bIJ Of) belegger, de eerw John Murray
wu Dlel In ataat om tegenwoordig te &!JD.IJJ
hurl(emeeeter nam den stoel In en de heer Kllh.1
L W V., sprak de yergadenng toe.

Later -De germge opkomst op de vergade-
nog wordt toegeacbrevca aan de algemeene
afkellnng door de Ingesetenen van 6e heele
zaak De afwellgheid VaDalle leIdende personen
m de atad WUAtop de JllJath.ld van deu be-
wen ng

NOU EE~S LVI T NESBITT EN ZIJN
SOLDA.TE~

Qlle8nato.n. IR Oct - (Reut.er )- Private
berichten van Hluemfur telll t,'otlen dat aan pre-
•ident Kruger In een tellliram, een yerelag
gevende van bet ongeval met d~n g..pantaerden
trem aan pre8lden~ StelJn, verklaarde dat 11I1t.
NesbItt en ze.eu man erDlt 19 gewond werdell
en dat de andere manochappen ongedeerd waren
Geen van heli 11'811dood ma.r alleo wlreo ge
yanKen Kenomen

POST NAAR BURGERSDORP

DE VRIJSTAATSCHE KOMMA.NDOS

GEReCHTEN

Burgerr!dorp,18 Oct -(Reuter )-Tengevolwe
van .oorstellmgen no de kamer van koop-
haodel lullen waarschunllJk schikkIngen ge-
maakt worden yoor het loopen van een po8tkar
van Stormberg op zekere dagen der ...eek ge-
durende de opheffing nil het .poorwegyerkeer
EeD aantal trollw., met spoor.egheden en
hllnne famlhe., gaan hedeD naar Storm berg

Mell segt dat de Vrustaat van plan lAallun
gevonnisde cnmIDeelen ov~r d.. greolen te leD
den

Er lA 1I0g geen bew .•gl 18 if.'maa1<td lor de
Vruetaatllcbe kommando'. aaD do zUldeluke
grenzen .?

Er wu gIsterenavond ('eu gerucb t ID Ah wal
Noord dat bet Bc~t~kraal kommando eer:

DE HOPE TuWN BRUG

VIJF BOEREN GESNEUVELD

Port Elushetb, 18 Oct -(&outer).- Eene
.ergadenng werd gl.t"renavoud In de Dnll nail
gehoudeo. met betrekkiIII( tot de volontlen vaD

de Prince Alfr"d GUjrd en hunoe gereedheId
om d,eo.t le doeD U~t karp. bOlldt ZIJOvader·
laod~he.endeo gce.t, zoo ver ~II het mOKoluk lO.
op Dit wordt hewcten door btt feit dat 65
Olellwe rekrIlten gaterenuond zleh bebben doen
IDechrUTen en llJl) man gereed zUn om Ilcb
heden avond aan te alultell

De 8toomboot nur Kaap"'tad nam 5\1 'toede
088cn en malldruvers met .,ch voor yeldelleDot,
en 200 meer IIJO ,"geschreven, en tuIltlIl In
klompjes .ILlI 50 venonden ."rden ILdlan
nODdlg kolonel BOERES ARTILLERIE TEGEN GEPANT-
Men betreurt algeme ..n tien dood van SERDEN TREIN

Gordon diC een der eenteu wu die zICh als g~
meen ':'ldaat 10 de PrlDce Alfred Ouardl deed
IIlscbl'JJveD.en stap voor stap opklom tot kolonel
lJ;ommaudanl vao bet regiment

Bechuanaland ziJde.
NIEUWS UIT KIMBERLEY

EES SCHERMUTSELING

Kaapstad, 17 oot -(Reuter) - Kimberley
_laagde er ID glSterenaTond een boodacbap
door te krijgen, ten effekte ab 1'olgt: - De
boeren namen bet telepboon station te Mod-

OVER GRVOTRIVIER dem'VIer eo begODD8D met Kimberley te pr&<-
~ ten. De aa.rd va.n bUlUle VTagel1, deden ecb-

IN DE LCCHrGESPRONGEN ter l08p101e bij den telefoon-klerk nntetaaD,
--- die we1g8rde te &Iltwoordeu De telegraaf-

Bencht la In de ltad ontvangen dat de hrog drud werd later gMneden. Een p;roote voor-
over de OranJerlYler hIJ Hope TowlI (niet de I raad proVl8Uln en magUljnW&1'el1 die &aD de
.poorwegbrug) eloor de Bntt!Cbe troepen 10 d" • boeren geadreueerd waren werden door d.
lucht ta getlprongen ala een verdedigIDI" maat- rlJu-antonteiten te Kimberley gemnden, en
regel De brug UI ongeveer 70 muien Yin De 18 ID beelag IP'nOIDeD en vormt thans een
Aar en 77 mnlell van Kimberley op den flinke toevoegmg tot den voon'llllli vnor het
boofdweg naar lutatgenoemde plaate De hrug ga.nuzoen beschikbaar_
w",a lteVlg van klIp gehouwd tegen een Uit Lwt Wehater, YID het Loyal North Lan-
gaaf van .oowal £50,000 door de KolonIAle caahire reglIDent, wwd geta.t _ TerkeDllÏDga-
regeeJ'mg tocht ~ maken lIIet deo ~en train

m de nchting van Bpijtfcmtein. Toen de
OORLOG88CHEPE:\ boereu hem zagen ~e"!D .pandeD. trij nit

___ en openden bom TUut ZIJ 1"I1tm1en niet mm-
In de baven van Slmon""tad hggen thanl der !Ian 13 schoten, ~ geen enkele deo

de yuf "alge ode oorlog. bodem. de Dor,., de trein raakte. De bemanDIDg van .den trem
II "':Jrch de P ..... /ofe. de Terrobl< ~U de Power I beochreel bet artillerie TUur ala W'lld en on-
i"/ Ue Pe.u/ope 18 het voorra.adschlP nn de doeltreffend. Lwt Webater gmg nog Dader
1/ I aan den VIjand, die een heYig geweerYUut

nare I op den trem opeode, dat bealltwoord w..rd
DE YOLt 'InERS met ooze lIllWIIlA De geroemde doelbetref-

feudheid van boeren gew_. TUut werd ID dit
geval geheel en al door deD ui~ tegenge-
sproken, daar aleohte twee of drie kogels den
gepanU!erden trein troffen, terwijl oue
maxuna raet groote uitweriI:inQ: werden aaage-
waad, daar Daderband YVZebrd werd, dat
VIjf boeren ea twee purdea. gedood 1raZ'8I1
en verscheIdene bOereII m ~ g_d.
Geen ~nkel lIWl 'aaD onze IOjde werd ~trof-'BD De pa.nteeMrein keerde _ Kimber-
ley terug seer YOldlUllloft!' het nit.tapJe.

Da leden 'an de verschillende "oiUIIher
korpll8n op het KUptlChe IIChlerelland, die bU
proklamatie door 'line excellentie 'IJn opgeroe
pen voor actle,.eD dlen.t, bebben hunne gewone
nenngen moeten laten "aren om de pItchten
van den krlJlPdlenlt te aanvaarden IId spreekt
dU8 'l'&lIself dat er 10 de laatete dageu groote
bedrlJ1'lI(held heeracbt 10 volllntlerlD'lngen m
yerband met de moblhsatle voor dIenst.

Naar Wil Y8rnemen lullen de piaatseioke
korpaen yoor bet teKen .oordlge alleen binDeo
de KUpllChe afdeebng dIenat doen

EEN ANDER VERHAAL VAN DE K1UAI-
P AN-AFF AIR.J:.

OSTPLOFFI:\OSHlDDELES Pretoria, via LoJ'8D90 Marquae, 14 Oot. -
(Reuter}-De tel~ ja ... de beide zijdllll
'VIllI :Mafeking nmield. Ret ltommaDdo nam
na een gevecht de ppuatoMil>de trem met.
twee muims 811 twee bergbaoJlll8ll. De
Bntecbe kapitein en acht lD&Il _rdm g..
vaarlijk gewond. Er..,_ s-e onpnJ-
len aan de siide d~ burgen_ De geYUlg8lll111
komen _ pretoria.

I.u een bUltengewvDe (;OMt~, pteren gepu-
bliceerd, wordt de mvoer van bUItelI de I(renzetl
der KoloDle vali de onde"olgende ontploffiDp
middelen verboden

DyDalDlte.)_ Gelatine Dyll&nllw, Gell,lute,
Matagnlte, Hlaating Gelatine, Oante, Stonlte,
Carbonlte, OllnDOtton, Potentlte, TonIte,
Picratea, Cblorate Midqrea, Fu lmiaates, and
PICl1C ACId.

GELD IS BESLAG GENOMEN.

De douane .utontelten hebbftn beslag gelegd
op '£150,000 mnntgeld II'Jateren met de mailboo'
uurbracht "oor de Tranavaalacbe regeenng.
0. klAten bevattende be, geld werden naar d.
Standard Bank yenoerd onder toelicht Yin eeD
ge_pend eskort vali het Legerdienai-korpl
met getrokken balonetteo. Het ondaden tU

he' piel bO de baukpbouwm werd door -
P'OOMICIIarIpdtprh ....

BEWIZBJ> ZW.AAR VlmLIII8.

DOOR BOEREN GELJIDBN.

~ ~_. 17 Oot~.)-&t
W'DI'dt ftrteId door Y1aohteliDgell die jaiat
___...J._ •. dat de bOemII te llafeldllg
- 1lJII. __.,__ t_..l_~tenagWIaPIl SÏJA ea _ groot 1'W1IW -.

GEVECHTEN BIJ M.U'EKlNG.

prwtoria via ~'Merqll_, 14 Oot.-
CReuter.}--Ret Tdtell tea JJOOrdaII ftII
Mafeking duurt vnort. De BritteD trokken
aiob teTUg in de richting der ated, maar keer-
dea weder ell henatten den _nl. Twee
burpn w6l'den gedood en drie ge1rOlld..

GEAlUlEBTEERDE TRANBV ALEBS.

lAdyunitb, 16 Oot. - (Reuter.) - Red_
lIIorgeD 0111 Il ure werden Peter van Breda,
ftlI Newcutle, en Joba Ba.zou nn Blerk,
beide TraIInaaIache burgen, ge_teerd bij
bet Royal hotel door de Natal politie, ODdel'
belClllddiainit van politieke miadadigen te
sijII. GeChnWade den loop van den morgen
_rden lIij Toor den ~ fSebracbt, die
orden gaf dat beide beeohaJdigdeD &aD de
militaire autorIteitelI JDOMteU worden OTer-
haudlad, OlD Tolg_ kriJgSWet te wordeo bo-
handeld.

GEVECHTEN NABU HAFEKIVG.

• pretoria, lila Lo,..ODO Marqaea, 15 :()ot.-
(R8aier.)-Bericbl werd desen avond ont~-
pu dat V8l'1Cheiden. scbennnlll8lingen beden
~ de waeteljjke grertl plaa" 1'onden, waar de
lU" _ noorden van Mat.ldOl afgeeDedea .....
Ef u J~ntaerde trein kwlUD uit de richtUur van
Rhodesia en opende TUur op de boeren die dil
bealltwoordd. i een aantal b1!en werden ge-
dood. Bet gevecht duurt nog ,oort.

EEN .ALGEMEEN GERUCHT.

EEN BEWEERDE NEDERLAAG.

eo_beri, 17 Oct. - (Reuter.) - Er wordt
!redal'lllijk bencbt mt vel'lChilleode bronnen
élat Mafekilli Vrijdag op krachtige wIJle werd
aaDpyallen door een kommando boeren, dat na
een DIll' lang p"ecbt met groot verliea werd
~.

[No'l'A.-Private bericbten Y&D and.re grana-
OOrpen zun hier ontvangen die .ht rapport
beYeeiiged eD dit wordt ook bevestIgd door ons
teJecnua Uit Lorenqo 1brqll"', dat heden ge-
pabhceerd 1I.-&ulw ]

DE GEVECHTEN TE MAFEKING
BEVESTIGD.

Pretor1&, lloa Lorenqo HarqulIII, 14 Oct-
(Reuter) - Een Iwur gevecht vOlld heden
IDOrpn ten noorden 1'all Mafllbng piu". De
"'pall .... rde trein gelOoden om de lijn te repa·
reeren opeod .. 'I"1lur op de komllWldo'., een
barger werd gedood en twee gewond. De
E.... l8cben hadjen m een tweede ge "echt
Bgewooden

EI!.N TELEGRAM UIT BULAWAYO

Bula .... yo, 13 Oct. __ Zellter) -.AUe gemeen
IChap met het ZUIden Ja afgesneden RerlCbten
alt de bllurt van Mafeking leggen dat er een
heTig scbleten la gehoord In die nchting. Er l'
leen bericht lot Dil toe betrelfende de lilt
breklDg van viiandelu"'h~en In de richting van
Tall. Alles ja ltil 10 de stall en bet land ea 00"
de handel .teat ltil. •

NIEUWS UIT KIMBERLEY

GEVECHTEN NOO,RD ES' ZuID VAN
KIM8ÉRLEY

HA.LF DOZIJN BOEREN GESNEUVELD.

TWEE BRITSCHE POLITIE GEVANGEN

OranJenner, 18 Oct.-(Rellter )-Het vol-
gende 11 een ye ...lag van de recente gebeurteDls-
Mn rondom Kimberley -Uerhell man van de
pohtle met twee oiicleren, warelI g".ta'lOneerd
te Rl1'OIrton road, 17 mulell Doord vali KImber-
ley, om de wabrwerkea te bescbermen en wacht
te houden over de .poorlUn Op Zoll-
dagmorgen werden le aangevallen door
I."en bonderd boeren. De pohtle viel
terag op de waterwl"rken ea III hnor<len acbOteD
en een harde ootploffing D.. booren hebbeo
waariiChUDI!ikhet 8poorwegstatlon en de ~poor
IUn In de Illcht doen 'vnDe~D De pohtle moeAL
teragtrekken In de rlchtmg van Klwhcrley
EeDnulpmacht YlU 25 man werd lilt KImberle)
Ir'l.ondrn en kwam de boerelI tegen nablJ
Riverton Raad.

De boereu W&aJdenweL een WItte vlag om de
politie te mlllielden, maar deze ontdekte de ver-
raderllike bewepng en trok terug De boeren
yerheten toeD bun bedekking eo opeuden vIIIIr
op de politie Zu vuurden oogeveer .o() schoten
eD tro1!en een paard dat door sergeaot maloor
Culhman werd h.reden. Een ander paard Yin
een IOldaat .tmikelde en hU geraakt. van zun
paard. Cnlbman beantwoordde beL YIIllrmet deu
.an 'I purd geraakten soldaat gevangen genomen

Een gepantlerde tram !png Uit nn Klmber·
ley Daar Sputfontem, onge.eer hen muleD ten
INlden vaJ:l KImberley, ten emde den trem
bInaen te hrengen dien men veronderstelde dat
genomen wu door de boeren hIJ SpIJtfontein
.. dinl De boeren heten het spoorweg "Igoaal
neer en bieldeu een 'nUe vlag op De macljJnlst
"ermoedde dat er lete niet ID orde wu eo hield
den trein dadelIJk stil. IToen d. boeren bemerk
ten dal han taktIek mlAlnIrt.e, kwamen ZIJ te
voonchun en openden vuur De aoldaten ant
woordden van den trem, eu naar men zegt wer-
deo een half dosUn boeren gedood Geen van
onle mannen ontvlug een ochram Dit Dienws
heeft groote yoldoemng In bet kamp gegeven

.IEU •• UIT .AFEIU.G.

VERDERE BIJZONDERHEDEN

VAN DE GEVECHTEN
RONDOM MAFEKING

HET NtMENVA~ DES GEPANTSERDEN
TREIN

HET GEVECHT TE OAKLANDS

De Aar, 18 Oct -(RelIter )-De laatete trem
die werd afgezonden van .Johannesbnrg kwam
h18r hedenm"rgeo aan Onder de pauagters,
.... ,een ,root untal Bnteche oDderdanell, dl.
1'erlof hadden gekre~en om uu de mIJnen te
WU.ea, lll&ar die op t laatete oogeobhk ge-
d_r'n werden te Y8rtrekken De po8ltle
yaD lederen Bnbchen onderdaan die in ef'n
tJtad mocht geYonden worden la bo~loo.,
daar de boeren ambtenaren OleLde yerphcbtm.
gen wlI&I'bU ZIJ zlcb verbonden badden om
beachermlDg te Tcrl",men un de Bntten d18
verlof hadden om In 441 atad te blIJven nakomen.
Met lllUondenng 'Vande Satlonale bank, lIJn
de banken allen geeloten.

Uw oolT8llpondent daagde er m een nummer
te kriigen nn de Sta,ula-rl and D.gqert .Vew.
yan eeD ~Ier Het bevat wat vOQrgeeft
een "enlag te "iJn van de schermlltsebngen
die de boeren hadden na het o ..ertrekken der
grens van Bechuanaland BU bet un breken
Y&D den dag op Dooderdag trokken liOO lIltge
IOChte III&IlIIChappen van de RII.tenbnrg en
:Marioo kommando'l, gedetacheerd Y&D de hoofd-
macbt nn ~neraal Cronjé, weg 111\ bet lager
te Bllitfontein en reden Inel naar de grens
De vliegende voorhoede trok de lfI'ene OT"r

op twee p...... n-de MarlDO afdeehng I')nder
PneraaI Snoman bU Ralll&lhiabam&, en de
RlUltenbarg afdeeilDg, onder generaal Delarey,
te RooI(I'ODd, neten "uien ten IlO?rden van
Mafekin,. Onse troepen een maal op vnande
Ijjk terreID lbegouen dadeluk de verkeen ver-
bindingllgn te verbreken .
De IIpDOnreg lIJn en braggen te Kr8&lpa n

werden geheel met dyuanufrt vernield en de
teltllfl'llf Ion werd doonneden.

Bet Marico kommando lnram eok IIOIld.r
teputaDd te Ramatbi&hama. Het Atauon wu
blijkbaar verlaten. Drie lIWlDen nn de Be-
obDanaland grena politIe, eea coutraciear ea twee
lpoonrerrerken werdea 0IIIrÏJI8d door de bar·
gen, p ..m sich oyer ea 'IJn no IIrjjg.pvan.
~ TerWIJl paeraal D.1aniy'. komllWldo
bea1C .... OlD de ..poor'W8JliJD~ te vernie-
len, OIIidek1e _ een 1ok01ll0tief mn tw ..

_ koaaeade ~ llit .. riCIat&aa
:: KafeIdnI _t hei. WUneIajjIIJjjb ao.l__ IIIIiIaJaiW ...........

Natalsche ziJde.
DUNDEE VERLATEN.

BOEREN KOMM:AND'S LIGGEN STIL

KAFFERS UIT JOHANNESBURG.

GlenOGe, 16 Oct. - (Reuter) -lIaIIdeiende
ol' advies van generaal Penn Symons hebben
blJll& alle vronwen en kinderen Dundee ver-
laten De gewone trem wae bedenmorgen
vol en een apeciale trein die op korte kenDlll-
gevmg vlug door het Natalsche spoorweg-
departement gel&Terd werd, vertrok op tijd,
geYDld met vrouwen en kinderen zoowel als
ma.nnen Ook waren er enkele IDboorImgen
en I.udilirs

Vele AfrikaaDder boeren van de omnngen-
de plaatsen waren heden lO de stad ZIJ
ont'V1Dgen een bedaarde wenk dst men hen
bever met zag en maakten daarop dat ZIJ weg
kwamen
Geloofha.re benchten omtrent bet mgeven

der boeren tranapoJ't..wagena ben.tip;en de
melding van gateren, dat de kommando'. nog
te Ingagane ZIJn. De voorpooten wareD ~r-
plich t op Ingagane terug te vallen, daar bet
g..hrclc san transport da kOlDlll&Ddo's belette
bunne positIe In deu marsch te behonden
De boeren bebben geen voér of mielie.., ('n
de tran.poJ't..paarden en moilen ZIJn vennOOJd
en zwalt
Er komen nog steeds. vele Inboorhl1,ll;en DIt

.Johannesburg &&Il Een groote troep gm-
gen heden naar Zululand over UmMlla
Dundee werd gutereuvond schooo gema&kt

van alle ongewilde blanken De gezondheId
der mannen ID bet bmp blIjft uItmuntend
en alle soldaten pnJMll de liggmg V&ll bet
kamp

MEER ?I.'1EUWS UIT GLENCOE

GlenOGe K.a.mp, 16 Oct - (Reuter) - De
Marine MIJn heeft opgehouden te .. erken,
ten gev~e van 't wegloopen der arbeiden,
en de miJD 1.8 tha.ns slechte onder oppa88mg
van deu he.tuurder en een anderen blanke

De opbreDgllt vali de Dundee kol"nmlJnen
lA vel'Dl1l1derd. De IDboor~en ZIJn bang
f::~rden en naa.r hunne wOlllDgen vertrok-

De families der blanken op de MarIOe MIJn
en Dundee kolenmijn IIIJD vertrokken te ....
men met de wttocbt DIt Dundee Men ver-
,..achtte dat de mijnen zouden ophouden
met werken en heeft vooMl1elllDg gemaaltt
voor de mlht&U'e en lUlden! autontelten
Kolen voor de troepochepen te Durb ..n ZIJD
reed. op het " ..ter 'VIllI I.udië teD bedrage van
dutzenden wnnen V&ste voorraad zal kc>-
meD zoolang de 'VIjandelijkheden het werken
der Natal mIJnen beletten.

P ..triouilletl ten oosten van het Iuunp zagen
heden patnonillM V>lll den 'VIjand Er ge-
beurde DIets blJwnders De heer Tylden
Wrigbt, bestuurder van de Dundee kolen-
IDlJnen, deed aa.nzoek om be8chernuDg bil
generaal Penn Symona, met 't doel de Indiërs
en lOboorlingen, die nog bIJ de mIjnen ZIJn,
gerust te .tellen

De beer Jon ...., be&tuurder der St George,
IS nog biJ de DllJD

HET UITL.ANDER CORPS

Pietennantzburg, 16 Oot. - (Reuter )-De
regee~ gaf hedenmIddag te kennen aan
het coDllté, dat aangeeteid ,..erd om aan den
!l;ouvemenr een plan VDOr te leggen wr op-
nchting va.n een mtl&llder corp;, dat eea
toe.terumend lUltwoord was ontvanp;en
van den secretans van ata&t voor de Itolo-
DIen Men Ja flink beng met 10 de .tad rt>-
cruten te 1VUlIIenen er I<lJD 400 namen op de
liJSt

EEN :l'mreW SATALSCB CORPS

DE PERS CENSt"L'R
Pietermantzburg, 16 Oct - (Reu,",r) - op

eeoe bijeenkomst der Maritzburg .chl"t,..ver-
eewgmg, bedenavond gebonden, werd beslo-
ten een COrpi beredene vmenners op te ncb-
ten, die 10 de streek rondnm de .tad ruilen
petrouilleeren, en om biJ de regeermg aan-
zoek voor bewapeIllDg te doen Aanvo.-rder.
en sectIe aanvoerden werden &aI1,ll;O!Iteld.eo
een &aDtal aan.zoeken werden dadelijk gedaan
en aangenomen. De bt>wegmg I. zeer popu-
la.ir

De pere cenmur 1.8 tha.ns, woals y..rkl .... rd
wordt, OJlII;eheven beb&lve omtrent wen be-
treffende ae bewegmgen der troepeo

DE BEZETTING VAN CRARLESTOWN
EN NEWCASTLE

PLUNDERING DOOR lUFFERS VER
HIlmEBD.

~~r~~=-=
.I;IlIIfIIIODtaa Urt.eliiL 0. .~oorIp........

SPOORWEG OPGEBRODN.

pretoria, _ LoUNIIOO Marq .... 16 oct. _.,
CRe::J;BerioIat il ook OII&_'" cw de
kOlll tell Botb. en Emmet deB .,_ ... -
&1IIICII.en Dundee m 0. JlIIlVIdrift bebbeA op-
PbrOkeD. ze. NaW ~. poUU- ....
sdG pftDPD. '

AU.ERLEI UIT NAT.lL.

Pieterman"barg, 11 Oct. -(Beater) -Kta_baal, mt goede broDDen dat kleiae klOaaPjIIi
boerea V&Il tw.. m drie lO bei diatriki U.1QtI
aankomen ftlI DJt de Trannaal • _ .......
op verachil1ende plu ....DlD dat distrikt 'I'in4IL

Sehikkinlf81! 'on gemaakt 1'oor de ~
YlUI de JUri .. ba,.. Kome GlI&td ea de Kha ..... _
1'_lIigmg, t;eJlende 1000 DIID. De_
IIIlD alleo goed bewapend ea 1lll.IIUIIl .....
eehuttera.

ZO'" uoellentJe de gooYerueur heeft in _
bllt!f aan den heer Boakena, voorsiter VIllI W
uItlanden comIté, te kennen rereTea dat ...
be.loMIl Ja twee hatalJODS beredene infaa..n.
op te nchten IU plaata van een 01lbered.M
_ht yan 1000 DIID. MaJoor Be&.h1UUl sal Mt
Oarhu dnaobement komU'andeereD l1li -;oor
Tbontycrafi dat V&llMantaburg. R.t lOlMI'
aantal maooea op de rol bedraagt 1200.

Het meerendeel der Duodee vlacllten...- II
111 :Mari\sbarg ea de llad 111 atalllp yol. Bel
hoepl .... l, het park paviljoen, en alle publieb
a!}oDw.n WOrd.D gebf1l1kt om de ~
pn te herbergen, vele waarY&D _ arm ..
De nood kluot boog.

Wanrich heeft JUritaburg bereik\ mei 1500
Natal 1Oboorhopn van den Rand, sjjDde de
aDdereO nO de troep &fp.eken en naar Zcabt-
land gep&ll BU het o.ergaan der greneen ea
het ~re.n d.r lxeren kampen WU'tlll"
lDhoorhDgen _r aDplll( en waren blil clallij
veilll( b10nen Bntech KroDdgebied 11'_0. n-
heer WarWlch heeft de geluk ...enec:hen tU eie
repermc en den eentea mm tater ODtTallpll op
bet w.l.alagea IIqD8l oDdernemlOl.

DE BOERE.N ST AA.'I STIL

lAdYUlJtb, 17 Oct -(Renter )-Pe TOCIC'-
poeten VaDde noordelIJke kolonn. da Y\jaDCIII
bleven glAtel'8D&til I,""" bil LUgapDL Er_
geen bepaalde bew8g1ng VIllI de D~
puMn

DE NEDERLANDERS.-GEWAABSCHUWD.

P. M. BII~ 17 Oct-(Reater )-Nederlall-
de ... Ja de koMDIe N..tal wODeode worden lD ..
GautU Y&D hedllD gewaar..mllwd, ~ '-
gevolge nn de v!J&Ddelukhedeo ta..m.n eie
ZlIld Afrikaanache Repobbek en den O....,je
Vrultaat eo Groot 8nttanJe, In walken oorlcic
het KOlIInkrlJk der N..derlanden eeDe neu"""
posItie opD....mt, IU Doch onmiddelljjk lIOCIIl
middelluk de wapenen mog.n op_en iel!
behoeYe yan een der belde oorlOjlV08reDde par-
tijen of die ual"~ren. Zu die dit nw&t.eto-
.taande dese waanchuwlDi doen, lallu ch
pvolgen daarvan woeteL lijden.

~
BET BEWEERDE VERSLAAN DEB

BOE&EN 'tE MAFEKING .

Durban, Oot 17. - (Belltel )- De KGIflIJMo
arnveerde hIer dezen namiddag en bracht_
aantal puaaglen van Delagoabaai. Een ftlI
hen meldt dat voor hU Prewn. yerliet bO nit
""ml officleelen bron Yel'1l&m dat de boer.
Mafeking hedden aaogeyalleD en teruaeaJarea
_ren me' yerliea "an 8 dooden en MD aanW
gewouden

GLENCOE BERICHTEN

Glencoe .Kamp. 18 Oet - (Reutar ) - n-
hlankell yan den liangatton aljjem_n wiDbl
• wamen vr<>eg delló8n morgen te Dundee_.
Zu rapporteeren dal III een kommando 1'!jf
muien vao de Na ,.tgatlOD mun bebben le_. BeD
deeerteur gaf IIchzeheo glateren aan een 1'OOr·
post oYer, en ",oeg nur bet kamp HO wwd
oYerbaodlgd Z!)O naam Ja WlIlia en hij
deeerteerde twaalf m..... den gel..den Twee
boeren werdeo KJatel'8ll te Dannbautl8r geur..
teerd, een wlnkel.an een blanke pIUDdere ...de.
Zu zeldeu aan de Kaffers. terwIJIllU aan bet
,InndereD waren. da. Natal than. TranaYaalICh
gehled wu Zu ...erdeD door verkennen 11'1-
alTt'Steerd en aan de cl1'lel.. auwnl.lten te
DDnde. o'·erhandlffd.

)turray. alll.mee." WInkel bil de St. Georre
mun UI door Kalfere gepluDderd eo werlllelel.

IIEVECHT I. NATAL BEIIO•• a.
Toen Wil bed ..n morgen vroeg OnM luurt

Kereed haddeo "oor de pere, yernamen wil op
goed ge.ag dat vuanddukhed ..n beg0DD8n w_
Ie Duod ... en L&dy.amh In Natal.

Vrijstaat ziJde.
\'RIJSl'AAT8CHE KO!IMANDANTEN.

Tot !iommalldant generaal van de noord-
o.telnke afdeehng van de oorlog.maeht ftI1
deo OrabJe VrUltaat II gekozen ltoUlmaadall~
Pnnlloo nu ElarrJamltb, die thana 'UO k.aru.
heeft opgeslagen te Van RbeeDeDI pea

Tot kOlnlll&Ddant-generaal "an de waetelijke
afdttehng II gekolen (.)orDelta J aOllen W_ls,
lid 'an jen wolk.raad yoor HooJ»ta:i.

Plet FOllne 111 kommandant yau t kommaado
van !lioreka en Bo.en Modderrlner en Jan
Jordaan no hel kommllndo yao Velnvier,
TaalboAchsprnlt en van twee wnken van Win·
burg. dl~ o.cr Bo.bof naar Kimberley 'rokkeD.

f)ORLOG:O;COM.MI~8IE8.

De .... earlllg van den Vrll.taat beeft de .01·
gende oorlog.comml8l0le8 aanl!~.leJd

Comml .... ·lut de beer'!D TCL Be"l.tedt,
C HW_Is en W J C Brebuer

Oorlogacomml.,'e de preIUdent eD de bee.....
C H W.... el., A P Cronje eo A n Roben.
(secretan! )

t'lDanCl...,le commwn~ de heereo J 0 Fra-
Ier, C W H Tan de Po.t en den th_uner-
generaal

OS.iANGENAAMUEDEN IN RA,sUTO.
LAND

Mll8eru 17 Oct - (lt~uter ) - Een aantal
Buut08 komen ou "an de gOlldvelden aan en
klagen bitterlok o ... r :le behandehng DIt de
handen der boeren ben aangedaan. daar lIJ op
weg van bnn loon, en1 bf.roofd w..rdeD Eell
groot aantal boodochappen pan heen en weer
tuuch~m den re."d6Jl!-comm .... anl en het groot
opperboofd Lerolhodi Dc lut.te 111 geëraerd
over het godrag Yan M""heke die neer wat.
moeIte verledeo Jaar 10 da 1tf"".etoe aak ,.er-
oorzaakte Mocheke dll! In bet dlStnkt Haha-
helhoek 11'0001 b..eft nocb macht nocb lD1'loed,
maar maakt VIIUde KoloDiaJe grenzeo gebraik
om o'er te loopen en te trachten moellukhed.D
te veroorw( 0 !liocbeke I broeder scboot op
en wondde ODlanga een der boodochappera van
Lerolbodl De ......k h..eft de aandacht van den
Bntllchen commlM&rl8

BAI'iCTULAS IJ ~ TOERT .L'iD
Mueru 17 Oet -, Reuter )-Er 'UD gedurtg

gerucbten dal de Buutoo zeer opgewonden IfJn
lengevolge Tan de bo.baodellDK der weie ",loch-
tehog Inboorbngen Uit de goud."lden, die YID
bun .. lIr Tcrdlend loon .un bo.roofd door eie
boer. n Andtlre gneveu worden ook beaprobL
Er be1otaa~ook ElCn'K~"DteHedeuheid door hei
(eli dal 'U door de regeerJug m toom wordea
gebouden Er 18 een duidelUk teekeD no QII. "
ruIt eli woede teg~n de boereu BoodlChappen
yan de \ ruotaatAche konamandanteD om de
") mpalhl" der Hll8Ul.Otlte .. moen &00 waar-
8ChIJoll)k DIet JO bUDzendIDi gealaqd ..
"erhaah r'at de Inboorhngen yerl..npn om
dadelilk yerpdenogeD te bonden en de uken
te bespreken ------BRIEVEN BUS.

Eeo correopoodent lilt Natal zeadt a._
ultknlpeel uit de Nalal T._ van 9 0ct0W,
.aarult blIJkt. da~ de ylncht.11DpIlliU .lotJaD..
DeIlburK opgeroepeo worden 0lIl alle tnforma&ie
te geyw omtreDt .. gevallen YlUlmillbuJdelilli."
De ... Ju 1Jwer r.et{i Dltdrukkelijk dat hei ClOeJ
to om er pohtiek bPiaaI Dlt te..akell door
be1 publiek lil Engeiaod teeea de boerea in ~
harnaa te)lIpJL Onse ~ die in
t Enrlacb achrilft, geeft -uns diepe ~
waardIlIDI ower deze JIOIUII OlD te ~
en de .... micldeleo .....",eud _ .....
moederea op '- -.ken, iD 1IIlb.terb be-
woordÏJ>C '- lrellJleD, da, wlJ 1IlJII nl lIie&
lnWIeII opD ID ==-==-====--

~BlJVama&,
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mmBEN' IN VOORlRA:&D

Bind-draad, Bind-draad,: Binddraad.
zet.eD. lID" h.. k~kO~&~..._.'.h..a-"U7_oeI.I, .t..~eJ.a. -,............ ,

1ll11111--raU, '1It-_raU, Ba" PII'I~ ."
BalJUIS.NI PlI_" ~ tit' 4 'III,

EN IEDERE SOORT IJZERWAAR.

Darling-straat, 10 en 12 Kaapstad.

Speciaal I

Ralbone's
Speciaal I Speciaal I

Hieul lauser Jachtgeweer

AfdeeHngsrau '" CtrIS.
J1'7 ENNIS wordt hij deze gegeven

.1\ yolgl'n8 Sectio 251 van Wet
40, H'S0. dat de 8chattingsrol .voor
do afdeelinz Ceres nu gereed J8 611
klaar is ;oor inspectie aan het
kantoor van dezen Raad tot op
ZATf.I!IW;, 2·) November, 1899, op
welken datum een hof zal worden
gehoudeu .té 1.0 nu: v.m., ten einde
eenige objectjes die daartegen ge-
maakt mag worden te overwegen.
Verder wordt hierbij kennis gegeven
voleens sectie 265 van wet 40 van
] "ti"!), Jat het de bedoeling is van
dezen raad op de genoemde verga-
dering- te leggen op en te heffen
van alle eigendom daarvoor vatbaar,
een wegbelasting voor den dienst van
het jaar 1 !.lOO.

op last,
HENRY CARSON,

. Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Ceres, 16 Oct. 1899.

Divisional Council Ceres

NOTlCI': i" hereby given in terms
of Section 251 of Act 40, 1889,

that tho Valuation Roll for the
Division of Ceres is now complete
and ojJvn for inspection at the Office
of this Council up to SATUBDAY, 25th
November, 1899, upon which date a
Court will bo held at 10 a.m., for
the }IUrpOSe of considering any
ob jections t hat may be made thereto.
Further Notice is hereby given, in
~I'IllS of ::iection 2!;;) of .Act 40 of
1889, that it is the intention of this
Council at the said meeting to
impose and assees upon all properties
liable thereto a Road Rate for
service of the year 1900.

By order,
HENRY CARSON,

Secretary.
Divisional Council Office,

Ceres, 16th Oct., 1899.

Toegerust met Ra,..bone's Speciale Jaeht-Yizi~ren f'U
gesteld op 1200 yards. Uitstekenqe waarde. PriJs'

£7 108. net.
P&tronen van alle' soorten en gehalten altijd in voorraad.

Hagelgeweren, Rifles en RevolverR, van Iedere soort.
Krult. Dynamiet, Detonators, Lont en Lont Ontstekers.

altijd In voerraad.

Colts met mgrootglu lUuljl Riles, 46/83 teg81 zeer nrmllderde prtJlIl.

BOLINDBR'S BBROB_DB

ZWEEDSCH E STOVEN~
Verandering in Prijzen.

TeD .,evGl"e van. bJJzon.de~ BohlkldD-
Iten. lIDe& d. Fa.brtll:aDêen..

Wij kunnen niet ge-
slagen worden in prij-
zen.

-- ----------

AfdeelingsrudPr ~ISAlbert
NIELWE SCHATTINGSROL.

TE:\ DE RS voor de schatting van
alle oproerend Eigendom binnen

het district Prins Albert-en ge-
merkt op de enveloppe «Tender
voor ::ichatting,"-zullen worden in-
gewacht door den ondergeteekende
niet later dan DONDERDAG,den 9den
November 1899.

De laagste of hoogste tender niet
noodzakelijk te worden aangenomen.

Op last,
D. J. DE WET,

Secretaris.

De Goedkoop.te In. de Stad.
Groote Yoor....aa.cl.. .A.lleGroot Mn.
BohrijrollD PrJJ.UJ.ë eD CatalOltW j

WOODHEAD, PLANT & o,
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

Gehoekte IJzeren Omheinings Standaards,
Span-posten en Yeldhellen.

Ons is verzocht nog meer van bovence-
noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de.
zeltde hoedanigheid als die welke wij het vorige
iaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, en Toestellen voor t' spannen van
Draad, tegen de laagste prijzen.

BoeB &; D
Burg- en Castle-straten, IKaapstad.

Caledon, Publieke School.
Eersteklasse (gemengd).

Eerste Assistent Benoodigd.

APPLICA.TIES worden hierbij
gevraagd voor de betrekking

van Eersten Assistent aan de boven-
genoemde School (heer of deme)-
Salaris £1 ~O per jaar, werk te
beginnen met het aanst. Januari
kwartaal. Hollandseli een aanbe-
veling. .Applicaties met getuig-
schriften in te zenden bij den onder-
getet'kendL' op of voor den 13den
November 1899.

Op last,
C. JOEL KRIGE,

Caledon, Hon. Secretaris.
IIi Oct. 1"<0.

Departement van PulJlieie Werien.

TE\"DERS voor de levering van
I \\ t'P Cupboards, Spaarbanktak

van het jJgemeone Postkantoor,
zullen worden ingewacht door den
Controleur en .4uditeur-Generaal
tot den 2Ii,té'n October ltllJ9.

Allo bijzonder~den verkrijgbaar
aan Let Kantocr van Publieke
Werken, Kaapatad.

G~'Cn Tl'n~ 'OQ{lzakelijk aange-
nornc n. j

JO~E~H NEWEY,
~oofdinspecteur,

van Publieke Werken.

KENNISGEVING.
DE heel' Grorge Ross & Co maakt

mits deze bekend aan zijn
vrienden en het publiek, dat hij als
vracht agent begonnen is en te
vinden i-, in de Takmarkt, alwaar
hij gweed is om goederen te
ontvantren.

Likdoorn.!
Likdoorn. I

LIkdoo ....
Wboo:ora Likdoorn ZaJf OIaat het. dood .Ju. ala1'

Met post geld IL JOd. _n potje.

HEYIES. !ArHEI ! CO., WPUU.
- -.~_._- ---

KANKER.
HET Ae:-iabGeneesmiddel wordt

steeds bevonden een onfeil-
baar middel daartegen te zijn.

Vele Nieu we Getuigschriften.

Adres Mrs. .A.E. VAN NIEKERK,
L;,lyen.'1tein, D'Urban Road.

Poo'talutdappeJ..1

GEREBDVOOR ONlUDDELLIJKBPOOTUW, speciaal uitgesoohte Excel rior,
Early Rose en White Kidneys, gezondheid gewaarb ,rgeI ;

aangeboden tegen verminderde prijzen voor de laatste bezending.

LIBERMAN & BUIRSIO,
BURGSTRA.AT 24, KAAPSTAD.

P.K. Bna l.'>i. Telegram Adres Liberman.

DE WAAL & CO.,
IJZERHANDELAARS

JUIST AANGEKOMEN

Bloem van Zwavel
•

-EN-

BeiDi~ Draad.•

De Voord.eelen daarvan zijn:
1. Alle behandeling beslist zonder pijn.
2. Geen Platen of Verhemellen vereisoht wanneer ons speciaal systeem

van Crown Bar and Bridge-werk wordt aangenomen.
3. Volkomen natuurlijk en voor 't oog gelijk aan echte tanden.

Gebitto YO .£6, 61. PlJaIG01e UittIUliDg lID Zs. Id. at
Patienten van Buiten in éen Bezoek Geholpen.
URBN: 9 tot 5.30 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden ge1f'Ul'borsd.

Dr. J• .I. RABBIS, (D.U.8.A.), D.8.,.~_:~

KUNNEN de oonpronkebj", echte Hollulbche
~i<t.k.leu DD Dr. O.P. JtJlU'rZ It

00., .-erLregeU wordeD bij de .m,. .s....,.,
Heynes, lI.a&hew • 00..

••• •• TA'D

"';J~\t~,,,,,,,...,,,...,,;;:.,,,,..,,,,,_.~~'!"~.,.,,,,",,,""'1""'~~~ ...~~~~

Voor Klanten van Buiten en
Winke1iura.

"

'Grootste in:~ de Induetrle

-, .." ".,..~

DBZB ILLUBTBA.TIB IS BD UBIUD AJ'BIlILDING VAN miT
"DEFIANCE" SLA6PKA.~ STEL

TANDHEELKUNDE.

HET BEROEMDE OOGWATER.
l~u t.w.b---enct.r-di ••

11 .u..~d"'hetde .......
--w.I KA ..........3A. _4tr __... It,-
Y~'1Iij ..-,-

HKYlrBS, JU.TBlIiW Bc 00.,
Cb.m' ....n, KaaDaad.

KENNISGEVING.

Aardappels I

H. HIES & GO.,
GrIll • Pootardappel Handelaars

Go.ii LOnden.

Het Pijnloos Stelsel van Tandheelkundo,
VAN DE AFRO-A14ERIKAANSCHE

TANDHEELING MAATSCHAPPIJ,
467 STRAN"D ST:RAAT

(EEN DEUR VAN HET WHITE HOUSE HOTEL).

Voor de Aclm1nistratie van Boedel8 en lfalateDaohappen VaD
overledene Pe1'8OJl8J1,Afwezigen, en t.I1~ ala
beoute1l1'8D., Agenten, Oura~ en ~stra-
teW'6n. De belel'&'1n8' van X&p1ta.al onder v~
.vu Vut.goecl. e.DL

INGEVOERDE POOT ERS OP DB PLEK
gereed voor onmiddelliJke pooting :-

per kiBt, overeenJwm.rtig kwali~t.
FranIOhe Early Boee, in prach-
tige conditio, goed uitgesocht,
allen in kWen van oDpveer
66 tot 70 Jbs. ... Be. tot 9.. 6d.

Koloniale E. Role, Duitlche Blauwen,
Foarballl, overeenkolJlltig de marks
prIJzen.

Deze cijfen zijn A.FGESLAGBN
PRIJZEN om den voorraad op te rulmen
en ruimte te maken voor BUTTON'S
ZUIVERE POOTAARDAPPELS, t6
weten: B. lBOSB, B.t RBGBnB, FLOUR-
B£LLS, MA.GIro., DUIT8CH. BLA.t7WBK,
SUPBDJI8, KIlIG 01'1 BA.BLIBB, ena. (Zie
deeentvolgende ultpn van de noteerlngen
1'001' Granen, Meel, ena.)

BET FEIT ALlJEEN dai een urd-
appel wordt ~ IS NIETS. Wat
nOOCUg la, il a. ln-roeriDi van ftl'IChe,
poot~van stlivere hoop kluae kwaliWt,
.. het III IN DEZE RICHTING dat de
8UTTOl'i'S HUN N.AA.MHEBBEN GE-
VE:iTJGD over de ~eele wereld.

O"thoudt dat Suttons AardappelI
met nt-kennil zUn ftitgesooht met de
har 1,G dat het de nivent.e pooterl ziJn
die l8lJ. met mogelijkheid bn verkrIJgen,
"' .ala 't geval il met onze ZAAI.
KI JiLI.B8.

OPGBRIC2T 1aaa~

TlGEIWOOBJlIGI AKTEVil OPRImmlG V.lS'NBSTILD DOOI 11T1 TU
PiRLIDJT, lo 17, laa8.

KaD~ateD.: Hoek van. '&'4""'7- eD
'Wal_ ..... t.

(INGANG WALESTRAAT),

.KAAPSTAD.
Allndeelhouders op betaald Kapitaal
Reserve Fonds

.... £21,000 0 0
71,08710 0

DIREKTEUREN :
DeEd. heerJ. H.HOFMEYR, voor-I De Weled heer W.. - MARSH (De
sitter. heann :Marsh en ZOOD).•

De Weled beer A.DRl.AN VAN IDeM~~ h8ll' .A. H. PETEBsD,
DER BIJL (De heeren Van der De Weled heer C. H. VAN ZIJL
BIJl en Co.) (De heerea Ve Zalllll Buiainni).

A'" Personen die tegaeren de Execute1lnlkamer tot hlllllle Exe-
cuteuren, Mede Executeuren of anderuinl MIltelJtellen, kunaen baar MIl
stellen en nomineeren eenvoudig onder den titel ftD lO Blt801lteuabaaer.
in Kaapstad. . ~

Aanzoeken voor Leeningen, onder SecurlteJt van Vaatcoed,
tegen de loopende rato van rente, zullen dqellJka cedurende
de bezi(rhelds-uren in behandeUn(r worden .. enomen.

AfHel.... Fruarlll'l
WAARDBBRINGS LIJST.

De Kamer Administeert Insolvente Boedels dOOl harea
Secretaris.
J. H. N. BOOS, 8ecretaria.

g'BNNIBGEVING gescbiedt hier-
Jl. door dat de nieuw.e .waard~ eeh. 'uga D
lijst van alle belastbare eigendom-. .
men in due.~liMn~ ter inzage .. ~.'
ligt ten ka1ltore~validen Rud. voor • •
de inspectie TaIl~.'· ~.aai'B,JJeWODel'8. . Buitenbanden, Butsen,
en huurderi. en _ de Raad een "
Hof, ter besliasiDg van objecties Re{>arabe-benoodigdheden,
tegen ~lD8lde waardeeriDg. sal R bb B
houden m de Hofzaal te Fruerbnrg n er and, enz., enz.
op Vrijdag 20 October, 1899 te 10 . '
ure 's voormiddags. OM u te verzekeren dat u het echte artikel krijgt, ~j{t of ft!'.

Op laat, voeg u aan ons adres, en vraag naar een T&D 0DIe boekje& te AD
, B. L. BOTES, about Dunlop Tyres." Poatvrij.'

Afd. Raad Kantoor, Sects. De Dnnlop Lnchtband61l 1aatarJtaliJ, z.! Beperh
Fraserburg, 19 Aug., 1899. 60,Strand Straat, .

Port Blbaltetb lloOtUf SpoorItg, . KAAPSTA:::>.
~~

& CO., BEPl!:·BKT

•

PORT BLIZABIrl'H-HUMANB. WIENER
DOBP SECTIJit

GROOTHANDEL-IlIPOR'tEORS

EN ALGEMEENE KOOPWAR£N,
Hoek Véln St. Geor~straat en Dook Road,

KAA.PSTAD.

AMERIKAAHSCHE ORGELS-lt. WAlUQB • 00. 1Ieb_ al
-ftilllll ea --'pide 't'&II

AlUIBlKAANSCHE ORGELS
Y" de bIIIe lII&bn. ?:ij biedea <*e .

~"l ,.. JaeeprfJ-, dMrldj bIOa_ _
lijd ••.lInell' .... WOrdeD. V-am.de ....._t ea __ J'IiItera.

Re W Jl.R.KJIaR .. eo..
ft BU~. 'Ill!ITAD.

8UJD.AnI· ... ylCll.
DlUDLUD MAtt,DIII1T-4IOAITl£ MAIL- Maat........

'''' •• IIIW II&tIud 11& illPua.
Voor Vracht. of puaage doe -"Ilo

lOek &aI1 d. K.t.n~J'8Il \'lUI de U1Ii Ge
Stoomboot, Kaat.chappii. .A.ddflrleyn. ....

• v.... x.zJ1W
KONIKIWU .A fLDI.D8T'-_
UIIOJ ~!8OWlU: ~~~. ,
DE JWl·.JOOteD ~tac:luppij v~:1,
. tnk~en YaD xaap.tad JIA&C EngelaadJ

na lIadeira, om. den andenn WoelUCUtt
tea 4 tuu; JUD., aU oader aanlcggende.

lfAA.8 DGKLAJrD.
10~ ".-)fooR Kapt. Tnol<.
t Odoka=-8IlITON (Dubbel Schroef) . ~"',

Qurl'tJl.
11 OaIio__ SCOT (DIl~ 8chrod) X~.4

Jlono..

!lÁAB ElWE' ..AJIL
GOrJlD.ttbeI 8cbroefJ KapL NSIU' Jl>. 0nl!"

_II October.
$UZLPB (Dabbel llehroef) Ka!'t H .un. ~

"- lJ Oct.ob.:r.

sea ftD de Maatachappij', mOOIe Stoom.
boot.ea al 80UTH..A.lLP'" ~'ON verlAteD"oar IlAKBURG, kort T. de aanko_&
VUl dele VajJwtoomboot- ID..

BET01JRKAARTJF.s hur E:-;'GE·
~ P.Dgbaar Toor zes 1d.a.uden, wor·
d.. ~ teg8D 'An Termindering aD
10 penleIlt. ok t': ~bbel8D PlUIlIagepn}s
BE'l'OUK 4T.JES Daar HA VE:-;'S

lap ~ Kl!ST wOniea uitgereikt voor de-
~ biIIlleD Drie Kaanden per de
Vain. of de CaatJe v.,...bappij StooR-....
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JTTER,
'beronlcJe Xrt I a.
CRIGBTO......
eKoloDie. ~t%IID_.OW
i ..Dur ns. ab
de ldaUeL
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jrieD
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A. FIEL~,
19Oh~

7amber.t;,
uw. P01Tu.rroo.
lat, Kaapstad.

:: OOGWATER
ndcreu na.-die'.
•ouea d,", .. de .
lo. _dor 1JCIMIIId -

'HEW &: 00.,
Kaan.bd.

iEVING.
ma van Ga&.
DOg te.ada te
.raat, JolumDil-
als Voorheen ..
en coaami8e

goederen ..
nde Ha.." of
gezondt'D hebbea
>pzicht i en __ .
g na verkoopiac..
aan boven aIJen.
l~t.

goederen ge--
)X 4355, Johan ..

G.

i:~p, 11:0111'''''''_
lr ,. DOlf hoop 90Gr ~

>lllarlne gwbnilt. ...
00.lAad I_'''''
'YKS, lU.TTU'"

"'OOIPiaMa.

:HE URGElS
Co. hebbeD Il
'lUl

HE OBGELB
Z'J bledea'- •••

!jJ oinD8D_ be.-z:JeJ.
I. \'enchlu..t.~

~R.tI eo..
r. ·~P8TAD.

AAHtcliB
)(AILDID81'

.er Lijn vertrek.kd
a.r Landen om dm

4 uur n.m .• naar
te SlUt Hal _

op de bepaald.

}ELAND.
uiTLE. XaJá,. U.''
:.-I.!lTLN, 1U.pt.. ••

&ngelud na III

'''gc doe 1DeD. ...
u van de u.; OIl
.J, Adder1eyw......

L
'L....,.
HAlLDID8T'

tUJ.T8OlW'PU:
,BtTl. ~,

~[a...tachappij vep' r+J
,tad na.ac EDrlaDdJ
oderen Woe~
Ier aanlc:grade.

&LA.lfD.
rT'lO"
,,,,I Schroef) • _ '

<ol Schroef)

.\K KNGK' .oIJfI'.
:-i"I"" .»I, Qnge

1\ 8.1" IJ .Aact., oase-

P'J S mOOIe Stoom·
J pr :ON verl.ateD
T... de u.nkoma$
Jn.
S hlUl' ENGE-
C~ M~ nden, wot-
vermlUdering vaD
"jen Pasaageprijs.
, naar HAVENS
Jl tgereikt. YOOl' __

Munde.n per d.
~t.achappij et--

:\otlllen nill eene \'ergad&ring TIUl den af·
deelingsra..ad ..an Horhert, gehonden te
Dougla. •. op den Ild ..n Ootober, 1899.

T"!;ea"·oord.g - IJ.. wel.....!. heer F. W.
ReynoL., CC en R .\1., BD raad.!. Yoo.ng,
Holtafuul.SeJl. Cohen, Ueldenhws en Fa.ber.

De notruen van de laat ..t,e ..ergadering ...er-
<wn gelezen en goedgekenrd.
Il" ,ecretarL' ra.pportoorde, dat de rut-

staa.nd" bela8trng tot I~!li W1I £52 Ii.. 8'd.;
1889, £68 11•. 4d., 11399, £496 IBs. Bd.;
overtrokken In de Standard bank. £75 lEi8.
lid., konta.nt ID handen tot op SO Sept .
£5.~ 7.. '

Raadslid Coban rapportRer<w, dat hij den
BlauwbOllChpan. weg )!elnspecteerd heeft tet
aan den p-en... an den OraaJe Vnjstaat . en
dat hiJ dien lo een ze.". .Iecbten toe.<taad '-
vond ... n zou aan de hand 1I;9\'en, dat de raad
OOI'" <om Olet te boven ~de £10 zou 11;....
..en om ""melde weg in reparatie te houde.
voor oon jaar.

Een petitie werd ook ~eI""...n van 001&.0-
tUl,l(b..taIeT'l en lInderen III afdeelrng no. 1
om gRmelden wpt! tf' rf"pareeren.

M de Kock dl" dA petitionarissen v"rt..-
~woo!"disl:de. zf>j1;t dat ~omeld" WOlfl: zeer
v....l .:ebrUikt waTdt. daar het de hoofd ...Olfl:
L' van Fallr""mlth, Phllip!':':'lis en Lnck-half.
en ook womt hpt !'Toot.,iljks gphrnilct deor
mf'n.rben In dit di,tnrt komend" naar het
'poorw~·.tAtlOn te Belmont, en ..erzoekt
""rh,,>di~liJk da t cl.. mad hun verzoek zlll
toe.<taan HIJ z"ld., ..erder , dat de raad
~N'fl 1l"lrI IUln W""::"lI dIe mind"" in g..brnik
"Ill. 11IJ\'oorl"",ld d..n w"'l< van SChou ...•
fJn\al naar Hopptow-n DIP WI'1r W~ e-erst
d ..· hoofd", Pt.!; V!lll Hoppto .....n naar Kim}-w.r-
lp,'. maar ,NI"rt ,I., o!>"nlUg van den spoor·
I rplU naar K IRIbPrlpy wordt j!: .. melde "'Olfl:
.I<'('ht, gphnllkt door "..ne familie, en daar
rif' nuvl .:,,1" np du,,, W''Il 'pa.nru...rt 1>PIlOort
h'J nok I",t. lp ti""" """ d"" flf'lmont Blan ...·
ho!."hpRn-w.'Il diP 1111 N'n.. '<'er helallj(Tijke
"p.g 1<;,!ZP" ornpn. ,,('(h·rt het '\pooTW~tation
gphouwrl ,,"prd tf' R(~lmont

Raad.hd HoIt.hau ... n 7... ,,1,·. dat d,,7." ra,.,{
van 2'E'vOf"len 1'\. dAt dp' pt"titH" nipt
T"o4!:en<\ wpt I~. pn • d.lt di' Pf"tJtIOIlAn~Qf>on
hH~r8.8n volrloon hUil ~pr7.o(·k nipt tOf>1.!estnao
kan worrlpn

Il .. hN'r Kork Irok ,,,n p<'lltif' lenlll
~If)tpn nat rI.- 7..Ulk fll,,'t hf.trpkkln~ t.ot

hp.t h~tp-hn~.whJt' on"rot ,T tot df\ll ,oJ~pn(lp
\f'r\!:1-(If->nll~

F:.. n bnpf wprd j!t·lpz(·11 'an ripn h~r A .r
\r IT,lL.. ""ann hl! de· nanH'11 ,an zlJnt'l hor-
!lIon gppft ,oor }wt .."hut tpo "\ta~e",knjlpn
D,. oorgpn 'IJn .John <;tark. '-"n Kool.kop,
("n B~\r"'fHj (;pldf"11huJ .... ~.ln '\;"lUwpoort,

F,f~n C""1f{'l11.urp ",lil hpt kolonIale kantoor
""rd rmtvangpn mf>t h(·tn·l\kln~ tot Vrll-

'whl,ld,n~ v.ln afdf ..~I;n~'r,lad Pil municipale
hf'IH ..t Ille: 'nUl kr"rk- pil ...dloolgehouwoo. en
tJ:rondf~11

H, .....lotl lt dilt df" <:',,(·r~·t.ln... I)(·n Qnc1f1'r-kol~
nl,.I"1} 'f>f'r .. tJln, t~ kfl'llol Il gPVf", dat df'7.f:'I
r.I.,d I,,·, "'·Il>«'h.·hJk .",ht d.lt k..rk- en .chool
P'1C"t'nrlommpn vri Jl..'f>">-( hold!'n "l'"OrdPD VBD hP-

11\1tnj,{I'/1 1111 Vra' Il...tJn~pn pn (l.tt hpt dl' g~~oonte vnn rle1.p

t I IJ dIl t"'f r.lad \1,b. om f,!(·mplt1,. phl.pndommPn VTlJ to
'.1 1 hflllll"l1

B+n..lntl'n rl~lt prrn'urr'11r n~ ge-ll\.d wor-
d., flltl nil+" lIlt .. t .tand., dorpqhf-o;otUllT bpla~tm-
1:"11 111 ti' ,'orrJf>rPll

I I ,1. ...~ll!]K~ IlP\!tII,' 11 Wa.lcU, Lll,r)t" 21) Oct _(P"'''' tplf'{(Tft.( )-Rf'den wprd
.. ,~l] J .....I,l'le j ·(Jr 0 l£~ 1..... I,~t over rt ...n A"'cPikf\"n-chpn hPkpr D..

,,\· ..d liet jjlt.·U0401 ""oli blUr II'OII'Tll' 1'\ w('In h" .., tw,_-ien \,-iAlni!1 tl'J.,'t!nrie
j! \ ntt"J.lj~t'll ~rJJ"rT ,\.;. pe beh'r hill" ct"- I" Aml'Ttk_

1'111.'1\':'11:111 III \' liFT IS GEV.\ARllTK EE:\ (OUDE TE
----~ '-F.H\\'.\ARLOOZE~.-Lo~ont.~eking i..... n

I Ilr " r) P.· tr"~pell VRn rl~ gevaarhjk.te pn noodlott.g.te Elekten.
t,,· ,.:_ • 1, groot., rUUfl)t'u ZIJ komt altijd voort UIt de ~evo~en van E'on

• Ih: uur ll!1 Hpt t:'l'oKIt.Jron koudf" Chamherlatn\ Hm"~t Geoee.clmJddei
l' l III 't- Il .t.l.btt:r thloue 7..a1 spoPrlJ~ eE"n koude zeneun en mli.'SchlCD

"',~ ~1 f"IPn aanval van lon~ont~tAk.ing T"oorkomen.
'.' ,.. H ••t I< werkelijk 'peels "I 'roor dat doel g.,..
..." \;" ~ ( r It'rl 1" bOOolpltaa.l maakt fOn 1.., bek~nd ~~wor(Jen door .ijn gene-

''"Il"n over eea groot de..1 van de beAchRafde
II t' 'nl " l ...dlt'Jdrh· 1.Ich De .. ('rf>ld Het werkt leodfl'rf' neiging vaD een

k"ud .. tolt loni(ont.tekmll: t"I>(.'n. Kunt u
HD koude l'enraurloozpo W3n.neer er zoo '0
vertrouwhaar !;!eot¥ ....muil I ~OOr ~n pnkJe
urkrl'l1pn kaa ...orden 0 Te koop bij alle
wmg""",.. -P J. P':+ .. r.en eu Co., slgemeene
"P' ... ten.-(Ad ... )

1l1.IVOE

ol' •• " dan men rlD.. 1Id" W•• dat ....
,.' , _ . ..a Ilroot .. Da&IUlrljjh ....... I11III
,n\.I"' me n , dit.. IU bo... DCbeD .. .-..ter.k\
li_drif u

I"" o"d be,OIlbet!le ..echtcloor_~
'I)!~ v an UIt de ".rt., maar toea OD .. troepo
, .,,~oo,"e .. nrukten ..il"l bij lIII8l op l8De
Loo -,. "" ~ t~rug.
" ,e u,·.1 b-g0tl toea, en de UtiUerie

,,, •. _I"go' -net d~ kanoa_ na deu 'oiiaad.
!lw .:,,<1 - erborgen •• rea eo me'liDiheid
• , " u ,...diend de kallOllAÏen 1NI'da ......
",.". 'r"" .""",n ..an Lonne ai~ .......
.:" 11, rar ke.-rd ..n t ..lkeaa tel'Uf.
jl .. ' her laat ID den lDiddac .... went ~

, .n-r .I.~de infanterie aanYa) plllll&kt. Da8
u' , ,I.' vorru aan ..au eeD k:nchtip .... va1
r-' ,. . i' de linker Ranlr:na deo "ijaDd. n-
I' r .. f, ,,,,jde van deo recbter but, eD rior

ko" ,tehung, eent beai. neaeDd.
·tef k- 1 hOOien gn,nd Mbij de linlr.er

, ,- ,. re • n daarna Iaap den l'Uf na
, '1,i<ruJJ)<'nde.
, . 1 t r. k w'b ..oor de.~ aan ..&! teMIJ,
", : d,.· ID dese ludellDlJ8Cbe beweriDc
..... d w ..... zeer groot.
.-, en ure .. r dtr ..kte uo ..&! werd door
"'r ~dll"i<t up d.. rech&eraijde ..... de

" ,lrII' ".nJ eo l"U.Ir:te apoedig ala.,.
I.." r . • 'r ""U zeer IIvk. poeitie mu.
. I" il ,rdoekktgate "~en, ten

II ..'" I"'" Iil'IO:1l1 me t een groot pwe1J yoort ..
r," ~ Il '1 t"t~lol ...r'(tJI.A1Jd8 zware Yer~ de
h ~ I '.', I 'IC ve r over de. eD boonnen, Wltf'8DB
e- !I. I' • naiuen ]Ul!tt toen het berou dODkw ..

Ir
,
1,1 1

'I.~' .,' ·I..or onze maruochappen doorloopeu
• ,. ,. rU' eil k hpperig, eo het oeID8IJ er .....
lo" c' tuauhatugv verdedigiocwu eeD poot

" valer ie die door leneraal Freoch
•• I Je uite rs te tiaoken der poeltJe ....
,_.1 ..... 1 ..... men tnsscben 'MnÏieo der ..Iuch.
I .:. .1\ brachten hen, aoo1'er WU thAIIII
kj " v ernëtnë n r.an~leollike ... tti.zen toe.

,., ree Wb:t, ...u bU het ge ..echt, IIUI&I'

• " m-b me t met de echiltkiDr.n ot bet
". ~ena",,1 Freeeb, Kolonel Iu Ha
, "'rde het hevel o.er de IntauCene.

'" ••. ..0 bet hoopte belane dat de" ..
.IH werd toe~bracht. daar het b&-

. I,' ~e "q,.t.aat""he komlll&Ddo'l in
.... , kil noord ....eeten ..au Lad'_ith
." vlen De !voad en de a.cbt waren
,,-er e:J zware re..('ens Ylelen gedufeDde

It'' • A.~

) Hl T...I h\~'ren werden ~evangen genomeD.
r .,. ,. .;-nerul Kock en kommandant
I 'r " ... n .. 1 .. erd dapper uitge .."".d

. IL"" 1,,,<1." (;,,,don. en Imperial LIl(ht
1- e, ,,'r aanv.1 werd gedaan met groo
j j,. r n~t Ot"vonshu"t! regIment. OOie

, " - 1 g~I'Ublic.,.,rd ...ordeo .oodr..

j", werden naar Lad).mJlb ge.
. ',laai treinen en ...orden gOt>d
Iret .t.dbui. en ID ""a !rerk die

h')'p,tul Ingencbt werd. en VOOrbel
, j .:.~ ... hikt I'"

II hf 1, I, leu. ~ 'Kt'rd gIsteren door de
l'I.eb')·.Jfdk()loooe der boeren aangeval·

"JL' tr""J)<'n belb.:u .. eb ID potIltl' ver·
Iln~~dl"r ~ener:1.1 Yule voert het

IJr : ,e-tanJ I' TlIet gebeel dUIdeIuk.

"" HF.T l.E'ECHT

_ullth ~2 !Jet -(R~ut.er )-In.lullende
,:',: II0-.... cl ,< met de Gordeo.o te Toet

r' r il:'. l '1 ~~rN.:heldeoe otficleren ~e
II e' :le j raio( der o/ticln"n en man

'-[1 I'l ht'" I.{t""ê('ht WilS prachtl'{. De
,r.', ,~", .Inel( het naebtle~er up de

,. I, ~ I Inz. ~()rre~p(Jndent kwam met deo
~t 't.d., tr""ll.l Jh: ter ffiHtdelnacbt onze

:Di ·lr..~ht r cD late-re trew bracht. 47

'·el. 'cx,htto ."er bardoekkl~ Vrotli{
- l;; tro!cken ~t:'nl~t:' boud~r,j~o hunner

:1.1.1' j •• I~~t:rlild.t:' W~·:; [Daar werdt'u door de
'"1, l ,." t .!eli:eerd en '51n~efl na.ar de potutle

... r"s:, Jt: md t"e:1 bl t r. werd un uDEên cor
. ... _ r..~., t "erbaalJ ,Lll Je bueren order. baddea

, • ot l lf) latllo{ ml 1Il:t:'1 I lo( tt' hl,ul1tm en dan
~ 't:' it·kl.. Jil' J!'r 1UI~rt'P"'nl~ t~rug te trekken

U • re'] l~cn lW..t.re verlteleu la gedoodeo.
,~\Io le:l en Ij"e\"":t.!lgenen (4)k hunne kaaonnen

\1 If, EF.\' HERll HT

1!"'Illtb 21, f),t - (R~uter) - Dezen
:J ~1t.[J el~'5r,lf,·t"'r~ O"Le correMpOOdt.'Dt, verge
(,1 .. In: eeu ~tt:rlLt: ma:bt van alle wapenen

..I lt r '... el van g~ut'!'aal French. dw tJe:l muien
11 ~.... tit fJ weg naar LJund~ illn~_ D&ar Elandl'l'
IJ~ (.. ~ aar dt! hoeren etll trtHll hebben ge-

Oe \'[110,1 .. erd op gr'YOten Ilt.tand ID

. ,roePJ'" gelie!. ')nLe patrouille. rokteo
-.fIUts t!ll m"\.d.k.tt:'u tw~ ,gevangenen \VII
. tien 1ll!!I"o Uit lang' de .poorwegllJu

- ,Ij I Wil !1tdtueld~n o:ltvlDg de generaal
+-' \ 1 t van J~ (J' énnoOiog ta Dundee. .Alge-
'r' Irudheld .. erd d.mr allen gevoeld bil
•• ' .P • reu dat generaal "ymon, doodellJk ge·
.. iIO'·' -..;" ...

;) :l.tIlu[loe keert terug naar bet !tamp un de
-"I{'-U rt'~13t tt vallen

,1 ' Ijl t)PTRUKKE:S-

-'n'tb 21 1)('( -(Renter )-On~e cDr
I·· , tele~rafe"rt -Ik ben Illet de kolonne

'1 ~ uur vptrl)k De Llgbt HurlJe UI &an
'''l dt' d~ g~paDt:jdrdtj trein en ande
tIt:': lIluid6D de kanonnen en cavallene

Li :. ',,,k"'7' de Oe tl.te batteru en :-<au,1
it'"' Il.-rl~ t:'n ten -'Jt' treln met lcfilDtene

1{1Ir;j,W r) )m kW,l:t u~er twee De boeren lIJn
~krkell rl,IIJ Dllar den top waarvan d~
II ,r_e ~.31 D- .oorpo"ten beboen
"n,,' 'I !.;('t:',\J ......"eld De IDfanttjrIc "an

, trhlll:W ZI)1l uilgelitapt, en ZIJD
'" I IJe L'gb, [jorse do"n de beklim
,. e' T .. e" t rOe""n belJben de be

.:. Il~M\t.k~ en )0.l234j":l~ergewe~r
r) j ...u r'lild. eli ter IlDkerz!lde. tm

"'e' t fIld ~ra.:\.IIll" Eeu vllfde trelU met
~ J lj ,r aan"t-klHlltm ~,=,t ~ wal{erl.!~

Jh· t'~kid~'lll L&nclt:'r~ JM VILlI La{~vl'rnlth
net '1::.", .\!Ii\lUl Clj met d~ :!l:of,lc

',J ,. I,... I ....an rnaJuur HlewJt.t
LJI .{...~ ,{l]tH1 eD het tU\)f}df I li11

-,

.. . "If f It !l[.TZ' I\'DERHEDE:S-
,Jl \' \ \:\\'.\L.

\..\:"\

,'1, ':1 IJ, -(U~uter )-Oe g~h""le
"'o,,"! ~.li "'(Hl punt IU :i~ buurt

• , ....Prll,· ..tatJOn om dtj boeren ~tol
vlllcl, tip to ... !) rand omtrent :-S wIJlen

r"(. I... \"au ,It' "'~,orw~"lInle Het I'"

II
J.•

I ,r Jl) 1'01 lt" ont"napptll Lilt

dt'r J' rt:'ll te EJand~la.agt ...
.H' !l ...rlt. w,.,dt u"er Ii~t .lg...mt"'tHJ

• r ..... ' tt: l,I[,

-, t" " ,; Ju"t vertrul<ken. gevolgd
I rl 'nl~1 lrJ{allterle
.lI,.:, lt 'I It:1l(~t!U dat de UltSJJt.a.{ van

I, IJ lf.,j~1 Ilh·t ann Lt'd tu i:CI!J

',.
I "

" ", [u I 1" '4olk ...r I':

\ I, "1, I' l'lr I't.ltll.\fil rZI:,'W,
\ I \ .\"1;1."

I.

•• rIl' 'd

tI 'll\\ "'f' Llr"rl

I·. I. "
~. II _ \'fr Ir .j .. ;.,.,

\. Ij 1\11\ I,1-

"
I I'l L<ln I lj r t ..'lt

r lh:IIJI1/Iltl.d, val, l.. I.~I Llil
\10 L· llt':- Level '<Ill ~tJllt:'raa.; Kod,

'~1!.111.1llP~[I t11t' kl 1-,llpl!'llaJti,(tt:l

\0. 1" T t-'U uok rl ... Jlll)ll\\ ...r"'tH!'I

"-

~ r ... I

~I rij rHr \t I.. n.HI ~L(tJ'l~ll.
I 'I 1 II dIll w1l"1l t rl ~- WI 'IJlj,,"

Lo 10,' II. t .. kt
\'a' dt- Imll"fjlll LJwlJt

\ . I~ Ufnllt.·rel.l l1,I, ~t: wouJ, I

Jha ..,.
_knil II! de bv,," "tuI
lljile. na m.r...a_- II!"Jck dat et' ... , .. ubt .. Dauclee .....-.......
De bHr N........nn de Dail, G'.Voaidc, ont.

d.~ ndaDt Koeb .... oDd op bei .. Jd.
Bij hlIII. bei be ... 1 o••r de boer.. ea is áIlda
_ledea. .

Da ~n ••• Ileien ricbtt.D _ poooCe
altclat'Df ODdet' •• teroatl'ekkud. boereu ......
BClDClerde. .......,.0 "p pllOlMDook--__ ea t_tee_ ' .-

_~-> GOnIOn ....... dat htt bo.rea 'fUlU' ....
... ~er _. dali d.t door beD dOOraJWtUD te
Dupl. Een poote proportie der "lBCtieren ia
pkwetat.

LIJST DER GESNEUVELDEN EN
GEWONDEN.

.V.n de BritllCbe lDilit.ire aatoriteiten hebben
w\rde .'I'Olrode hoocI8Cbap OD'~n :_

anuba", 22 oct -!Je .0Jael>de is d. ljj_t
..au 0Dicy.llen in het ge ..ccbt te ElaDcblaagte .

6DE LASCIEIlS. I

Twee .oldaten "wond ft) MIDTermi.t.
IMPERIAL LIGHT HODE.

GEDOOD.
KDlonel Scott Cblllboime ae"eaot."'.joor

Cuthben. -.nut Hendley' troepe .. Farree,
Hant, SIIJey en Cuainek. '

GEWOND.
.Hajoor Woola Sampeon, upltem Joh n.toa ,

lu~tenant W~ Coney, lalteDant Artbur Shore
I.,tenaot adJudant R VII Barn". '

VIEIlDE HUUJlt;;X.

ZWAAR GE\\OND.
LUlteunt Lach"n Forhea.
Vier onderoffiCler ..a en ocht man

GEWOND.
K.piteia Multin •.
LUIteaan' CalDpbell
LUlteaant N".mlOn.
Drie ooderofficlt:r>-n en twinlig man

VERMIST
Troeper Fl8ber.

21STE !lATTERI,1KoS AR1ILLERIf:
ZW AAR GEWOND

K.piteID H M Campht.11
Luitenant W. o. H X.mh}

GEWOND
Vier Ir."onnien

71.1& Ift'Z4RES.

7W AAR GEWuSD
St.fkaplteln R G Brook,

I~TF. DEY""'.
ZWAAR (~EWu:'iD.

TIII'-J~ 1'llI"r..nt H R Gunning
fl T ~o:rl~y .

" G F Green.
T.pe cndcP'offif'leren en hen man
'aplteln WIlham L.fone e.l 7 man hcht ge·

wond
lorE \I ''oI(;IlEHEK

GEDOoD
Elf ooidaten.

ZW AAR GEWO:-;D
LUlklnant kolooel A Curr.n.
K.p,teu, Chr :\[.Iqlle
Kapitein W N~wblgglOg
Kapitein Don.lcI p.tell

(,EWu:S-D
LUI' ..nant Cyrd D.nks
4 ond"rofficler"n
2:i oolda ten

IHE Lf!( r.'T~R.
LUItenar.! \V Haooab gedood 111 e.Jn klein

gevecht te Dunde ..
(,t)fH)oS 1I!i.Hl A'U":lo~

(,EOOl,D
Majoor H W 0 Deno. eli IUIlA'n.nt Mowwe

8n 11) mao
GEKWETST

LOlt kol. HDlck CunnlUgham. YC, majoor
H Wnght. k'p,telo 1l.ldane, kapt. Buchaaan,
IUltenan~ MeddeJ"hn. lulteU3nt L Bradbury,
luitenant l' W Fllldl '.'. ",rgean' J A C.mpbell,
lUitenant F R [j.nne ...e}

:iOE HA, \1.. JOS (,URDu" IIIOHLASnER~

Lu,t. J H Gilbert (Ar~yll en !-\utberland
HIghlande ....) en ii man

Afdeelingsraad van Herbert.

--- ...
• POR T.

ZEILEN.
nl<: "OLDI RI" KLOPT DF. MLHlltOrJi:

(J'_ da .... "'.~., MJ. magi.trGOt).

..qlIMINEËLË iA.KEN-:·~--·- -

VRLlDAG. 20 OCTOBER.

Chu. ~ d... Vea~ _t opg ..braoht wonleG
were!." bllRYlrlaW!l, docb hij w.. Daar De
Aar ftl'tt'okken o. ala drjj ..er TOOI' d. Kapl·
.obe ~~teo te .lI"f'ea. Zijn bau, die ia.
d. .ptulfreDlllbáDk ..erlCh~n, wilde eeDe Yer.·
klarilll a~ doch de III&(iatraat .eide dat .
~D . deD )O,!",D Diet koe IateD terDJbrenpn
lIldIen bD 'n dieIIR ..au het !f0n•• rnelDeat ge-
kOIDID.ndeerd ...."ni.

De &aak werd "aD de band Ifeweaea.
EeDe na&II: Hoe 111 h.t dat het publiek niet

\'an !Mi kommaDdeerea WMt?
Lambert luk. pl&itte echaldifl aan la ..... i

bii d. Creterlon "boor" pDlaalrt te heb""n eo
werd sot 14 dqen harden arbosid ..eroordeeld ot
een boece na 301.
Jan bad den diea.t ... n Lub FreedlDlln Ion.

der ... rlot ... rlateu ea w.rd Koord.rd t.rug
te herea. .
Frekki. BoolDaaaier _t ...eer Dur "Ijo

ba. J~t du TOit CerupaatJ. aiinde bjj bl;
he~ Illq.boekt ..oor h.t tijdperk ..... Ii jaren .
Hg ..... een gerui.eD tijd ait "ilD dien.t IU ader
COOI4l.llt. •

BarD",. "Levin. II"D jood, pleitte ooecbuldig
..n hard rIJdeo door de nru,. LIt het ",,'uIIte.
nl. bl... k het dat bil getraebt had ..iDnlf~r dan
....n b~cycl.. .,ider k paa. Bij w.rd derbal ..e
",hnldll( bnoad ..n en ,. ....nDÏ8d eeDe boeie •• n
1... te belal.n.

r

"

-' ~j.

..,

l.IEW. UITDEPURL
WAI'E~':M I:~ AIlIiH·KITlK.

Bil de opealol( ..,," h.., m'rt.uul.bof op
glA,..reu m.... t.. d" IU'-!"U·.,U bektnd dat hIJ
eea teJeeralD vaa deu kolonialeD 8fCretaria ont
... ngeo had ,dien ..erk')()p ....n .hfdUioilt8 eu
.....peaen .erhled~ntl... Oe,.., prool.lPatie ...ordt _
ook bU wjja.. "aa bilj.tt .. n bekend 1I".tel,1 aan
het publiek.

IN~LVESTIEHnr
De tweede ..erVMd"rlnlC I" den in."I ... nleD

boedel na Morn. Scbll!m.n ...erd op lIi-terell
phoudeo, soen de ..oljJ ..nd •• "hldden be ..."a..n
werden:
P. J . .Marai., ..erbaad . .1:4')1)
Louis Lyon., do. £t~.i
De heer Geo. W. Steytler (Kupetad) werd

tot truetee gekozen
Tweede ve.pderlOg IR den IU80IY"Dt..O

boedel Yin Jacob li Hublm.o. Scbu~ell be-
welen.

White Ryan en Co., rekeniog, .1:22'.
do. koete In ultJlpruk .£0 158 lId
do. kOOlteop dagl'urdlnK, .1:58. 2d

(iekolen tot tru8tee. De heer D. J. A v. li
der Spuy.

SI.OT V.I." N. PAAIlL I>EBAT·"EREESIGISI.
De mundelukache ....rgadering vmdt plut~

Vrlldag nond den 27.tet. dezer, te begil.tJen
k .... rt voor acht.

Het ....,rlr: III' Recitati .., 0 du Toit, Voordracbt
IS Relief; Verhaudeling, mej'ltfrou ... Anna le
Roux. LezlOg, ~Julfrou'" Albertlin; opeDaar
..an bet debat de beer AI~rtlJn: t..qen.tander
d.. heer M Busoo. Het debet il: "Wat i. een
I"akker punt ID eelll meD""hen karakter, een
slecbt hnmenr of boogmoed"'! Opeoaar zegt
"hoogmoed". Allen lijn Welkom. Het jour·
oaal zal gelezen worden.

OEWONDES,WIWUWEN ES WEEZEM.
Pa.rl, :.11 Oct. - (Speciaal) - oe lijlten in

verband met het fond. voor gewonde burgen eu
weduwen en .. "".eo voor TraD.vul eo Vrll'
stut wordeD goed geteekend. De beer Robert
Bl.k" h""ft twee boaderd ponden .teding bil'
bedragen.

ISIlI<AAK.

Eea der avonden III de afgeloopene week
werd bl) de ZUld·Afrlkaan&Che bank IUgebrokeo,
doch er dltep temand In b.t lIebou w betgeeo >je
millda(ilge ... bemerkten Zu verlt.t~n toen het
gebouw zouder leu te hebben ge'lolen. Ook
bU den heer <:ribble en andere ...erden pogingen
aangewer:d OlD dlefst.1 te plellen. Zaterdag·
nond IUU "lJf nieuwe pollheamblenereo Inge·
I ...oreo om des nacbh dien.t te doen. Dage·
l!lk. loopen tallen van vluchteling.n Uit Johan·
ne.burg been en ...eer ia d.. straten.

ONr.i:VA.L.

Zaterda" namldd~ k ...am de heer J.ple de
VIllle"" Jun. (Acbter Paarl), in eeo kar, getrok.
ken door twee paarden de ." .. at af, toeD een
der paarden voor een boadJe ..,hnkte met het
ge.olK dat de kar, ...a.nn de heer De Vllli ..n en
zIJne twee on8te .... gezeten waren, over de hel
ning hU den heer J. J. le Roux gtng en in den
,,"nllurd om.loeg. De dame. kwamen met de
IIChJlk er van af terwlil de kar .l"cbt. gel'lng
t-cbad~d ...erd. Sommige wiJngaard .tokkea
leden het ,wlUlnt en zullen dit jaar .eer "'aar·
schUnlUk goon vrucht ..oort brengeo.

GERl·CJlTES.
Oe gerucbteo uit bet oorlog. veld bebben een

bedwelmenden m .. loed op bet publiek. daar lDen
niet ...eet "at te gelooven. t;en per!!Oon (eeu
DUIl.I!eher) 18 hier aangekomen eo Dleldde dat
een toon van den beer Malan (zwager van de
gehroedert! Du TOIt) dood gescllote!l wae te
Mafeking. Toen den D1euwsbreng~r v"rwld
....eld d.t bedoelde !",r800n aan de Natal""be
zijde 18, roeide bU dat het een zoon wa. van een
anderen mijDbeer MaJan. De nleuw.brenger
zei ook dat bil de tnlm m.t gewondeo geuen
had, terWIjl Wil UIt vertrouwbare bron bebben
dat bedoe de trein ge,ald ...as met Eugel8cbe
gevarnl('nen. Een brief alhIer oll"anglm meldt
dat MafeklD!l IOgenom"n 18 en Jrl"bonderd
g~vangenen door rie boerI'n genome!J zIJn ,I at
moet mea nu gelooven" Een telegram alhier
gepnbltceerd door b,·t h"lvnI .•t agentMCbap be
ncht dat vele EngelllChe "e"onden vau Lad)
smltb naar Glencoe ,,,rvoerd werden MOd

men h...rult verotaan dat d., b""ren reed. te
Lady.mlth zIJU"------ '. r~
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BRIEV ENBUS. .'
...i~t \:~

Vau \' ll!CbnVler, nabll ~ttrk", room •• cbrl)ft
"Clreu." dat de leeraar af ...e"g .. aR Ilaar
Molteno met de in.e~enlOg vali den plao.he
IVklon predikant Dit \ eruor.aakte ongeflef
aan een paar dat Maand~l(morgen 10 't buwe
l(jkobootJe zou .tap!"'n, en men schUnt oat"vre
den te .un met bet verZDlnJ De band wHd
toen om 12 uur duor den En~el8Chen predikalIt
)!elegd, eli het paartJ" vertrok naar Uost Londen
u!ll de gelukkige dagen do,)r t., brt:llgen .

"
, !

Do beer F. Gerlach 8chrllft jat bil de be.t,~r·
d~r JMvan Klein D........ub.org, en bil w~nllCbt on.
t,., melden dat bil nlet OVH de~d plast. ""n 00_

~~chreveu ht1efr. b~w~l er ecHl brt~f hl "er·
.ch.nen geteelc.od .. B.811er<!pr."

I

Ue heer D. F tlu TOH. van D~lj"lIlphat •
."nnt "". "" .I~rde afg.per8te jfe!uigeoUl'
naar unl~tdlO~ vaD i. bet getulgt'D18 " van ds. 8.
J. du TOIt. Wil neme" dAt"n brief ruet op .
hoofdzakeink om·j"t ..'" loer••>onlilk !lplICbrJJ{
vau deu IJ aard Imdt" de h ...narde omstandig-
beden, waarin ",ns !aDJ elO "u'k Zlcb he ..inden,
lIeen nUl en .eel kwaad kan doeo. Bovpn'lien
l8 de hetlr D F dil T~, D. P ln ,van Bloem·
fontpill. wl ....111t naam ook 5i{puoemd wordt, ,hsu",
met d .." Yrp.taat uo d~ K:lJlp~"lonle ab ... ne
d..n, zoodKt b'l niet 10 :I~ (lelcgenbeid zal ZIIIIte
ant ....uord.n op den hnef van .un naamgenoot. \

OORL"GSKAAKT- Dto firm.. To ...n.hend,
Taylor en SnaRbaJl, bier ter .tAde, hebben een
.peelale wallrt van de Transvaal en V'n.taat
ultgt"Keveude, tit.· \'o()T1~mijh~ mdlt:ure punt"n
aaugeVtD. Ult!t t4 roodt:! f'n Llr0f!ne vJau,,~tJt::~.
aoodat meo dunlled4=! d" poloH It'U der uorlulo{
voerende partuen kan afmerkell. U~ pr,," I.
.Iechte 1Xi .. per cople

DE UElisrELLI~'. IS ERGER liAS DE 1.IKKT&
wanneer de dokter levertraan voonochrllft.
1l~1 doet ti hUlVeren ...auneer lW erun denkt.
En hoe ..eel wall(elilke vloe .. tuf wordl niet ..er-
.wolgen om een zeer 1;;1.IDmedlCIDaal gedeelte
te bekomen' In ('Co bottel oile " omtrent
eeo·lICht.te van ... n theelepel ..... enlilk m<l<h·
cUn. In bet preparaal STEARS8 'VIJS \'A)I
LEYERTRAA" nndt ~'I ,Iechu het m..dlCwa.a1
gedeelte der olle opgelost 10 PP" ~makelpk.n
an«eo.men "'l;n -ADY.
.. EE:- WlJ:-'-HOERZOO~ I~ OF. FRA!'i·

SeHE WlJG.\AHDE:"\ ," door ad ..ok ... t li...
lan Ithans ~.lkt .. ur VI'U .. OD'" I." ,.! " PrIJ~
Is., postTTIJ. '·..rl<rlJi(I, .... r I'IJ d.· .tru,,-!'.,..,
m....tscbapplJ Van d" Sandt de "ill"'s .t: Lo .
(beperkt.) Wie een boed en nnttlg boek
..oor een WIjnboer ...,1 h..hbea. dat njet' alleen
.....et mformall" o..er bet maken ..an "'IJD
geeft. maar ook vooral oVt"r de "Pbyho"era"
bandelt, die mo.·t ~ouder v~n:nJ:n dit werk
b""tellen. 0.. unbe ..ebng door den ed. h....r
J. H. Hofmeyr IOru .. Jan) "'10 ,ht t,,,,,k Il""'"
..en ja.._t. ..an ....If _n )'_'WIJ' "'\II d.. waar·
M.r ..~.
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MOOT VERU'iiY •• LDIUL-OleDOO8fCalDp, 20 pot~6110 nID -("'ter.)
Bet .,aaf YU dea "jjaud ~U op dihopablik
~t.enelld heet, ~r BJeUtjr"oltialld. 1Iit,
flDtr .... bet Ila. bataijOD KiD' BnyaJ Biflea ta
de J~1'ICIte 'FnteH.n;-' re.peIme""jik dOOr kola.
Ooon1O' ..n Carltoa ..... e_rd .,.,.,,& D;I.t lJet
.a.d'K beklimmea "u it,oT.w.~ beu~el

Zij _rdeD .Y&II be. midden o"e'al 1aDf. d. D
heD., ..J Ye'.preid, 811 OlDtlea aar, DI "wr'eD eeD
half uur .,.,chtE.ns, ,.Iakte hat da tirailletualiDia
der iDfaotetie oa een .au te hf.reik ... dia
e"eDwjjdiJ met deD taDd loopt eo die OIDt~o'
600 treden "'0 deJi top le.

Dese politie .erd p.ODJIen oIIdtr bat pnab_
tit "uur "an de ar&iJlerie, die boa_n lDet " .. _
bUeode j!,l~tbeid .ierp op elke pluu.aar de
boftea IlCb 1'IfIIIIIeldaD, beo Yerpllehtendfl
terne te trekken, .... r de ,.teteraiDewde
.,gaod kwalD a.~ op Dien. laD, om .hebta
teru'lIre•orpea a. .ord ... door bet pracbtige
w.. k dar artillerie, be.taeoda aia de 18de eo
OO.le batterijea 1'IIpIICUe ... ljjk, 9Qder be",,!! l'1li
mijoors DaerkiD. ea WÏJIi. :
. OlD ~1'45 bÏ!1d het "urea bjjDl op, eo da
IDfantene gebroik lllabade "aa de mite wareD
In eeD ooaenblik o""r dea 1D0ur eo ~en bet
plateaa iD be&ilo dekkiDa "iDdeode ollder deo
"oet van deo raad "ao deo Irrau.

De "erdedA door da boereo ,1IDUkt ....
"IJI bet _* .,..lberaCIee Ilarakter " keer op
her loaleD aU IaDp ealYO'. op' ODU IDIO-
ICbappea die aotd h.Dtwoord .er. dqor de
YOOnraklr.ode eo.lJICIliIa YU d. DubJiu ea
KiJIp BiJl ...
Bn ,_,.. mlwlia;c ..... Irtram _..,. ..

POáeII ea ~pnidde aich ...., _ I'IIIIhter
.~ ; bu btdoeJiJIc .. bljjkbur bet nbr te
kroiaeo .,.0 d, araiDnn fuale der .,..it-
treklrende iDfallterie, maar het lade OPeDde
.,uur eo dreef beo .poedia.

De 'l'jjaod bad tot d.Yer een oatwijf.u-.a
moed .. a deu dat .. lead aU.chien Di,t ..
e~~DIU'd door de beate g~ bo!tpeo.
Zo baddea het .,.mie!ende ... ar .,.a ODee
arlill", i- door.tun m..t "mote .,..&bendeaheid
..n hoewdl '11 oog Ol)d..n rand "IJl dea TalaDl
heuvel .toondeu duideljjk afll"eekeod .0 d"n
ben'el ecbe..eu "II nUl o"ge.1agea eu oi~.

De ",all wo..dd .. SI- uur m..t oo"ermiacl.rd.
krocht .: (behal't! de .eilataod oa de eenM 60
minuteu ) tuen de 69.te b&tterjj bevel kr... ill
te 8pan"en en aaar \'Oreo te trekken. Zjj PI-
lopeerden In hoo ni.llnre poei'le ..o 'IV&NII ala
bet weerlicbt in actie. .
De uit.erkio, van bun "uor op kortea af.

• tand lfU dadelijlr merkbaar io lullr eeo _te
dit de d.rtieDde batterij e""neen. JutlrreeK op
te trekkea eo na ,,_beidene roonde ait hUO
dood .enpreidende .tulrken werd "ol_Irt.
Itil te "er kregen "oor eenigeo tijd, af,ebrokeo
alleen. door bet ,eratel der maxim Y&II .ie
Dublins, die eeu goede politie bad illpIlO
men ter recbter ajjde en die gericbt werd op
den .uand .elke .eer uo ou .. recba.rsijde ill
poeitie kwam.

G~urende de .takine haddeo de boeren eea
.terke pOailie ineenomen op onaeo rechterlIaak,
maar de 13de batterij .ierp lpoedig eaDiJe
granaten tUlIICben beo, en dlfoo( ben terne te
trekken. IntuucbeD "enol.rdeo de twee in·
fanterie bataljoo. bua optrekkelI tegen deo
.teilen beu vel en te 1 Dur 30 min. preei .. of
DI 8 uren h.rd vecbten, aag men ben deo top
beklimmea eD de positie Ifll in, ,oomeo. Dos boe-
ren 81oegeo op de vlucbt en .at begoo met
deu Klag van Duodee eilldigde in een ,Ione-
riike o.erwinDing "oor oOIe wapeoe0.1. .elke
bekend moet ziin eie de e1ag ... n Talaoa-
beu vel. f

J uiKt toeo de KiDp Boyal Rift .. en Dublios
den top no d~o b"u"el bereikteo, kon meD
de b"red"n infanterie .ieD omriidea un de
linkeriiide. en de buaren. ondu kolonel Moller.
w.ren er io j!e.laagd de paarden der boereu
af te nemen en weg te "oereD .

KERK EN' SCHOOL

TWEEDE AA.VAL OP IlLE.COE.

of! crim;oeeIt rol .,... bet !'OIIdpa_ bof
da, bier op dea 2Oa~1IIl October at, ouder pre._illm rau reobter La~, .... .
laD Y&II Slier .erd heechu~ Y&II JIOI!ar

to, .,.rlmJcbtilll. maar trtrd ICbuldic beYOOdei
.aan .. woue aanruadiDg lIIl krMIlI lDuadea
barde. arbeid. •

Ju Philippaa pWtte -aebuJdÏJ aan dimW
'I'U een ram. Voaoia: 1 jaar hard, J*L
Cbriatiaao BeMrika pW". aeboldÏf aan po.

p., tot Yerknola&ÏIlJ. ell"" 15 ..,.. ..
d. kata 811 18 ~
Willem EopIhred!t, "0 1deerliDr, werd

............. , •• _ ..... VOMio lt----Stde! StoM, .. 0 ~ bad &ila
bau, d... heer BeHrik lt.pla, .....,.ad, eli
-* daarYOCW 6 lllUlldeo broailleD.

Ju Paul .erd acholdil beYODCleDaan p0-p-. tat ~, eli .erd to, 1 jaar 1"&11-
pailanf ...,_.;.d.

B_rilr Budt, _ kJeurlinl, bad bokken
ell purdeo Y&II , ... boerea 'pliolea, ea k,...
drie jaar, daar bij DOf maar kort ftII,bet breek-
water .... p~

.laD Harm F,..r, een blanke, werd beeobaJ-
diJd 8 ecbapto te bebbeo goet.olell. lIii werd
ecbter door de jarie oaaohuJdii be~oaa.. ea
oatalapD.

Hana Balie bad .--hilleode goedereo "'0
~o bau, eeD tnaoportrjjder, .-tolen. Sebul·
dij( be.oaden eo lle"ODDied to, 18 1llUlld1ll.
Willem Beadrib eo Hendrik AIe:uuder

werdea beecbuldifd a. Xurra)'8bllrl htriabraalt
eu dwfttaJ aeJJleeVd te bebben. De .. nte
.erd acbaldie -.,.BIaard en Iueeg li jur;
-Heudrik kwam ."g.

Willem lIeodrik Ol ..... eeD boer uit Brita-
to.n, stond beacboldird twee lra1fera U.OPraaCI
en erutie leeCI te bebben~. Hij .. erd
door ad •. MeKeo.ie .,erdedigd, _ .. wooe
aaoraJIdine tchnlm, ba.,oIldeA,. UI IrtraID me'
eea boea. 'I'U £20 er .,.0 af.
Jacob Abraham Waiters, eea joap hoer,

.tood tereeM ."118 diefstal oader nJ.cbe
1'OOr.eDdIl8J..

De ptoigenia ..... ecbter .,oor de jllrie te
•• ak, en beecb. die door ad.,. HeKeuie ....r·
dediird .. erd, Ir_m ",jj.

JohlJln.. H.ndrik CIu.ena, eeu boer,
wooende te Gemabokfollteill, Victoria W_,
stond beacbuldigd Y&II moord, ,epleegd op een
Itd ..r, di .. uit de ge ... npaia ont"lucht .... , eu
's Dacbta vao de plu", .aar de beer Clatsaeeue,
loader a. weteo dat hij _ ge"lJIIeDe
WIl, bem bad doen elapen, ..... .,...
dweaeD. De beer Cluaeeua "ODd hem iD
deo berg. eo riep bem drie melen om a. .tun,
en toen de kaft'er hieraaa Diet ,eboor gaf, eoboot
bij op hem, met ,e"olg dat de Itder op da plek
gedood werd.

Beacb. wt'rd cioor ad". McKen&ie "erdedi¥d
en na-bet "erboor der ptuigenis, aomde da
r('cb ter de !lU1r .,ooraieb tiJ op "oor de jurie, die
een uitapreek \'IJl onach"ulditl uitbracht, waarop
de reebter den ba. emetis toeeprak en bem &oen
ontsloeg.

Bane JlJlqe., eeD kal!er, .toJid beacbuldigd
een .oderen kleurlÏJli, met DIIIle Abdol Edria
.._oord te bebbeD. De ptuigenia ... echter
zeer ... ak tegeo hem, en de jurie .prak bem

"'~erbert Charlea TO'IfJIMod, eeu lpeculateur,
werd lICbuldig be ..ooden l1&li .trafbare ilIaol·
.,.otie, daar hij pene behoorlijke boekeo ,e·
boodeo bad. Vouia: twee IDUIIdeo p .........
oiaatraf solider harden arbeid.
Er was .Iecht. Moe eh-iele nak! &en lICht·

acbeidilljll-aaak, die toep.tun werd. ,
Het bof rat " .,olle dICen.

DU~DEE AFGESNEDEN.

KO~nIAXDA~T BEN VILJOEN GEWOND
EN GEVANGEN.

Ladysmith, 22 Oct.-(Reuter.)-De boerar-
tillerie oombt rdeert Dundee eIl bet "megera
kamp. De troepeo "iiO tbIJI. in een verecblJlete
p".itie. De boerartlilerie echiet op grouten
afstand en buone bommen dot'n geell kwaad,

ComlllUllicatie met Dundee ia afgeaneden.
De ga .. oodeD en pYaa,ene boereo komea

nog in, en de eenten wordeo lOOgoed mogelijk
'Verzorgd.
KommandllDt Ben Viljoen ia ge.ond en p.

nnglln ,eno~~n.

LIJST VAN O'WEVALLE~.

AAN DE BRITSCHE ZIJDE.

L-. DEN SLAG BIJ GLENCOE.

Afdee~aad Ladismith.
Vereaderillg "In deo raad op WOeJUJdaa,

deo 27.tell September 1899.
Alle ledeu teaeDwoordig, Cllt't uiUollderÏJli

"an deo beer T. W. J. \'IJl der Vii"er, L.W.V.
Notulen "III de laatate ... rpderiDg werden

pleMD en goedgekenrd.
Rekelliapn tot een bedrae TIll £131 Se. Gd.

werden ppaMeerd en de kurelr8JIing toollde
ean .. Ido iD banden ... 0 den aecretari .... n £83
lOa.4d.

Halfjaarlijkacbe rekeoillgen. werde .. door den
eecretaria "uorae!egd eo finaal door deo raad
gepeaeerd.

beo oeoretaria werd gelut eeD pur toigeo a.
beateJJeo tepn .£9 per pur.

Buft'eJfootein weg.-De eecroetaria legde ter
tafel "ier tenden .,oor reparatie :-

D. J. Y&II der VU"er ••• £45 per jaar
Piet YU Wijk ~
William Lane 4!i
C. J. Y&II Benlbure .•• 60 "

Besloten dat de teoder \'IJl W DL Lane aange-
Domen worde.
Ri"endaJe .".-De beer Brinlr rapporteerde

dat bii eeoe partij ouder Wm. Lane op deo ....
pp~tat b.. ft en dat bet werll beh<>orlijk p_
daan 18.

Lainpbarg weg,-Eeu teoder TIll deu beer
A. C. Benecke 1'OOr bet gruiaeo d... •• a.
Elandavlei tegen lie. per Ioopende yard wnd
UlJICInOlDeO.

Ze"fDwealm Poort.-De beer Brink rappor-
teeM dat da .eg thana iD .,olmaalrtol order ia.
De raad 1'8I'IOCbtdell b.. r Brink OlD de lIOOdiie
acbiklriDe te makeo 1"OOrbat grni_ YU deo
toetralll tot de AmaJi ..... iIldrift.
lterd pIeleÓ .... brief TIll deo OOIDlDiaaria

.,.0 pablielre ... keJi ugeude dat eeae iDapek-
tie Y&II da ~ al I(edaao WOrdeD met het OOI
op bet belaoorliilr ooaerboud TIll deo -. iD da
toekoaJSt, eo dat iIlt_heo eeoe IOGI 1'IJI £ 100
op de begrootiq gaplutat ia ale bjjdrap 1'OOr
da reparatie TIll de achade nroorsukte door
de lutete o'l'lntrooming.

AIIIalie.a.iIl .... -De heer Oillien klaagt
o"er den elechten .tu* \'IJl dea w.. "lI"OOr.
!lUkt door eeOe .ateraloot op bet eJgeMOID
Y&II daa beer SaaimIJl te WelteYTedIJl eo de
IIICI"etaria wer4 plut lutatpooemdea op te
roepea, deu .ellllOOder "enuÏID 'e repareel'eJl
eo de e100t ill order te bOMen ten ei od. koelen
te ...,.iiden. -

BderfoDteiD dorpabeatour.-Op .,ersoek YIJI
de Board .IJI BDtfelfoateill ..vd _ belutilll
leheftll .,.a drie fartbiDP ill bet £ eo betaal.
fiur op 15 No_her _lo

Omheini.ogwwelo-Werd pluen "De memo-
ne YU 1fI'00dbesitten iD de...gk B..aadriYier
...-Ireoda dat de oabaioiJlpwet OYer die
...gk ,eprolrJamewd worde.

Op YOOlIItell'1li den beer Brinlr ,_ndeercl
door deo beer G. Bruwer.erd beeJOtea te
l'IOOIIIIIIeIIdn dat aan bet 'renoek der __
lDorialiateA geboor g...... a worde eo du _
COIIIID_ie beatalJlde' ait dea .,ooraiUer. deo
heer O. Bruwer, eo den 118Cfetari. belMt worde
_t bet _ der "orise .tappen.

Pietermaritz.burg, 21 Oct. - (Reuter.)-De
oftici""le I[ist van oo~eY&lIen aan de Britacbe
<u<ie te Glenooe op Vrijdag is alo "olll ;-

GESNEUVELDEN.
OHJ('IER!N VAN OES ST.u·.

Staf·officier 1<01. Jobn Sberatoo, D.8.0.,
brigad~ majoor.

ROYAL IRISII YU8ILIERS.

T"'cede luiteoaot. A. H. M. Hill.
Her~eant Harry Buroetl, 45tH.
P,cter Durban, 4962.
~oldaat John Bell.
Soldaat CbriAtopber llacDooald.
Lans.corporaal MoCaDn.
&lld.ten Daniel KaDe, &obera Campbell,

Thomas Care)", J&lDei O'Bourke. Jame. Duffy,
MartIn O'Brien, Willism Quin, James Fib ..
patrick, Thomas Brady.

IBT'E KINUS ROYAL RIYLEI.

Luit.·kol. R H Ouonillg, kapt. W H K
PechelI, 111it.J Taylor. luit. R C Ramett, Init.
R J Hambro, vlag .. rgeaDt C E Edward&, ser·
geant S Abrnmos, lam·corporaal G TaIlor, lOl-
daten G c..:ooper, W Cho.n, A Ford, HaJia-
SOD,G Holbey, T Poole, A Tiff.oy, .I Beat.

lSD!: HCZ.A.REN.

l'ergeaot Balten.
19DE YELD BATTER"'.

William BeDjamio.
Thomu Hall.

ROYAL DCRLIN t·U811.IERll.

KapiteiD G A Weldon en soldaten Pltrick
C..hill, Albert Merrill. Jobu Crotty en Patrick
Callaghan.

UEWONDEN.
STAYoQf'I'ICIEREl'i .

Generaal .ir William Peon Symon •. doethdijk
plrwetst in den maag.

KoloDel C E Beckett, A A G, ,euarlijk p'
kweut iD den liolre_honder.
1>lajoor F Hammenley, D A A G, ,e.,aarlijk

gekwetst io bet beeo.
Kapiteill Frederick Loch Adama, ADC,

ge"aarJijk gekwetlOt ill deo recbte_bouder.
Luit. De W Weldon, late LeioMten, licbt

gewoud in de hand.
ROY AI. IRISH I·U8ILIERll.

Majoor W P o."iaon, kapia.m adjudant
F H B Conoor (.inde o"erledeo), kapiteio M .I
\v Pike, luit. A E Soothey, twOJede luit. H BC
Carberry, tweede luit. H C W H WortbaIJI eD
30 oDderofficieren eo aoJdaten.

lsTi: KDIGS IWY.A.L IUI·LEa.

l\lajoor C A F Bouttbee, kapitein 0 8 W
Nugeot, kapitein HontagJle Stuart WortJey,
D S O. IDit. F M CrnOlD, rqj~Jolmatoo, luil 0
H Martin, "Iagaerpaot G Hamiltoa. _rpaot
G Tarrant, "lagBerpaot A Taylor, ......... t A
Benoitb, korp. A Bitcli1fe, lane-korp': .1 KiD,'
8ton, 1aDII-lrorp., C Bchooa, Iaos-Irorp. A Ellis,
Ian.· .. rgeant W Beck, laua-lrorperulB Hart
en 65 onderofficieren en 8 aoldateo.

180B HUZAREN.

Luit. Herbert A Cape,luil. Albert C HeLaeb-
ho. loit. Edmood Bayford en &eVeoooderoffi·
ClertO en aoJdateo.

S9BTE VELDII.A.TTERIJ.

EeD onderofficier eo eeD IIOldaet.
13DE '·ELDIlATTERI.'.

Eeu .oldaat.
lII.A.TAL POLlTUt.

Twee troepen.
BOY AL DUBLIN Ftl'II.JLlEas.

Kapi~in Ma!,riee LoUJJdea, ka~ Ather.
Iione DlbJey. IDlt. C N perreao, luit. C .1GreDae
(siDd. o... rledeo) ,eD 40 quderollieáereJI ea.oi.
dateo.

DE KERK ALK.ARAK VOOR 1899.
Da .. ROO8 "enoekt 0Ba dringend det &il die

de Opp\'8D nog niet hebben iapwadeD, dit
tocb s<,1fIIkr mn..... Wllleu CIOeO, "~"er de
poetpmeeoachal' "iet ntoord ia:

BljjkllJUl ad orert.entl io dit oaDlmer .ordt
bebal:-e "oor de I't'ed& 'tT'OefIfl' "ermeld.e be:
trekkinren ~.raagd:-tweede 1D...."ler "oor de
l.te klM _kwittohe poblielr. ecbool te Bed.
ford, aJaria .£160.

~~~~
DI: LIvUBOOL mr LolllBD E. GLO __ •

fIJItie IllUtKbal'Pil ~ terea braad tepa
de beate rato I m .ad of op bet plattelucl.
~tea 'I'OOrde maateabapp;j wordft "erwilchl
De beer WiUiaa Hay .. -CJe takbeaiurd ••
Poetbue 517, ~ MIV.

DB UGELSCIIE "'iiUJOSIIACHT
UIT.

BUNA. DE GËHËËLE BRlTse"
MACHT. Qt

DAPPI.RHEID AA~ BEWE
ZlJDE:S.

GDERA.A.L KOCK GEWO~D E~ (,E
VANGEN.

GROOTE

ZWARE VEJlLIEZE~

2 KANONNEN EN KAMP DER BI)I:Ro,'
GENOMEN. L.'

De YOIaeade bgaooderbedeD orntr~ut bot go.
"""'t tel:laodalaagte worden Vtr",u.ft doo'
bet E ....... "pruIeu ... departement _ '

Daar bet bekeJid "&8 dat de b... reo d
E............ badden beset, ..,0 I etu' ~

~iddeJea hadden weDomen. ", op tt!
,....;.retreiD badden gevuurd .••. net majoor
~ French wuee op l •.erd'~u>orgtrl
t.d)'IIDidJ me' eeD IIlICbt. di. dur de pooltlt
dM- boenJI' .terk .", IIlDII'''''rnerhaud tw,.
Jeo apoorw .. eo deu g".' men "'t~ V.""em
.. erd. 0eaeraaI Wbite ... l'>gen..oordIg 111111
liet bet be ... 1 in baoden tan ~.neraal F~
KolaneI Haaailton "oerde b"t "" •• 1 OVt, a;
iIlfaDterie .

De .-ïtie dw boeren ... drie mill loo .uld.
~ttD TIll de .• tatie, .eeo sterke eo gemakle
Iij~ te .,trdedipn po8lUe. Ou> 330 '" d."mid"" opeJlde.o d. 218te, '3.te en :"ilta! rUl.
bet&erijeo 'nIur op eeo afetud van 4.00J )'Vda.
eo DI .... laDg t.eege"ecbt, .... '10 d. boor
artillerie beter acboot dan op ,. rlld~ .•• rdtn
bUJlJle kaoonDeo ~r eeo tud lang tot "'Dg<>
pbrecblo II_I bun ne kart"~n ",<>ed banl.
ten, .... haD "aur eeu weinig boog.
lJIta.cheo rukte de infaoterle laugzimerbllld

1'OOrt _ de fuaker&jjde der boerellp08lOefil
da Imperial LiJht Borae rulrte tn de.elfdt
richting op.

EeD _tal beredeoe boeren k.... men beDlt
pmoe' _r trokken "oor bet valU der
kanoDUO wrug. De. iIlhnterie oam o'*r
bedeJrlrill" der artillerie ... n nieulfe stelhng In.

De ~rie .... OlD 6'30 geheel gerOoed.tOeIl
de pomue met groote dapperbeid g.nolll'"
.er 1, acboon de .ijand tot op bet Iaolilt
oorellblik met groote" moed en ~olb&rdm~
aich weerde.

Bet 'l'jjfde regimeot Laneiera en een .. udr.,
'I'aO de !id.. Draeoudero chargeerd.n une mal..
t_hen de terugtrekkeode boeren gedurende
bat "oortrukkeo der iobuterie.

De boeren oamen elke ge!<:gtnbeld .. o bet
.. .,echt te but, gedroepo .. cb met d,
groot-te dapperbeid, eD gehrullrten bllllllt
kanonDeo elk oopIIblik dat 'li kaDO~ •.
docb werden aoodra _ij begouDeD Lt yureo tol
'WjjgeD gebracht.

Bet .,,,rliea <ler boeren .a' aaoZl.altik. mt.
greepcl een groot II&IItalgevaug.u.n. gewOD·
deD HO.el ale oupwoodeu. ODd.r de eentelt
warea ,~ Kock, de boereD a.anroerder.
.. Piet Joubert, eeo neet VII ~ generaal
Joubert.

De En,elacbao oameo twee kaDonnen. dr
aeheele lratapoitroeting en eeD .. ntal paanien.
De trein .erd barnomen en ook 9 Engelocbt
,eftllgeDlJl.

OOI .,erli .. kan niet met jult!.tbeld g_bot
worden op het oogenblik, maar bedraalfl "Ut·
acbjjDliilr omtreot 100.n. Britllch..... koloniale tt oepen voebtet
met grooteu moed.

De iIWODdeo worden nur Ladysmith go-
_deo en alle IIOrg IfOrdt gedragen yoordt
.. ~a der boereo, die ook Daar bet hOflpllaal
worden paoadeo.

Het 1r000IDIJIdQ \'IJl (eoeraai Koel<b.. toad
niet uit Trau ....aJell eileen.

EEN ANDER VERHAAL

DE OEHEEld ENGELSCHE )IACHT
HEEFT GEVOCHTES.

BOEREN VAN TWEE KA~T E:"i .uS
GEVAL[.E~.

MOORDDADIGE SLAG

Lad)'BIDith, 2'l Oct. - (Reoter )~;,.tereD·
I1l0l",,:1 1'I'08fI .erdreet een kl~llle macbt r"ttrli
eD artillerie ooder generaal French de boere~
uit da •• tie te ElIJIdalaagte. D. boeren Daa."
eeD .ierke poaitie op omtrent r..."" mill..
reobta TIll Elar.dalaagte.

Gen. Frf'1ICIh kreeg ait de stad groote ver·
.terDnpo, beataude nit de Gordon •. Maoeb.. ·
ten, De'oDlbiree, 2bte en 4:.!Btevein bAtterJtfll.
de ba&terjj \'IJl de Natal veldartillerie. dnt
.-.moDI 5de Laoeiera, eeD .,.Jcadron !>ds[)no
.-den, de Impetial Ligh tHorse De artJlIent
.... l1&li de recb&erftanlr. de !DiaDt.,.. e In bet
middea en de ca ... lIerie aan de IlDkerflanl.
Dese r&IIpcbikkine .erd gehouden tot op Olll'
treilt 4,000 treden der hoerenpOlOlLle

De boeren waren lierlr geposteerd met ~'D'Jll'
DIll ia t_ Iropj.. Ooze nnonneD upeodell
'nIor IJl de boer<>n artiJJerit' ga f .n t lO j()rd e'
IIIIIoten aoed met karietaen.

011&8kuaoDoen mkten "0(" ",,,,,,t, en d.
GordOOI eo Imperial Light flo .....· m.. kteo "'"
omw"J 0IIl de boereo in bno rt'Cbt.·r ~IDk un
te Yalleo, ter.ijl de De ..on. en ~1ao,.Jw,te"'''''
eaaYal ill bat froot deden.

Het p"ech' .erd ou algemeen til ,.rulle""
... pwee ..... ur gina ooopboadehik jo",

0 .... c~poodent poseeerrl. mau"e" dit
our achteren werden tredragen ell lD"n ko::
Ilieo dat "eel oDgenlien ,n d" .",·blllD"
plaatlJ 1'ODdeo.
Befeu riel in .!.roomen. m." de bu, g1~

.pcNIdig o"er.

LATEIt.-De boeren riChtteD 10,,,,<uur up d<
ill " trout Il&llYalleude infantene ,.,; d,· D,,·"'"
eo :&laoebeatere Je.iea ontzetl.énd Ir,t.,,,,,,heD
"-men de Oordun" eD de Lu,l'! lI"r,";n Ot
rechter Ilaok eD dre"eo de b,tereD L,Ur bu'
hoofdstelline t.,mg.

T.ee "encbillende charge, ",.rden ~,,,,ur.
ea de boerea kw.men OUT bUtlU'- k~rl' GDeI1

terne·
Ooce kutonnen hIelden th.n, ,,~ rn.... !riP!tt

IJl om 6·30 cbargteroeo 0" I'M'<' .,- " I."ht
Bone aao dOl rechtenljde. ,. ' "
Ka.ncbeeten ua de linhrl ..j, ': .• ·,·illn!
FAn IOberp 1~"HI'rVODr du J' l. tdrt'r:t

MIl mu.ou& eD toeD wart:D (lOlt"' r:l~' • f,<ti'petl
ta.cheo deD Yjjand

De boereo wacbtten niet voor d.· I,:;, '!J .. tk~,

IDUI' liepen ouder een swur T'wr t.' . j,. ,~~I:' l.I.,
Orae oorreapopdent r.,..d 1:, ",.:,.,' ,,:er

Dur de pc:.:itje, mur het wa!" r'-'·'~· ~. "k..r gt-
WOrdeD.
0.... manschappen barlo,·r. d, k.· •. cJf

pTlllgeoen genomen. D.·."j,
boeren ... "n 1n het n-Id m,'
ODIIJI.

De Lancie,. D1a.kttr. ,,··r,
.,jjand pdurende ZIJI1 .... ru I!!,...1"

H'" vollfeode •• ter publl".'" .".
oYerhandigd ;

Gi8tereu trolr op be",,1 van 'II ( .. ' .:'

eeD macht onder mAjoor ~t'rj"r ••~

(eamengeeteld rooal. r~e>i. -enn. i'
_itb _t orden! om d~ PO"IIl" nl.' I
te EIaDda_te aan ..... all"D ~n to- .... n ""~et.

G~ Fnmch bemerkte door ,., c.' • r~
aÏIII clat de yijaod ill gr.ooter ge ....!e ,.."cr ...,;(rt.
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