
menten.
lp V__ ••• " ,

Engelsohe :~~. _ _!
- - - Contraoaa .... mtpy08l'Ck' I

~or'''dpond6olle in 1I+'MIlOb 'eo Rn,r-JID".
BUlIkiers DeStandaard Baak Yaa Ztdd.-'frikL • , ..
I', KBaB wi TelegraA.oh .4rw. CIOOD,.Iupmd. I

ROBBRT CROO .... co.~.
Hoek van Waterbot en ~ IU.APS'rAfi.

DEEL No.11.-~.1

Pil blieke

900 Merino Ooien.
500 " Lammers.
100 Hamels, Merinos eil. Afrikaanders.
8 Rammen.
8 Koeien.
5 Ka!vers.
6 Jonge Ossen en Vaareen.
1 Bul.
2 Kar Paarden.
2 Jonge Paseden.
2 Merries.
1 Merrie met Veulen.
5 Goede Donkeys,
9 Jonge Vogelstrnisen van omtrent 1 jaar oud.
6 Varken8. .
1 Bo kwagen, 1 Schotsche Kar, 2 Kapkarren, 1 paar Kaartuigen,

1 paar Donkey Achtartuigen, 6 Voortuigen, Zwingels en
Kettings 1 IJzeren Eg, 1 Ploeg, 1 Tent, 2 Zadels, 2 Geweren
Kruiwagens, 1 lot Zink Platen, 1 lot Deelen, Vloerplanken
en Plafondplanken en Boederijgereedsohap.

HUISRAAD:

WELLINGTON~ Jl!C.
PUBLIEKE VERKOOPING'
Boeael van wijlen den heer MICHAEL JOB;ANNES VAN

SCHALKWlJK van Wagemakerevallei, diet. Fruerburg.

Verkooping
In den Geassigneerden Boedel van

('11\&LE8 H. PEKTZ.

Op lateN", 4 II"•• ,
I. 's morgens te 10 ur~

\ .~.\ ~ publiek worden verkocht in
-rLl "~entz Straat al dA Goederen

tot ;~vl'ngernelden Boedel behoeeen-
dl', be,;taande nit ;-
1. Den Winkel Voorraad.
II. Huis Meubelen waaronder

ht'l L;t'l\'one As;.;ortiment Voor-, Eet-
en <Iaapkamer Meubelen Gla8- en
A;\ rde"erlr, Keukengereedschap,
En!.., Enz.

Alsmede zal verkocht worden een
['ltJlltntende Melk Koe;

Dt' verkooping begint precies te
10 ure.

In den

!t E onderp!eekende daartoe beh®rlijk gelaat door de Executeuren in
:J bovengenoemden Boedel UI publiek verkoopen

OD Woensdag, 22 November, 1899,
EN WEL TE

WAaE.AKER.VALLEI,
DE VOLGENDE

Vaste en Losse Goederen, t.w.
H. GIBSON,

:-;t'cretans Z.A. A88OOÏatie.
Assignee.

. J. FHED PKNTZ & Co"
Afslagers.

\.Il.~InLusschen wordt de Uit-
verkoop van de Winkel Goederen
,oortf!t'zt't tegen zoor Verminderde
f'r:jz~n.

Publieke Verkooping
-TE-

FRANSCH HOEK. IV.-LOSSE GOEDEREN, als volgt :
III ,jl'n Boedel van wijlen den heer

.\'ó!'f:lr::< HE'.'DRIK LE Roux, zal de
"lldt'I'g(·teekende publiek laten
verkoepen op

DINS9AG, 7 MOY.,WIt. te ua ure , •••
r,f; "(JLGEXDE GOEDEREN:

Huisraad:- Wasch-, Kleed-,
ZtkalllL'l' en Eetkamer Tafels,
:-I:o~·f,·n,Ijzeren en Houten Ledi-
x.uiten : v eeren Bedden, Kleeder-
b ..te n ; Keukengereedschap.
Boerder-ij - gereedschap, ea

.\,I' verder zal worden aangeboden
l~el in, Paarl Berg Wijn

.'IIaatschappij.
Aandeel in Paarlsche Wijn en,., --:-;l'iritl13 ( o.

J. F. LE ROUX,
Executeur Testamentair.

DE VILLIERS & Co -Ór Afslaeers.
'·nn,,·I, Hoek,
.: "ctober. lS99.

Tafel8, Stoelen, Bedden, Kisten, Kasten, Beddegoed, Katels, Me888
Vorken, en., enz.

Verder: Slijpsteen, Domkracht, Beestevellen, 100 yds. Pill Wire,
Voermachine, Zout en een lot Kuikengereedsohap, zoo als Potten,
Pannen, Zeeppotten, ens., enz. en wat verder op den dag der verkooping
zal worden voorgebracht.

Koopers voor bove_ngenOO.mde gronden gelieve dezelven te inspec-
tUren-vOOr~ev1rkooping komen daar gezegde gronden afgelegen
zijn van de Vendutie plaats.

Vergeet Woensdag, den 22sten November ntet.

J. G. Lindenberg, A.fsla~er.
Fraserburg, 19 Oct. 1899.

KAAPSCHE GOOYERNEIBMTS
SPOORWEGEN,

Port Elizabeth Ayontuur SPOOfleg,
I'I)l:T ELIZABETH-HUMANS-

DORP SECTIE.

MET betrekking tot de advorten-
tie tenders vragende voor

,:,.:; houw van de Port Elizabeth-
H'lm;lOsdorp sectie van de boven-
z' nO"lllde lijn, wordt hierbij kennis
:' II ,','0 dat de tijd voor ontvangst
I'a:l kaders is verlengd tot den 30
':en \ o,ember a.s.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

Ka:lt"Or van den Hoofdingenieur,
Kaap-!che Gouvernements

Spoorwegen.
Kaapstad, 26 Sept., 1899

.,,, R.
OSSEN 1·'RANSPORT.

JULIUS WEIL
v.

IS BENOEKD TOT

Pa.s Spoor- Eenie: -Regeerine:s A~ent
VOOR DE LEVBRllfG VAN

·OSSEN-l'RANSPORT.
Transport Rijders, Boeren, en anderen die OI8eD. TraDlport te

huur hebben gelieven aanzoek te doen bij

JULIUS WEIL,
GOUVERNEJrIENTS CONTRACTEUR, KAAPET AD,

of bij zijn aangestelde Agenten.

Vrede. Vrede. Vrede.ADVERTENTIE.
DE ()'lliprget(:ekende maakt bekend

d.ln het publiek van MGBBA.YS·
.' .' . {Lt h~ van voornemen is een
'lellzi.·>ldaldaar te openen op den
'.'den.\ I)y,'mher aans'. als Procureur
tQ Sotarl~.

VR·EDE' D~ de oadergeteebnclen ...... ., ..... hebben 00"-. l:t:- "agtmII te maken, en heden geen clroo!r hoot voor
...-.geD8 te vinden ia, siJn '" ... blijd ODH. bepnatigenJ bekend M maien, dat wij
kurkdroog bout in bezit h , en II1lllen y...... Boerenwageu. maken, tegen
kortsmogeliike kennisgmng en matige prijHn.

N.B.-Let Wel! OorlOfP qpanen behoeven geen &&DSOekte doen.

. . THOlI· &: VBRSTD, Rijtuig·Fabrikanten.
Paarl, 2s October,I899.

F. P. J. SMIT.

GUUD VooBONJ(IDDJLLLJD POOTIlIG, apeoiaal ni~te E:J:oelaior,
Early ROM en Wbite ~8J8, gMOIldhaid ge~'lorgd;

aangeboden tegen Y8l'IIlinderde Pl'1lleD 'fOOl' de Ju&ate l....er.dmg.

LIBERMANi & ·BUIRSXI,
BUBGSTlU.AT 24, KAAPSTAD.

PoL Du 167. TeJ.psm.AdrI UlJw1NJn.

.~.-;',.,,

AfdeeI1Dgsraad YIn Stellenbosch.
'Iussehentljdsehe Sehattingsrol.

TENDERS.
T.ENDERS worden gevraagd voor

het opstellen 'van een tus-
schentijdsche schattingsrol van alle
landeigendommen in het district
Stellenbosch, vatbaar voor belastin-
gen voor afdeelingsraad doeleinden,
die zijn uitgebleven van de schat-
tingsrol, en van eenig eigendom dat
onderverdeeld is of voortdurend
verbeterd door de oprichting van
gebouwen of anderszins. De rol te
zijn voltooid en ingediend bij den
ondergeteekende aan het einde van
Januari, a.s.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk te worden aangeno-
men.

Alle tenders t~ zenden aan den
ondergeteekende op of voor den
7den November, 1899.

PAUL D. OLUVER,
Secretaris.

ING.

Opbetaald, Kapitaal
&es6n8 POids

... .£UIO 0 0
... r-- .£t8.ooo 0 0

De Kamer onderneemt de .A.dminiairatie
ftD Boedela ..la Execnteuren, Voogden
Trnatee. in Izwoh'ente Boede", enl.
Optrekbn VUl BohepenkenniNen, TI'&Il8-
POriR, Hnwelijb Colltraoten, Voor het
vOOl'llOhipten van a.Id op ..... te Ver-
bauden," a.; ën .:AlJr8mëe'oe A..gwntechi.p-
pen in en buiten de Kolonie.

Ye~rt WS- en Vastgoed
tegen billijke termen,

DIRECTEUREN:
De WelEd. Heer G. W. D. lI.U8T,

Voorzitter,
De Wel-Ed. Heeren

N J. H. CBOESEK,I DB.A. J. T RoUI.
Dr.E. L. B. LOUBSEB, A. J. BASSON

W. D, MliBI&8E. A. W. Louw.
lUDITEUHEN ;

=Oe Wel-Ed Heersu LJ. J. VAN AUDI!:
en MaTHS.SifUTS, H. Zoon.
De Directenren vergaderen eIken Dins-

dag'lI voormiddags,in den Zomer te 9 nnr,
in den Winter te 10 uur.

3. W. KOTZE, Secretaris.

Koloniale yleeskamer en Trust
MAATSCHAPPIJ.

lIntoren : Jo. 4, Kerkplein, Kaapstad
P.K. Bes, 142. Tl!:u:ro)/,l60.

TELEGJLU'18ClI EN KAIIELADORES:
" FIDELITY."

OPGf:R1CIJT - - 31 MAar, lR66.

Kapitaal
Reserve Fonds .. ,

£llO,OOO
... £71,600

DIREKTEUREN :
PAt'LDE VILLIERS, Procureur.

VOORZITTER.
HARRYBOLt:B. F. W. MILUI.

H. J.-DEIfPERS. H. M. ARDERSE

C. M. BE~NAIlD. E. J. EARP.
DE MAA TSCHAPPIJ neemt de Ad-

ministl1ltieop sich nn Boedel.en Eigen,
domen alo Executeurs,AdministrateuTi
Voogden,Cnratol'll, Trustees, no lo-
lolvente Boedel. pn onder Huwelijkl
Voorwaarden,Inepeeteura, Ge..olmach-
tigd8n, Receivers,Agenten, voor Inge-
setenen enNiet-ingeLetenen,LikwatenTII,
VaD Maat8chappijenop aandeeIen en
Firma'•.
GEEFT Geld op Eerste Verbanden

1'&nGrond Eigendomen Ouderpand op
Hypotheken, belegt Kapitaal, koopt en
Terkoop'Gronden aDd..r Eigendom.
VORDERT Verbanden, Wi.uel., en

IIJIdereSchaldenin.
ZAMELT HUI8HUUR in, Interest

opVerba.ndenen andere Securiteiten en
doet iederBOOrtvan Trust of AgeDtbe-zigbeid.

WAARBORGTAK.
De Maalacbappijgeeft eveneens Po-

lissen uit alo i'lECURITEIT voor de
Eerlijkbeid, en Trouw van 'I'rust ees,
Likwidateurs,Execut~ur. en Voogden,
UitvoereodeCurators, Recbta.supplean-
ten, Landmeten. Beheerdera, Secre-
tarinen,Klerkonen andereBeambtenin
den dienot van Baokell,Crttdiet, Yor-
.ekeringo·en andere -'1....t!ICbappijen:
Gemeenteen AfdeelingHraadenCorpo.
raties en Firma'. op voordeel1ge"our.
waarden.
DezePoliuen worden eveneen.aange.

nomen door de Imperiale, Koloniale,
TrannuJacbe. en Vrijotaat.ebe Re.
gooringen,en door all~ correlpondenten
doorheelZuidAfrika.
Vormen Toor ungift..n en andef8

inlicbtingenopunzoek te verkrijgenbij
G. W. STEYTLER,

S~CR!TARlS.

W":GGELOOPBX,;
L EN nle neI;" .r. staart ; omtNlltBeerib Bohutmei. _

bij wien ~. dier ~. '
aanJoopen ~ d.d.Ijk ..••...
te genm UIl-& heeND KiDHIr "c.-:
BB81'n, Lady Gt:'II ~
door wie aDé billijtl.- milia!
betaald worden. : .

Degenn" die den ... 'Da ...

ëaiiimta StrIIOP YID Vijgea ~~ -- ~
. . , .' ". Purl 26 october. 1899.werken,bet prt.el reiJiipnde 611 TeJ'.lkbude . ,

aonde~hetteTernrakkBII:.fl8D_'lwdlij"rbeid \1 r EGGELOOPIN Vo.-.a-en bareIl8TOI"enToor&Itijd. I l -~
Aangename 24 ~ '1 BeeIt.eR ..
..oorzorpmiddelen op ban tijd eli "" weten: 4 swarte lODge caea, '-

I8kerderdan Teriragendekruiden. BeDelrftC)DdeBoode stomp 8taart, en twee .....
conditieder Nieren, LeTeren Ingewandenia de koeien. Gelieve kemriJ'. ....
lterkate TOOnorgtegen HoofdpijDeD,ZWIJ'fJ aan den heer N. J. Ro-asotrtraleohter
Ver~oudhedenof Koort.en Boven Paarl, door wiea alle bilIijb
MIld en Zeker kosten zullenbetaald "ordaa. '
in e1feoten bepll&)dmj TUI onwenlCbelijke

beetr.nddeelen.Gen_heeren beTelenhet un
Milli:l8llenhebbenhet onochatbaarbeTOuden.
Kinderen genietenhet; zwakkedam. noden
bet eenideaalmedicijn,ijverigemannenoemen
bet sonder ongeriefof ongemak
Namaaksels on Inbotituten

zijn talrijk; iij moet n-agI'O
om .. Oaltornia ,. Siroop' KAAPBT AD
van Vijlen. I. Q. 14.. l r..
Zoekt den naam en het han-

delllmerkTande OalJtornia
VlJpn-Siroop Jhat.ohap- u.,... l r.
pij ; die.ijn opel.k8llboUeIdie
ecbt ia.
OTeralbij Apotheken en

Winkelien te Termjgen. In 81J1111.. .....
wee grootten, la. 1td. en
groote nienwegrootte, la. 9d
Depot. 32, 8DOW Hill, .

\

.&..._-----
TE HUUR

OF ~68 verlangend ta koop, 10
UItstekende· plaateen nitge.

zocht in de Afdeelingen vt.n Her-
bert, Hay en Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Telegraafkantoor, en 't Politie
Station. Goede sc}lOlen in de
nll.bijbl3id. Overvloed van wild.
Vogelstruizen in 't veld, dat
geschikt is voor Paarden, Struieen,
Vee, Merino Scha pen, en geiten.
De eenige reden van den verkooy
is dat de eigenaar door slechten
gezondheidstoestand zich terug-
wenscht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil opgeven,

Richt u tot:
H. R. CAWOOD,
Postkantoor Papkuil,

via. Ceimpbell,
Telegraphisch Adres:

Cawood, Papkuil.
---------------
Onclerwij ze res Be Ilood ig-d.

lIallllt'" hn ry -(jrey's
weg.

TE~ 0 ERS worden gevraagd
voor den bouw van de Moor-

!'pe':)iirg-Eendelruil (terminus) aec-
:: l;lO de bovengenoemde lijn.

I \ )1), bIjzonderheden zie men de
,I' '1;)'iYt'rrtementti Gazette" van den
,...._:"J ..':, Ol'tDher en volgende num-

:Jér', ['n ,'veneens het nummer van
,i: ·.lad "an Zaternag, 14 October,
I, "-,.

JOHN BROWN,
.. Hoofdingenieur.
lo..l~'·>.r,'<I~ den Hoofdingenieur,
K!I..1}l~t;;d,I~October, 1899.

A. J. DE VILLI:b:RS.

BENOODIGD
TWU: bpkwam.eSchilders bekwaam

(Jm alk ::khllderwerk te kunnen
dOen, I·Oor· termen als anderzins
~nz....k tt' doen bij den onderge
..eekéOC!..'.

-Opziohter van ~deelinge
W.O.,
'; ",-' -_'. '."~""~"". -'''. .n:AAR geen' voldoeruJe Tender.;

dla Fra.. rburg,. ontvangen zijn voor de betrek-
king bovengenoemd" soo worden
mits deze anderma.U_ tenden ge_
VJ'aIWZd voor de '-~ekking van
opziohter va.n de Afdeelings Wegen
volgens Beetie 149 van Akte 40 van
1889. De opziohter zal kar en trek-

T. De plaatsgenaamd ' KLIPHEUVELS .. gelegen in de afdeeling dieren moeten Terschaften om alle
Fraserburg groot ID uitgestrektheid 12,516 morgen. Deze plaats ligt gereedschappen en mondpron8ies
omtrent 1 uur te paard van het dorp Fraserburg en is bekend als een van de weg partij te vervoeren
der beste plaat8e1l voor groot- en klein-vee, het heeft bij het huis twee gedurende werktijden. De Raad
fonteinen, een groote win-dam, land-huizen, kralen, enz., alsook drie #leeft alle gereedschappen en betaalt
goede 8tandhoudende buitenwaters, waardoor men instaat worde gesteld de werkmenaoben. Ingeval de Raad
al het veld der plaats te ~bruiken. het mocht noodig achten om zij-

I1.-De helft aandeel in de onverdeelde plaats genaamd paden zijnde niet~rmgs Wegen
II VIS8CHERSKOLKLEBGTE tt Lot D, groot in het geheel 6,646 te bewerken, dan za) 15/- per dag
morgen en 335 kwadraat roeden, en ia begrensd door de plaatsen extra aan den overzien er betaaldw:agem~~ravalle~ Goedever"achting, het dorp Fraserburg en Grootfon- worden, yoor kar, dieren, en persoon
tem; dit 18 een uitmuntende veeplaats. om zoodanige paden te laten re-

III.-ER;F No. 11 gelegen in het dorp Fraserburg, er 8taat een pareeren. . .
goed Weonhuis op bevattende 4 Slaapkamers, I to:etkamer en Kombuis, De laagste of eeruge Tender niet
alsook twee Stallen, en een groote ruime aohterplaats, dit Erf is thans bindend.
goed verhuurd. Tenders moeten bij den onderge-

teekende ingeleverd worden op of
voor Zaterdag, 11 November 1899,
alwaar alle informatie daaromtrent
verkregen kan worden.

Op Jast,
G. W. C. v. D. MERWE,

Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Prieska, 7 October, 1899.

PRANDZIEKTB
DEMENT WET,
1899, NOMINA lE VOOR
ELECTIE VAN t EDEN VAN
"f BRANDZIEK -BESTUUR. A d I I
I Kennisgeving' hierbij gage- ar appe s.

ven dat een Itof zal rden gehouden -
op vrijdag, den en November INGEVOERDE POOTJ!lBBOP DBPLEK
1899 d . gereed voor onmiddellijke pooting .-

voor e n~ .~le van PS;- per kist, overeenkomstig kwalihft.
sonen voor electie Jeden van t FraJllChe Early Rose. in prach-
Brand.liekte Beetu r voor dSM af· tige oonditie, good nltger.G!aht, E oudl3 firma van GKBR.
deeling, onder de v .neD in kilten van ongeveBr MEIRING is nog te vinden te
n~.40:_ lt '----ti' 3 66 tot 70 Ibs. ... 8•. tot 98. 6d. No 21 Sl'mon88traat Joba
"""IIJU u 8U~ e Koloniale E. Rose, Duitscbe Blauwen, ., ,nnes-
van 1899. Fourball., overeenkomstig de lD&rb burg, en handelt als . voorheen als
II Het aantal te prlJHIl. Markt Producten- en Commiuie

soneJl iJ twee. Deze cijfel'll lijn A!"GESLAGEN Agenten. Alle goederen zijnde
III All .. rd .PRIJZEN om den voorraad op te mimen ProdtActen, Levende Have. of Kaapstad.,Junl.l899.een zll wo en en ruimte te maken voor BUTTON'S h . _

genomineerd die ~n (1) inwoner- ZUIVERE POOTAARDAPPELS, tEt anderszins aan engezondPIl hebben KENNISGEVING
in het district eD ) eigenaan -van weten: B. ROU, B. RBGBlIT8,FLOUR- ~nn raoonlijk opzicht; en eene •
meer dan twee h erd eD BALLS, lUGNUM, DUIT8CRBBLAUWBN,8 afrekening Da verkooping.
260 ....ha 8UPBIUOB, lUNG OF EA.RLIBS,enz. (Zie M!IBI1iO 8taan boven allen OE Ondergeteebnde "nlGht..... pen. deeentvulgende uitgave vandeuoteeriogen .
sonn moeten lf en voorgesteld voor Granen, Meel, enz.) m spoed, orde en vlijt. aan het ~ Publiek be-
en geeecondeerd door behoorlijk HET nIT ALI,EEN dat een aard- Zendt al Uwe goederen ge- kend 00 maken dat hij DOl ....

lekwalliioeerde ·esers onder de appel wordt. mgev~rd I~ NIETS. Wat adresseerd aan Box 4355, Johan. bereid ia "Boarcierw" in te DIIDID
.i!_~ 1.. 20 18 DDOdig la, li de Invoenng van .el'llChe, nesburg (J el _1_ V':..:.....l _I.r&n\lA1e&te wet Q. van 94. pootmiVIUlIi1Uverehoog. kl88ll8kwaliteit, '.. ongena zoow ... __ ,.., uu&

F. • HBBOLD, fill het iJ, IN DEZE RICHTING dat de Tel. Av .. .,. ~. "Dagboa1'dera," tegen billijke prij-
D-! V• ....:n BU'I'l'OlI 8 HUN NAill HEBBEN GE- ,----- -_ - '-.- .. _ sen.
DaB t ~..,traat. VEBTJOO-over de geheeIe wereld. ~.y. on

~ft_'...,iend .J. St Jl bosch, . O....thOildt dat Buttons Aardappel.. VE R lJ ,'R~N
u....aes...... ""I e en met, vak-kennia zijn uitgezocht met de 'OP- W _~ ..zz_ 'ar:: .

Heden den e.l.ten 09k>ber, hand, en dat het de niverate pooten zijn . oen~ag \RIji .t.lsten dezer.
1899. die men met mogelijkheid lam ... kriJgen, . Een plkzwa.rten Ezel, met

evenalB 't geval ia met onr.e ~I- boekpens.~·, omt:mq,~ 8 jaren oad, .. KA N K E R
TE HUUR. HI'ELIES. _ maan"'baar. en ~~~ ~knipt." .t: . ;" _ •

MONTA.GU COTTAGE, te H' R·I[8 &. IlO ~~.=:U:ti~.~.UR~. A.:-!~.HE~=tn:=:-.=
Maitland. w,. oning ~ Wij- • [ U. en Ultbetaald worde~ ... -. baar DlÏd~e1 d.. ~.

Jen den heer L. l>ALI, bevi.ttende J J. A. CARS.TlN. Vele Nieuwe -, .
9 kamers~ bui~Dpbonwen, .... ter Graan 80Pootaardappel BandelWI. Paarl, 30 Oct. 1.89.9. Adll'l.Mr.. A ..B.v'ANNI8nk..
eDI. Voo_a: ~erh_n doe Oo.~ :Londen.' _'i"" d. '. Lo..8DIteÏD, D'Urt.i B.a.L
MlJIQ8k .biJ {' Voor ~~uiten en . .. \

HET BBROEMDE OOOWATER. . ._~Hoe la .,. J: •• _.., I.

DE A..LGlWBEN~lIDEL E?~=,==,:=,:. ~,~ BouD..... II lila ...
en -wd le. .. ,..tCeId 3.. -.s. ."_ KUNllEN de "'!'IPW~L eebt.e Re"" tt. MA d ... _

VciaiJlbMr bij . ger",.i4d'_ _ Dj..v. r. JlJlU'lZ. ... ......
WBBSKAMBR -00., -bepD,...WI-~........... WhMIer'. ~raGI

, Wlt.m, KA'I'BJlW & 00., ~~eIf ..It 00.. HEYNE8. MAAdderler Straat;"T86. ~ Cbem1lt.n, JtaaDatad.· _ • • ...... .....0" •• _

\
PPLICATIES (vergezeld van

, getui~!!chriften) Toor de be-
trek~ing van Onderwijzeres van de
Pubheke Scbool te Loopeude R.ivier
zullen door ondergeteekende ont-
vangen worden tot 15 Dec., e.k.
Vereisc~ten: Hollandsch, Engelsch

en kenms van vocale muzi~k en
lidmaatschap van Prote8tantsche
K~~k. .Salaris £"0 per jaar met
vnJ lugtes Werk te beginnen in
Januari 1!)OO.

J. W. LOUW,
Promotor.

V~kt~plaats,. Oudtshoo.t:n,
21 October, ] 899. .

KENNISGEVING.

ANGEHOUDEN in het ... '-
. Calvinia over den ~ tijd

en te worden verkoallt op dflll .....
November, 1899, indien mn ........
gel08t:-
Een vale raiD-donby ~ ";UW"

linker oor halfmaantje na 1IOh_, ill 1IaIf.
lll&Autjevan 't'OOI', met _ ...u... ...... '
11&0 den kop. Een n.l • ....m. aou., ....
een vaaJ meJTÏe-veaJen,lblk.r oca- ........
haak, van achter en _aln""'" ........
oor stcmp, omtrent' of li jUl' oad .... _
halter· om den kop. Vealen 01IIINBt. I-
ma.a.ndenoud, 811 Brandmerk _II .u.'_-
bekend.

(Get.) A. B. STOP'PBllBG,
8ehlitmellW.

AANGEHOUDEN in het _ai te ....
vlei over den v.roorIoofden tijd _ te

worden Terkoohtop den 2&Itq lf"'_"
aanstaande indien met tevoND ... ~ ....
bruine wit PeDI rniD-cJonbj, pm' kil
rechter oor ltomp, h&lfmaan van __ •
linker oor halfmuD van ach ... ; bejMrd.
Een vale min donkey, rechter oor ~

staart, linker oor winkeu...t ........
bejaard.

(Get.) J. C.DB KI.JIK.
Soh........

Afdeeliugsrud K&Iltoor,OalYinia,
Schut Bericht.

AFDI!:ELING 8TEYNSBtJBB.

MOR8P'QSTEIN 8OHU'I'.
'fE worden verkocht M ~ «lp

den 25.ten Noftmber 1899, iDCltIia
niet tevoren gelost :-
1 Rood bruine HeDfIJt,dol kol YOGI' bp)

omtrent 2 of 3 jaar ouel
W. J. KRUGBB.

8obu-.......

IN het Schut alhier beviDclt &lola bnID-
den veroorloofden tijd MIl bin".,..

merrie Elel gemerkt No. 88,1" ~. dill
nek.- Indien niet gelost VOOr CIeD
November aanat., al duel ... op
datum uit de tlchat.-kftal wordeD ....
kecht '. morgeDIIom 10 av.

J. J. DB KOCK B081lA,
801l~.

®FMEYR TE-HUIS,
Rbeede Straat, Kaa~

I')EZE Koet-Inriobq door ..
.. Kerkeraad der Ned., o..f. 0.

III.efflIte, Kaa.,.tad, pItlcsht, eD __
t~icht V1lD do HAier eD x... DV
PLKSSI8,I. reedJ geopeDd.
Aan_k om op........ pdaIa ......

ij Jea heer 0, F. Theron, 80riba ..
Kerkeraada.
Voor behoeftiten ('WUI'YaD bewlje lDOIi6

"onten gel..,erd doop de ,..tnHJ-
Lee,...,.) la de prijl 1IeOb. £to p.a., .....
ingelioten. Meer PtOedeO ......
£400 p.a.

Het ..Te Hula" biedt du ...
IChoone gelepnh8ul YOCII' Ia....
IOnen nMl' efe~ 1OhOOI~
en begeeren dat ii, oDel.. peel OIárfIeIJQi
opzioht I1Illen Itaan.
Voor verdere bij~ ' .......

meDdch bij de bear J.dll ~ .....
Straat, of bij _oDd""" ... ,...

O. J. P. 1'lIBBCm,8cáb& .. K.rbI ..II__

S.... 8IirMi.

P. J. J. LOUB80H1IJL _.
We1Jina1,on,
1 }Cei, 1899.
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BERICHT ,,{o. 89, 1899.

Kunst Tanden.

/
,tGOr vu den~eter-GeD~

Kaapstad, 4 October, 1fW'
JVEJtEENKOMsTIo Artikel IIt7wet

. No. 15 VaD 1887, &1s geame eerd
1l00r Artikels rv, en VI VaD Wet o. 40
VaD 1895, wordt hierbij tot &l~maen
DAricht bekend gem&&kt. dat het v gende
:Perceel KroonIB.nd, gelegen In e Af-
deeliDg Piquetberg, per publieke iVeilillj
te koop zal wordl·n aangeboden f>6r het
KAntoor van den Ci v ie len COm;lIsa&r1S,
to Piquetberg. om l O uur des mojgen~ op
Woensdag. 13 December. 189~ ander-
worpen aan de voorwaarden en b1_>alingen
V&Jl boveugeuieldc W et. en van fe Alge-
meene Koopcondities vermeld in ..deze, en
verder aan zulke voorwaarden ~ op den
verkoopdag mogen worden btj}:L'nd ge-
m&&kt. '

Het percee l zal t,'!,en den ~t'pa.alden
meetprijs worden opzeve.ld. en ;dp meest-
biedende die niet rm ndrr da.n dien inzr-t-
prijs geboden heeft. zal "crkla.1i-d worden
kooper te zijn, en It'dt'rL' dUbdallige kooper
zal de keus hebben om op dt'n ferkoopdag
de gebo,dL' koopsom of i-en reelte N

van te betalen' l\1Its-- é

(i) Dat lndien vr op den ~erkoopdag
geen bt'tahng geda.an .:·wordt, als-
dan één-til'ndc dr-r k90p8onl bi n-
ne n It'S -n ~';n·tll'nde b~nL'n Iw aalf
maanden na den verll:oopd;Lg zal
bet aald worden.

(il) Dat indien mi nd cr d. rCIl-tiende
van de koopsom op d"a ver k oopd ag
wordt betaald. alsd;e het saldo
van zoodanig ,'~n-tilinoe betaald
z.-J worden kgen hili eindt" van
lt·s maanden. pn het óverblij""nde
pén-tlende tegen h~ "Ind" "all
twaalf ma.a.nden na c'Jen "crkoop-
da.g

(iii) Dat lUdicn hpt op d,* \'(.rkoopda.i(
betaalde één-tiend,,' of een _om
tlli!schen ét:n-tlend,· ~n ,'én-viJfde
vaL de koopsom b~aagt. alsdan
het ".tdo '-an éen-"ijtde der koop-
som tei','n het em.),.. van t,wiI,alf
maanden na d"n ,·,rkoopdag z"l
wordt·n betaald

Rente t('gen \'Ier pacp~ per Ja.ar za.l
op de bov('ngt'ull,lde p<>al>'''ent.en '«'orden
beti&Jd. ,'n d" hetallllg' d,. pa.alem,'nten
tez&lIlen m et ,k n'n k d."ilop zal op ot'n
verkoopdag lIIOl·ten wl)r~n ges,-curlTrd
door twee gOl~It' "n voldoelldl' borgt'lI Ipn
geOOt"ge va.n dt'n ('I\ït·lclt l·OlTllJlls ....a.rh.
en dE'ze bor~en zull,'n t.ell "pzu'ht" '·'I.ll
gemelde ht,tahng zicl! al, bor!;ell i"
.a/llium "n IIIPdl' principal,· :';"hul,!t'naren
moeten verhlndt·n. afl't,Jtd.' \';L1l <l,. eX-

éept"" "an ex(·us.'I'· Pil .;ehul{!'phtlilllg'
Indien de koop,'r "f "'jn'_' \'o'.[;'('n ver-

zuimen of uit·t lll ...;ta..at zljlJ om dl' nOOdJgl'

betaling "an hd k(')op~..ld tt' maken al,
bovQn \~enHt'ld. blnllt'n cl.,., hep,udden tijd,
IS het Gouvernl'ment !.::,*,orlool<l dt'n ver-
koop te vernlt'tlgt'1I ,'II a.ll,· I...·wdingen
reeds g,"maakt met bL'Lfl'kkJng' t.n zulk,·
verkoo'plllg' zullt'lI a.an '-'.'t Gou\'l·rQpmpnt.
worden v{'rb"urd '

De koHen \'an opllld.~ \';Ln ,·Ik pPTct'd
en van dt'n ,rondhnf. (nanl 12s :ld.)
mo('ten a.cJ,U l'l\ït·lf'~ l'UIIlrlllS5<L.n ... of
ander behoorlijk "oor 4at do;·l ~(,Il1",,·htlg·
den p..""on. op den terkoopd"f !Jcla.;.Jd
worden. ,

De koop,·r " "Npli"Lt tt'n bchOl'\'f' \'an
het Gou\'ernement ...... ",·rhand I., pa.s&
eereu, rent€" dragende 'egt'rl ·t pt'rCl'nt per
Jaar. voor ,1~r-vijfdL'~ vali ,Jr. koop,01I1.
tenzIj hij op den nqkoopda.: Ill"pr dan
é"n-,-ijfde daa.rop bet .... ld heL·ft, Iu wel k
geval het b,-dmg "",n \lILt. vf'rband gelijk
•al zijn aan het "-'Ild1 va.u de koopsom.
de kooper het recbt Jé hebben het b,··
drag van het ""rband, of ,·ellig gedeelte
ervan. niet minder ~iJI'fe dan yiJftl!.: pOlld
. ten eenlgen tiJd. al ts: betalell

Indien dl' kOOpN h.t n'stant va.n dt'n
koopprijS al" bov,.ng,tlldd up verband
wenscht t.· b.ten, 2:4 hij blllnen (13)
dertien Calt'fldt'r lI1a ...an~t'll na den da.g der
verkooping hel vl'rban6 modell pa...q;'....r'·n
blj gebreke wa.arvan ·.i·nl' hl)€'tt' V.lU ceU
shilling- zal wordeu "fg,'lt'gd voor elk.·n
d'ag die Ult'lI zal la.tert verloopen daarna
tot op ",·httlen lIlaa"d,-n "an den "er-
koopsdau w;",rn" moeit zulk verzuim nog
voortduren hL'! saldo' van d .. koopprijs
met relit<' cla.,uop. tela.men mL,t het be-
"ag der boete. onmldPell.ijk zal vet:schul-
digd zijn en bet;w.II.M"f en zal te \"~1t'l1
zijn In eeDlg bt'vocgd Gl'fcchbhof zd'pd"r
verdere kennBgeYlDg.! ,'n Indien 1I1e/. bL~
t_Id binnen ee·[le maand n» rkn d.,g '·a.n
den u.itspra.ak. ZAl oe ~'prkoop v"n 'I1ul ,'11

geene waarde wordeq ,'n c!.- alrl'pds g"-
m&&kte betallngen zullen '....n het Gou"L'r-
nOlUMt vL'rvall~n :

Do Ka .. rt.en ,'n de; Koopcondni,." kUil'

nen warden IUgezipn ten ka.ntore "an dell
La.ndmetl'r-Ge.llera.a.L ~ Plqudberg

.l TD[PU~R HOR:-<E.
L"f'ldmeLt'r-Gent'rul
-+

DOODBERrCHT.

OPGESLOTEN in let echnt tAlElud.·
kloof en zulle~'fworden verkocht tAl

Philipstown op den 26etAln November UI?9,
indien niet vroeger rJost een Boodbrnine
Ponie met kleine ko voor den kop, effen
witte plekken aan beide schter pooteu, om-
treat 4. jaar and,

JACOBUS A. H. BOT ES,
Schatmeester.

Elaudskloof, den 28aten Oct., 1899,

STElLENBOSCH,
PUBLIEKE VlRKOO~II&

PAARDEN.
; ) \'ERLEDEN op den 26sten October,
\.. 18\)9, te Fraserburg, QA.ESAB EcK·
HABDT van Hamburg, (Duitschland), oud
59 jaar en 9 mu.nden, diep betr+urd door
lijn treurende vrouwen familie.

V rede! Volmaakte V rede 1

OE ondergeteekende behoorlijk ~.
laat door den heer I. G, Fabrious

de voorname paardenhandelaar Hl
verkoepen op

Woensdag,16 November,
TB lp UUB ,!.K.,

buiten de Kraal van den heer W, A.
Kriges, Dorpstraat.
10 Prachtige Merries, goedgedres-

seerd,
20 Goedgedresseerde Paarden,
6 Eerste-klas Ponies,
Een paar goedgedresseerde Rij-

tuigpaarden (zwart) 16'2 handen.
Een paar goedgedreaseerde Rij-

tuigpaarden (grijs) 16 handen.
De meeste dieren werden opge-

voed in het Uolesberg district en
zijn een zeer superiere troep.

P A.UL D. CLUVER,
Afslager.

0\'E RLE DEN op den 23sten 1 Lons
teedergeliefd dochtertje CATHA BIN A

HENDRINA in den enderdora van 3
maanden en 2 dagen.

De bedroefde ouden!
EDWARD J. HANEKOM;
HE~DIUNA J. HANEKOM,

geb. SLABBER.
Vurkvlei. did. Hopefield,

1 November, 1899.

P Zondag uiorgeu :l~ October, om 10
, uur overleed , zacht en kalm in de

armen van haren Heiland onze getrou we
dienstmaagd ~A.RlA ABB:LRE (Ayah
~itotjtl) in den oud~rdo~ van rui~ 52
jaren ua ons voor circa 30 Jaren In de
Kostschool van het Psar lsche Seminarie
gediend te hebben. De begrafenis gil.
schiedde uit het Scbool-gebouw van de
Zion Ilemllente waarvan zij een getronwd
lid was in de teg ..nwoordigheid van f'en
groote schare, toen Eerw. heer WElCH een
treffende rede nitsprak.

Hare stof ruste in vrede tot den dag der
opstanding.

Voor zich en kinderen
J. '. DE VILLIERS,

Het soort dat alles temtoC is.

.\ A~ familie ell \Tienden wordt bekend
....1-\. [!('maal..-t da.t het d~n Heer" heeft
bt,jla,,[!d donI' dell dood I"t zich te nemen ol'
dell 17dt'n Uel"ber 11<9~). mijne t.eeder I,>'e-
liefde l'l'htgenoote ELIZABETUL'ATHARrsA ill
dell ouderdolll "an ;,:3 jaren 1 Illaand eli 10
dn!rl'I1.

{Je'" ,lal-( is ,'Pil gevo.-li!!e doch' .' Hij 18
de HL-el-'·. H lj doe wat g-oed 1" III "Jnl'
oOllell. lls.ar leven """~ waarlijk Chn~tu.
CIl' hnar l'4terVl'll I~ haar .'{p,,,·in.

IJe he,lI-oeftle ech tgenuor.
ELIAS ~EL.

Bri Ilia "1 t, I
Duurzaam I
rconomisch I

Ridfonleill. dll;(. C'1I1"illia,
~5 Oct, lë!)!).

In lietaerijke Aandenking.
~ An onze dierbare eL onvergetelijke
t"\. :\l"edJr As SA :MARIA PlfWLU, 1,"0-
boren Cilli". 'tiie lIadat zij ons 7G jaren, 2
maanden en :! d ...!o(en geleend W8J!. hare
eeu wl(ie 1'lL.,t i,~ mgegaan op dcn 26 Oct,
1t'~'7 .

Diamond DYIlI!overtreffen ..lie ..nderen iD
Kracht, Reinheid en Dnuna.amheid. Geene
a.nderen Eijn even goed. Wa.cht a tegen
vervalachtAI klenl'8to1fen, omdat lIij n.n
goedkoope en inferieure materialen llijn
gema.a.lct, en 8lechtAl, 8.auwe, vlekkige kleu·
ren geven. Om VaD 8~ vfll'lMlkerd te
'lijn, gebruik Illechte

DIAMOND
Uit naam der negen kiaderen,

8. J. PERULIJ.

DYES~Iurraysburg',
Uet, 18~1~.

POUND NOTICE. voor het verwen vnn TA blterte, Kou II4In,
Vederen, Linten, C \NJn, Tapijten, Eu.
Enz. Wij waa.rborgen dat zij meer goede-
ren pak nlo pak zullen kleuren dan eenig
a.nder kleursel ooit gelll&&kt, en meer bril.
.ante en dUun&Ille kleuren 11&1 geven.

'lis Qemakkelijk met
DIAMOND DYES

le verwen,
Overal ver~ocltf. Bd. PIT pakj,.

Jl:en copie v..., een muot klein boekje, getiteld
"SucoeoefuJ Home D7<'lng" franco ~aden.

Verkrijgbaar bij B. G. LENNON & Go
P. J. PETER8&N & CO
HE'TNE8, HA THEW" O.

K.u,"",An

IMPom',DED in the pvnnd of the
undersigned over the tixRd time,

An iron grey Mare, light star on forehead
unmarked. about ti ve or six years old.

Unless released on or before Saturday,
the 18th of November, 1899, the same
shall be sold 0[\ the abovelllentlOned date
at the pound at Vroolijkbeid, 10 a.m.

J. F. WESSELS,
Poundmaster.

Vroolijkheitl, Robertson,
October 30th lB~19.

SCHUT BERICHT.

I~het Schut van den ondergeteekende
bevindt zich boven den bepaalden

tij<l'~ ,
Een h\aanwschilll:nel Merri .. , doffe kol

voor den kop, ongemerkt, omtrent vijf of
zes jaar oud.

Indien niet gelost op of voor Zaterdag,
den 18den ~ovember, lS99, zal dezelve
verkocht worden opgewelden datum bij
de SchIltkraal te Vroolijkheid om 10 uur
's morgens.

IAAPSIAOSHE BIIDSIAI.
VOOR GEWONDEN,
WEN EN WEEZEN.

WEDU-FONDS

Reed. erkend
J, H. Morkel (perP. J. Loa .. ) ...

2553 8 4
[> 0 0

J. F. WESSELS,
Schutmee8ter.

V[oolijkheid. dis!. Robertson,
30 October, 11199.

£2568 8 4
C. P. BCHm~zl

Tbeeaurier 1'&nden Kaapstaascben
Bondata&.

i)A.A.DPLEEG voor de Beste,
il " Gaedkoop!lte Kunsttanden het

ZUID-.A.FRIKAilSCHE

llndbeelklndll IIIUm.t,
,STRAND STRAAT,
(naast Am08 Boardlng.Hulll).

VeITotte Tanden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk: gebruik
hersteld. Tanden Zonder Plin
volgens iedere bekende methode
uitgetrokken. Gouden Stopsels
K unst-ta.ndon, passend gemaakt
duor lucht-zuiging, alsook zonder
platen.

Alleen het beste materiaal gebe-
zigd, en alle tarieven zijn gebaseerd
op de billijkste schaal, overeen-
komende met goed werk.

Patienten van buiten lD een
bezoek geholpen.

Alle tanden gewaarborgd.
ST. GEORGEBOIES, Secretaris.

3" GrooteUitgezochte Eerste
Klas Paarden.

Op DINSDAG, 7 d, zer,

Vend;.- '_fs1: re', IclJc llleen en
Wetsag'e!lt.

GLV.=::;T:GD SEDERT 1870.
K.A:HOG~ ;- 8M;::OEBOUWE.N.

ZAL de ondergeteekend3 Publiek
doen vorkoopen te KLAPMCTS

STATI"N', gemeld getal Paarden,
allen gearesHeerd, groot, sterk, in
goede Conditie en gl'schikt voor
dadelijk gebruik.

P. B. DE VI LLE.
A. B. DE VILLIERS tt Co., Afslagers.

Paarl, 1 Nov. 1>l9~1.

AFDI::ELI:\(; flQl' I::TBERG

- -+
V'''dl.:",,,,t''')''j/' 1('~'"";'I,,,I/Jr'~/.

Ppn'I'f'\ ~() i.~lj.-l._; tTB ..tl1k ~rond :":l"

l".:en In cl,· Ai,kell'" 1'1l1Ue(I)l'r~ \'t'ld-
k~rnelilCh "P .\dll"I·; PilI Ut! hf'l'!;. c'TDol
1. Il q muq;:t'!1 ~()(I \·l.rk,Lnt~· rpt o~·n. gn·n·
z.ondt' tt'Jl nu,)rdWt· ..l~I1 ,~.LnBvkkt·ra.m I Jl

Z('v~n Viel. t_.t'n 7.UI.Wt· ...t,·(l a.;LD Cro'!:'llt'-
vdd. tell oo,ten ""In r'>Illpt)t'11 Kra.;.! III'
zetprijs, .£.~O(l, UplllftlO~"'-; ,)nko:-ih'u_ ('HZ

£36 ... OC[. '{rondbt ..:i. I·c,. :\,J
3de KLAS KERKSCHOOL

WOODSTOCK.

A PP LI CAT lES vergezeld Tan
de noodige getuigschriften

zullen door den ondergeteekende
worden ingewacht tot den 2:2sten
November 1899, voor de betrekking
van

1. Hoofdonderwijzer tegen een
salaris van £100 per aTlDum en

:2. Hulponderwijzer tegen een
salaris van £60 per j:iar.

Hollandsch eeu noodzakelijk
vl'T't,ischte.

\\' prkza.amheden te
de Kel'srni" vakalltie.

J ) P 26 dezer op de plaats van
\ den ondergeteekende ee n
Merrie Ezel, donkerbruin in bejaard.
- De eigenaar kan haar terugbe-
komen, mits betalende deze adver-
tentie en andere onkosten.

MARTHB. MAREE.

TWEEDE TROEP.

Á!NGELOOPM~O Groote en V6t!e Kapater BokkeD.
400 Vette Afrilunder ebapen

GIT KR.~.dL,O~ZE

- T~:- beginnen na
__ MALMESBURY,

C. J. F. THER.ON,
Scriba des Kerkeraads,

Bureau Straat,
Kaapstad.

Botri vierv lei
dist: .MAlmesbury

31 October 1899.

-01'-

Woensdag, 8 Nov. 1899,
r /ULLEN publiek wordt-u \'l'r·
/_Jkocht hovt'Dgt'melrl gNal Bukkl'll
on Schapen in eerstt'·kla~ conditit'.
een prachtige kans Jus voor BOt'rpn
en Slachters om zich zonder. <Iloelte
van eerste-idll.8 slacht-voo t~ \-oor-
ZIen.

~v~ONTJ\GU
( )

P de plaats van den onderge-
teekeude, een vaal·bruine

Merrie Ezel met stomp geknipte
manen en staart.-De eigenaar kan
dezelve terug krijgen met betaling
van de-ae advertentie.

G. P. VAr~ ZIJL
H, SCHA.EFER

Yu der Spuy I Immelmu" Go., AC5lagers.
Vendu-kantoor,

Malmesbury .
D. B. HAU PTFLEISCH.

Zand Jrift, VVelJington.

lIRVWa 1LUZ'r. .
31 october 1....
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VElU.OOPINGL~
DE VILLIUS " 00, AFSLAGEBS

7 No.-lI'rulChboek, bailrud, boerdertjpreed·
lCbaP (wljla A B le Boax).

J.8. b&4l8" 00. AJ'IILAO.U.
• li'ov-ItJapID.Qtlla&te, naillpurd_ eD -mei

(A I Bhoodie).
GBO 0 Ol" AJ'8LAGBB

17 No.-Grik_ttad. aedeel~ ..... p.... tI Bool.
IIopp" (willeD )( B Ho.. )

GIDlION VAN ZIJL, AP'8L.\GBB.
t NOY-KnaUp.d (Ko.tan), .... 1.-1, levende

have, a. .-I_n (ftIlll' Dd. Tolt eD P G ftIl
Z,.I).
OIMPICB~, MOORE " KBIGK, A"SLAIJIU'S
I No.-Blebeek W.t, buiorud ( .. Ijlen MSmatl)
11 No.-H_aupIeCerfODteiIl, nsco'ie_1'IIIl

(D Allen .... ,.)
IIAU1. D. OLUVBS AJ'8LAGBB

10 li'o.-8t.ellenboecb, Ie'fellde ha"e eu 01ll'Oel'81ld
tIOed v..., plaata Nool'Pdacbt (P Frult Growilla Co)

1& li'o.-8~lleDboech, s8 purden (J G F..brlclII)
A. B. DI nUmBS A: 00. AhLAGB:R.tt.

7 No.-Kl&p ...... -. lO pur.ten (P .II de
Ville)
VAll OIB SPUY. 11d..il.lLllAN A: (Jo, Ar8LAIlIB
a No.-HaI_burT, S60 kapater bokken, fO()

Afrikaallder ICbapen (H 8cbllefer)
J J'&ID PBNTZ .. 00 .. AFSLAGERS.

4 No,,-We~on, YIakel"oorrud, t alamellbe-
leD (0 H Penti).

J G LINDENBBBG, AF8LAGER.
tt No..-W ...... mw' .. 1eI (J'ruerbnrll), de

p.... ta I[lIpbeJl'l'el, de bal"e p.... '" v't.cberakolk-
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Maandag, 30 October, zag te Ladysmith,

Natal, het grootate gevecht dat nog ooit In
Zuid·Afrika 18 gezien. ~og nooit te
voren .tonden Eulke groote en wel toege-
rullte legers In Zui j·Afrika op een
bl6edig slagveld tegenover elkaar, en wij
kunnen er gerust bijvoegen, dat de 8trljd
aan belde zijden zelden heviger is geweest
dan bij deze gelegenheid.

Generaal WHITB verdeelde zijn macht
In twee deelen. Het eene, het kleinere,
werd Zondagnacht om 10 uur in een
noordwestelij1l:e richting van Ladysmith
in de dirt>ctie van Van Reenenspas !le·
zonden. De bedoelini WBII waanlChijnlijlr.
om een aanval op het kamp van die zijde
te verhinderen, terwijl dil hoofdmacht in
een noordwestelijke riohting de~ vijand
tegemoet ging. Men was in het Bl'itache
kamp goed geinformeerd aangaande de
paaitie door de Boeren ingenomen, daar
men Zondagmorgen verkenning8toertj8ll
had gemaakt men ballonnen.

Omtrent vijf uar in deu morgen begon·
nen de Boeren het Britacbe kamp met de
groote kanonnen t<cl bombardeeren, en
daarmede was de slag feitelijk begonnen.

Toen de hoofdmacht onder generaal
WHITB op de plaat8 kwam, waar ze ver·
wachtte de boeren te vinden, vond ze daar
niemand, doch kort daarop werd ze aan
haar rechter zijde aangevallen. Een hevig
artillerie ievecht d8t tot om twt'e
Ulll n.m. duurde volgde. Het IOhijnt dat
de IItriJdende partijen altijd tam'llijk ver
van elkaar blevtln, zoodat de rifles niet on.
~ebroken konden gebruikt worden.
T8flen den middag bracht generaal
WHITB eeniee groote kanonnen van de
Powerful, die kort te voren van Durba'l
waren aangekomen, ook in het gevecht.
N a een hardneldrlgen 8triJd keerden de
Brlt.che troepen naar het kamp terug.
Het getal der geeneuvelcten en gewonden
aan beide zijden is nog niet bekend ge-
IltAlld.

De geechiedenill van de andere afdee-
lioa der Briteche macht was geheel sn·
ders en liep zeer noodlottig voor haar
af. Voi€ena het officieeie rapport kwa·
men die 1,200 man met een berg-batterij
millerie tot op' een afstand van twee
mijl van Nioholson'lI Nek. Twee groote
klippen rolden daar van den heu vel en
eenige geweerechottln werden op de
troepen gelOIt, waardoor de ezela, die
eenige ammuoitie wagens trokken, op
hol IIloegen. De verwarring breidde zich
uit tot de artillerie, en men besloot toen
een kopje in de nabijheid ln te nemen
en te veni6rken. Hier 'Yerd ze door de
boeren omzingeld" en na een 1~llidurig
en bloedig gept gaven de overgeble-
ven zich gevadPU. .

In verband met dese verklaring r;ijn er
een paar punten ~)e niet heel duidelijk
zijn. Men moeat onder een stellen hen·
vel g&weesi zijD;. anden konden die
twee groote klippen niet tot iD den weg
gerold hebben. Aannemende dat die
twee klippen de oorzaak waren van de
verwarring, dan ~eert men uit deze ge-
lOh.iedenill andermaal, hoe dat een schijn·
baar nietige gebeurtAlni8 de belte bereke-
ningen leaD verijdelen.

.Maar dan lJ er een andere vraag die
meer moeiie geeft. Waarom keerden de
troepen !liet naar LadY8.::l th terug om
meer ammnnitie en artil, rie te halen?
De afstand WIY niet groot, en aan tijd
ontbrak het niet, want men ha. tijd ge·
noeg het kopje te versterken voordat
het dag weJ? en de aanval in ernst
begon. i

Een andere vraag: Waarom lond gene-
raal WHITB geene·- ve1'8terldngen om hen
die omsingeld waren te helpen?

De ofLeieele aankondiging werpt op
desa vragen geen licht, en bij afwezigheid
van de noodige informatie ill het nntteloos
giaBingen tAl maken. Dat er iete meer
achter zat III echter duidelijk. Het is on.
ook niet bekend of iemand van de om·
singelden ontkwam' om een juist en
volledig venlag vaD het gebeurde aan
generaal WBITB te ge?tln. Van de H0e-
ren IliJde heeft men:nog gee ne informatie
omtrent dezen Ilag gekregen.

Bet officieele bericht omtrent dit ge-
vecht eindigt: "De vijand (de Boeren)
beh'Uldelde onae gewonden met de
grootIIte vriendelijkheid en meWIChlie-
TeDCIheid."

.... _ :_ 1Ml1·
_~ .. ,ebeurd . ' m.( De ID-
tonatie il Her lIObrUL iDe 1lÓD-m11i-
alre lDwoUn hebben lA4YmaHb ftI"Ia-
&en. H. M. 8. Twrfbu is -vqlpDS de ~
Á~. sqo -.1mOI.lijk ~ Biaaoubui
DUI' ...!)urba. vertroldaUi. j GJ"'1'oDd
ODtf'fDpD WIJ TIlIl DvbaD een bericht
dat het .oade kamp te La.lyaaaith T.wen
..... en dat de Boeren terq,elraerd waren
to~ hnn vorige pOlliti~ ~ een meowe
ten suide~ van het bm, hebben i.....
nomen. ,
Vallde OalM A rgw vem~en wtj tot ona

leedweaen, dat gentlraal KÓCK Maandai·
avoud te. Lady.mttb il overleden. Twee
generaala, aan ieder .ijde;éen, aUn reeds
heeWJep&n. Belden werden .waar ge·
wond en etierven eenige dagen ua het
het laatste gevecht, waaraan ae deel
namen.

Ladysmith iJ reeda een van de merk-
waardigate namen in de géjlChiedenl8 van
Zuid·Afrlka.

ALLSRLl&IX.

-" .. vali ................
Men' JIllI zich herinneren dat genf'raal

Jouhert een boodschap :van sympathie
aan generaal White zond na den dood
van ganeraal Symona. I)eae boodschep
werd door Re-uter ve1'8preid, doch het
W'BII duUelijk uit den inhoud zelf, dat
een deel er vau wegge lat An was. Het i.
3i.t voor ons om te seIlgen waarom het
geheeie telegram niet door Reuter gepu-
bliceerd werd.

Ons vermoedei. dat een deel van de
boodschap VIln ~neraal Joubert werge.
laten W'BII, is volkomen bevMtilld, want In
de Northforn PUIlt 611 Border N(J~", Aliwal
Noord, 27 October, vindt men het volle·
dige telegram dat wij hier in Hollandach
en Engeiach publiceeren:

Ha.ritabarg, Donderdae 26 Oot.
Ziine excellentie dil i<>lIvernear beeft bet

.oIsende telegram dAlen mi<ldag YK 'I ..,lIenal
White onh.lIgen:

Het "oIsend telegr.m werd ontftllpn nn
geb<!raal Jou bert:

"In ..ntwoord op u.. tslecnun "&II deMn
d..tum met be.rekking tot a-eneraal 8ymooa,
moet ik miin leed.eten te kennen a-e"en u te
iuformeeren da' bii ongelnkkiKljjk erl{ gewond
..... , en gi.teren .tierf en berra"en .. erd.

Ik vertrou.. d.., de groote God lpoedig een
einde zal maken aaa dellen ongelnkkigen toe-
ltand "..n uken, ["eroorzaakt door gewetenl00ll8
•pecul&teun en upiteli8ten, <lie Dur de Tr&lla-
vaal kw..men om geld te mUen, en die om
hunne eigene belanien te be.orderen, &lIderen
hebben mialeid, en dezeo ach&lldeliiken .tAat nn
oorlog o"er geheel Zuid Afrika bebben ge-
bracht,] w....rin reed. zoovel~ koathsre levena
liin opgeofferd ea lulb nog zlIlIea .. orden, ala
buv, dat V&ll generaal 8ymonl en ..nderen.

Ik druk mune .ympathie nit met lady Symonl
met het verlilll 'an h&ren echtgenoot."

Maritsbnrg, Tbanclay.
Hia Excellency the Governor b&á received the

follo .. ing .. ire from gener&! White this after·
nOOD:-
Tbe following telegram ..... receind £rom

gene ... 1 Joubert:~
In aUl.. er to yoar telegram of this d&te .. ith

reference to general SymoU8, I mUIt exp'"
my sympathy to inform you th .., he "&II un-
fortunately b..dly wonnded aDd died yesterd&y,
and .. .,. bnried_

I trnat the Great God will speedily bring to
• cloee thia unfortnn ..te .tate of duro [brou!!,ht
aboat by uuacrnpulolll lpeculatora aDd caplta-
li.ts wbo .. eo t to tbe Transvaal to obtain wealth,
.nd iu order t<l further their o.. n intereata,
mi.led othe", and brousht aboat tbia slwneful
stilte of warfare o"er all South Africa,] in
..bi"h 10 m..ny valuable 1i"1lI hne been ..od
..re being lI&Cl'ifioed, &8 for instance, tbst of
gener&! Bymons and otbera.

I exprell8 my .ymp.th,. to Lady BymoUl iu
the lou of ber bu.banc!.

Het d&el Vlln dit telegram dat wij tus·
sehen haakjes hebben geEet was niet in
het bericht van RI'uter. De Northern P",t
kreeg de boodsehap door zijn special en
col'rtlllpondent te Maritzburg. Het feit
dat onze tijdgenoot het volledige telegram
heeft ontvangen, 8Ch~nt te bewijzen, dat
de militaire cen80r geen bezwaar had ze
te pas_ren. Dan ontetaat de vraag:
waarom was Reuter. telegram ook niet
volledig? Onwillekeurig komt men op
de ,edacbte, dat dr ergene nog een auder
cen80r moet zitten dan de officiaeie mili·
taire. Reuters nieuwsagent.whap wae
vroeger bekend als ernaar strevende .00·
veel mogelijk de' waarheid te geven, en
wij willen gaarne aannemen, dat zulks
nog heden sijn 8treven is. Het Reuter
telogram vermelde niel dat de boodschap
van generaal Joubert daarin onvolledig
:werd gegeven.

Het •• voelen In A........
Elden! publiceeren wij een uittreksel

van een ven!lag van de bewegina: op touw
gellet door de World, van New York, om
pr.~idllnt McKinley te Vl1Iffen zijne
dienst'lD aan tt' bi6den als seheidsrechter
tU88chen Engeland en de Republieken in
Zuid·Afrika. Het is fau belang de aan-
dacht bij d"z~ poging te bepalen, daar
men daardoor een inzicht krijgt van wat
er werkelijk in Amerika gaande ill. De
Wurld had ook een tAIlegram aan 'fer-
seheidene -prominente pel1lODen, waaron-
der i8 de ed. heer Schl'lliner, onze pre-
mier, gezondeu, hunne ondersteuning
vragende. Dit telegram met het ant-
woord van den premier, president Steyn
en anderen wordt ook elders gepubli-
ceerd. Het lijdt geen twijfel dat de
vredee· beweging in de Vereenigde Staten
van Amerika verbBllend grooten en Inel·
len voortgang heeft gemaakt.

Dan voegen wij bij die opsomming een
overzicht van een petitie, die met een
krachtig gestelde .circulaire door bemid-
deli~ van den heer G. W. van Sielen,
vroeger 8ecreta.ris van ue "Holland Ver·
eeniging" te New York, ill gf'zonden aan
alle Amerikaanden! van Hollandsehe
afkomat, en velen van hen behooren tot
de invloedrijk8te inwonen van de groote
Republiek. '

E.n apec ........ dacoft ....
De voorzitter en secretaris van he~ pro-

vinciaal b9ltnur vau deu Afrikaander
Bond kondigen elden!, namenIl de mode-
ratuur aan, dat ze na rijpe overwe,rlng tot
het besluit is gekomen, onder de
veranderde omstandigheden, geen llpeciaal
Bond800ngrel op te l'08p4'n. Wij vereeni·
gen ona vau harte met dit b9Iluit, en
vertrou wen dat al de Bondabeetnren h~t,.
zelfde znlIf'n doen.

OSDER de advertentiel vindt men de derde
en laatate dagvaading Y&D' Ernai HeÏllrioh
Roge om dell 20Iten Februari 1900 te Am8ter·
dam ~ ..el'llCbijnen, of 1'&o-r.icJIte doell bOOr&Il,
dur anders een recbt8'l'ermoecleD vali overlijdelI
zal .. orde,ll uit,.,.prokllll.

WORCESTER, 31 OcTOBEil 1899_-Gedlll'llnd4t
de laatste .. eken hadden wjj _r aang_
weer. maar sedert gisteren ia es- _ vlll'aDderiniJ
gekomen, en ..andaag hebben we wind en regen
en zelb sueenw op de bergeII! in een woord MIl
nchte wiDter dag. Men _t hier dan ook
meer d&a éeD dame of beer met eell ju &&D.
Men &egt hier dat III' een jler&OOnte Goadilli
.. eg-statie aan de pokken Iigi, W&a1'IIObjiDljjk
een 1'&11 d. .Inchtelingen UD Joballa88burg.
De besigbeid stut gabeel .til;. er .. ordt, om 100
te nggen, Iliets iedaaa in de winkela. De
voorn_te baDdeI ia aag die in bsverr"lII,
die rwd8 den booeeD prijs "D 7•. de 100 lb.
Ibaa.lden. Ou. dorp behoort Ook tot die .. elke
t door ..eie vhft!btelinaeD ala tijdelijke WOOll-

plaats is gelr.o&ell. oe algemeeue~ia dat
daM ramp lIPOedig toi 811& • "ke l1li

.. awicd~ ~ lIIIf worden ..

K_\AJ'1irrAf,.

- ...
J(A.AB DJ.TtJJI G~; ...

~-o. 6 Dur 'I ~ _ set III";'.
.. der Trul NIMriaI, •
.~ ftII Bn voepu na;T~" rrea- .i.....................

• . De krjjp .. , onr cIeD"-- VaiI-
.tut ID oft!' de Zuid·.A.trikaauobe
B.epaWië ....--_. 811 de bmpn

1J.-Z'VJ:atlloh. Iroaa.-lo ... oftr
·Vau a-'. pu Natal __ 811 a..
..... AIbert.iU .ta~

De heer OollyJlibam o-r-e _liet
Pretoria.
Hoorm-ud proclamatie ~ _ lOu-

"erDeW' ui~ Eeu koIDlD• .....,
onder komaaaDdallt O-je ti.. eie
Becbaaualaod Igrea. over ea brak 4ea
epoor .. eg op te KraaiPaII toucheD
Mafeking eli Vrvbara.

13.-Gepaataerde WeiD tit Kl'IIIlipan door dOl
toeren vero.ard, luitellUlt Kellbitt 811
m&Dl!CbsppeD geYUpn gelloma ID
ammDoltie ea IIaDolllMln bai*1P1IIMkt.
LjjD ten DOOrdea 'f'Ul lbfekiDg opp-
broken.

BoerelI trekken o.er Lailllaaek op
Newcutle af.

14.-Generaal BnUw vertrokken IIUJ' Zaid·
Afrika. Verkeer met Kimberle,. afge-
aloten daar Vriistutaobe bWJe!- <l~ liill
te SPiitfoDtein en Bel_t ID besi, u-
rnen. ae.,echt vODd plaata tea IIOOrdeD
van KafekiDIL en een t .. eede pan"""-
trein nel in h..nden der boerellmacbt.
T .. ee bllrgers .. erdell (edood.D 4 ge-
k .. etst.

16.-Een gepanteerd. trein gÏDI{ uit '1'&11
Kimberley en raakte '!aars met de
bnrllers te 8pijtfontein. Te Ri.enoll
ra.d teil noorden .,an Kimberley, "oud
een 'lICbermnteeliolf p.... t. en .. erden 2
politie door de burgdl'll ge .. ngeD ~
men. De Kimberley -*-",erba n.Jeg
iD lWIdeII der barren.

16.-Krijp .. et iD Kimberley eD noordelijb
<li8triktAln geprocl.meerd. Ne.. cutle ea
Oharleato1rll door de boereDllUlCbt boet.
Verscheidene koloniale vol un tier Ir.orp-
een 0pproepe&. Ove,.. .. Y&D Vrjjbara
&&Dde burgermacbt_

Een &aIInl te midderaacht vu ,e ... -
peode lu.ft'era, ond ..r blanke offimerell,
uit Mafeking op de BoerelImacht. De
Boeren beaatwoordeD bet vaur eli de
&&D....lle" .. erdeD tef1liPdreven met
.er!i •. W.bb, eell offici)" .. erd gedood.
Boeren geeu "rl i•.

17.-De 1'OOrpclIIteII der boeren raakten
slaap met de Natalocbe karabiniers .•n
Border Rill... bij Aoton H.,lme.. zee
lrarabiJJiers w..rden gekwet.t ell lnite-
IWlt Gallw.y geyangen geDomen.

19.-Het Vriiheid kommando ollder komman-
dant Laou Meyer neemt bezit .an de
'landee koleDmijn .

2O.-Het kommando onder kommaadaa' I,.acu
?leyer werd op Ta.Iana heu"el &&Dge-
1'&lIell nit bet Glencoe lu.mp. Na acht
uar veobten trokken de boeren terug
met -.erliee ..an lO dooden en 26 ge .. on·
den en I kanOD achterl.tAllide. Aan de
Britaobe sijde enanvelde •• 1, en .. erden
ongeveer 200 gek .. etat, .... roDder
generaal 8YIOOII.,doodeliill:. Oualerie en
beredpn infanterie, die de boeren acbter-
volgden, werdeu ge ..angen geDomen.
Onder de gevangeDen waren verscbei-
delle ollicieren. De Britsohe macht .. lUI
li tegen 1.

21.-Een macbt .. n ongeveer 6000 man oDder
geDeraal French deed een nit,,&! nii
Ladyamitb eD raakte elaast met bet
3' ohanneabarg kOlDlD&lldo,ongevee, 1000
maa eterk te El&adalaagte. N. de Brit-
scbe macht driemaal terngpal&plI te
bebbell trok bet komllWldo terng. Het
Britecb. verlies .. lUI li doodel! ea 1117
gek .. etst. De ?oeren verloren 88 D!&II
qek~etst en ge1'&ngen die geen paarden
meer haddea. Generaal Koeb en kom-
IIWldau~n BeD ViljoeD en Scbiel waren
oader de gewonde gevaDgeuen. Het .er-
li. aan gllllneu .. lden i8 uiel bekelld.
Klem ~e"8C)bt bij Rbod"drift. Ver-

!ieoea der ~r&D: een gekweut. VarHeo
aan Britaohe siide 6 l{ed.ood, 4 gevlolllen
geDomen.

Geoel1l&l Jo~ bescboot bet bmp
te Glencoe d.t io den nachi oot>:aimd
werd. 'r

22.-Geoeraa.1 Ynle, trekt met .jjn kolo~oe
op lAdyamitb tern( <le gewaadIII te
DUlidee acbterl&teooe.

IU.-Krijgswet over pbeel Natal geprocl&·
mem. Ge ..ecbt vond plaats h1Mcbea
groote macht onder generaal air Geor,re
Wbite en een Vrjjstutecb komlJWldo
te RietfoDtein. Na een gevecht vali 6
anr trok de Britacbe IJUlCbt r-2rop
Ladyamitb, met "erlies vaa 23 ood
en 164 Ilekwet.t. Het verli .. dar 'rell
niet bekend.

Scbermnteeling vond pi_ta teil 'Door·
den 'f'IlIl Kimberley tuucben een macbt
aDder koioDel Turne. en een Vrijetaat.
acbe kommando. Het Bril8cDe verlieI
W&ll 4 lItIfoIlen..eld eD 21 gewondelI. Dal
der boereD onbekend.

25......a.neraal Symona o"erledeD. Mafelrilll
door de boeren gebombardeerd. Uitalag
niet precies bekend.

26.--Generaal Yule te Ladysmitb ungeJro.
IIUIII.

28 en 29.-De verschillende boeren 1rOmmarJ.
dos omringen lAdymlitb en eDijdeli du
w..tervoolTII ..d af.

Generaal Bull ..r aangekomen.
3O.-Boeren bombardeeren LadJIIlllith met

'O-poader kanonDen. Zij hadden pcl8t
ge ....' in eeD bsl"en Clirkel om lAdy.
emith. De geheeie Britacb. macbt deed
eeu uitv.l en een hef tie ge.eebt .oDd
plaate, waarn.. de Britsche macbt iD be'
lu.mp terugtrok. EeD ddeeling troepen,
ongeveer 1,200, met I16n bergbatterjj,
werd door de boeren gevalIIeu gelIG·
meD.

November .
I.-Nor.alapont .poorwegbrua en Coleabert

wa.genbrng door Vrijstaten in besit ge.
nomen. Ool.. berg door boareamaobt
beMt.

~!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!!!'

".,llcllII Hat• ., ru .11lfrl ...... '.....

GElI(ENGD NIEUWS
FONDS VOOR TlUN8V AALSCHF: El,

VBJ.J8TliTSOHE GEWONDE.", \\'ED~_
WEN BN WEEZEN. - De Iurer c. c \
VilWn, ..... gwandbeida redenen, beeP'
beb'-de ala t.beaaqrier ._ dit ~ t

.._ D. de Villian ua &ija plaat. ..... ~.. lA!.1t
M_ getieve daarom alle bijdracea IUt d.
bui~ te .m-re.n &&Il •.De"
.._ D. de VilWn, PCI8tO_ "' Lap.tad."
DE oo.teljjké kabel la Y8l'lltoord ergw. ta.

aoordell 'f'Ul ~oahaai.
KB •• O.LD.-De DwtolJo.r aua., die )1&&.

dapvond .Ibier arri.eerde, bracbt IrjlDe.cd
mUlit teil bedrage VaD £400,000.

D. IMWH. Maree, Botrivienlei, t.. MLJm.. _
bary, roept in _1ICi ...rtentie den eigeo."r op
VaD eell bil hem aangeloopeu merri_A"'IEeL

DIE beer P. J. dn Toit, L. W. V: "Ln Hope i
to1fll, ill gia*enllorpn in Kaapstad aangekomen,
en bii deU. onr eeAige daeeo .. eder terug lA!
g.. n.

EEN vaalbruine merne'1lael io aangeloope.
bij dell heer D. B. IhnpLfleiacb ~ Z.cddnfl.
Welli~. De eipnur ..ordt opgeroepen In
_ adTerteDUe.

DE rellÏlI..nt -maciatraat 'I'IOD Fraaerbar~ geefl
iD een lICi.erteatie keDnis .a~ de datum. ID

p .... ilJeII waarop iJJ "eraohiU ..ud .. platteland •.
diatrikten de pnbli ..kte iuënter t"glln"oordli
sal sijD.
1>00. bet departemeDt ....n publieke ".deen

wordan iJJ eeu advertentie tellders gevraagd
"oor bet opwinden, rereleo en be ... ~II.o T&IJ

de klokken aan bet gonvernemeatagebou", eo
.oort. .oor de elecWiacb licbt il18tallatl. eo d.
bellen in den jubilee ..leugel nn 't SOme.... t
b04lpit.aL
. Da: lao~eter-gell8raal g.,.,ft in eell adverten-
ge IreIlJlll Y&.I de verltooptDg per publi.ke
vei1iDf van eeD lIuk kroon land iD : et veld.
Irornetecbap Achter-Piketberg, .. elke 1:1Deoem-
her te P~et.be'J aal p .... ta .vinden. De 'er-
koopeollcbtiea .UD tveaeeue ID de ad.erteotie
opgenomelI ..

Doo. deo afdeelillgsraad van Kalmet<bary
wordt iJJ een ' .. eetal ad ..erVnties keoOl. ge.
~veu van bet .oorn_ om een wegbt. ... ting
op te leggeD op &!Ie vutgoed voor 18\19en een
bondeabelutiug 'fOOr da afdeeling met uit-
1I000erinil van tie mnuiaipalitei' ... n Malm•.
bu'1_e~ de _dorp8beetllrell 'I'IOD Riebeek W.. t
811 JIlaIme8barY 'I"?OI' den dieut 1900.

DE BlEU D. WDIIBU!, L.W.V~ is met de .
J/uitJat& teruggekeerd van Enropa. Wage""
de Zaid-AfrikuDIICbe .. ngelegenbeden moed
bU IIjjn verblijf in Ellropa. verkorten, doch bet
doet ou f<JIlioegen te kUDDeD meedeeleu, dat
bij veel but bij zijn reie beeft gnollden, Hij
i8 MllUld8pvoDd "ja Hopeto"n naar Vrijblll1
vertrolaea, Wii beeten hem .. elkom terue ill
£iin vaderland.
Pl~&lV~"",. PLI!ryIENBIlat;JllIUl. :,!Il Of,

1899.-Bet ~_..luet seer 1lftJog', en dlkkt ~iot.
baukea ~kkea de kun dapljjb biJna \'&n12
II"~ ;:. deo dag, betwelk ou d08II vree ... o voor
ro.t in de koren. 8tDkken VaD de scbuit YIU
de _ verloren" wbalers ft van hier ~lio g"'OO.
dell. Hartelijk dank '-oor de b(jvoegseLo •• 0 de
portretiea der Afrikaander led ..n en de oorlog..
kaart Y&D de republi6ken.-Oorr,

HIn' Bo.D.K .EO IIIENT, onge"eer 900 mao
lterk, dat ong ... eër 14 dapn geleden te Kaap-
stad werd aan wal geset, ia, volpna bet Queelll-
tow_be blad, op 27 l.I. door Queenato"ll. ge.
~ op tnIg Il&ar N..taI. Het bliikt dat
het regimeDt 'I'1UI Kupatad IIUJ' De Aar wu
gegaall eu du, )la'Dpeerde toen er plotseh",
bevel Inram dat lIjj dadelijk Daar N.ta1 m08llteD
pall. lIen vCll"WllClbtted&t se N.ta1 toady
bereiken blaDen 48 .nr l1li vertrek 'l'&n De Aar,
blfIGE AFaTAIIIDL'I.-De ..btaad '&11 Durbu

Daar PieterlD&rit.barg per spoorweg is ïO mijl.
1'&11 Pietermanubnrg oav LadYllIIitb I I~ mul
ftIl w.,·-:o:tb IIUJ' GIeaooe 41 mijleo, 'PU

Gleacoe '17 miil. De ..fateDd 1'&11 Ne ..cuu.
aaar Cb&rl",.,.n, bet greu .tation, ia 116mjjl
'fU daar .......r V.,Ik.ras t 21 1Dij I. De abtand
'I'QII lAdyamiLh DUr Harriamitb, in deo VriJ-
.tut, i8 6') mgl. V..n G1eaooe naar Dundee il
MIl a.&tand 1'&n6 mijl, en .. n dur per wageD'
"er uur Vrjjbeid 48 mijl. De Jagel'!ldrift. au
d. BafteJ,<ri"ier, liglOOmiii 'I'QII Vrijbeid.

BZaooVl!lQ VAN ItAyrzlIIl.-Zoo&I. olet If
... ,."olld. reu ill kOlIIeo er ..l nll Yerocbilleodt
kaDten te~en.pra.ken 1'&nde lu.ft'euerh ..leo, dal
de boaren beu .,..u bun geld louden bebbe.
beroofd, up hlln wee .an TraUlY ....1Dur b..
woonplaata. ZOO ecbrjjft DnAiemand lilt Bur·
geradorp, dat bii bem ook ~n a.&llt&1H.. uw)
d.'Mlfde verhul ".n berooving nn hÓ'
geld ded"n. Mur nadat ~iJ ban iJJkOOpeD]ad.
den geda'tn, baalden vier nn ben leder ....
goa<lell 1'0DCIui$ bUIl ulIlukje !.er ...'-'hng eD

bil - ... n heli Af oue corresporden t _ al
.. veil goachtuldrea.

8TlIEIlENGIiv.<:UT III PUIJS - We deeId..
eem,. dagea PledeD een eo aDder mee o.er
de voorbereidaelelI tot bet boaden ... n ...
Itiereagevecbt te ED,bien bij ParIII. t Rink!
Da uit de bericht.ll iD de I..iere awlbladen dJt
't iD eeD j.lamerliike mislnkJcine lO gt"llIdlgQ.
't Lar hier uiet UU oDwilligbeid no den ,tIer.
die ..... WiJd genoeg, selfa 100 .. ild d.t ~
,lad over de twee ICbatttDgen of b.m .....
.prong die de areu !!cheidden ....n het publiek.
OlD. ala 't _licht $e ..erd"ijneo. mpt 't ~.
volg dat er eea groote paniek O''',lnnd .• D

.._heideue menscb.m gukwet.t 'H' ;'" ro-
tUOICben liep de .tier baiten 000 buop r' w"l.a
onde,.tebov~n ea rukte toen 10 een haadbe,'
1Im, verward eu werd daar door ''"U g""rl'rI!r .
of Yeldwacb~r gedood lDet etJn re '01 H'r en een t
baj()1'I<JIt. Oe "tier~ovecbte... die deo .tl8"
8Clb~nolgdl'n .cbr~"·Hvden hem lUid 10<' YO. "

licbti, t.e 'i;o, IlIaar de man \61 hter 1<,1.0 dal
bij daar g038n tjjd voor had. De .tlereD'.ch·
ten be.. eerden dat bij geell beg"l' had t ,I. bel
JrOOte ge ......,. d&t bij geloopeo bad Il el PD'
bliek in de ..rea. riep tOeD om e~D 1 .. ",-dea
.tier, maar d~ II-Ddaraiee ..encheDeo '0 pial"
'I'IOD MD .tier lD de &n!II& en )Oegen WD?",

complimenteD de .tiereDvechten er Uit ~O!:
_ kleiDe twee aur bleef 't publieK ..rn krog
gave nn sijn geld "",en, maaT '1 1",< 011'11
en ,ing teleurgeateld DUr bnis.

AAN DE LEDEN VAN DBN AFRI-
KAANDER BOND.

Waarde Bondebroeders,-Op deD 6deD Octo·
bar II. f&Yen .. ti kllllllÏa cUt wij be&Ioten hadden
eena .peeiale zltting 1'&11 bet provineiaal beskur
op te roepen, en aat !!chikkillgeD IIOn<lenge-
maakt .. orden tot dit doel in de muad Novem.
ber, 1899, da.« en d&tnm allder door ODMIl 1IeCI'8-
tuis te .. ord"en bepaald. Wii ... ten allen wat
plaat. gc"oDden bet!ft eeden den clata.n van
01lHD .. origen brief. De SCIO revre.de oorlog
i8 uilgebrokeD. Wat meDlCbeljikar "iise~,.
kende kon geda.an wordeD door OIlS om die oor-
log te verbinderen, ia gedaan. Door eerbietlÏfe
peiitiel YaII onze gebeCIle parlementaire partij,
YaII de overbeden ODaer kerk, van bijna elli
wijbbeataur io de Kaapkolonie, Y&D publieke
.erpderingell en na 01188 'I'TOu.. en, door voor-
stellingIII van ana miDisterie, door bemiddeliaJr
'I'IOD onsen ~rouwen leichman, dell ed. heerJ. I(
Hofmeyr, en door de uitdruklrinr 0_ p ...oe-
len8 door d&t gedeelte der koloniale pers d.t
met 0IllI nmen aiet ea voelt. Meer d&n wij ge_
daaa hebbeII 1fU er uiet te d08ll. III de cboeYip
ijjdell die wij bele'I'UI.g1I een bewp dU wjj er
niet in ,.laagd .gu ou doel te .bereikn, en
den vrede in ou getiefd Zuid Afrib bewaani
taráen bI'j"eli. ...

Wij b~bbell er nu aad~ UlI1ItiC over
nagedacht of het houdu Y&D eeu .peeiaaI coa.
I"" 0Gd1ll'de ~e CID _ varsaderd. om.
.tandighed.n wel wencbeliJ'1t • sou voor III
aleer er teekcmea licbtbu.r worden dat er twa-
"II bestaan <l..t de parijjen betl'okkcm in deu
oor19« elkander deu oljjftak del! 'I1'edet willem
toereikea, én sijn tot bet bealuii gekomeD d&t
.. ji bet coarrea oube~d moeten uitateDeo toi
tijd l1li wjjl d&t III' mogelijkheid ia dU _
.meebielD sal ~ worden, ea dat er Iicbi
breekt door de ere wolkeD die OD_ Zuid ,UJGUOKn
AfrikaanIChea hemel 'Nl'daiateren. Oct. 3O-Zebingbla, t1' .... f""_t.I~ mt'

lIllIliddeI. .".,.. wij a _ Boadbroeders Y&Q LJ ,erpool
QID 0IIlI beeluit iOed te lrearea. G.deDkt.teoIda 3O-Kailboot Danonar Cullc, '.
iD liefde &all de te ".uDi1roordeljjkheid die &ID pton
op 0IIII rut. 1:"_ wii- lim' ODthondea 8l-LDAa, nJl de kast
Y&D publielre vergaderiacea eD door woord 811 Si-Leut .......... n eie ku..

._. -J ~ 31-C1~ of Liarolo, II'&D !\ 01&1
dud tracIrteIl te ..... (IMIl CI&C wil ptrouw lIjjD lil-No", WIc;riIla, n Bu.no • .!,rrecl
&&DDIlM plichtell in dese lII08iIiJb eD~. 31-llarIon Inglla, Tyne
901le daJea 'f'Ul ~ ea aIIeade, "UTJI()I[IKli.

Namens de JDOCIer&taqr !Ilov. l-JUilbaot Nona&ll, naar &a~D:J
THOS. P. THERON, LONDEN

Voonictar. 10 Oet.~P .. teIegnAf.)-De Ga..coa ,,.,,,, ~
N. F. DE WAAL, baar terqrelI Vnjdac te _ 10111 •. m. le Te:Jd'·

JlidcWbur" 36 october 1889. 8etlntlq;~1J" ...

KERK EN SCHOOL.
In een ad.ertentie "oMen &pplicatleo ~

vraagd .oor de betrekkIng van bo-,fduod,,"""
Hr en bolpoader"'iiser II&nde der<l. 1<la· <ert·
acbool ~ "ood8iock. I'8llpectie.el!fk I~~e" l:'"
ea t60 alaris.
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HET KA P BIJ LADYSMITH VER-
PLA A ST.

l..tad r
-r de to- n er plo
I! k" naar ~ I m t D
dit ze ~&tal zonden

, vert rek van De Aar

'''e·' I·' ""'pll4{D1e van de
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.ie de co pagnie vertrok

et ch'J ent \'10 de

Ilr: T(,;RRIBLE",
Tmlnal " ''')stut ........ ,

IIIIIF.
'I

"J ~~ naar Durban.

!'r \ Z \\ L\,"SIERS.
Ik erke bij de de ontnngat vUl de 'rOlpa-

de bijdragen voor dit f ,:
£ d. I.

315 13 1
P Scbnlla the-

Boo

A Albeit"
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en bil ParIJs, 't I!lkt
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Onze Afti,kaansche dieren.
[Lil "(hu Tii~A";fl"·J

VI. HET \\'lI.DEBEEHT OF GNOE.
Dit dier is ee0 Jangeo tijd .................

voor de dierlruudigeo g...._t, die DJet w18-
ten tot ..."Iu Id...... van "Jel"Voet!ge w_
be$ beboorde. Hot heelt toch den kop en
hoorns VIW het ruod, deo nek eo .taart van

paard doch het lijf en ,le pooten VIW MO

=tilope; 'ten xlot.te nLDjI;ocl.ate meo 't ecb-
ter terf'Cht onder de laatftl.< 11•.

Er zijn t ... "" soorten V!\Jl ....ildebeestea be-
kend, bet blauwe on het zwarte, die op eenige
mind ere punt en van elkander. vor.;ohillen,
\. r<"",,,r w..,. di t dier zeer volop Il'. de Kolo-
nie "D "O!/: ill 181'4 waren ..r eenige kieme
troep)t'ti t~ vindou In het disrrict Boebof ID

den UrauJ~ \. r-ijstaat., maar t.hans meeneu
wij. dat het uiet 111<'''' wild rondloopt ten
zuiden "an de Limpopo.

H ••t wildabeest. bereikt een hoogte van vier
voct eu eeu leugt e h.n meer (~n vijf \""OO't.;
b,·t loopt zee-r sn ..1 en houdt zich meesbal 10

>:roole trO<'p"n op. vroezer dikwijls in geeel-
schap vun Kwa)()(a". Hot r le-ech I' zeer
aruaJ,pltjl.-., e-n m.cakt urt uemenden biltong.

Een g~wond "'i1op b.·m..t is I'HU zeer ~ovaar·
lijk dier. dat da.n dikwijl- d..11 jH"", n.anvalt,
eu met zijn ~b(·q)t· horens 7.t"or hevige W"on-
den ta.n toobrengeu.

OudtIr dt' khinore soort en run antilopen
of wtltit~ hukkt'll, n ..rdn-ut wpl het eerst. mol-
,liug.

I In de bO.Obea ... het ~ ~ ÉMP-
koloaie heeft, _ de pnchtip - ~
boechbok, eMl dier met groote ,
eeD gedlKlht "&peil aijD, .aodat ~ P.!'-
de t-ohbolt-ram - - gena.dijke rijaDd
uitmaakt. Tan IWOrdea nA de ~
beeft man twee andere. IOOn- ~
..aarn.n bet _, da.t den IuIf_ ...
"SeroWmootlooque" draagt, _ - --
maar IChaancb dier Is,

V lW de soog_d" reebokkan beeft m_
in Zuid-Afrika tw ee soorten ; de roode reebok
en de val.. roobok, die beiden n~ op berg-
&ehtigen grond over de KoIoDJe w~?D
gevonden, ..veoal.a de daarmee ",",_te gnJ&-
hok. .,-,L_
De drie kleioate bokj.. 'I"IU1 Zuid - Aln ...

zi~ bet blauw1>okje, de oribi en de kli'p"
springer, .

1>... klipttpringer is een der ra.clste di8l'ell
bekend. Hi) wordt ....Iden twee voet boog,
eo beeft kleme, reebtop8taande horeca van
vier duim la.og. De boetten 'I"IU1 dit bokje
zijn 7_r kort en klein, en de bolten der boe-
nm lIeOI' diep. De vier pootjes kunnen plaata
"inden op oen ou-lap (penay.) Dit. stelt de
dieren in staat om vasten voet te vinden op
kleine uitstekende klippen, en daanloor rot-
S('II op t ... springen die zoo steil a.I. een muur
zijn ... n ' als ze vervolgd worden 18 het eigen-
""",lig om te zien hoe zij bijna loodrechte
rotAkra.ntsen,Wa&>' geeu baviaan beo zou kun-
m-n volgen. opkluuteren. Een bijzonderheid
"an den khpspringer is, dat elk baar VIW hun
huid hol L.. Daar dit baar zoor licht on
,,·{>rkrachti.,; is, gl,braat men het somtijd»
"m 7.&l1 lkuss.·n.g te stoppen, w....rtoe het uit-
munt d ~eschlkt is,

Wat wij hi..rboven behandeld hebben i.•
ll..uwI'Il'jk.- een derde der in Zuid-Afrika be-
k..nde bukk ..n. De roobok, de prachtige
waterbok. de J._,hw e , die zich ook gaarne
III h ..t water ophoudt, de bustaard gemsbok,
da Palla.h, de S by, en anderen kunnen
w ij in (,.'11 korte sel t., als dew niet behan-
dt"lt'>n.
Hot tr,,"ri~e van al deze dieren is, dat zij

bll)(zamerhalld, soort voor soort, worden nit-
~"ru(,ld. niet t,,!!:PlUltllande do r,.gNlring. Ulan'
,.t'rstandi!l;~'''IO<'P; is om van ujd tot tijd ell-
kt·ll~ d~ZEIr rlil'n"u In hare beschermin.g te ne-
men , "11 d•• jacht op heir te- ~.-H~
w..rkp!iJkttl hoppn, dat h..t der r"l(eenDjl; ?.al
~•.lllkk,," ('nkel.· der pn..chti~(' antilopen van
Zwd-Afnkllno~ van l'Prd ..l!(ing t" rodd"n,
andt'r ... i...bet. ttl Tl'N'Zf'n, dat binn~n vijf-en-
tl\"lntll! .lIUt'n mt~n niet t.,-en..o; ID!"'ef het "t-een-
hokJt' iu tlt' Koloni,-~ zal vindBn, want ~Je
m,," ... h rO('lt in J.ijut' "ervolrpucht all ... Ult.
vau olifant tot oribi.

IN'da jare 1800 ....... ..,....,. .' .
ZeecIeD' Octo_, To ..... ua

lLmdrfkU Bap, WODeDde te ~
clam. tea deu domicm. ki_de .. '
kantore van den procureur Kr.'B. O.
BUehDer, aan de Jte~t 6". te
aelfder .tede. ell uit kracht van ..
gerepteerd vODDia ÁrroIUtiIIeIDeIlt.
Becbtbank te .A.mtterdam, :£ente b-
mer, dd : negentien September, 1800
negen en negentig, pwuen.
Heb ik Dirk Jacobua Draijer, eente

deurwauder bij de Arrondillemeat.
Rechtb&nk te Amaterdam. aldaar wODeDCle
en ka.ntoorhoudende MD de Utreehtlche-
.trut No. "2

ten derden of l.at.teteD male
GEDAGVAARD:

Ernst Heinrich ROge. Iaat.t gedomicilieerd
geweest, ten huize van lijn vader te Am-
sterdam in de EJ.a.ndJtraat, doch wieu
tegenwoordige woos- of verblijfpIaat. ja
onbekend, mitedien mijn exploit doende
bij &&Ilplakking &&Il de vOOl'1lAllle deur
der gehoorza&l van de Arronm-.ent.
'Rechtbank te Am.terdam, en &&Il .bet
huis dec Gemeente te Am.terdam, terwijl
een derde a.fachrift door mij i. overge-
geven &&Il den Edele Achtbaren Hoor
Officer van Justitie bij genoemde Recht-
bank, doende daartoe mijn exploit un
het Parquet van Z. E. A. en aldaar
sprekende met: den Edel Achtbaren
H"er Mr, A. W. C. \Ventholt, die de
copij heeft overgenomen en het origineel
dozes met "Gezien" heelt geteekend,
z u llcnd o bovendien dit exploit worden
g't'plaatst. in het dagblad "Ons LAnd."
v-rsch ijncnd e te Kaapstad, als zijnde het
daartoe bij het verlof tot het doen der
eer.w open bare d~va.a.rdmg aangewezen
111l'UW;;papler ,

Om op DINSDAG, DEN TWINTIG·
sTE~ FEBRUARJ, NEGENTIEN
IlO~DERD, des voormiddags ten half
twaalï urt', bij procureur te verschijnen
!,(or terpcltlzltting "an de Arrondissement&-
R('chtballk ttl Amsterd ..m, Eerste kamer,
wd kt' Zitting gchvuden wordt in het
Pili,·" "," JustItie a.a.n de Prinsengracht
hiJ d" Ll'ldschegTlL(.'ht le Amsterd&m.

TEN EINDE.
. Aangezieu do geda.agde, broeder des
EI><.hcr_. in 1800' negen en vijftig op
Jeugdigen leeftijd van hi,'r na&!' Zuid·
Afrika. Kimp Kolonie. is vertrokken, zon-
d,·r !'enig.· volllla.cht te hebben achterge-
Iatl'U

Aangezwll Eisehers vader. thans over·
ledell, slechts éénmaal en wel in 1800
dnt· ,'n Zl·,;tig. m~dedeellllg hoeft ont-
vangt·n. dat gedaagde in leven was;

Aal¥:l:zit,n na dIen tijd noch gooa.a.gdes
ouder'. noeh Eischer. noch eeDig ander
famIlielid ids meer van gedaagde hebben
vernonl<·n. noch eenig berIcht van zijn
aanweZ('n hebben gckregen. zoodat ge·
daagrle waa"""hijnlijk is overleden;

Aangezien er nu meer da.r vijf jaren
zijn verloopf'n na de zekerheid dat hij in
lenn was. EI"-'hl'r er belang bij heeft eene
verklaring va.n vermoedelijk overlijd.m VIIJl

den geJaagde te provoceeren. en wel
sedert Ultilllo December. 1800 drie en
zestig;

Aangezien. ah'un·u. het vermoedelijk
overlijden worde uitgesproken, de af Wil-

zigt' behoort {(' worden o~eroepen bij
drie openbare dll?vaardingen, elk loopende
op et'n termijn vau drie maanden.

Aa.ngezien dl' Ei""her va.n "oornoemde
Rt'clttbank bij geregigteerde beschikking
dd dril' :\o"cmber. 1800 acht en negen·
tig Yerlof hedt bekomen tot het doen der
perste opf'nbare rlagvaarding. en gedaagde
op dl' ..ersk· henl geexploiteerde open.
bare dagvaa.rding, noch In persoon, noch
door iemand "a.n zijnetwege van zijn aan.
wezen h~ft doen blijkl'n,~e Eischer bij
geregl~teerd "onnig der gezegde Recht-
bank 'dd: een en twiutig Maart. 1800
n"gen en negeJ;ltig, \'erlof heeft \'erkregen
tot het doen der tweede openb ..re dag.
\'aardlllg. op den voet en de wijze alg voor
de <>crste wa.s..bepaald;

Aangez;"n d" gedaagde ook op de tweede
openbar" rlagva.a.rding noch in persoon
no"h door iuma.nd van zijnetwege van zijn
aan wezen hedt doen blijken, weshalve den
I-:i,cht'r bij bovengenoemd vonnis verlof
i, verleend den gedaagde voor de .derde
nf laat.ste male t.e doen dagvaarden op d"l1
voet .'n de wijze als voor de eerste dag·
vaardinl1 wa.s bepaald;

:\lltildlen ter bovenomschrevene terecht-
zltttng. h!'tzijn per"oon hetzij door iemand
van zijlletwegl' van zijn aanwezen te doon
blijken. den Ii"da"'g'do teven. aanzeggende.
dat Ingeval noch hij. noch iemand voor
hem op deze dcrde of laatste openbare
dag-\'ilardl ng mocht \'el'1!chijnen en er· alzoo
niet behoorlijk "an zijn aanwezen moctt
bliJk('n. door den Eiseher zal worden ge·
l'oncludcerd, dat hem daarvan zal worden
H'rleend aete en ten pr.ofijte van dien Lij
"(UIn I:'! "an voornoemde Rechtba:nk zal
woraeii~verklaa:;a dat ;;-r-re€htsvennoeden
"all overlijden van den gedaagde bestaat
"'dert ultimo DecemBer, 1800 drie en
zestig. met veroordeeling VIIJl den ge-
da.agde in d .. kosten van het rechtsgeding.

En heb ik, deurwaarder, exploit doende
eli sprekende als gezegd, den Gedaagde,

AANGEZEGD:

nl DESPIU:\GBoK
IJlt. f raai» .-u du~" dir-r wordt nO)! \'TI)

vee-I III dl' Kn.;lpkoJoUh",. ri.w.z , 10 de noord-
W"i .... tdIJkl' drst ricren ~t·nmden. t'll ook in f-'ll-
lu·lt' dPt·leu v.m den Oranje Y rtj-t aat, maar
in do Z .. L Republu-k komt hot, ~t>loo"en
","ij. niet nu-or vCXJr.

F.t"ll lH't+:,rtl b~MChrlJ'-lfij,! dan di€' wr ..lkA dt.·
rt>iZJ.",er Spnrrmau gt"f·ft. zullt'n. wij wa.ar~
st-hijnlijk "all den 'pnll;!I,.,k,"pt viurb-n. Hij
ze)(t.

.. Dt~ afmt>tlll4!t'll Ya..n dr-u ~prin;.!bok zijn als.
vol.rt I}()o~tt·'_' voe-t. li .luun : lr'ngtf' 'Van de.
()(,1'"PIl tot den ...taart :\ voe t ;{ duim; It..'If1!.!,t.·
der hoor-nen ï .lu nn . Yoor-ts zijn dl" horens
van du uit.nem--ud fraai'" dh-·r ~it1:Wilrt. en Vllll

h(·Ut·dt.:"1I tnt ,.....u .....Pllll~ {)\"t'r de lu~lft hun-
nf r 1.·I1i[tt' opwa.art_~ Dl.'t n'rhH\"t'n~ nngPll
v('Ni,·rd... lli't O\'f"nllU i.'\ \"olkonIf'1l etIt'l1l ton
glad, t'll I.IJ .~llldU!.·" 111 .'t'1l !<t(_·ht:'Tpt" t_'n bin·
UH1\LUlTt ... ~ .. kr()JlIdp punt.

Ot· \""ooru;\.1\rn ...h' klt·ur I...m .....·r (If min lirht-
hnllu. Pt~ Ii('hthnlllll~ iil( ~orn" dc.lkHrbuiut')
klt·ur Itt.·""la.at ''''U flllrut(' Villi tWI'~ duim up
hf't nlOrhoofd dwht YtWJT rif' hore ns t'n KlUIt
tus ...chen dêu'n door. I'n OVf'r dt;:'11 geht_'Qlen
lwk en hi-J ... !t'4;:.Jl ...mail,· ...tr.,.,*: HXH aa.Jl d ...n
haL.:o allPi'n llltj,lt"'nOllJt'Il~. n:'rvol~t~n~ OV('Ir den
ru~, d.· I.ijdt·n. ht:.,t hUltt'n~t.-· det--'I dpr ,,~hf'U-
kplN\ ('Il d.~ I.!:t'h."'t.lu ;\-('ht~rt)("t'nt'n tot t-wU('"
dt\1l tOt·, lIla,ar aUB dl' \'"oorht"~_mt'n zjpt mt'n
...le<,_·ht... ,',UI '-Of,'11 ''''u s.uuJlt· ..trpt·p deZt·r
kIt'lIr (In ..r Jl' ;-u·htt'r ...t-t· ht,lft '~a.n d(- "Vl..r-
hf!\·tmht·jtJ '"~LU d .. n nl~ loopt pen Wltte ~tTI'I'P

t,,'T hrl'f~lt~· \"lllt t,,·ru!.!:.· dUlnlt'1l na.ar b~·nt·dl'n;
daaf(lp :!<Lat d,· ""tt.· kl,'ur om ' .....n J.·.,I d,"r
hC:lll'!' "n .Im dt'z,·h't"' ht't_'H; WiJUt'f'O Q\'I'r de
ir1\n·ndl:.!l' Zlj,i'l d.·r INldt'Ot'll. pn dt'f1 ~Ahl"'t,_
It'u ~lIl1k, d., .1' ht,·r"tt·. hUltf'nstt' j'n inwf'n-
di~(1 zIJd"n "','1' ,nor"t"" ht"'Uf'U "Il dt_~ bONt,
nLU "aar /'IJ :t.1!·h III '·.'Il ..mallL-II q,trt:>t--"p la.n~~
dt->Il h:d ... Iilt ...rp,Kr ,",ill dl' ,-oof',i,_.hf>llk."l ...n
tot a.all dl' :lt"htt·r,,("h"Ilk., :1'11 ...tr ..k.t z.l("h {>oen
",tn",·p vau douk.'rIJTlilllt· !Jlllht'rklf'ur, t~r
hrf't·dt., LUI I·.·n ,'n N'1l haln'Jl daim, Ult.

W-t·lk" du,.; .'I'll ...oort \":tn o.:('·n_ ......dlt·l(hll~ tu_.;·
"('hl,tl (\,'ll ...JIt"·UW"-lri.-1l hUlk 0'11 dt'" bnliof>
kl"lIr .~;1I1 dl' h.'llk ZIJd.' Uil mankt

Bl·t h".H I... (J'"l'r Ili'! :d':;PIn"t\11 l"'('r fiJn
,·n LaC·Jit .'11 t·t~1l Iw,h',· dllJlu bD~ ~Ia.tlr lit>'
dlmk,'rhnllIH' h,arpll. 1I:t.L,t I~n ti.· witt"n
o.::rr·Il.l ...·lId.,. ,tl"btl'r op dt'rl rulo!.. lwhht_'u dr'
1,'lua,::t,· \-,UI tw.·.· tHt dn,· ,'II ,·t'n halvt-'Il churu.
Ht"'t oU'I!nl.'rk d.'r L~ll"':" l,tHlIIi' h;lrflfl i.....dat
dit. dl-.r dt- ;':t-'Jnt'ld.· WIU.· di i.!illl ...t.·rputl.,.
plaAt..; op di'[1 rll~ ;.!ruoti·lldt>t·i .. 7.oU kunuf'u
~_.d"f>kkt·n. II ~~, .•_k h"t !)ouk 1.':,-lUf"'~'IlI:Jk .Ot~t.
DI' ..("h 00 Il f' ..::lan ... ,'11 IIt-th"II! d,'r wltt~, klpur
...r·hIJnt (hnrdot,r ":PO()t·I-!/.;t_alll al .. l)t'waard _ tt..'
word"II. "r.dat hd dl.·r dour dl' 1ilthrl'ldlnl,!
dt'r7 ...·h·., rilt /.• ,..., ,wht uf :t..,lf ... !\t'\!"1l dllIJII
hl] I.•·kt'r,· ,.:.J'·Cl"'llb, ...I"tl 1.0()\', .. ,j t~, ;TH'er ~Ul"'-
f(·r "1.1')11 kl!l1ll"ll \·,'rtu1I'f1!'ll. Dit ultIJrt'Ld,·u
":t ...'(.·hl~lt III 't j'IJI.()II'\t·r ,bil. \\.Ulll"t"r h.~t
hl)C)~t, 'lJr\)IIl_~:YII ')Iwf. 0'11 ,j"f" d()t,t hot .d-
tijd. \If ,IUlln'r lid \-"n'!o,_;:d \.1;, ,rdt· I. Zund'.'f

Tot I.I)()\-t·r d" r,·IZllol.I,r ~r,lrrmal1 ,'Ii ZIJ ril~
d"1l "prJJ1lo!hllk k'·!IIWfl. 1l11....·t.'11 ,·rk,·nuf'll d~~t
d,"1'.,· r'·!Zlg ••r ·...·nt-" wprk"\IJk., 1.!()("(ltl lH'l!'>chTlJ-
nn~ van ht,t dH'!" i-!-""ft -
In hd \·,·IT.' Ilt)()rdw'''!'-!1'1l d,·r K"lonw t·n

tl'll lIoordt'll 1 !a,a,rV<l!1 .'....111 {rf' ()ntrzt~l~ dt'r
I )raJlJ"rl\'lt'f "Il lil d,· K.daha.n honJf'll 7.wh

Oll';r...t t ,."d \·... ·1 ~pnni.!:h"k k,'n up _ \\' ordt ht'"t
Ill! dd..ar dro-ot:". dan trt·kk"11 d,,, .., dlt'r"1l zuid·
\\-.l'" rt., "Il )",·/,(Jo·Kj·n d.tll d" llJ ....·r h...volktt·
d".·lt'lI d,~r Kolllllhl ...orll'" tilt iH d(_, 1I'lhijlwid
'·;..n H".lllf,)rt \'·" ...t duordnll&,.:..\ndt'. Iht zijn
dl' I,OOJ.::i-Il;U\IUd., tn-kh!lkk"fl+ I. dh' IHj z1Jlk£<

~(' h rij \'~'r' ht-Tl Il ni·rt n(' h ....·Ill~f· ,t r,"Tl ~!'If""
rI"Jl I.Hlk ··,'11 lll",d ,,'a_'1 tr.,kh ..,kke>n 111 Ik di ...-
tfl( tt'I\ Prlt· ...ka ,'11 Hnt ...ttlw,. t.· IJf·hh.-'n ~,_...
·•....n, Er ",lT,'" .'r d,,,,,·n,J,.,,.." tl<,nduiZl'''' 'r EXDERS zullen worde mge-
d"n ,"Ol mi"" ,lakt.·" kn,_·ld,·n"I, h('t "'Lr,' wacht dool' den Contr eur en
'Illl I.,okk'·l\ Pt' f'o~·r'·JI "1\ IB" IlfI,'r, ,J"r
d,,,p"" "h"t"n I." I'IJ .!<1v,·nd,'II,tIla,or !tI"lI Allditelll' Generaal voor de onder-
k,," I,' 1l1d III hilil I",p .' 'Ilt,·t<. \\"'~"Il- vermelden diellst tot op
rr:I!·]Jtt"!1 \,,1 ....prlrl:..:l~nkk,·11 kW:lUl"n Hnr ...towll
htUlWll "11 nH'1I kOIl \-..rl", <'r1llkf,okk'·i! t"l.!"11 noemJen uatum tg midd
~,. ,..I h"t .t>ik ""'p.n iJ.· l.o.·r'·1lw('rd"1l I. OpwinJen, regelen en
hljIl.~ \\ ,IIi/Jl/pi:":, \\ ,UIt ,I., "prtlil.!hokkt"·11 \'i'r~ van Je Klokken aan he
trapt":l h..r y,-Id. ,'11 '·llk,·l,· pIJ.1T",,·n nu)(· ...tt'U
rf)4.Jr ho·t I~~"lIi)llk J"_f·l!~,·(·rLIt··1I word"11 daar nelliflntH Gebonw. K
i'f I.!,·,·u \\ :11.'1' m ... ·r \ ,",r .j, ... ("h;qJl'Il wa.... 1:1 Kovembel' 1~99. •
Plut",'!IJl:"; o'('ht"r '''ï.!IJIl h.,t ~ ..,·ond. III bf't .-
""rre "",,,oIw,,,t"1lt.' ",,·rlwht'·1l n,· ",nn~- ::!. Electrisch Licht in
hokken z'4"'n h,·t "Il I,..cn'l"'" d.ot hd op Bellen in de J \lbilee eu~el, van
hunnil oud,· \\""ld"1\ :.I.,·r\''':''lld h,ul. ,'Il plot-
,pilIl).' hoNd"1l1.1)"nl ..Il IroU"1l t,'rll~. 11111' het Somerset Hos itaal, - 13
nl·n ."'t·n w"f'k W1tft'U d,· 1I1.'.· ...t,· blllllh·r \-~r- November 18!.l9.
d'Wf'nen

.\1, wik,· ~r<",t.·tro''1F'1l.pr1I~I",•• ,," d'''Jr Alle bijzonderhede voor deze
,·.·ni~i· J<l;.!,·r-- a-anl.!'·j:I~~d wordl'll. dan 100- diensten te verkrijgen .an
pt'tl zij .t.ll.·" Ilnln'T, /'1,1(, L'root.· "11 ..tj·rk,· N 1 K P bl' k
draadh"tlllll~"'!."n h.. ·it "".0.. h,·t ,,,,~,·I<lk ...O. - antoor n u le e
onl !II ,·,·tI Il,·k "t I..·r~p'" !'lIk ....Il '·"n'"Ii!d,· \Vel·ken, Kaapstaj:l.
tr<~'P'pr<t1~h"kk"nt">':"1lt,· ."Uld!. dail 7.I..t No. 2- Kantoor' ~n Publieke
~lt·t !·r lf't·lijk lilt. t-!1 "('n a..LlltaJ. J<L.r.-"n gl'l,'- 'i

oI"nI"'rtllll,'rIk n"J d.,t _'Il ""," door l.<IJk \Verken, KaapstNI.
""n tro,'p '!<I..},t,·n,[,·},okk"1l",·,·rr.,d.'n"t Geen tender noodzakelijk aange
lil·,",'r ornY"r ~t,It)0p"!l wt'r,l. ,'tl tOt'l1 dH trOt'p
nY!·r ht·m h".'11 ~t·~ .. ;LJl W,L. .... \\':\1- hIj t!oor nomvn.
hunll.~ '"'("!tprpt. hr,.·\-pil l.ood,tJlic: n~rwolld, dar
hij I"~ IIl ....I' .LIL:I'1l d,ldnl,1 "\',-r!Ptl(!

D" hl,· ...hokk.·1l 11I'1.b.·1l III hlill ;.!,-aardh.·id
\"1, .. 1 \':111 ....pnJl..-::f~)kk"fl. dlK·tt 1\0("111 tll+'t d,'
~prfllll.::t'n daaraan ,jp 1.,.~t,tf"11 hUIlII"n Haa.rn
ontlf'f'nd h,·hlh'll ZIJ l!,pr)t'1I .'r!ttPr ook m.·.-.r-
maJ!'11 In -,r~)()t.· tro.·t)l'lJ. "lJ altl]'1 wmJ liP.
f'n ht,hnorl'll 1'd d,' ,nl'l ..t~ :lllti!tlp,'n. ()11-
..::tJ..Jlkkll.!, 7.iJIl rI,·/.· ,,-hot)lI,' dl"rE'1l hi.Jn.~ L','~

h('('l '1!t~prl)t·ld. h(H'W,·j I.ij 'rOt·I.!yr hij tll'll~

dn~~.n(. 11 np ,J •. ,Inkt,·n \-an d.--n (lraujf'
YTlJ ..ta.a! '·,'rrl,·11 :",:p,·olld,·tl

Tot d.. l""r ":"\<"11". ,,",'r "..fw.·1 Zllld- TE bekomen bij de voornaamste
.Urika "~Npn'He \,,,kk,Il. f.,hoon·" 't ,I"~n· Boekhandrlaars in Zuid-Af.
hok)" ,Il d., dIJIK,·t>. \'.lll w,·lk.· hat ....t!' \'r \ïjf 'k t dit" Id
"j I.'~ ,·p",·h'ilelld,... ,,,n,'n h.',LUIl. w.,ar. n a ot e (aaroI] ,erme e prijzen
'-:111 'I)mmi,:p w·l, III 1_'Il,j·.\irib "pl"""len. D. Aitten.-'.teschiedenis van
"u "ud.·r.·"'.·.·r iu .\I,.Id",,-.Iinha ,·u InJ .1" Zuid Afrika met een inlel'dl'ng
""t-~tklJ~t.

- -_ over de Algem.Jt':le Geschiedenis
... ! Di' ~pnn_:h"kkf'Tl dill \11 dt' 1\.01111110'- on

r,.·n p~l-l-.'lt~ dt ,k hUllrT "r \-:111 hlIP"t'II, I\'~'m't voor de scholen in cie Zuid-
m,'n 'n "'",,·n,t.illu~ h"u·l,.)kk,'II Afrikaansche Republiek. Twee-
gl·h·"'l'nll,·d,·J\ r!iI~"IJ!" 1\1) 11()lJd"rd-dllizt'!J(It'D d d k
,1.. ,[.,":,·u d,'r ll..ord,·ltJ~~dl,tn," n 1"~J,.k. e ru met 7 kaartjes uitga-
k"11 ,'11 "u/..,).!,I'Jk.· .,10.,,1. \','ro .. rz"hu ....Il geven door de Ned. Zuid-Afri-
d.· I,,,·r,·,,,,I"ar ZIJ<lI" ,.11,·,·" lo", .:rll' op· kaansche Vereeniging, 3;'6.
,"rt,t"11 ,·n h.·f '.",Id ", nrapJ"'Il, llu.'n duk .hk~
WI)l-h.,t uat, r III ol,·d,mlll"u (Jl'd"nke" J. C.Vermaaa.-Nieuwe Methode
" flit 'l!lhr'·J'I,·"''tl 1"" "-II "I' hpt ,,..1.. voor het onderwiJ's in het rekenen

t(·Td .......! ":111 .j..u r'l~ dl>(lf <i"11 'I ,n n;..;:hok ,
wordt t]{I()r dt'll .\ink;l.~nd('r Iud !lilt 1~1'f1· ten di~n8t der scholen in Zuid.
:Ulrd", Pr"uk,IJ ':'·'L,~IlI,I.. ·u ""rolt dikwIJl, Afrika :Iandleiding eers~ en
dnur h.'r dh·r !.::t"!:\.i\II. \\ IUIl"t'r h,·r 1lI"t (','n
lo", a,h',·n ..I~,~,d•. 1,,,,,,['po,.lt . tWI.'l'de gedeel~. Prijs 3j-
...'n .""I,·r '~'~III"rkt,· h.·l,h.." d.,,, nIl) "'Il J. C. Vermaae'-Micenoefenin_
d.·I.t' /.(_)lj ,j.. rl In;":i , .·i"':"ll,,'kql \':111 .1 ......._•. 11L!1- be' d
lop4' Tt' ","",·rtui:":l'Il. ".I.ln!Hor 1.1J Il.,ar Il'wrn gPD voor eerst gInnen en, be-
,:t·kr,',:,·nh,·hl.·n. .I"'" Ik ,.·r,.·h'·ld,tI.' nl"I,·.., h l>oronoe bij het eerste gedeelt.e Het
).!"root-ll'ft' 'If kJI·IIII'r.· k.,d'!!·11 11,·nl'I'I' In \-dl" tl X' ~f thod h
I.... .::d"p "" H•., 'Cl. ,L.nm,.rk\\""rd,~t,. l'~' Ie~rw~ e e voor et on-
7.1..n. h"" ZIJtw,·.'..t drt" .·110'11 1",,,,. J.L .hk· on erwlJS In het rekenen, 9d.
",)1, ilO": ",·,·1 l., ... ~. r. ""'r ,·Ibn.!.·, h""1l IJ. 0, VermaaS.-Nieuwe Reken-
"prOIl.i..!:t'n Snmtljd, ,j,·d.·tI /IJ drill pf ,""j,'r bo k te d' d .
ltl<·ht'pr<Hl~"n.",ht.-r ,·Ikan,j,'r."""lf .ch"n,," e, u len8~ er scholen In
tf;UlThi.J jm ...! llj,·t "1I,'Il"r to' \drd,'r ••n d,l'" du·. ZUld-AfMka~
", ..1k, llltll'....h ..11 h"M "L'JI 1",1' Ill,·tmati;':" Eers~ stukJ'e I 3d Zal goonl'lnd worden voor
,"'pron!:t"ll "oortzdr"1l \()J.': nundt'r !!t·r;u._k- . s.. r-
ten 7.iJ\Oorl1it,w.'nl,...·r"'.I .I.. allerst..rk.r.- Tweede stukje 1B. 3d. Publiek den laten November.
..n ho<>._"t.·.[,r"no:t·"d.•I.·11. n~ ~f'(lnant.· C.Vermaas.-Antwoorden v LENGELS
di,,, lu·h .. -alll·, f'lj .j•. ht)o~t."I ~pTO~t'lI W;L.... Oll- ,:1 ,an .' ,
1j,'"",h"ld"11 ';"!11tljJ.,, ....,t'fcl ..n 1.lj lOO lit Je voors~llen en oefenmgen VOor- Eigenaar.
d~ lucht, dJJt .I.. rug 'Il ,,'Il I)()()gOP"'''''"'' komende in het Nieuw-Reken _
ó:t.noDld w,_. rit· k"p 11<'<'rhnl<: ..n all.· .1.· "i"r boek ~ di ... d hl' TE HUUR.
""",ten t" '.nolOU ,ti,·t"l1 Doch op ....n an- ,n ens..., er sc 0 en m
d"rmaal wa,' d.· nl", Il...·rw",<rh ~..bogen, wo- Znid-Afrika.
dat. d~" buik n~UlT }~nf··dt'll uif. ...t~lk. ~"3Ard()Or n.
.tl' 11.... I'l! hpt knIL' t.,m .. ltjk dicht hij ..Jkal.t- uitgaVen van J. H. du B~
ti", kwamen. ('11 .1 .. adlt,'nOt>t...u nUl ele VOOI· te A.msterdam en Pretoria'
voe"'" 100 vool norrler g__ .heiden "-a.reo." .

ING.

BRA \'DZIEKTE T A~IEND-
MENT WET N . 28 NOMI-
NATIE VOOR E ECTIE VAN
LEDEN VAN 'T RANDZTEK-
TE Bl:t:8TUUR.

1. Kennisgeving
gegeven dat een }
~ebouden aan dit k
dag Jen l.jden Nov
10 uur v.m., ten ei

'ordt hierbij
f zal worden
. toor op Vrij-
lber, 1.':l09, te
e personen te
iezing als leden
bestuur v.')or

nomineeren voor ver
mn het brandziek
deze afdeeling, ond . de voorzIenin-
gen van seotie 5 b-sectie;3 van
wet no. 28 van 189

II. Het getal te erkiezen leder.
is twee.

I II.Alleen zij mo n genomineerd
lI'ordeu die zijn (1) inwoners in oe
afdeeling, en (2) ei
dan 2·)1' schapen. Genomineel"de
p('r~onen moet'ln' voorgesteld en
gesec0ndeel'd wor n door behoor-
!.ijk gekwalificeerd kiezers ondel' de
braIldziekte w('t n 20 van 18\H.

P. G RCIA,
Aget'rend H ident Magistrsat.

Gedagteekend ~ 9pringbokfontein,
heden den 2den'Xov. 1899.

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

DEPARTEMENT V~N
weRKEN,

PU LIEKE

en ge-
12 uur.
rstellcn
Gouver-
pstad,-

JOSEPll NEWEY.
Hoofdinspecteur van

Publieke Werken. Dat Mr. Ernst Christiaan Buchner, i!l
dew door den Eischer als procureur wordt
gesteld pn als zoodanig voor hem z&1 oc-
cupeeren, en hem voorU; gelaten copij V&n
dit exploit.

Boeken voor de Scholp,n in
de Zuid-Afrika,

(get) D. J. DRAIJER,
deurw.

De kosten zijn fI3,72~
Sal f7,50

(1,20
(3,821
f1,20

(13,72!

>I Vacn
Ve!'SChot .,.
AanplAkioon

"GEZIEN"
en af""hrift dezes overgenomen door Ons
Officier van J ustJtie bij de Arrondiue-
ment8-Rechtba.nk té Amsterd&m, in dato
als b, ven. -

(getd.) A \\' C. WENTHOLT.S.

~{) :!91 Geregistreerd
den Zes October. 1800 negen en
nt'gt·lltll{. d .... 1 358. folio 147. ro vak 2,
l',.n hlad gef'n renvooi Ontvangen voor
recbt E.'n Gulden t ....intig cent. (1,20
Dl' ontva.ngcr g.a. (getd.) BLAAUW.

de bepaliDgen der· Ope!lbwe ·
1897. de .Publieke 'Inen.

(il'()()U:onteit Wijk No. I huis van ChNtian
elKevonden Wiik 2 huil ftD
Klipfonteiil WIjk 6' huis ftD
Leendertsplaat. Wijk 6 huis

DeoembeY,' 1899. om 9

Overeenkomstig de Openbare \:t81~Qnllheid
wordt bekend gemaakt, dat elk kind in
Kolonie geboren na den Isten Januari 1
geboorte met goed gevolg moet zijn iOK"'W1r1
soon hebbende het toezicht over sulk
maanden wonende in een
inenten op den dag van deze Publieke

Elke ouder of persoon die verzuÏDlt
zal, schnldig bevonden, strafbaar zijn met
tien ponden (£10).

.Eveneen8 verlangt de Openbare Wet, 1883. dat de
ouder van of persoon die het toezicht heeft eenig niet-ingeënt kind
beneden 14 jaar, zulk kind zal doen ir"'''_LI.'''., 8traffe van eene boete
van Diet meer dan twee ponden (£2).

...''1\.
Resident Magistraat's Kantoor,

Fraserburg.
21 October, 1899.

AFDEELING
DISTRICT No. ~.

,. ENNIS wnt'dt hierbij gegeven dat een stembne voor het lid
.'. van den afdeelingsraad van het bovengenoemde district sal worden
~ehouden te Fraserburg in de hofzaal en te Langkuilen (Good Hope) won-
Ing van p, J. TOWNSHENDF. C. op den 2Isten November a.s., opening te
acht uur in den morgen ~n sluiting te vijf uur in den namiddag. De
genomineerde candida~n voor het district zijn de volgende:

CHRISTIAN'THEUNIS G. KRUOEL van Bloemfontein en ABRAHAM

Sn:pHANljS LE RoFX van Aysfontein.
Alle stemmen gegeven aan eenigen persoon behalve de boven-

genoemde personen zullen worden terzijde gesteld.

L. NEETHLING. Civiele Commissaris.
Gedagteekend heden, den 26sten Oct, 1899, te Fraserbnrg.

Nederlandsche Zuid Afrikaanscbe,
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ •

De korste en Goedkoopste Route voor Reizigers
Goederen van de Zee naar Pretoria, Joh&llneaburg
aJldere plaatsen in de Trans~aal is via

LOURENCO MARQUE&
Van Lourenco Marques naar Pretoria 349 mijlen. naar Johannesburg

394 mijlen
Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 483 mijlen.
Van Kaapstwl naar Pretoria l04l mijltm, naar Johannt."burg 1012

mijlen.
VRACHTPRIJ.zljN REIZ:IGERS.

V!LIlLourenco l{arquea na&r Pretoria £4 7s. 6d. en £3.' 9.
" " "Johannesburg £4 19s. en £3 18s.
" Durban " Pretoria. £6 8s; en' £4 12s.
"" " Johanneaburg £6 tOs. en £4 6s. 6d.
" Kaapstad " Pretoria. £11 18s. 9d. en £8 5s. 6d.
"" " Johannesburg £11 l1s. 90..en £7 198. 6d.
Inliohtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbllreau. f'ostbll8 383 te P!t'-

toria (Z. A. Republiek) en bij d~ Directie Heerengracht 270 te Amster-
dam (Holland).

DE DIRBOTIR.

Speciaal I
Raloone's

Speciaal I Speciaal I
Nieul lauser Jacbtgeweer

Toegerust met Rawoone'8 Speciale Jaoht-vizieren en
gesteld?p 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs:

(. . £7 10s. net.
Patronen n.6 ~alle soorten en gehalten altijd in voorraad.

Hagelgeweren. Rifles en Revolvel'R. van tedere !IOOrt.

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

Colts met nr,rootglu ."u1jD Riles, 46/86 te,.. zeermmlldenle prJjlel.

KLEEDERENI KLEEDEREN !
O.... .A.AKT VOLG_._ ... .A..AT..... Z_O

PRUZEI LUG f PASSEN GEWAARBORGD I f
J. J. DE VIJ.;LIERS

KLEEDERMAKER. WORCESTER.
Zendt regels voor zelfmaatneming en monsters, op aanvrage,
__~ per post ~1Uliede! dr'18 i.n Znid Afrita.

WALTER •• WOOO'.
OOG!:::)'l'WERKTUIGEN.

LOGIE.HUIS,
NSUlSL Amos cl Boarding" Huia.

Strand-Straat.

1IIIIe Eerste Ilu
100D'S LICHTE

WPER.
BIJDER DUID

. CULTlYlTOn.

het 100D'S TILT Bil
WIDCIUIiS.

liEN klein huis te huur over den
Schilder MOUT, in ~~Oranje

Straat, Paarl. doe aan.soek aldaar.

%81S&I, HOOIPERS
UlDROLLIRS, eu.

Wood'a Zeicbinder met Kogelasaen, Model 1899.
Afzonderlijke gedeelten :voor M&chin. &ltijd in voomad

W. PORTER, 63a, Breestraa~ Kaapstad.
AGENT VOOR DB WESTBLIJKE PROVINCIE.

.1.8.8.
---....;~__,_---_..

Tl&1J1rOOUI&1 J.X'lI TiJ OPIIOI!II& TA8'181B'f1LD DOOi un TU
PAV"""", lo 17, 1....

_Gek .. •.. l.~_ell_ ~

(1.«;JAlIG W.ALW:STIlAAT).

KAAPSTAD
Aandeel houden op betaald KapitMl
Hellene Fonds

£27,000 0
71,037 10

DIRBKTEUREN :
DeEd. heerJ. H. HOFMEYR, voor-I De Weled b_ W. MARSH (De

&itter. beeml Manlh en Zoon),
De Weled heer AD1UAN VAlf DeK"'!t.-! heer A. H. PETERS EN,

ORB BUL (De heeren Vali d_1 De Wel_ heer O. H. VAN ZlJL
Bijl eD Co.) . (Deheeren Van ZIJI.D Buiainné).----------------.-------.ar P_oeD die 1'.-... de ESeouteankamer tot hunne Exe.

cuteureD, Ilede Executeuren of a.ntIeraIU MDt.-.eUen, kUnDen haar UIl
.tellen en DomineereD eeoYOUCUc onder den titel "'11" Bxecuteunbmer·
in ~petad. •

j
Aanzoeken voor Leenlqeo, onder SecUl"ftett van Vastgoed,

te"'ll de loop8llde rato van rente, zullen dqe11Jk.a pdurende
de bez~helda-uren tn behandel1na WOMen ... nomeD. o

E
o
d.
e,
v,
M...
de

De Kamer Administeert Insol "ente Boedels door haren
Secretaris.
J.. H. N. ROOS, 8eoreta.ria.

" l£QUIT.ABLE"
Brandverzekering- en Trustmaatschap-

pij St. Georgesstraat, Kaapstad.
. OPGERICHT 1844.

1St.....
bn
"Ol
del
eel
hOI

uil
.leu
IDoDIREKT E UREN:

De Weledele Heer I. L. M. BROWN, L.W.V., (Voorzitter).
De Weledele Heeren H. BEARD, L.W.V., W. MARSH, G, SIeHEL,

L. J. CAUVIN, J. A. REID, H. Ir. TREOOOLD.

Dese 'Maatschappij, een zuiver lrolMliaU ln8teUing en een
der 0Uti.Ite gtnJUtigtlen in de Kolonie slnit nn alle 800rten van
Brandverzekering tegen verminderde prijzen.

Voldaan hebbende aan Wet No. 101891 van den Vrij.
staat is zij ook gemachtigd daar bezigheid te verrichten. '

Agent.ohappen in al de voornaamste Steden en Dorpen
van de Kolonie, alsook in den Oranje Vrijstaat en in Nau.l.

W. J. llERBINGTON,
8ecretarie.
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KENNISGEVING.

~UID-AI"RI~N8CHB
K OlUNKLUII

AlDmn&SlU!D lULDSBUP.Y.en
en IrENNIS wordt hiermede gege-

\. ven overeenkomstig Wet No.
40 van 1899 dat bovengenoemde
Raad voornemens is op een Speciale
Vergadering te worden gehouden
op den Men December 1899, om 10
uur v.m. een belasting te leggen op
alle Honden in de Afdeeling daar-
aan onderworpen VOOt het' jM':'
1900, de MUDloipaliteit van Malmes-
bury en de Dorp8bestDl'en van
Riebeek Westen Moorl'8fl8burg
uitgesloten.

8 NOY.-KINFAUN8 CASTLE,
80hr0ef), Kapt. Du.nt.a.

2'J NOY.-DuNOT'tAR CASTLE,
Hamaoo.

6 Dec.-CAlU8BROOK CASTLE,
Robiuou..

110Deo.-DUNVl!lGAN CASTLE, KApt.
lIIOO.
3 J•. -NOBHAl( CASTLE, Kapt.
TIIHL,'!I.JteI lur ia~elUdnail

~tl.lI.
TlNTAGKL C'-8TLE, Kapt, Harrio,

9 N.... ber.
BRAEMAR, Q.lBTLE, Kapt. Rose,

23 NGriabar.
'RAGLAN OAftLE. Kapt. Bryw.n,

UN~.
Gam CA8tLID, Lpt. Warden,

6 Decem_.
PBKBROD cAStLE, Kapt. .M.&nball.

ge_ 21 »--.ber.
I Legt te LiIabOe __ niet te
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Op last
A. L. BRODZIAK,

Secretaris,
Kantoor van den

Afdeelillgsraad.
Malmesbury, 31 Oct, 1899.
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KENNISGEVING.
Afdeelingsr&&d Malmesbury
VENNIS wordt hiermede gege'fen
ft. overeenkomstig Sectie 265 van
Wet 40 van 1899, dat bovenge-
noemde Raad voornemens is op een
3peciale Vergadering te worden ge-
houden op Men den December
1899, om 10 uur V.m. een beJaating
te leggen op alle vastgoed in de
Afdeelin.,r daaraan onderworpen
Toor doeTeinde Tall Hoofd en Tak-
wegen in het jaar 1899.

Op laat
A. L. BRODZIAK.

8eoretaris.

UK.OW LIJ_
;, I;'i[N..KLJJiE HAnDT

Kantoor van den
Afdeelingsraad,

Malmesbury, 31 Oct, 1899 •

KENNISGEVING 15 NOY.-MEXICA.N, ]'(apt. Copp
29 Nor.-MooR, Kapt. tyoon.
13 Dec.-BRITON. (Dubbel Schroefl, ~

Grimn.
27 Dec.-8OOT. (Dubbel Schroef), iJl"

Mort..
10 Jan.-NORlU.N, (Dubbel Schro<{1, ""

RepaoIda.
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Braadsiekte Geamendeel'de Wet
No. 28 ftD 1899.-.lppHtatiea Jlor da post III 11SplCteu.

"'ENNIS wordt hiermede ~ven.
ft. dat geschreven applikaties te
worden gericht aan den Hoog £dele,
den Secretaris van Landbou w,
Kaapstod, zullen on~n worden
niet later dan Maandag, den 20aten
November, 1899. 'VOOrden post van
Ill8pecteur onder de B1'Blldsiekte
WeUen voor de afdeeli.n,r Tolba,ch,
de " Area" beheJ.sende &1 de Vêld-
kornetechapoen, tegen een aaJaria
van een honderd ponden (£100)
sterling per jaar.

C.J. ROUX,<
Resident Magiatraat.

R. M. Kantoor,
Tulbagh, 24 oct. 1899.

"GAIKA., (DfIbbel Schroef), KApt. B"""
_~eer 14 November. . 11<1'

GOORKBA. (DDbbel Schroef" KApt. .
Jer. cmgeyeer 28 NovembPr

"GEIUUN. (Dubbel Schroef), K.pt

ter, 'i"ear 12 Docember.GREEK, bbeI Schroef), !upt
__ oage'" er 26 Deoomber.

"GUELPH, bbeI Scltroef), KApt
o~ 11 JUUAry.

Eeu .an _ Ma.~b:trJ.;JDDOit S~·
booteD· lIIl SOUT ON ftl'iItIt
voor IL\l(BURG, kort na de ~
• .. cleu Jbi1Moombooten. "•.,_

RE'l'OURXA ART.TE8 nUl' 0-
~ pDJbur 't'oor zee MluudeA. --
den 1Iitpreikt Wgera eeD vernlluderur« lf!
10 PerOeU. op deu Dubbelen P~
~TJEB naar.RA •

laap'" J[tJtft' worden ui~erelkt .0(1:

~'1IiJaDM Drie MaandeD.
. U.... of eie c.t.le M»tach&ppll

ED----a.lbp,-- __ --.
daar de"...ut. »..I........ _ .... ~:iiiiI-IillllIIIii- .. iiiiiiiiiiii~_:::::

hij WheeIer'. CapiUart............. door eie ~
.... a.. ·Ul ~ .. ,....!or-r=.- ~! ': Sud' .. VJIiIII'
N.- ti t JU ftDW ' co. _ liet kaatOOl', ... -

r ,3.01 'I......... ";';"_"'I"~
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r W. MARSH (De
en Zoon).
A. II. PETERSEN,

· C H. VAN ZIJL
Zijl en Bua.lnné).

n e r tot hunne he-
l- n, kunnen haar aan
.. J.;xtICuteur.kamer"

elt van Vastgoed,
!rel ij ks gedurende
genomen.

leIs door hlll'en

Secretari8.

~E"
naatschap-
lapstad.

(Y oorzi tu,r).

KSH. G. SIeBEL,
)GOLD.

11l31elling en een
alle soorten van

Il van den Vrij-
\·emchten ..
t.e<len en Dorpen
.t en in Natal.
tRINGTON,

Secretaris.

\·:\S CASTLE.
apt. Duncan.
TAR CASTLE.

IR()OK CASTLE.

LE. Kapt. ao....
·r.
.E. Mpt. Bryan.
...
· Kapt. Warden.

iTLE. Kapt. M.o.nhall. ~
)eeember.
,...,. maa.r niet te Plymoat4.
~e doo men ~
V1LIl d.. Castle StOOlllbooi
erl~Y"tl'llat.

~.f\iI L.J:J]!If
10: ltAJJJDJENS'J
BOOTlW.'1'801WPIJ
i"'B_~T).

, der Ma.&tac.h.afpij .'S:
K&&petad lI.Ut EBr-
den aDderen wo8udag
Lla onder aaaleagude.
uam.AJm.
". Kapt. Copp.
Kapt. Tv""n.

I ()uh~1 Schroei'),

· lJ unbel Schroef I,

, ,Dubbel

itSNA.AR KlfG KLA.." 0

,",chroél, !Upt. Bt1'JIUIOT·
.'u'·ewber. lI-
t",1 Schl'O<'!f), Kap •.
~t! :\'ovember.

·1 &broef.). Mpt.
I ~ Dt'Cf'W ber .
Sehroefl. K&pt.

D,."...mber.
I &hroof). Kapt.
January..t~h:tft·mooie S::T PTON ver
kort na de aankOJIIII

,'mbOOteD. ENG&-
RT.TES o&M trOf.
voor ZeI Maande.o, ...
m eeD vermiJldertDI .'
Dubbeleo p~

RTJEB naar HA~
,roen uitgereikt vO(Jl d.
Drie MaaJ1d~. per
~e M&atechapPll StoOlll'

I'

PAARL
.'EU •• UIT DE PAARL ....."-:Q~~=::=~~~I........

al....... . ., ....
(.c)·Bee III¥ ... de .... WoodIieM,

Plut. 00.... betnkId., leK watervheD.
0--.1roIutir - ""_fik· .... botil..- &ri... ": . . -.
(6) .Een brief QII de. heer Cook, -JdeDde

dal .. keN troep boldelID, _ .er b... bericht,
bal eipDdo .. _ dM beer· J. G•• an Schoor,
eie joe .. booaaeD Iaaa. d. nieuw •• 'rui iD de
.Iak$e bjjaa tOtUJ IIebbeo "l'oiQt. W.rd be.
.kriea dea heer Van ~ blenao lrllllnil te
le"n en he.. te _l1en dai de raad de tOlwde
.. I laten taxeeren, ea dat bjj ,....u ICbi.d , ..._te. aitbetal.n.
(6) Een brief .aa den beer J. o..id-. mei.

dende dat eea braad bad plaat. ...oud ..u bii d.
woaiD, .. n •• Ieerw. beer Wl:ber. en • .,...r....
pnd. een rebuiag _ £.e I.e•. Gd. d'lOt llem
·tbe.... aan de brandw .... ma.DIOhappeB. De

raad beUóot due nkeoin, ail te betaleo ua
den beer J. Duidee, 18perinteilfl.nl der brand.
weer, eD belli te aaeldQ dal dur de OBkoaten.
pool ajja, eie raad bealoten· b.. f& ia "rYOJr
.Ieob" MD braudspult io loede orde te bOadeG
te word.a l!bruiJtt ia ~er,,1 "lUl bnod, uap-
llIea er ook eeu 'I'Olaatler -puit tot dieu.t _
bet publielr in tijd .U DOOd'-obik"'r i..
Gerappo.rteerd dat de beer .RaUra1 aIe!Ibta

.oor MD .,,"rleiding betaaltl ~ daar tiet blijkt
dat bij .olpna wet _ arie moet betalen
werd _Io&ëa dat del8Cretaria beaa biel'ftD moet
kenDia ... e.rea bel bed,., moet iD.ordeno.
De 'I'Olgeade reuaioleo w.rd.a .oo .... letJd

ea""_rd :_
Eeo reuDial _ J W • Coppea.....n .£0 7 6-
Eeu reieDiIlR "';"Pureel('Yallop;~
£"'",2"'u_, ...

Een rehaÏDf _ Van der Bijl&: 00.
" "JFSWJer ...

" J Da'ridee

De .. woue ~he aNeeIinaned
.... eriet ....... 9.11 OekIIIerJ89J. --
. 'Y.... wOorai, "CIiI- 't'OOftiu.r heer F.
Herold, O.O. ea :a.Jf., ft J. H.
1IaraU, J. G. Bo .... Brink, The.. iIIó, 8ofIoJta,
Bou ft &e.o. ". ,

De lIO&al8l1 .... c1e ...... e .... pderiur wer.
deo.. _a ea roedrUeard.

Werd JrelueD rapport nn wepa.
Budatid Brink reppon.,erde clat een-*Ie

~a deo w._ ...., Polk.clrui Daar HllIItariYier;
lil een .Iecbtea ataa ... an f'f'peratie ••

De beer RI)Q.I kl .. ,tfe o ....r _tie .ea dea
""If t_bea &1"""e .a Rooiboowt •.
. De beer ~Ib ~{'tIOrt .. rde _t betrek.

lriOft tol bel riool te DU~ _

Werd ~oteo hoYftltaaad. o;er .. latea
un dou JII8p8eteur ea l'II8daIid Sobolta OlD bet
noodllr. te Iatou doea. .:.._~
a-wid Bc.maa ~ ÓY", ~w

O'OOrn&JDeljiJr cia, deel *1I8IOben bet. nRPI:
atauoo eo de brur lIabiI Durban, • POO I

De .oorlitter trolr de uadacb. Daar bet p.
~r komende YIIIl een holte ua de Afatlou
aljde .an Krom_ri ..ierbrug.

Werd _'oteo dat de ooutracteur il'IïD'"
breeder bjj dew plaate moet _keo.
De heer Hanis kJUfde OYer de uu .. beid

'l'en de brag plepn te\ftao.er de pi....
Ouatroaw, op .dea '"Ir naar Jonk_hoek.
. 0.. IleCrelaria raf!POrteerde dat de beer Hay.

bittel h.cl pkla. o ..er d. afdeeJi ..... oten
door den eoatnctear le_kt o.er dit Klap.
mut."eg, bij Oeelhoorte.

~Ioteo clat de ooatraeteur d. uoodige .er.
.ndennpo moel latea maken.

Rsad8lid Roux eu de .ecretaril rapporteerde
met b"t""kking tot het aftoop .. ater komende
no Yd ... lei naar de oude Bellboortewer
lII~de~e dat .ij Ilie&o.er&uicd ajjn dat het ~
wuten .. un de .tappea I.aomeo door ,..
broede,. De Villie",. aat er meer water op dl8l1
weg .erd .Igeberd. eu dd de beeniu. De
ViUien bew.ufJ haddeu, om de brug te Ydu
waaro ..er. bU ~~ laate.. ..ervIdering gelrlaatld

"\ ~ Ill-EOES. werd, te' .erwl)dereD. Verder, dal aij deo Yoor ..
,., "'''In~ t"g<no"er Kerkplein. is geeteldell weg bebbeo geilllpekteerd en 'laD re.

, W'''-I".,hguamiddag. julfr. Sopbia voelen "ija dat het te kostbaar aal ~a om d.n
' ., '"" den h.,·, .\. S. Brink. De w..g te "81Ieggen.

"'J; Jar.u I..nll. arbeid",,:-',D al. on· Werd besloteL d.t de aecrelarie. te .. men met
' '''lJ d~ Hu.en I alrl me18)_cbool de .ndere leden, deleo we, moot il18p6Ct&oren

,-:' .,,, In'rend ~1<t leedwezen '!loet ook Ibn bij de "olgeode ..ergadering rapport doeu:
.: .",deu dal boar ?u.ter. Jonge)uffrou.... Gelezen ee.a tender .oor bet rep&reeren ..au

\! ,. Il, '.k In eell bedenkel!lkl'n toJllt.nd deo hrug tegenover De Hoop. te Somenet_.d' d.t bet "r~"te ge\'redM<!."rdt. Aan lVeet.
'. ,k ",~<rl bleden ",1 on.e .~·mpathie aan. ., De raad !>tacboawde de .. teoder te boog te

I"I\LlSTUI I!HliL".'f. alJn•. en raad.leden Tbeunilaea, Schalt. eu
. I··n Zondag vierden de beer en me..... Mara18 werdeu al. eeu oommiaie beooemJ te.
.' .\laJhcrl ••. Klelo Orakemtein, oude", ~meD met dau contracte~I'. om de.e brug te
Il.dl'.·rbe. Pbiladelplll'. hun diamanten Ing~teerea en eeD ach.ttiog van de Irooteo te

I. zp ze. tig jilren ID bet buweliJk m. e~ "oor bet repal'eeren deanau.
.. ,. ':-11 aantal I'etr"kkiugdn en nien Ru .lid Scbolla stelde "oor dill een weg zal

.• I ,." .• , d,.·o d&!( aan het hnis yan bet jfemaakt wordelI .an SomerIlet Strand naar
''''" '0<:0 er 001< een denhtond ge- Uordol18beai, eo te ~n ooderbouden ala een

'.' "I ~I.t de gO{,'<Iewenschen reed. afJeelirraadwPl. Hij nrlrlaarJe dat bij de
"," \'oe~pn Wil vuk d. on."n. en .il- lijn ba geinspectecteerd, en den grond eft'en

. I bee't be ..oudeo, ook dat de beereo Morkel eni'! '! I: lli nog 'it~I'!'o den rjikMtea zegen La
",a,,~en ngamidt bebbeo ungeboden om bet ooodige

HRKELJ' ". gm'o. te .enoch.ft'eu. Verder h.udigde bij eeo
petitie o ..er un deu raad &00&1. door hem out.
vangen 1'80 _p8noDeO die ten gaoste lijn r.u
de.eu weg. Het .oo",tel no rad.ltd Scholia
werd geeecondeerd door raadslid Tbeoni .. qu.

Raadalid Marai. leide dat eeu Iangel!- tijd
geledeo. toen de k .. estie v"u een afdeeliojpraad
weg naar Gordonsbui be.proken werd, de raad
ten gunste w.. van d.m weg vau Sir Lo .. ry'a
P .... , omdat dit bet naut.. station wu aaa
l~ordullgbui. eu del d~ iagezewnen toeo ook
d.arvaa ten favf'ure waren. ea .telde 'oor al.
.mendemeot den sir Lowrie P .... 1reg oaar ~r
don. baai over te uemell en te on<lerf)ouden .Ia
een afdeelingsrud "~i{ op "oor .. aarde dat liet
gouveruem~nt deu'a wel( in een goeden otaa'
Vin repararie moer plaatsen. .

Di t w",rd jlP.eoonde ..rd UOM ' .... rl.lid Brink.
~dll)iJ TbeoniMen .eide dat hij niet teo

gunote if,. om de Rir L'lwry's P .. Gordon.baai
weg op le ge 'en, m.ar bij "'''' meer ten f."enre
VllD den anderen VO(jr~f I!iteJdcD weg, meeneode
det bet ~ouveluement ond~r de omstandigbeid
de SIr LONry·s P ••• Uor JUlIsweg ic ~tllLd 1&1
houden.

De yoonitter laro een petitie YIn de ingele~.
nen 1'8U Oordou.baai ten I[UDtlte Y!lD de Sir
Lowry. P .... "eg.
ot. heer Hendricka. ten behoe"e Un 6( ue

deputatie ..an Gordou.heai, sprak de raad loe in
..erband met deo Sir Lowry's PUI! weg.

De ..oorzitter verklaarde dat het bem duide.
lijk wu na de "encbilJende petitiee geleien te
bebben. dal de iagezeteuen te Oordou.bui. ten
fneure WareD VaDden Sir Lowry'8 Pus weg eu
het .ou Diet recbt welen om een andereu we,
o"'er te nemen, tegen bunne .. enscbeo.

Het amend~melJt van deo beer Maraia ter
stemming gebracbt avnde werd aangenomen.

Werd besloten dat de Becretari. aan den bur .
gemeeeter ".n Somerset Straad rounicipeliteit
woet IChrij'en. aan de hand geveode. dat de

!~,.!,··"t., .Morgell8, ten 10 nre, en ·.a ..ond •• inge .. tenen vaa Gordoll8bnai en Somenet
: ure. J, PR McLachlan. Str.ud een bijdrage geven voor bet m.ken .'0

een .. eg 'aa het Strand naar Gordoaab- ..ai
Raadslid Brink atelde voor. geeecondeerd

door raad.lid Holm. om deu .. eg leideude ..an
den boofdweg te Knilnivier, ..oorbij Kuibri ..ier
statie, naar Klipfontein o ..er te uemen.

N. deze k1re8tie besproken le bebbeo gaf de
voorzitter aan de hand d.t de seereteri. moet
scbrijven aan bet publielre werken departemeut
en melden, dat indieu het gouvernemeut delen
weg in een beboorlijua ltaat vaD reperatie wil
brengeo de raad gezegdeo weg wil overnemen,
en in orde boudeo.

Raadslid TbenuÏMen .telde voor. g_u.
deerd door raadslid Scboltz, eo uugenomen
door deu raad. d.t teaders zalleu ge'YJ'Ugd
..oden, Yoor het maken Yan eea tlU8Cbsn ..alua.
tie rol, te .. ordeu ..oltooid biJ bet eind •• ao
Januari aan. taande. De tenden te wordeo

teu yoorgelegd op de yolgeude "ergadering . •
Beslotea om tenders te "ragen .oor de tol te

Sir Lowry'. Pus ea Strand balt ..oor bet jaar
1900,

1ETS lIC,li DIRLIII<1I8.

\\-!)~"l'o !,gfUi~rl(..n tu~cben lel"8n en áe"t •• r

I ~e ti ."" u'.ch d,>or d" bt,"'ouera der bui
",. "" d"'l..l,,·rl( d,cbl .... ·"~t .... klip,p..,Jld
d""r ve u har"l~l' ~J.K ~aarlf:en~D ea _,..,
t't'UI;lt'n f I II wruotoll eiken boom lDeeaaakk ....

H ·,n lert.,wk hle ek bel dot..,a lroot graaiateu
,,,,,·d·.k I···~.r.',~, w•• ende fchaiat. at,leed.
!\,l he! ".Il'·,·Ilt I li yard. Ver lIetaan wukwam
11'-: lr, "l'IfHl:IkIJl~ W.,' f'en eikenboom, -.Jb-
."!,!11 tw,,·t,H·t iu dom"anede npeopkJoofd en
m-: wOfl,·I, e n al uir den groDdgeforceerd werd.
I>t:" r1Jl" d)t, I.W~ 1'1Vl eer~ .ndere I"ootere "'-re
-vhe u-d h.···ff. lO 2".t 10 de leuate. 10 .t. bree~
,'II ; ,·Pt'! hoog.

;'I{A.l"Wt: OSTKo.'tll'fG.

\1",·. ", III"r,,'1I hadd ..n dr. Weber eu een
.•. 1" I' '''.'11 dl" met hem in zijn rijtuig la'
:'~'" r I ,I\~' ,)rJtkoflllll.~ vaD te YerGDJ.ee~jokkeD.
I .w r; I ,I ·'I e r Ill.t llJIl bugllY een drilai tepn.
«vrr I" ··",jhu." maakte .a. lJ", paard w.1 te
.01 "" ,li Ird !(Hull( .... d.t bet rijtuil( om.
"",.~. I ,. dokter kroop acb ter Dit de buPY
I,·, •. , len IDrtlegeze1onder bet rijtuig te laude
kw.un I ,elukl<llf hl""f bet paard .taan !lOO d.t
d.· I" or. kou ,·.rluot worden. Reh.he dat het
'''i~ i.,." La';Ild werd en bottels medicita uit de
k , ..I "" .. ,,]\)gl·rl, w ar e-n dt gevolgen Diet &00 ero~
..0:1;: il, men wel kOD verwacht hebben.

1 )XT~S'APT.

'l r u . 1 .'·11 aantal heodieteu Daar de aijde
vu r: h:,~ In l>r"lc:enl!lt~in werkzaam wareo, gelukte
I,,: ., u va 0 ben het ge .. eer na deo ... chter in
Iu; :.. krllg,·n. Hij sloeg den wacbter er
Ill," !!)u.jat la.1t.-.tgenoemde bewusk.Jooe Deer-
c, .. ' Lj "nr~naptt".

1 lJ 6
0.7 0
2 5 I)
.e 1-4 6

\"t:JtL'&';\I.Exn.

vrr l:lrl'ien worJt uit'{ezieo Daar den
,I,·" 1~ Ie-n d"'er. dellr dan het

Jl Ilh'!,-'UI,"1 dat alle drie PD dertig
ti t fr. \'tJTwa('ht wordt.

HOOGGERECHTSHOF.
( V0<>1' d81f hQo/Jrec4/4r ea l'tJl·hler. BucltafllUt tJf

Maaldorp).

DONDERDAO, 2 NOVE)lHER.

IN DES INSOLVENT.N BOEDEL VA.N
G. r. PA.IlKEIL.

De boofdrecbter pt uitspraaIr in dese !&ak
"n e1felrte cia' de erfpnaiuen Iliet gerecb tilll
waren tot de opbrengst .. n de .erkochte Yaate
goedereu. totdat de crediteuren ..ao deo boedel
eel'llt ten .olle wa""o betaald. ZOO er dan eea
lia1an. o.erbleef. Iron dit un de erfgenamen
uitgekeerd wordeu. De kOllten ..an de &aak
riloe.teo ecbter uit deo boedel .. orden betaald.

'·p~cl~t.

7.lETBMA.lf "B. ,IELLICO ••

In deze &&air werd pnnialooeel ..ounia ge.
ymgd .oor "et bedrag ..an eea nrbend w.. rop
de reutea .cbteratalJi, waren. Daar echter bet
.erheud geen cl_118ul" iDbaeld d.t wanneer de
reote oi.t op tijd betaald went; het kapitaal
lOU yenalieD. werd ..onnie .erleead "oor bet
bedrag der ""ntJ,u £14 Jo. 8d. alleeo.

ATMOIlE t's. {;DlilDOCIt.
Ad ..okaat Graham Q.e. "oor applikant. Ad-

..okaat JIl_ Q.e, ..oor I'e8poudent.
Dit W'8 eeu aan_k om eeu order waarbij een

iuterditt op .ekere gelden gelegd .. erd, finaal
.erklaard .. erd. Het bof atoud bet ver_k toe.
KliP8TAUSCHE 8TA.Dlla"AD Tf.GEX MAXWELL

Dit wu een .ppel nn een uitspraalr van deu
reAident d!agiiffilit Van Kaapstad, die ..erweer.
der bid ge ..onuild tot eeoe boete .egeo. OYer-
treding nn ut. 37 der .tadaregulatiëo. daar deze
8 rollen lood in de Itraat h.d laten staan. In
bet I'\fere bof werd ~xceptie genomE'n tegen de
jurudictie \'ID den lD"!!iatraat op gron" dat de
.. air ~~n kwestie von titel tot ..aat eigendom
insloot. en bet .... op dit ru" t dat geappelleerd
werd.

Advokaat sir H ·nry Juh. Q e.. ~rad voor
appeUaut op, tn advokaut Ione., Q.e., .oor den
raad.

De huofdrechter wiJe, on het booreu der
argumenten. dat .lle ... at de magistraat te be.
&liaaen bad. wu de kwestie of de plek een pu-
blieke .trut .. u of niet. Dur had de mll&Ï.
.traat in eeu crimiueele laak .Is dele leker bet
recht toe en op !lI'Oad daarnu maeet het appel
..an de band wordeo gewezeu .

De aodere recb~1'II warell .an dezelfde opini".
TOELA.TINO,

De beer JacobDi EUlelbertua Schoerera werd
toegel"ten al. procureur en notaris.

I. 1:1; w,·rd de jaariuksche herdefl~llIng der
.. " ,., III de ~erueent" alhier gevierd. A.n

",k trad prop llalao voor de ge-
'f ell IC"erde een weldoordachte rede

\ T' ~ I' lt·>JU1'l VaD dt"': woorden. "nrUp naar
".~,. leven·· (I T,w. f) 's. 12). In den

. "Cl'!.· loll de aaodacht der gemeente m",
-:I;ur woord In het Engel.eh. toen bU
' ; \0, '2'2 tot tekst nHm .. Heere! wat is

- \1 lelven aan nn~ lUlt openbaren en
dl wereld."

, , Jlt~~ld~ rt"gt"ll~ 7.qo alhier "evaUeo en
,f,er " o"erl!ik i<.,.,L Eenige bergtop-
," "llJtrek hebben wt'derom hunne ....itte

Dt.: \JOKL<XI.

II k·"Jelne V'J()r gewonden, eDZ., bedraagt,
, ,ie L,,,teo Ingekomeo eo geld inieban.
,. l:. rh""" £~'"). lït Paarden berg werd

I" -:, ""ek duor de!! heN 11. L. de Wui ooge.
1.1~'} Ingebracht. Later geve~ wij de

I' .. t.

I "·1ne II met 'roepeo pa••eeren nog gedurig_
I' - 'a;.; L",:bt gingen bier "eertieu traineu

~H\)I"d door vUf den volgenden avond.

KERK EN SCHOOL.
PREEKBEURTEN.

ZUXDAO. 5 XV\'EMBJ,;R 18W.
MACAl: LA.Yl". CODEN.

Ad ..okaat Molleoo dead UIUook om pro ..i-
sioneel ..onnis voor de eom .an .£260, lijnde
balanl ran eeo kIlOpeom. Toegeataan.

~<I,;c,.)te Kerk. - 'slIorgeos, I/I ure (Hol.
i,. i" h). ·.namidd"lf". ten 4<10ure (Hollandsch),

.J I' '·n" HOt'rden. 8n ·I.,.ond., ten 7 ure
I ,." ... ·1'"il). d. A I Stf'ytler. Zondag'08Chool ANDER80N !:" CO, r•. COETZEE.

Ad ..okaat MiJler det'd un loek voor/.rovisio-
oeel yonois 'l'oor £23 3ft 7d Toor ioe eren ge.
kocht en geleverd. Toegestaan,

..:. jCl IJ III

IJi;)~·lJ.d(lrp_ - 'sllor2"!DJII, t.eu JO ure, ds.
I, I:,., ,1. ., avundo. tpn 7 ure, do. Marchand.

li 1:~"\"t:r:-ltraatKapel.-'8Mor~eD8, Un 10 ure,
. ". ,,,.:-. ten 7 ure. ds F X Roome.

I(·._:,·I,a<l1. - " Morl(en., ten 10 ure. eerw.
. " ",ond •. len 7 ure, erw. B

IN ZAKE IU!'IDERJARIGEN MARX.

Ad ..okaat Manfred Nath.n YOOr applicant
deu .oogd der miudllrjarigeD, die aanloelr deed
om. "egens zijo boogen ouderdom. VlD de voog-
dijlIChap te wordeu ontilllj(eu. De m•• ter
rapporteerde dat de ..oogd liiue plichten be.
boorlijk nrvuld had. -

Toelre8taan; d" kWe8tie van bet beooemen
'laD een nieu .. en .oogd in baoden no deu
m_ter te .orden gelaten.

,l:-

\ I: -}l,duur 0l' Woe~,dagavood tea 7·30in
""~)ekllmer

" .. }•.,. Kerk. Br ......lraat.-·.Morgeaa. 9'30.
- ,y",,"- 7 our. J•. SP Malberbe (Phila-

DE KONINGIN VI. VAl<! DEll POEL.

Dit .. as ~"D appel YIln een vonnis van den
wa&rnemeDdcn reelcleot·magu.trallt no Yictori.
Weat, die den appellant. een joogen vali 13
jaar, gevoaniad ba<i tot 14 dageu gey.ngelJiaatraf
met harden arbeid wegens bet steielI' vali 8
ebiJlinga.
Adrebat sir Henry Juta, Q.e., .elllCbeea

.oor appellant, eu Idvokaat Werd roor de
IrrooD.

N. bet hooreu der feiten der saak eo de
Uiumenteu der "dvokaten .. ide de hoofdtech.
ter dat et ,eene .oldoeude getuigeais wu om
te bewuaeo dat d. beacbldigde het geld ,eoo-
men hid; het wu eeu zaak nn bloote laapicie.
Het appt\1 moe.t daa toog6llta_n wordeo eu bet
.ouoia ..emietiJd.

,)

" I: _I·. l'ede !cn beboeye van het lICbool.
\1, ",del!Jk.che biduur Maandags rond
,,1.: ure iDde WichtzaaJ.
I,eref. Kerk, Bnitenbotstrut&aal._

li e •heosten. '. Morgel18, 10'30 ore.
·.,·),·:;·1- ~ ure, ""rw. G Eale •• MA,
I.. _ Ihbur eiken Woeaachgnood

\

..

,;1;

..... '"'~(·i)h'-'n.!..-'BMorgfms, 9-30, en 'a.Tonde
- " C Botha.

.),,'" Lutb. Kerk, Strand.traat._·. Mor.
•.1" ure (Hollandacb). dr, Zaho. en

,;~, uor (Engelach)r ds. AAtrup.
'.:" I. ,,·1 te~ ~ ore,-WOO<ltttock Luther.
/.... ' lDorgeno, ten 10<i') ure, 8caDdina.-

t. .htrop Zondaguchool, ten 3
• >V'JO".<, ten 7 ure (Engelacb). dr.

VRUDAG. 3 NOVEMBER .

/
.U.ICIPALITEIT.

De gewcoe ..erpdering nn eommiMarlUeo
van de StIIllenboecbe muoicipaliteit gebouden
op 3l. Oct. 1899.

Tegeuwoordig: commiuaria.o JOHolm. A
S Hauptfleiach, J W H FICk en J D Krige.

Bij afweaigbeid 'laD den .oorziiter werd de
beer J D Krige &ls norlitter gekoaeu.

De uotul.a.1Ul de gewone .ergaderiJJ eeb4ll-
den op DilJldag 17 Oet. I.L .. erdeo gelueu ed
goedJrelreard. •

F. 'batmao venocbeen ter v"rgaderiDi •• erzoe-
keude .. ker duk muoicipaJeu II'rond. gelegeu ia
de o.bj!heid van Klein Viel. Ran bem te ver.
buren.
De raad beeloot dit .eraoek io o..erwegiog te

nemen. eu na eeo ondersoek iugeateld te heb.
ben, dur omUeut te besluiten.
Gelezen be'. rapport Y!lD den ol'zicbter.
Oerapporteflrd werd dat de heer 0 C Haupt.

tleiscb drie vierde juima krauen had I"teu uu.
leggen bii lijn private ... terleidiog, bet .. elk
balten orde is eo aiet kan to..gelateu wordeD .

Be.loten dat de reecretaria deo heer HaDpt·
lleilOCbmoot ..erzoelren een expla aatie te geven.
en daa rapport te doen aan deo raad bij de
yolgende vergadering.

Oerapporteerd dat d. opzichter de .Ioc.t 100-
peude door de grou deu .. n den beer J J P du
Toit yoor een zekere distantie. yol,eoe g•.
wooute beeft Iatell IICbooom.lreu.

Dit werd door den raad goed,ekeurd .
Oele.en bet rapport van deu gezondheid •.

iIIe~ktear, deo beer P Smith.
Na het rapport uapboord te bebbeo. werd

hHlolen hebelve lI'oed te kearen.
ot. volgeude bneYeo werden .. !enn, t.w.:
E~n brief yan de heeren V.o de Sandt de

Villi.,rs in .. Ire bet publiceereu uu de petitie
aan lijDe exct:UeDtie den gonyeraeui. Yenoe-
kende do prori.ies "'0 alrt. 45 rau 1882 tot
.lew muniCipaliteit uit te breiden, DOl! eeos te
laten publiceeren, d.. r de vroegere publicatie.
•coals door deu ooder·kolonialen leeretari.
voorgegeven, Diet volgen. wet dri~malen ~oor
:1 w .. ken scbteraen ia 01/, Lmrd is gepublieeer<l
geworden. w..ldende d.t niettegeo.tuade Iii
niet te bl_meeren lijn "oor deze fout, zii oocb·
tan> de raad ten gemoet lullen komen en I&D bel
verwek lullen yoldDen de petitie weder gratis
te public ..:eren.

De raad be..loot de beereu \"an der Saud t de
Villiers hartelijk te bedanken Toor huune nien.
delii~e toegeyeodheid iu deae JUk. .
.:! (2) Geleien het rapport.an de beeren Knge
en Brink. auditcuren der municipale boeken
"oor bet jaar eiodigende 31 Auguatus 1899,
m"ld~Dde d.1 zij de boek8ll. geboDden door den
IleCret.ri., in .ollromen orde hebben be.ondeo,
en dat de helanll81l ...... beide waterwerken eo
publieke werken overeeaatemmeu met die der
bank paaboekeo. ot. raad besloot bet rapport
..ao de auditeuren goed te keuren eo un te
uemen, en drukte lijn tevredeubeid ~it 0.., d.
1r[jze ... arop de secretaris lijne plicbte.l beett
nagekomen.

I

i: ..le""N:h.-·.lIorgeus, Ifr30. en ·•• yonds,
J. ollTcbaud.

. "'t' l·.t.-·.:'tlorgellJ!. 9·'5 (HoJJa.udach).
f.r;"·:",,h), ·'""onds. 7 Dre (Eugelach)

'\ .r l!rtlwmer, :'tlA, BD. Zondagucbool

DE KROON VI. coznEE.
Advolraat lnuel, Q.e .... oor applikant; "dvo-.

bat W.rd .001' de kroon .
Dit .... een .ppel "'0 de uiblpraalr "aD den

&Misteu! reaideot magi8taaat van Qa8eultown.
De appellant stood ~!lCbuldigd Yan deu dief-
atal ..ao t .. ee .cbapen, .. erd IChuldig beyouden
ea .. roordeeld tot 12 maaaden barden .rbeid .

De ..erdedigiug wa dat Coehee ooder deo
indruk was dat de acbapea un bem beboordeu.
Hij vood .e op 'Un p!aaw eo meeueode dat le
zijn ei$leadom .. areu pt hjj b.. ljin merk.
. Het bof w_ bet appél.... de baod. De
beofdrecbter merkte op clat e~ .... I tWp'fel ia
de &aak WM. eu bij lOU i"neigd geweeat ltin den
beacbuldigde be' "oordeel ..an deu t .. ijfel te
ge ..en ware het aiet dat beecbuldigde, uadat de
...k legeu bem wu aangebracbt ... ogeboden bid
compeuaatie te bot.leu indieo IrlaPr de nalr
liet doo,·yaUen. Als b8llCbaidigde ooacbuldig
wu gew_t lOU bij d.t uiet ,ecfaan bebbeo, eo
bet ..ouui, nn deu magi.tra_t moe.t dus in
stand geboudeu wordeu.

!'M8INI)() ",. !IIORIARTY.

Dit wu eeD .ppel YlUde uitspraak faO den
l'8IIidea&.magiltraat 'an Ngamakwe, De &aak
~old de betaling "au eeo relrening. Eeo minder.
Jarige IIOOn ."0 den appellaot had ~o schuld
gelBaalrt, maar bij wu eedert o"rledea,n
appellaot WErd "edagvaard en kreeg ..oonil
tegeo .icb. App~1 .... op grond dat appellant
uiet rer.utwoordelijk wu nor achuld ..aa ajjn
overleden Il000, boyeDdien wu do 01l'et'Iedene
uiet .,ja weUi,e loon,

Advokaat Miller ..oor appellant.
App;'1 toege.taau met kOllIen.
D&4rn. verdaagde bel bof tot Maandag.

! \ f C!kaan8Cb Geat icht, Langstraat.-
.... ,.- 'en II) ure, en '1 a ..onds, 630, eerw.

_\ ,I

'.. ! ,.,::',·rl<, Woodstock. - • Mor~eaa eD
. '.···rw De Villiertl
. , .., Z~odillglt:erk, Rozeatr&at -'slllor-
l·. '·'1 .... ond., 6·30 eartf Ureyer.
1·'''k.tanl8cbe Kerk. Hontstraat.-

: . ", ten 7 nre, ouderw8rp:-
.. , ..,j f)awn," eerw, R. Balmforth.
"~-'~Iorgens. ten 10-30 Dre (Hol-

~ !l"ond". 1)'30 ure, de. __
"')11. - ·.~Iorgens (HoJJa.udach), eu

f "~d",,h). d~. G van LiDgen.
. "u'~eo". ten I tl'3< I ur". eerw.

f.,..
\

\\

'II

'; ...I<,·rl<•• u I·ri ... ka, beeft bedankt
., P lJaa' Rh\)de •. d •. De Wet. Yan
,.,,,., ciat n&ar l·oiondale. eo ds. J.

',." "all Tark ....tad, voor dllt nur

ri, ·jell we"k lê Villicrtldorp ge-
, ,I· ...nm "an fIll( op

·"k der t :bri"tellik< J'>D!!,eli0!l"
,I I' I 'p I j I dezt·r te Cere. oiieen
,.'",r t', nonbepaalden tlid uit

-) "nt ('harlt:M Murrzl\', C.loon,
·Ir \\'dh;lI11 )[urra\. ZOllriell

Ilit EII.;eJand nlla; de Kaap
!' def) t )1 urra \ i1l. 1.'X>SJJOlbt.'.

I l,r,..dlkant . r,· Pc'!"u~\"illt:.
", i,-r. dlt· III de mt;"dic!j11CLJ heeft

\'er!lt:lUcn. plar} h~ft Daar
..··1,..\·1. om Dt·Vt:Il,i Zilll prof~io
,. ;'·I,dIll~W.rk t<> doeo.-l\trk-

BRIEVE.aus •

DJ brief \'&0 A. B., yan NobebfoDteiu. i.
onder de omstandighedeo aiet ..oor publikatie
gelCbikt.

Ht!( gedicht l. Xatal ~ol bloed," k.o niet ge_
plutst worden.

.. Een I.,er "n On, Land" outkeDt dat er
te Sutberland kans iB .oor een t1féedeu dokter.
In 18112 ... daar eeD tweede. doch die la
ledert .ertrolrlren.

IIArWEl EN NIJVERHEID

t:

f." II E., VOOR DE WEKE.
", V·I.I~tt~r en c)ntr!"-~t('ur, Clare.

1.,1"". baten £1.1"0. laaIeo
Gume aondeu wij deu brief nD .1 Jos" wil-

leD publi~rea, doch oader de otDlltandigbecleJ]
kan lulb njet gedaao worden. Wij hdden
eerai gemeend gedeelten el' "all op te nemea,
docb bel'Ouden clat de ,eheeie geest.an de~
brief Jaatdoor lOa te loor gaan.

,.:.
i. <

~ I:autent.acb. !&odbouwer, L.lIg.
,I I ';r II'!lOorn. baten £~3 3.. luten

"". 38 K""rom.'raa" Kaajlj'tad, ge •,. <"', rat le provisioneel IoegestS&ll.••



S No.en',.. Ib9&.
llVIOGIIU.IOL

Koopen I"erkOOper
<lDIiamal 0rPIIU (]Mat. &hO Q 0 i :<50 0 ry
a-I .......aOpbua...__ tu 0 0

.. lil AIOIaIa ~ lUl! 0 0
Boud ol ._ __ (Split) 100 0 0
~'00aI 1 0 0
.. ..__ 766
lq1dIaWe 1'1.. ._ 69 0 0
IqIdIUle 1"In and lIUtM 0 19 0
~..__. 0160
a-buk...... 111 0
8 A JlIUiJlJl •• I t 6
lWtrle TnUM 1 8 0
a-I.BIbIe' Jbrd ol

&-tan
lP GaudiaJI
IlId_

IIUJI·~IIIILD
o 9 0
o II
o I' I)

S 8 ,)
1 II
S (> ,

o 2
7 6 0
1 IJ \I

o 6 •2 Ir. _
1 I o
o 15 ~
I I~ 0
o t:l 6
o 11 0
OU 0
o 13 U
lj i :i
3 II ~
J Is ~
S i ti
o II 9
11 10 0
3 li
1 0
o ~ 6
I i 6 I
n 19 6 Il'
2 9 0 ;2 !I

GDUG'" CBIAPprl<1
.lil.,hl&&r.

Cbi.l pfnf OU.bel'" '1, n"'01' ~t"f-!41 UI.!

Een nieuwe groote over·win·
winning te Dundee,

(Volledige bijwnderbeden van onzen '1"''.: .J.:.
oorrespondent. )

Bericht is er ontvangen van een 1',,,,,.,
overwinning te Dundee, en het).. met (Luk.
baarheid te vermelden, dat deze overWlIln:!>c
is behaald ronder bloedvel')Zieten. Een ,Lil ...
die in de stad woonde ont8napt -e ter nau w -r .

nood, en daar onze speciale eorr ..,I"'''''''''·
volledige informatOe heeft ver~ ..n .• """"
wij ni..t beter doen dan zijn v" ....la: (""I

On7..8 lp'u!rs tt- plaatsen in denselfdeu \ »rm
waarin het ons {,.... ft .....reikt.
,. Voor. de laat ste acht jaren." z"jCt Il,. vr

.Iohn (trn~~ •. }Il_~h ik in Dundeo gewoond "IJ

il( 1-elf 1'0 mijn "..htj>:O'n"ot zijn w .. !i"'keud
3 in VP~I mPnS(-h"n in ~Kt~d. want we h....h11t·u
r<,it..lijk 011._~t'I(l.·le levr-n in dat )"nd ,:".".
t!(··bra<·ht. Bet lnl~ ou.g~t"('o("r t "-lut.1f uf \ Pt r-
tien jaar ~P.l(~df>n dat mi_;n ge7Alodhpid '-"(Jr
hl"t .."""t begon te ro'rmiuderl'n. Ik kff"1;
erlCe pijn in mijo bePn. en mijn gr·I"",I.
li,·haam sch...,n g..hpel uit 1-ijll gewone t"....
_tandt.. g,.rak ..n. T..tk"l" ""rd de pij" "oet
tus.""h ..npooz ..n .....rkelijk h".~ ..rg. "n op Hl'

dO're tijden WIJ." bet hij",. g..b....1 geU"l"",
mlt&l' het ~D wa'" alt ijd J.!p.zwoH(-n -Pil illlJ•

teD!lewoon pijnlijk. Daarna werd ik ,,:uJd
jI;"'p~d met pijn in de Il.'dematen. boofrl·
pIJn •• Ia.peloo.h ..id en g..br"k aan tlu,t. Ik
vo<>lde mij niC't in .taal mijn hui lijk,· t ...
Eld,· df'D t .. doen. Wlt.!! "<'<'I' z ...ak. Nl h"d
zulk een vermoeid zinkend gevoel in We. d.1
Ik Ilau,..lijiu door het hui. on 1001"'.0 Il
dacht dnt ik nooit heter zou wordeD. Il :Ollt

hoe .... 1 ik dol.cten raadplt>egde, duurd., het
voor verscbeidene jareo, en eindelijk wa' "liJD
boon zoo gezwollen, dat mijn niend"n doch·
ten dat er zeker een afsUorving ZOII intr..<l'·n.
Het W88 door de rouranten dat ik eind"hjk
een goed gen_middel vond. Ik ....il altijd
ge'VILlien vermeld \"ul gen~iugen tI.'''·ee~ ~...
br1ll'.ht door Dr. Willi&m'. Pink PiU- fur Pale
People, en ~e van die ~ev"llen ",·h.,.
nen hetzelfde ti.' :tiJD als bet DUjoe, en b'J~'"
vol,i: dacbt ik dat ik d.,.,,,, Pillen ook ...~I kon
pru1e..ren. Ik begon ze in te nemen wnder
veel vflrwaclttiDg van d.-n nitslajl:. moar het
goed dat zij deden overtrof verr.. .11... wat
ik kon IZ"boopt heb""'n. S.. t..... 1I_·h! ...
vol te bebbell gebruikt voelde ik dat het mIJ
aanmerkelijk goed deed, ..0 na vijf 11"",1» ..
meer gebruikt te hebbom wn. ik ....n ~,·" I
&Dder persoon-ik: voeld" mij 1\'erkelijk w ,
jong fill sterk. De hoofdpijn hield op. miJD*" werd beter, mijn l.'et1nst ...li il""" h""ht
keerde terug, en t..nrijl ik t.. wren fT< iJn
lt:iDderen !!ei dat ik mij we! honderd par 'Jud
voeId .. , yoe{1 ik mij nu t..-in~ jur Jm..:"
dan ik ben. T: kunt mijn getuigenis met Il'"
Doeg8ll gebruikeIl. Mijn!(9'V8.1 i. ,,·elbr>l.dul
in' Dundee ..n omgeving en vef!OC.heid..ne men-
schen kunnpo vertelleo boeveN ik g ..I<><I..o h.b.
Ik geloof dat de Pillen """ llroot I">U'''''II,,<I·
r.ijD, en ik ben al de gewodheid PU kr.,·hl
waaro1"ef ik nu be.clua aan 't g..bruik der
Pilleo ve,.,..,huld~d."

D""... OV..nrionID!l: over een ..iekt ~ t,. I,.. Jd
door Dr. William'" Pink Pill. for Pal,· P""pJe
wordt nog ml'lir ... aardiger Ills m"11 l""j,·uk1
dat mevr. craig vijf-en __ tig jaar oud lO. ""

h..t bewijJot dat dit nu beroemd .. lZen.,p,,,,,d·
d..1 eveo werkzaam is bij oudere men'ch,n
aL~ in. P'"all ..n van jongeren of middel hu reD
leefttiJd.

J>t..?e Pillen, die in Zuid-Afrika alleen • Of·

den verkocht in ~ 8eochj ... om.nH.ld
door _ pa&rSPtl OIDAlagmet de voUpn ".Am
daarop gedrnlrt in rood811 inkt, word"" I··T·
kocht dOor de meeste 1rinkelien eo "J kun·
Dell direct verkreir;PIl worden van nr Wil·
Iiam' •. Medicijn Ma~, unit·, r"lt.
Kaap8t&dr .-tvrij, MI fI~bje!i voor ,mll-
tieD shilllogs, of #>én e.cbje ..oor drw ,hd·
lings MI _ pNlCe. Criotuigeni. •...W'IJ" dAt
uj niet aD_ tal ....n gl!YlIllf'll "UII n,,,,·"D·
kwaleo gen ..... o hebben, maar ook <.,u ,ud,·
g""tie, hoofdpijn, I......r- I'll .nipraaudo ..." u~PD

v..namnWl,l, Bt. Vitu8 dan.. hlp,·bwhl_akte.. rheumatiek, heupjicht. IPJI~"nJJcbt.
aevraJlie, tering. Geen hniohoudlllj( ID_I

r.oader dftf' PiUea sijn. Zij zijn .....en doel'
treffead y",.. meuebea Y&Il iederl'll ""der·
dom eli ftIl beide -. (Ado'.)

8CHDPVAAIITIIEIlICHTEI.

A ,.,"11."111:1'

MOO'. 1-1 '."11'" V <ti 1'.,.1
J-KUI.oubam ... a B...-ry'
S-GNUda. "n Barry
I-F a Ne"JXlrt
l-!rlll8ftb. Lae-t ...
'_..,.,..tbU.. na Ne",Yolk

YDT_KID'
!ro... l-COIdObe.. _ DeIaer.hu:

LO!'llllt)i
lf......l-{P", t...J<or'uf)-l')p A,u·' , ..'

eie Ibal8rel •. arri.,erdf, Maao<1.jlfU· ri' •. ,..

te La. PaI_ De Selt, op <I .• i. " .. - ... ,Ol"
~plddttl 0lIl1 aar ... 1I.. I,lra fUor.

.... _ -

.. tW, • .at fIIIL. ~ lIariIUa PI.PiI.
liIIl ~ ~ ap den ... '*-,'RId . bij da __ iapIe ...rd.
Be& _""-, -ill _ lug, _ besit
. oodictll_. /'
.0. f'IIIgMIde .. lIija Da bet ...._t
...-.b:-
t.-Aaa dal MeI der teatatriee, WiDem.Hield.' __ .....Pieter Bid~, -

_ <nIB '£20,000, op YOOl'WUI'IIe dat hij ge-
d_de siju le.,. elecbta de iaariijbche natea
of het Ymehtgebruik el' VU hebt- ui, ea
clat JUl siP. dood, eie admiJWItrateur, 0Dder
het tartameal der testatrice het .kapitaal
UI Yel'deelen in gelijke deelen eo uitbetala.
un eie neven en Dichten der tMtatnoe die
aIadan in het Ievéa tnilleo zijn, JIIet' nitalni-
w.g na MiehaeI HiddiDgh en Cornelius Hid-
dngb, en hUDlle erfgerwnen en afstammelm·
gen. .

2.-Aan Pet6 Conaeliu.s HidcliJlgh, a:oon
van Pieter Hofltede Hiddingh, broeder der
testatrice, eéD 1lOIII na £20,000, WUrnD hij
IltI,CbtIJ eie reuten ol het vrncht«c 1maik jaar-
lijks UI trekken, het kapitaal. DI'.1Iija dood
te ...orden verdeeJa in gelijke rleeletn oader
de Beveo en nichten der test..trioe die alo-
du io bet leven mllen :tijn. met uitaluitiDg
van lIr6e .....et Hicldmr,li c:: Cornelia HidcliJlgh,
811 hu ..ne erfgenamen en alstaJnJlieliagml.
ll.-Aan Daniel Deuyosen, zoon van Dadiel

Denyssen, marktmeester, een som VIUl £4,000,
WUlTBn hij allen de reoten of het vrqoht.
gebruik UI trekken, bet kapitaal na tUjo dood
te ~ naar 't oude Hollaadsebe ..._huis in
I..aDgstraat, Kaapstad.
4.-Áan Hendrik van der Poel Hiddingh,

ZOOD van Cornelius Hiddingh, een broeder
van de testatrice, een som van £10,000.
6.-Aao Sopbie Hiddingh, vronw van Hea-

drik Lohman, een som vaa £10,000.
6~Aan Hendrik HiddinIl:h, ZOOD des broe-

den der te.tatrioe, ComelillA HiddiDgh, de
_ vu £1,000.
T.-Aaa Catherine Maccloud Tum ..r, wed.

van wijlen Henry Butler, een !lOm VUl £300.
8.-Aan de Bt. 8tepb8ll& brk, Riebeeb-

plein, Kaapstad, een wom 'All £200.
9.-A8o Ida Sophie Nightingale, &u8ter

van den beer PP"", Nigbtingale, eeo BOlD vu
£1000.

10.-.\an d..n kleinneef van deu teBtatrioo,
Harry Jelfcoat, een !lOm van £4,000.

11.-.\an Hugh Frederiek Jeffcoat, broed ..r
des voorgaaodeo. _ lIODl van £200.

12.-Aan Sopbie PuroeIl, doohter vao Soaan
Herlcog. zuster der testatrice, een som van
£100.

13.-.-\.n den predikant. die de lijkdienst
bij de begrafenis ..an de testat,rice waarneemt,
een som van £100.

14.-Aan het" LadieA Benevolent Soci"ty,"
Kaapstad, de ROm van £200.

15.-Al1n gezegde Daniel D..nysseD, een
verdere oom van £200 .

16.-Aan o..ntovil've de Dampierae, 'I'TOUW
. van Miclwel Hiddingh. de rente op een _
van .{:I,OOO, onderworpen aan de conditie,
dat bij den dood van de legatari. de kapitale
oom aan hare kinderen .....lTBlt. I~eval de
l"Itatari. kinderllXM .terft, mag Eij bij testa-
ment het bedrag beschikken.

1~.-De vo4t;end.. Rammen moeten door de
,"xpcuh'ur~n dor tf"I">tatrice op zijd .. Jte7Rt wor-
d..n ..tt de j.lsrlijkS(·h .. rent en ..r VRn n-orden
l... t nald nan do volgend .. in.tpllinl1:"n: - Ann
d.· St , (i.'nr..:" Kathedraal, ru...p.t..d. £HOJ.
tpn hehop,'c d..r armen d..r parochie: ....n de
:!\..d. Ger ..1. Kf>rk. Adderl ..ystrnat . .£1.000,
voor h..t7.elfd.. do ..l; aan dp m....wbappij ter
verhirul ...ring vlln "T~b ..id jegeuK dieren,
£:1,000. do> r..nt"n te 1I'0rd..n gebmik om
d .. dooleind,·n YIIII het. jlenoot.cbap te ""'vor·
dpren.

De tl'St.lltri" .. jI;....ft yerd ..r I..,.t, dat hare
esecutt'uren "Pil bt-hoorlijk,"" ICI'B-f.te«n van
C!llTllra m!lnn ..r, m..t een ovondig wit
zullen plaat8en, !/."lijk n dat op bet
..ilO wijlen me ... Ilicw.rds te Simon ...tad;
onk08ten vnn ""Iken graht .... n £:iOO niet te
boven te gDan.

Ook zal baar huil; in Gra ,",...traat ... n dat tu.o-
achen 't eigendom v;Jn den hr. Alpsaod ..r, on-
langs door haar hewoood, ...erkocht worden..
op voorwaarde dat zij niet hoo""r gebouwd
zullen word ..n.

H ..t baJaos van den boedel wordt verdeeld
tU88Chen de neven ..n nicbteo d ...I tetotatrioe
die bij baren dood in bet leven znllen :tijn.
behalve bare neven Michael en Cornelius Hid·
dingh, hunne erlgenamen en abltammelingen,
die voor altijd uitgeslot ..n zijn van het d ....l
b..bhen au haren bood ..!.

De testatrice stelt de Kaapstadacb.. esecm·
tenrokamer en den h....r Casper Hendrik van
Zijl, van Kaapstad, tot hare executeuren un,
en laat aan ..!ken executeur de oom van £600.
In geval de kam", mocht .... igeren de _tel-
ling aan te oemen, XaI de heer C. H. vao Zijl
eenig esecuteur zijn.

In een codicil, gedateerd 1 Mei, 1898, ver·
maakt de t""tatrioo verder een oom nn
.£22,000 aaD Michael Hiddingh, a:oon VUl
haren broeder, Peter Hofstede Bidc\pgh,OII'
derworpen aan dezelfde conditiën alo ftIl het-
legaat van "ijn b~ ..r. "

Een ander ooaicil, legat.rt £200 ieder II&D
St. Paul. KRrk. Breestraat, ..n St. George
Kathedraal.

Het geheele bedrag d ..r y('rmakiDf!eo be-
draagt £97,000, vrij van rechten. De-. volle
waarde van den boed,,1 ....ordt niet opgege-
veD.

Alexar driaa ••.
AlI,1iaDa
Ráal}ea ~
Obarten
8... ,Jeo
"al.a B..et.
~"""Iu&IIaDdI
f'nmch KaM.
Rn RI9ent .•.
-K ••lgbt o.nt,."
It lip'oateiDa ...
u..,u .. poor" .•.
Lee· Diamond.
LJ'leD bara: ...., lIlJ
Mi<ldelt-urg.lya
Florid ..
o F 8 &: T Diamond.
Potch. r.troom Kxplor.
Bood Oeat.ral. O"...p.
S K Raad Deeps
Ralldfnnteu.. •••
Ryan ~igell ...
&Ii,bar,.. ...
81111mer ......
Hlle...
Violet,
V""el f'eo!l •.••
W Bood [)yl'"
Wit DeI!PI •••

-_ '''_

PlIl'rJJ: "Poei,wkilky ill __
_uir' .' .

KOLQKSL: .. sec jou lIiJhei CIaa ai, dat_
- toijaade -'lief heb Di,?"
Pm.,l: ".la, 'mar Di, da.' _ ..........

m e' in.lik Di !" . .

•••
Bt.lMllE GORDON.

GOROON: .• AI mijn ....inde i he' ali ...... t,
buiten o-en.:
Di r.~INJ): .. Hoe kom looi jji ni joa ~ op

GORDOlI: "Omdat Cecil _ weN ia -rif
-ii dan al di and"r .. mr."

• 0o
TE OUD AL!

'n VrjjAtatcr ..an 90 jaar, :wat vao 'J1 ... are
aiekle herateld w...., werd door IUn made le-
luk lewonB en unl"poor om weer op te
.tUII.
.. 0., !" ant ...oord hjj, .. dit ia DOIIalib di

moeite .. erd dat ek mij weer aankleOO."
o ••

DIPLOMATIES.
KAREL:. "Ek gut naar di oorlog, .liemi, en

~ h.m ~ou pudaa .. b. U_a ou vrind, aal
JIJ mil nl vMgeet 1101anklil! ek "'ee ia ni ?"

JIE.MI: "Nooit I"
KARIB.: "Om dit !leker te maalr, leen mij

.£IO!"

• 0 0
lt 0 0
1 15 0

....

J T Sno ...ball. Kol W~.I<. ",al·- "
RBStokell. T W Wilkil<"lf, ~I L

"Che afdeeling
J T Donald, Kol W.,..,k. Ka.aj.,· Le ".':' :.•
J T Do,..1d J DrHH. K"I ""L•• Id,'
J T Donald. BoU·.. "I""Li!{ir .... 1\"1' ,. ,:

deeling
JA ErumlU.1f. GounroeOJ,L' 11'>:.,,'
J E,umu., Abt DurIrIl. Hu ,,\, r
J En_n •. D V~nttr, llal,','t r fi: ' .. ,j
A lrt:laLd, )f C lrt:land.-H,jl 11.:.·,

C;F.:'\[R.AJ.1

B Hale..l Co Bdl Bale hUI··bJ
ED G M f'cblfcLtpr. R )Iull.,. :'\am., ,: j

UCWEL1.JKl'i\ 1~lk" AAI~lJE:'\ I
WA J :!\e'~:blin(l. G E Du,ic~,H01",'~.'
W D TbomplOn. S A B",hr. K~·IO·t·
TO Andre ••. A )f R RohUlJon. lIt l"
BG BibbiD •. F J Zeiler. rmt.ta
B Mon lf Boiblrugel. Ka.pol.d
GA Ihlpus, S E ViCf'. Oott Lo

.'". , o 0
o

HLTSELY.
'n Sekere progreaief het leen &aDd in di

parlement 10 hard geeoork, dat hij dur ae1f
nn wakker pword het, eo bij woo toen 'lUI
:n medelid weel, wie tog lO'n .pekiaMI
muk !

•• 0

'N STF:EK.
PEDA~TlE8E CECIL: "Ek weet preoi9ll wat di

m.oae .. n mii dink."
"'----.J.e~ X: ..Hoe aaklig moet dit vir jou

wen! \ 0 0 Jl

c:x ONVERSTAANBARE MAN.
K tESER: "Victor. jij lit lDOS dikwiils lan,a

Gert. tiet jij bom gekeo "óor jii in di pule·
rot-Ilt WIS?"

\'''''['OK: "Nee, eo ek keo hom noo nog Di."

•••
J rxo»: "Waarom vertel jij mii .olke ,rillende

stori ... vac di o\>rlog ?"
BAAk8:o1I.JER:"Hoe steiler jou hare rija, Doe

g~makliker kao ek dit knip."
o 0o

I:!\ 'N MEISIES·SKOOL, STÊLLENBOSCH.
ONDERW1.J8I!!RES:"Nog 'n ..rug, meiaies, eer

ek di kooklCII aluit! Op watte manier bn '0
men. sltaapvl_ di langlte goad bou ?"

LEERLING: "Deur di skaap te laat lewe I"
0 ••

8IJ 18 NET SO SJ,EG.
HETTIE: "Skaam jou wat, Paol, Om op die

suikenooltji80 te akiet ,.,
PAUL: "Waarom draag jii' dan di Vlere op jou

hoed ?, .
o 0
o

'N1KW AlF. VROl".
Rt;oTEB; "Het jij al tevore g~Ktraf lIe .. ee. ?,
WILLEM Ar)()Lt·: "Eenmaal, jou lordskap !"
RE'óTER: "Wanneer WlUI dit?"
W. A.: "Toeu ek mijn nou getrou het."

!"",!!!~~~~~~LEE~TJI.

. ,

,.

CANADA.

/

HET FRANiiCRE ELEMENT.

De SUil vao Ne w· Y ork ~bliceert het '001.
gende. Men zal zich herinner ..n d.t het w{:t.~
ontwerp in ~lanitoba ing~dieod. het ltomrecht
.Iacbt.. te geven aa~ Engeu.ch aprekendeD,
groote ontened~llheid hot·ft gewekt:-

Montreal, If! R"pt.-t~~n gllllChil ontltaande
nit het 'ronc;" over Drcyfua i. gflvoegd bii de
agitatie over de taalkweotie in Manitoba. De
aanmerkingen er over iD de Engelocbe bladen
waren nocb ..entondig nocb edelmoedig en in
sommige gevaUen zelf, soo beleedigend in
boone bemerkingen o<er }>'rankrjjk en de
FraollCben in het algemeen, dat aij de gevoeleos
vao de FraDlIChe Ca.nadeczeo door bet geheeie
land opwekten. De antwoodan del" Fran8cbe
pen ziio niet vaD dicn aard gCWeetlt, dat a ii de
dillCDlISiekalmer maakte, uO een van de pl.atae·
lijke Engebche bladeo dat zich onlieracbeidt
door zjjoe bevigheld van aoti·Fra.nach gevoel,
beschuldigt de FraD..chen vali eene poriol te
d)8O om de Dreyfus·r.aa.k io Canadeescbe poli·
tiek te slee»\ln. Het algeweene gevolg 18 de
vent"rkiog van de "panning IUlIScbende twee
r&ueo-reeds groot genoeg ten gevolae van de
ernstig .. verliezen dur klein~ Frauacbe fleleggen
io het geval van d" ge8taakte bank Vill~·Harie,
die IICboooeen a&otrekkeljjkenFranllCben naam
drageode, gebeel door Brilsche CaDAdeeaeo ward
bestnurd.

Sommi¥e der meOr gematigde EOKelo<eb.,
bladeo zIen de tvut iD, die door de ulu.·
Britache partij gemaakt is. en raden be~1 EI~b
John Macdoc"ld aan Olll niet te volharden in
aijne !!ehate t.oa.h,·et in )bnil-oba die, .00&1s te
erkeDn8o, ongepa8t il. Voor den aanschouw ..
lebijot dit de I>< .te weg. 1" deo te¥eDwoordi
gen toe.taDd van Canadeescbe polittek draagt
allea, wat reed. be8taande verwikkelingen "er·
meerdert, er toe bij om d., Itevigheid ..an de
confederatie le vermindertn Partlizucht ...,r·
heft het boofd in de z..eprovincii;n ..an bet
OOIIt.D. en in Britscb Co!umhla ia b.t westen,
aijo er reed8 teekenen CLr.t de bandel.belaageo
vao het land betronen le lijdeo tenge ..olp no
·de t8geo.trjj-iige belangeo.

De wortel van de r.aa.k ligt io Canad .. kolo-
oiale positie, eo in de ondenroty6oheid VIllI
hani belangen aan die VBOeeu laud ID een anc1!lf
wareJddee~ io wien. be.tuur vaD &&kea!ljj niet.
te zenen heeft. BlOt t"adeel aaD Cauada wordt
verder nrer,erd door bet butUII van een pal *ii
meer Brit.ch dail de EngelIMlhen zei "D, eo di.
in hoofdzaak werkeliik minder feven OlD
Canada len E",.laod dan '1'1)01' on ~i!leD
pariikuliere en pn ..ate belangen.
De Franache Cauadeezen, terwijl zji teD

.terke rehechtheid a&II beL land "'0 bon h.:r·
-r-=~'-' k_t behoud.o io een _timenteele .·UH,

1iab~n reeCU lang erkend, en DUmiRehu,n
.terker dao ooit, d.t zjJ niet alleen Canad_
zijn, maar een Amerika_h volk. De _te
parade ..an Graod ArlDy Veterana te Quebec
bracbt dit .tt rk bij ben tehuÏll, want ond ... de
be_ken waren vele Van hon eisen betrekkinpu
die gestreden en bun bloed vEirgoteD hadden
in de ..... dediginr van de nni. tojtn Caoadee_
vao anderen oonpt'ong ~qlp en Ifemakkeo "er·
.trekten a&Q degenen dia .t"*'den om I.aar
ou ..er te werpen. Di. nill:,C ...aadee&CD bo ..en
belchre ..eo .pelea een rol geljjk aao die door de
Tone. papet 1J in den revolnti4>D&iren oorilll
en ten"li een middel p vonden ...ordt OlD81!11
einde te maken aall bUD PI'O ..ocatie en de ver·
.toriDI welke zii dreigeo io CaD4deeache &&keil
te ..eroonaken. zullen er hier mC)!eilijkhedan ko-
meD.
"Event.", een blad "D Torollto &efl:
BOtrh Joho MacDonald bearing eenn_

lijkeo flater (O(,n bii "oor.telde cf.t het kiesrecht
&00 ontzegd worden .an panoneD di .. niet de
Enplsche taal kooden lez..o of :lcbrUveD. D..
pl'Orineie vaD Quebec h ""ft terf:P hem te ..elde
.. trokkeo eo de agitatie !.egeu bem UI een
IllÏtatie tegen .jjn partij word eo. De Fr&DllCheD
ftIl QlIabec hebbe a eeD constitutioneel recht c;p
hun taal, eo elite pogiag om b~n dit te ont ... •
men, zelfs indien het komt vao 't veraf gelepn
Manitoba, zal .'erken tegen.taod o:::dervinden.
Hel was ..en erge flater en Hn~b Jobn kan hem
Diet gadw genoeg he .. tellen.

Eeo invloeJriik nieuw.blad te MODtrel&l,
Canada. !>&oprookt d. taalk ..... tie in Manitoln,
en hlLar invl""d <>pce po,itie ..an de ·C.nadeeoche
reget:ring. m~t .ir W IfriJ Laurier .b premier,
en gervolgt dan: -

En dan, bren!(t de ov ..rvloed~e loyaliteit ..ao
.ir Wilfrid Laurier. ic het ..oorb~eo"en -raD de
,.....,I~tie a,ng&ande de Tr.l>~vaa"cbe kwestie
heel "at tlinke uitdrokkingen na weeoing t~
voorscblja van de nieuw.bladen ill verllCbillende
deelu .an bet land. kOlD....de .elfa eeoige der
.te~k.teD uit plaatsen waar het Britache element·
den met!flten invloe I heeft. Zelfsde TQrontQ SU"
deicA! ni"t "'!Tug "an aan te Yijze. aan belli
dat door d. holp van Canada aao EllplaDd ~
te bieden io een oorlog tegeD de Boeren van de
'l:'!,n~Vlal, bii wapenen l'needt d~ een dag tegen
aun elgen~ uatlOoalrtel I I~ Caoa1. zullen wor-
den gebrUikt, wanneer OOIteen Britsche Kolo-
niale aecretario besluit om d. politiek te yolgen
die gellCbetst i. io bet Durham: memorandum'
.au de BritacbIl regeeriDg voorgelegd na de~
opetand van 1837. Allt's te &&uIeopnolDeD is
liet pad VaD air Wilfrid Diet met toun lle.trooid:.

De lentAl wedrennen ..aD ti .... club Ilamen DoL'
d ....dag een ... u•• n" op ti~ baal! le KeDlhronb.
WUI' eea ..rij tp'OOIe OVl.omlt nn lporllledeD bij.
een WanD. Het weder ..... uiter.' IUD.tlc ft de
wedreaneD ..an den da.> liepen ,_ 'Dcce""ol af.
off' _billeDde ..edrea __ ea ala ....Wl;-
Trial PIate.-Pnj. .100, ...onr purdea die ooI

DIet _ beu" ...n .&~of lO"'" gewonnen hebben,
AfIOtUd II forloDis.

H C Bradley'1 ltob&tb .•• 1
J a....'-t=·. QtI_ • Jn~·ilee .•• I
W t."rIe·, B ....bae.ut .- •

Llc&naed VIC'u"lIer. Plat.! Baad:c\p. - Prtj ..
"lll~. Winner le ...orden .el Ir, '!Cbt ._ eH. Bou.
U; voor t ...... ~den ....0 tieD.clfdeD ell'f'GAU, .1
elk. AWaDd' furlonp.

R N,.u' •• •• lAertO-t
H D Bnotij.,)·o W.. rl,lI,. W,...,
I' J ... r. lo' Tb~ T~DI peat .•.
I' W Murr."', ft x
W Laollu'o F.okIr
B On' ou'. Viola

De MIlD« w~r.l lerng,e~oeU yoor U3.
1lleUopo1l_ .Ilerehanlll Jland,c." ~Pdj ... lCOl

Tweede jIeUd ".00 en derde paard "1 i uh de beDn
te krljl(eD. .\Wand eeD .. Ijl

H D 8redla1'. u_.-be ... ... 1
J B UndIq'. Sweetbart ••• '" I
F W11_,'. SIaoD pare _ ••• •

Goo_a" Bean HaediQp.-PrlÏtt "lOl. Wla·
..... te ...'ordell ..erlr,'cht .._ .'0. EDlft el.

W ltel.t.oeh'.8,",lIIlll 1
H Jo_' 0.-_ ... li
Gein. Jlelcll'. Sir I\leb.,..s .. •

Eleetr;c Baadicap.-PrijJ "lM. Tweede purd
ol. oit de beul te OIItranp ••

J BawbeDe'. 8edpo1e .,~ 1
H li_·.P.... I Qu!llln ••; I
.. J A Faure'. Arr-nt '" .•• •

IXrided Oe.IIowa, H..ndlcap-Prijl .60. Tweede
.-ril elO Idt eie bean te krijsen. #.t.ud 7
lur1oDp. ..

D 8 La&epa'. Kin Hantam .•.
Bd W Bola' 8onlll4
G H Boua' Te.pe

!
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DORDBECBT.-WEBT WASCJDWIiX,
No.6.

Eeue publieke yergaCt.riDg wen! pbouden
op 18 Oetober, 1!YJ9, bij dell beer .A.. lWe,
Goede Doop.

Tot YOOI'zitter werd g__ d. heer P.
van Zijl, en tot aecretan. de heer J. B.
Oelofse.

De vergadering ...erd geopead met aabed
door den 1'OOrzitter, die daarop bet doél der
vergadering bekead maakte. Hij r.eide, dat.
hij als veldkoruet eeJl tel~ na dea pre-
mier ~d ontvangen, om bij bet publiek UIl

te dringeo den vrede te bewaren ia a'ju wïk.
Ook werd de proclamatie bekead •

De voorzitt"r verzocht den heer . J. de
Wet om venlag te geven van Eijn werk ua
het pa.r!Mlteat, h~tg~o d.... kort en zake-
lijk doet.

De heer Klee .telde een motie van daak
aan den h....r De "'et voor.
O-:ondeerd door deD heer J.' van Heer-

den en aangenometl.
De beer De Wet bedankte durop het pu-

bliek voor het ve!:trouwen ua bem gesteld.
De voorzitter bedaJakt.. daarop de verga.-

dering voor de O.P._kOlll5t,en deo beer Klee
voor zijne gutvnjheid, eD .Iuit daarep .et
gebed. .

J. B. OELOFSE,
8ecretaria .

Hl"POTIIEKF.S
T KleinhaCil', B Weid.man, AI>trc.·.:
1 P Cuoti_. J Sluart. Ex. Iram'" j"';'
.1 E BraDd, Hiddingb Tro.t• K"i"

def'liDI(
BAksauder. Leroux fi.rlak. Tarb
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