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DEEL No. 71.-6,829. : KAAPSTAD. ZATEROA.q]l NO

~TELLENBOSCH,
Pu Id leke Verkooping Maai - "en

DE LAATSTE IODELLBN VAN ZELFBINDKhS, SNIJDERS ESZ.

lnplaats te 10 uur v.m. .Buiten handen, Buizen, Luchtpompen,
[, fL·c k(\~tbare Landeigendom Rtï,HI~atie-helloodi~dheden,

~i~!.;\'n iDBird Straat, bestaande uit
'n A:lo{tllllt't'ne-wiBkeliers Winkel Rubber Band, enz., ·enz.
:!l tw!,,>'CIJttli.g-es met aangrenzen-
'~ntll][1g'rond.
l. K",tha.ar huisraad.
! i I Winkel goederen, draperie,

If':ll:l'n"erRwaren enz.

VAN

Een lostbar. Pluts LOlse
Goederen, uz., enz.

DE onder~eteekenden daartoe
behoorlijk gemachtigd door

,;,"1 heer W. J. Freeman dit' door
l' k-lijke omstandighe-len genood-
:3.,;,; is de boerderij np te ge ven,
-ilIen publiek verkoepen op de
.' ~lve op

~aabdag, den ~Osten dezer,
1:" Kostbare Plaats POLKA
DH _\A I, gele!oren in de afdeeling
~T~LLENBOSCH, Veldkornet-
;l'h"p Vlaggeberg, langs den Hoofd-
~·t·~ naar de Kaapstad, omtrent een
.ur rijden van Stellenbosch en 4.5
mmuteu van de beide Railway
~t;lLlOnBLynedoch en Kuilsri vier.

Ot' Plaats bevat eene groot toe-
ZdKlllWd woonhuis, wijnkelder,
d;Dt'lders gebouwen, enz., is beplant
:net 7'I,lIO() wijngaard stokken allen
n volle dracht en 35,000 jonge
.tokken bevrijd van Phyloxera, JOO
reurige vruchtboomen, als peren,
ippels, pe ..zik en andere hoornen,
lt't'ft groote eiken en populier
oosschen behalve goede zaailanden
~ g'led voorzien van water voor be-
!proeiing. Water is ook aangelegd
n pijpen naar het woonhuis, waar-
can het water door een Ainnotor
lOmp) wordt opgepompd.
Het eigendom i.. wegens desselfs
ng nabij het dorp en twee Rail-
Staties zeer geschikt voor een

ten verblijf en wel de aandacht
liefhebbers waardig.

Losse Goederen: ï Stukvaten, 6
n, 1 Wijnpomp (nieuw), 1
(bijna. nieuw), I Open Kar

Ploegen, Eggen, Schoffels,
Harken, enz., enz.

Levende Have: 1 paar Ameri-
he Mtlil Ezels in uitmuntende

. ie, Koeien, 1 lot V arkens,
rs, Eenden, Zadel en Toom,

enz.
lijk gewone voorraad Huis-

en bestaande ia Voorkamer,
. pkamer en Eetkamer sett~n,

I Harmonium. Fancy Stoelen,
~laBR l'n Aardewerk, I\eukenge·
~:i,·hiql. t'nz., !:'DZ., en wat verder

worden aan.:eboden.
.erkl)opin~ te beginnen te 10

P. J, B08IIl&Il & Zoon, Afsla.gers,
Ste]lenbosch,
I; \0\'., 18'J'J

I\lhlieke Verkooping.
VA~

DarDerend ea Raer.ad
EI8EIDII.

I den lnsolmteo Boedel Yullletta~. ~oDes

l)Eondrrgeteekende in zijn hoe-
. danlgllf'ld als eenige Trustee
~,p .!>l,.·k verkoopen op de plek,
lird :'tn"lf, Stellenbosch,

11~1 \ ri,ida~, 1; NovPIIl bel',

P.ATL D. CLUVER,
Afslager.

~ae KLAS KERKSCHOOL
\VOODSTOCK.

.1Ph. iCATI 1<:8 vergezeld, Tan
':' noodlge getlllg'Schnften

!..J.·n : '(Jt' den ondel'getookende
• ~l:. ::l:.;t'wacht tot den 2:2sten
r,\',,::, .t·r I :--99,voor de betrekking
~n

1. il".,idonderwijzer tegen een
lila:', \. 1:1 £: li)\) pcr STlDum en
.) li ..ponderwijzer tegen een

~lar: \ ,In Lliq per jaar.
Uu.. u,,;,)'h een noodzakelijk

l'e:"1>\;;chtt'.

\\>~b.;lamh~-den te beginnen na
'le Kt >!l!iS vakantie.

c..1. F. THERON,
Scriba des Kerkeraads,

Bureau Straat,
Kaapetad.

BUDRICKS.

WALTER A. WOOD'S

Snijmachine Maatschappij.
Wcr:lt nooit oud.-_ ...~
Het ),nho<>n nlët. Gff kunt er op

derti:O:lrii:('\ loettijd uttáll!U 11.'" of Irfj
z""Uen w",~rt. Waarom zlut Il" ~ daD
uit al. pr ~:'justlg Wll3r'. ?

Dik en ;:IaDF.lg hat' b~'Joort &&Il de
Jeugd.

DIID (Jn vcrlept ba&r aaD. den 011-
derdom.A: ... f. ..~er_:s
Hw·Vemerier

Maaier. a.lt:iJdIn 'Voorraad.
De nieuwe kogelassen verminderen de trekkracht voor alle

machines met een vierde .
Arson 'erliike Deeten van alle machines altijd voorhanden

Beat Manill ...Bln.de. Dra.ad
La.ndrollera.znet drie Stalen. OyUnd .....

Buftalo Que.n. CulUv ..ëo.....

Sikkels In alle saortea, Snllder.es-Siliperl, '.11.1 .... 11.111111.1 ."kJlI, 114/11111.1 al uw haar _'bt on glanzend maken,
rijk en weelderig. Het zal uwen hoofd-

huid vr ij vow roos hoa-
dell en ..",1 zeker aw
baar tegen uitvallen
behoeden.
Het blijft nooit

fn gebreke de oor-
5pron~;elijke kleur
terug te geven.
IIct geeft MIl hel

ba&r dat Y.I" btu, glan-
.....-~_I lende aa'.,,· hijn die de

vro<.:ge l''';,''Ii eigen la.
Voor evnen man be-
doelt dit bet aanziell
yan kracht en sterkte.
Voor CCDO vrouw 'a
het bet ~en'go 0 .....

ment vnn jeugdige
soboonhv iet.

Bedenk dat pUistj'"" .... " c,, en derge-
lijke onwleringeu van In.t. I!dl\at geheel
wegenomeD Kuunen wl,nit.1 dour een
bur ell behandeling m.-t A~"r's Sarsa.
~1Ja. Det Eal bet yl' 1 zo. ;ht maIr.eIa
ell het bloed velT ij ken,

T ...,
•• J. t.AJ .. a c... 011. Mo .... U. 5. "

.- .!O!;~~-S sag

W. PORTER, 63a, Breestraat, Kaapstad.

Westelijke Provincie LandboulllDootschap.
De Zevende Jaarli.iksche Tentoonstelling zal gehouden
worden te ROSESANK, Kaapstad, op Donderdag en

VIijdag, 22 en 23 Februari 1900.

I OE~KOOPE Spoorweg-prijzen (half enkel tarief voor de dubbele
1 reis) zullen worden toegestaan van alle Stations in de Kolonie.
Fraaie prijzen worden aangeboden voor Wol, Vederen, Bohapen,

Bokken, Paarden, Vee, Hoenders, Groenten, Vruohten, Landbouw-
producten enz.

Prijslijsten en alle bijzonderheden kunnen verkregen worden VIUl

den ondergeteekende.

St. George's Straat 4-1-,
Kaapstad, P. K. Rus sza

MA YN ARD N ASH, Secretaris.

~VREDE MANIFEST.

WIJ zijn ook ééne der firmas die alhoewel bij ons aangedrongen werd
om OORLOGWAGENS te maken, volstandig hebben GE-

W EIG ERD en kunnen dus onze klienten ber-ichten dat wij daardoor een
gN>?ten voorraad ! XTRA DROOG HOUT voorhanden hebben ge-
schikt voor wagens en karren, die wij bereid zijn met den meesten spoed
en te_illijke prijzen te vervaardigen.

. Geen uORLOGS-GEZINDEN behoeven zich aan te melde~

HA VENGA en DICKSON,
Vrede Rijtnig Fabrikanten.

Tego BaJfprIJa f Tega BaJfprJJsf f
. . Panret YerpooIln,..., allre-.cerd op de
'-le wl le eD ID Bameu ftII , dulma
,ergoIde Ujltc gelet, l1ecbu 16/-,wlUlde
dubbel lOO"eel.

Ken groot _,rtllDellt OUeYerf en Water.
"erf Schilderijen, I:lUIá PhOlographlell eD
Photocra,_,. .

Ilf*llale a&IIdacht wordt rewijd aan
8ta, I Ora 'I1l1'ea, "'Ren '/6 ID U·li S; duim,
Ramen in 1 duim aoUed Eibllhou eD
Vergulde Lljlten, kompleet, alech&e 1&/ ••
L4AT uw POIIT&ft III li" LUlI'r &lITT •• BU

Paarl, 6 Nov., 1899.

G.
1'411 Dil

Groot enKlein Portret, V-.rootiDp-
en 8c1:l1l4erIJlij.ten-l'abr1ek,

25 li 28, KERISTWT, WPSTAD.
live uw Port.I'ett4ln voor Vel'frootillpll, -'

'rOIIedlt adrea up d.. p.-t., en alle .... -
dacht al er aan ~honkeJl .. nrdell.

Tu: li' Hoofd I4t ... t P'I[ DuW
pon IUlabetb. R.... ..tad

. LO_DB_

Tandheelkundig Instituut
BEPERKT •• ~

U1Jt1llallen, &l'8t1.11ktplett
Verrotte Tanden gestopt en tot
hun ~r natunrlijk gebruik
hersteld. randen ZonderPijn
volgens iedere bebnde methode
uitgetrokken. Gouden Atopaels
Knnat-tanden, pauend· ge-.

IIl&&kt door lnoht-suiging.
&laook lOnder platen. volgens
het stelael bebnd&la Bridge
Bar, en Orown werk.
Alleen bet beste materiaal

gebezigd. en aJle tarieven sijn
gebaSflerd op de billijkate 8Ohaal,
overeenkomende met goed werk.

I ~V1i}RARD DIGBY,
L.O.S .• R C.S.• Eng.,

Y.. ""e •...n de i,o"dt!a T..dd'-l.lIAltitre ell
OharIDg 0..,.Ho.pIta ~

BB8TU1JanB&.

ATTWELL & CO.,
K....teel.tra.a.t 8, Kaa.p.~,

OOMM/8S/0NNAIRS EN INVOERDERS.
EENIGE AGENTEN VOOR

Crossley's Parafine· machines,
draagbaar.

Cross's FL-rtilisers en Kunst-mesten.t. --.------
Agpnten '"Toorden invoer van alle

Landbe>uw-machines.

Vastgemaakt en Ver-

soorten van

B. H. HBA.TLIE,
::a4AK.BLAA_,

Baia-, Boedel., VenekeringB- en
Algemeen Apnt.
Ádmlniatrateur van 1k>ede18 voor

lneolventen en Afwuigen.
Huur en rekeniugm worden .tlpt

inguameld.
Geld voofRelChoten op Eel'llte Ver-

band.
Prod1lOteD Koopen en Verkoopen
Vrug de LiJst van eipndommen.

Koloni&la ](utU&l Gebouwen,
J.dderley -atru.t 84, K.u.patad.

DUNLOPBAlOElI.

OM u te verzekeren dat u het echte artikel krijgt, schrij~ of ver-
voeg u aan ons adres, en ~ naar ~n van onze boekjes te All

about Dunlop Tyres." Postvrij.

Oe I)nn!op Lnchtbandtn MaatschaPPQ, Z. A. Beperkt.
60, Strand Straat,

KA APS'TA::)

".... :'TIJD IS GELD f Aan Produkt81lh&ndel&&rs en Boeren.
DB OIldergeteelr.enden maken cr bu bijsonUer-

werk ftII om, ter plaalMelijke te gelde muiDlf

MOL.L & COM·PAG,·NIE ~~t"::,~~IC'~\~~S:k~. 1I:enhaar, as. V~.wbare Kabel, inllr'l'
liDgen ..erachaft en Liberale Kas ,. ADV .... <:Il0l "

,
pmaalr.t bij ooDliignementen,

Spoe41p VerlEoo~1l en prompte rete-'1 d J.1qa .....,borBd.Dil·ekte . nvoer ers, , J:DjfeIaohe eD A.merIbanoche Contracten
~ uitgeyoent.MA RKT PLEIN. .PAARL ConeapoodeDiie iD HollaDdacb en Ellgellcb.

\
\;Y ENSCHE~ het publiek in het algemeen bekend te maken dat
l' hunne Nleu~e StOO'IDZp·., Molen. te

Lady Grey Brug Station in volle werking sijn, ~ alle orders voor
het u,zen en schaven van hout met spoed kunnen worden uit.gevoerd_ '
N.B.-Een groote voorraad van Bonw-materi&len zooala Roodeen Witte

Deelen, Vloer-, Plafond- en Amerikunsche P~en. D&kijMl'
Cement, enz.. enz., altijd voorhaDden. i .

Buk1vs:DeStudurt Bw JU 'lid-Mrtu
P.K. sua Me. T~ .l4ree:

OROOltS. Kaapstad.

Ra....., craab & Ca.,
Boek .... w.. bat en Luptnat.

u.uwr.ua.

t

UEIEIEI IU , 1111••
1I1lI1••

VERRASSENDE WAARDE.
_" .....~ .,.. _---.-'" - ,---- -

MORRISON & GO.,
zijn &00 vrij hun klanten van buiten
mee te deelen dat er voor een waarde
van £10,000 is aangekomen aan
Nieuwe Goederen.

DeDames zullen geld besparen
door momtel'8 aan te vr&gen of
persoon Iijk een bezoek te brengen
wanneer zij in Kaapstad zijn, ten
einde ze te onderzoeken en de
prijzen te vernlij ken De yolgendeAlnll.llraU. IU C.rel. Artikels moeten worden pen door
iedere goede dame die goede

K ISNIS wordt;bij deze gegeven w~e yerl&ugt tegen de laagste
volgens Beotio 251 van Wet pnjsen,

40, 1889, dat de 8O)1attingarol voor NienwePique Kostnums, Nieuwe
de afdeeling Ceres jnu gereed is en Sh1l't Bloueee, Nieuwe ~ .
k:l&a.r is voor inép'ectie aan het japonnen, Nieuwe Jtanten cape en
kantoor van de~n Raad tot op Kantels, Nieuwe Opera-mantels,
ZATBRDA", 25 Novfmlbel', 1899, op Nienwe Tea..gowD8, Nieuwe Pique
welken datum een: hof zal worden Sh1rta, Nieuwe Pique Rokken,
gehouden ~ 10 uus v.m., ten einde Nieuwe Kinder-Jurken en Dreuea
eenige objeo~e die daartegen ge- Nieuwe Dndel' Waaoh-bIOnaee'
mu.kt mag worde1,l te overwegen. Nieuwe 001'll8tten Nienwe Hand-
V erder wo~t hierbij kennis gegeven IOhoenen, NieuweOuderkleeren, Nieuw
volgens sectie 265 jVan ~et ~ van Zijden Rokken, Ni4!luwePlooi _ kragen,
1889, dat het de ~oehng Ja van Dulen, BoWl, Krugjee, ChUfoDB,Kanten,
dezen raad op de genoemde verga- Gordela, S1lDIhad6l, Moraj1ll'bn Vcor-
dering te. leggen op en te heffen aohoten, Biba, Zijden Za.kdoek~n, 811&.

van aJleelgen?Om <}Jarvoor.vatbaar, Nieuwe Dt'8!I8-Itotfen,Nieuwe Blouse
een ~egbela.stmg voor den dienst van J(uallne, Nieuw Bedrukt Katoen,
het laar 1900.' Nieuwe Geborduurde .TapoDDeD, Nieuwe

0p last, GeWUlChPDZijde, Nieuwe Loop Z.phyn,
HENRY; CARSON, Nieuwe Dames Hoeden, Nieuwe ZOn-

8eoretaria hoeden en Kutaea., en.., enl., ens,
MORRISON & oe,

kunnen bealist verzekeren dat geen
ander Huis in de Plein-straat zulk
een groote en goedkoope uitstalling
geeft van pas aangekomen nieu wig-
heden. Wij hebben bijna ieder ding
in voorraad dat door een dame
verlangd wordt. Er zijn duizenden
artikelen in voorraad die niet gead-
verteerd kunnen worden. Wef'S zoo
goed te vragen wat u verlangt, en
er kunt er verzekerd van zijn. het
te krijgen van

MORRISON &GO

NOTIClis
of &otion

that the V Boll for the
Diviaion of Ceres iis noW' complete
and openfor inspeótion at the Office
of this Council up ~o SATUB'DAY,25th
November, 189'd, Upon which date a
Court will be held at 10 a.m., for
the purpose of ;considerillg anv
objections tltal'lnay ~ maaethéret~t
Further Notice is: hereby giVt'D. in
terms af Section 265, of Aot 40 of
1889, that it is thtt intention of this
Counoit at the ~d meetina' to
impcseand assess uj>on all properties
liable thereto a'; Road Bate for
serrioe of the yeatil.900.

Bt order,
HINllY CARSON,

. . . : Secretary
Di"f18lon&lCouncil Office,een.. 16th Oct., 1899.

Afdeelingsraad Kantoor,
Ceres, 16 Oct. 1~9.

YerleggingBoofd.eg Hon,hoek,
CALEDON

......-~KENNIS w~rdt hierbij ~egeven
dat het. In dé bedoeling ligt

~ den afdeeli~g~d van Caledon
dne maanden na datum dezes, aan-
zoek te doen bij zijni excellentie den
gouvern~nr, in o"ereenstemminlf
met sectie 152 van Wet no. 40 van
181-9, dat een st'etie: van den hoofd-
weg tu88Chen C~ledon en Sir
Lowry's pas, te weten: -van een
punt te$'enover de woninlf van den

, heer Kenny, in den;Houwhoek, om
denJ!~~~l1!:~I,naar de cottages van den
heer JiCk80n (Korteshoorn )-:-1'e-
sloten zal worden~ voor pubhei{
verkeer en da.t de· volgende sectie
van de lijn gepfocla.meerd zal
worden als een .gedeelte te vormen
v&ll den hoofdweg te weten:-
dan tegenover de woning van den
heel' Kenny (Houwhoek ) over de
heuvel tot waar hij,den bestaandeo
hoofd weg ontmoet 'bij de cottages
van den heer J aokson (Korteshoorn ).

Alle bewaren tell'n de verlegging
in te dienen bij den onderge~ken.
de binnen drie m&&ilden na datum
dezes.

JOHN J. ~OORE,
Secretaris.

Afdae lingsJ'll&dlc!.ntoor.
Caledon, 7 October, 1899.

KENNISGEVING.-IN •• lllllrau CliviaII.
SLUITI~G V,AN WEG.

H1~'RBI wordt kenni.agegeyen
voor p blieke meedeeling dat

regelingen . gemaakt voor de 't'W-
zending van 'even-mailen oversee.
als er zich ee gelegenheid YOOrdOet.
tU88Chen patad, Port lliabeth
en Oost en.
Brieven valle plaatsen tU88Chen

Port Eliza. h en Cradock, Port
Elizabeth Graaff Reinet, ~
tU88chen 00 Londen en QueeD8town
zoowel als oor plaatsen gelegen
aan tak-po8 routen uitgaande 'ván
de respecti elijke spoorweg Bys.
temen tot de venganoemde punteD,
zllllen ook r dergelijke over.
brenging w en aangepoemen.

Alle brie... die men ~p de boven-
gemehie m& er wil latep. vervoeren,
moeten geë 088eerd tijn: "Over
Zee," ander uilen zij olVer land _p-
zonden wo n op de gt,Jrone w:tze-

2DE A88istent Onderwijzer aan de. A~n bri en zullen !Worden aan-
Publieke School (A I) te genomen v verzendiJ!lg langs deu

Middelburg K.K. zeeweg.
Salaris £120 per jaar.
Applicaties n ~ten vergezeld

gaan van gecertificeerde afschriften
van getuigsohriften van bekwaam-
heid in HoUaruJsch en Enge/sch
beide, gOf'd zedelijk gedrag en on-
dervinding in het werk, alsmede
bewija van lidmaatschap eener
Protestanteche Kerk.

Personen van beide seksen mogen
appliceered.

Applicaties moeten ondergete&-
kende bereiken op of voor Woen8-
dag den 20sten December.

Schoolwerk te beginnen met het.
nieuwe kw&rtaal in Januari e.lt.

STBPHS. POSTMA,V.D.JA.
8ecrétaris.

VOORIAlIER,
'Dl.UID,
ZJTIWIER,
SLillXAnR

Groote Uitstalling
VAN

PLm-STRllT, KllP8TAD,
Hoe la a:wrLev •• "

BOUD IlW .-...GMid, dit lo Ioe& '-le d~
dat. «il bD, doen OlD NOh& .. ~ _ d.

ot... "'ereld. n- .. a1_ .Id lel
Wheel.r'e Extraot; ... p-*~. la. &d
HEYNES, MATHEW &. Co.,

AP'lTBIUt)ll:a&. JUU"S'l' AD.

KUTIJfG'S PORD DOODT
KJATING's POEDaR DOODT
KEATI.G'8 POB.uER DOODT
KUTIJfG'8 POEDER DOODT
JtUTIJfG'S PORER DOODT
KlIa.TIJfG'S pOEDER DOODT

WKBGLUIZD,
VLOOID,
KOTTEJf
TORRU'
XUISKlETJ:Jf.

Ouele lt voor Dieren.<>nee lt voor DIereIl.
<>neeha4 lt voor Dierea.
0necha4e lt voor Dieren.
ODIIoha4el k voor Dierea.
Onechacle lt voor Dierea.

KEATIJfG'S woalKoEKJEB.
KUTIJfG'S WORKKOEKJES.
KEATING'S WORK KOBKJBS.
KBATIJfG'8 WORllKOEKJEB.
KUTIJfG'S WORllKOJ:KJES.
KEATING'B WORK'({OEKJEB.

BENOODIGD

Middelburg. K.K.
6 October, 1899.

nomen.

TENDERS wo
de' opriebti

tant magistraata
str&a\t Kaapstad.

Teekeningen nen wordeD
gezien en inlicht n ver~
aan het departe t 'YID publieke
werken, Caledon u&re, Kaapat.d.
. OntV&Dg'An v hoeveelheden
kunnen WOMen rkregen aan h.
kantoor van de eeren Stent eD
Hitohin, 43 St. IgeS Straat.

Tenders zullen. orden ingewacht
door den control en allditeur
generaal tot den Uden dea8r. 'I
midd&gs te twaalf.

Geen tenders zakelijk au-
genomen.

-KENNISGEVING geschiedt bier-
mede dat de' Afdeelingsr&ad

van Calrinia, voorn_emens is Zijne
Excellentie den GOllverneur te ver-
zoeken op aanzoek van den Heer
J. G. L. van Wyk, van Matjesfon-
tein, Zuid Onder Bokkeveld,
C&lvinia, eene Proclamatie te doen
uitvaardigen in tel'JIlen van Sectie
152 van Wet 40 V&D 1889, zijnde
de volgende Weg te sluiten, viz. :-

De weg bij de ...Putszijnlaagte
waar hij wegdraait uit den weg van
Grootfontein naar Papkuilsfontein
tot in den hoofdweg van Mat jes-
fontein over Papkuilsfontein.

Eenig persoon 'die objecteert
tegen de. sluiting van genoemden
weg moet zulke objElCtie schriftelijk
ïnsenden bij den onderteekende,
binnen drie maandeQ van af datum
deler kennisgeving ..

Op. Last,
N. S. LOUW,

. 8eoretaria.
Afdeelingaraad Kantoor,

CalYinia,
24, October, 1899.

RE AVJ8.
ArobiMot.

4 November, 1899.

lertll .

NIEUWE tenders voo
van nieuwe gal

worden ingewacht doo
troleur en auditeur gene
16den November, J 869,
te twaalf uur.

Alle bijzonderheden
aan het. kant oor va
werken, Kaapstad.

Geen tender nooc:lz&k
nomen. t. -. - ...._._._..~

JOSEPH N
Hoofd iDa

Publi

den bonw
n zullen!
dQ~ COD-
tot den

middags

Publieke Ken sgeving.
Post en T egrur Depart .. t

van brieftm-mailen
aapstad, Port Eu..
t Londen.

S. R. FRENCH,
ostmeester GeneraaL
tkantoor,
November. 1899.

WEGGELOOPE. OF ,.STOLD
\
r A.N Durbanville :~p Zondag
I den 5den dezer een licht

braine ponnie, k:rach~ gebouwd,
met kol, pas beslagen~D::e jur
oud, li,chte brenk over .. voor.
hoef in goede oonditi~ ....,

Ieder die inlichting ibn 'l8ft1l ~
over de pJ.aat.s waar hii. nn. is, sal
beloond worden. zitilil te 1readea
tot '

GEO.~.

N. B. 8chutmees~ gelieven
kenDia te pven. ,

-I
~ .•. . i _ • _

~c.,.;:.:.;':'~,;j,;'t-4i;~;~~~,;;i:,}J~~;;£:~~~,,,#.&..;~:~~~~~~~~~~} ...~~ ..i&i,i,~'_;_~~i,,,Li;:::',.."",,,,~-",-"-~",",,,,~,-"~,;,_ _'""---' __
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!11'e,'rds in Civil Cases
lil the Supreme Court
of the Colony of the

- Cape of Good Hope.
PUBLIEKE VERKOOPING BI':T\\"E~N

DINAH DORA.H KORLER,
(born de Villiel'8),

Plaintiff.
AND

AUGUST KAREL KORLBR.
Defendant.

Ur IT kl':MEMIlERED

That the sboee-named Defendant
was summoned to answer tbe abovePaarden en Ezels. ~t~~~i:~:ti~~ai;fti:o~ju; ~~: f!~~___ I ing which for dissolution of the

1. Pe 0l 'l"t'('!J I I{I,tct'ldc rrurrie lI1arr~age',subsisting bet ween them, II
I'rimro-e door Huxton Uit Violet, and forf~lt.ure by the Defen~tof

:2, De ()rn'CLI gt"lt>cldL' merrie alIben:fits,~nde:the,c~mmuDlty:'
'I'rrlbv door l{cbl' ~l"l'n uit Emblem. .0\:\ Jl B~, IT Hj ItTHEB RJ<:'Mt,MBERKD

:;, 'De opri-cht g"t'leeldl' merri.- . 'l'!lat on Wednesday, the Ist d~y
..Aurora door .\Iorlllng- Star uit o,t Xovember, 1~99,. befo~ t~e Yid
L d .bir I Court, came the said Plaintiff, hera J It. , d W'
i, Een oprecht gc'lt-cld" nn-rru- {OIlIl';l·I, A~torney, an itnesses,

twee jareu oud door Bu xton uit aud the said Defendant, altbough
Gordonia.' duly summoned and forewarned,

C()!IIl'~ not., but makes default; and
thereupon, having heard Counsel for
Plaintiff and the evidence adduced,

TIle Court grants Jurlgdlent for
Plaintitf for restitution of conjugal
rights, with costs, and orders Defen-
dant to return to or reeeire the
Plaint iff on or before the 15th day

30 Fraaie guedgt'k,'ld .. Aanteel of January, 1900, failing whioh to
Merries, somruige reeds met Veu- shew cause, if any, on tbe lat day of
lens. February, 1900, wbr ~he bonds of

1 Eersteklusse Ezel Hengst. I marrIage now subeisting between
8 Fraaie .Jarig,~ Ezels, groot·en him and the Plaintiff sball not be

sterk. dissolved as prayed, with costs.
1 Extra Hij en Trek Paard, lt', Personal service of this Rule to

hand hoog. ilL' effected, if possible, failing which
En wat vcrdr-r zal \\ urrleu il11:,_;l' one publication in ., Cape Govern.

boden ten dag .. cit')' v"rk()"pin~' m-nt Gazette" and one in ti On8
De onrlergetcckeude haddeu d"Zl' Land:'

merries tot onlangs le \achlll'acht,
afdeeling Bredasdorp,

G EO. H. H.L\TO.N.

'I' I:" I) Jo: RS worden gevraa.gd voor ue
i,'\ o!l ill;': VKn de volgende stoornkool

V(j"" I,et :we.telijke "y"t.eem van spoor·
\\ ":(,ll, Kaapstad, voor het jaar 19(J().

Z8,OOi) Ton ran 2240 Ibs Tin lj ooe&n
Merthyr·· Stoomkool of eenige anden
even goede Welshe Steenkool, ot

52,000 Ton T&Il 2240 Ibs nD II 00eaD
Merthyr" of eenig!! udm even goede
Welsbe Steenkool, of

; [J,OOO TOD Ta.n 2000 Ibs Un .. Na.t&! "
Stoomkool.

T elld.·rfo,·m u I ieren, rontl't\Ctvnorwo.arden
ell" JJ" andere bijlonderhooen knnaen ver.
kn:~en wc.·den 0.&11ue "~rweg maga.
"Jllt'Il, Kllltl"t&d, en Port hlizabeth.

Tend,'" ,'ormen eu voor \Vulsh kool
k UIlIlt'1l ouk verkreg.lO wurdeD van den
A~~llt ('oneraal vau de Kolonie Victoria
~tn'ct 11:l Luude'n, S. W.

I)~ 1""Il"le uf eenige tllnder Zal niet
"""dl.ak,.li~k wordeu ntollgellolllen Uu de re.
,-,e." "'f' I,,,'lluudt 'zich het recht Voor het
.:ehccl ui ,,"lJlg gedeelte v~lroe-vet.I.
"eJen aan te n"ruen waarvoor getenderd
\\'urdt.

tjezelldJe tOlldll1'll (nll"en ill bet oor.
i 'J,runkl'I:Jkc'! ~el1(lrct.I;ecl·J 'Jf aau deu Agent
: l 'cllcra.a1 ,~" de Kuluuie aaU bet bot'euge.F A A R; I_._ 0' en,de ulh·l·', uf atoll dell controleur ell
"urlit"" ..-~~II"lUal. K.... l'.ta.i. en gemerkt
ItUII ,It- l,uil""lIJde "Teudl'r " .. r steenkool"
l u 11\~IJwIJn Il'U ill)lewacht )Ul.11 deze kaotort-n
l'I"I'L·,t,cvl'l'Jk tut ueu :31.t..tou Xuv"mber,
I~q:l, " I1lilhJ.gs tOl tw ..alf uur.

DE ondcrgetet'kt'ndL' zal publiek
doen v.-rkoopvn ten dorpe

CALEDO~,
-op-

Zaterdag, :::) Xor. 18UU,
DE YOLr; }::\D~;

~). El'n (',,!'echt g,'I",'ldl' zw.u lt'
hengst, twee jan'li ou.] door l'aldlH
nit NoL Mu"h.

De pedrgrl't"" van deze :) )'A;1('(1"11
114ullenvertoond worden op duu dag
der verkooping.

VEl{DER:

TI". Jf. F. i.u.v», :IH'JJ"i'.
C"ic,lu:I, "No\' 1~~'9.

Publieke Yer koopi nz

DE ondt'rgelt'l'kt'lilll' In zijr. h".
trck k in r il:., (le E.\l"'Illt·l:r

Testamentair ::;,.,;:li(wdpl" van wijl, II

mcjuf, SIl~al;l,a .1 . .\1 van Dyk en
daarna oVt'rl"':"!"'1I ~>htZ"nout
Burgert .1. vu n !l_,.-k za! ~ltI,l:l'k
doen verkoepen te

HAARWEGSRIVIER,
OP

DINSDAG, 21 Nov. 1899.
.Alle de Lo, -t,' GU",lt:l'fllJ i'll het

gewone .As:;ortlllJt'nt Hui-raad, enz.
enz., tot deze Boedel..; behoorende.

w. If. F, K LEY ~.
E '.eCllteur Tcst.

lW. H. F. KLEY~, Af~lager.
Caleuon, ,"i ~ov. It~;I.

PUBLIEKE VERKOOPING
Aan lkn llOt'k \"<111 Van der
Po(:l'~ Plein, vlak over dl'u beer

1-'. J. REliEf,

In den 1!lsol VI'IJ I ,'Tl l;",',i,·]

DE rIlrat,.. III i'()Vl·n:._:.'IUl·!t],"1

Bocdl·l i\al l'I'I,Ld~ doco YL"-

koopl'n op

Donderdag-, )1; XIJ\". aanst.
's morgens om 11ure,

de Yolgende LOSSE GOEDEREN t vi : '

Van ,j, I ,....j,' , I ,y , . I

raar1,1 \'1\'. I ~','"

' .. ':. ()

By the Court,
(Sgd.) II. TESNANT,

Registrar.
(~gd J D. T nant, .r-,

}' LJnti:'; -, Attorney,
.-<, W;,LJ Street, Cape Town.

Knap-cue GOllvernements
Spoorwegen.

Tend, rs yoor Stoomtooi, 1900.

Y •. rl

W. ~INCLAIR,
1I,~)fd ~po"rweg Magl\zyn.meeRter,

~al,I(",r VU" den Hoofd Spoorweg
) I"",,, 1, YIIlUeester,

~""f.',II.d.
~ ~""~lI1ber. 18\1\).

D·AFBtKAAN VER'P!ENIGt> :MET ONS

F 'ANSCHE Kook~STOVEN.
, .

I" oESlfEUVELD•TER v«dediging vaD sijn dierbaar

HKOElf tobook du li... 0l1li eeD Vaderland (Z,A..B,), te Elandslaagte,
fr__ Zonn. Natal op den ~ll1te. October, jJ., Mijll

W'. B. ACKERMANN, ....; piefde lOOD .JaD Gocllieb Bugo, in
JOB. ACKKRlJ.'NN, deD OIld..-domvan 36 jaren en 25 si... ,

: 0 .. 11. UOn'HtTT. ten diepete betr..ni.
SweetBome, ",lHboIeb, De wed.

7 No......... 1899. SUP.ABC, BOGa.

OE ondergeteekendë in zijne
betrekkiog als Executeur

Te8tamentair in opgemelden boedel KENNIS GEVIN G.
zal publiek doen verkoopen ter
plaatse op

DE verkoopiDg van Paar-
Maandag, 20 November, den te Stellenbosch voor

TEN 10 URE:-
1. Het aangenaam gelegen woon- den. heer I. G. Fabricius op

erf van den. overledene in Oxford 10 h'ovember aangekondigd
Straat, met bet daaropstaaode gaat niet door.
8uffiMnt gebouw bevattende 5

~=~k~~e:~:v::sdi:~n:~ z: PIUL D. CLUIER,
a1f~ in den-besten 8taat 'Van repl;'- AFSLAGER.
ratle. Er is \ een sterke fontelD
water, klaar als kristal. Kunst Tanden

2. Een stuk grond, annex boven- I.
staande, geephikt voor bouweinden.

Dit js gewis een der varkie.-
. lijkste eigendommen geruimen tijd
in de markt gebracht.

3. BU18ltAAD: - Bostaande
uit Eet .. Zit en Slaapkamer meube-
len, Porcelein en Aardewaren,
,Keukenger~8Cbap, enz., enz.

J. C. DB KORT.lt
J. J. Hofmeyr ek Zoon,

, Afa1age1'l.

EVING.

OEBOORTEBE~[Oa:TEN'.

Poblie~e Verkooping
VA.N'

BOaTSA.a ~

,uti IILllllle•• m,
TE

DU~BA.NVILLE.
In don Boedel van wijlen den heer

J. P. Malao.

en
en

(1) Hiermede gesebiedt kennis-
gAving dat een Hof zal worden
flehouden .te uur v.m. op
Maandag den 3den November
1899 op dit ntoor ten einde
personen te no
kiezing al~ led n van bet Brand-
ziekte Besthur oor deze Afdeeling
volgen. de. he lingen van Bectie
s onder Sectie van Wet No. ~
van 1899.
(Il) Twée I

verkozen.
(III) Allee sulke personen

kunnen genot neerd worden, die
(r) in het Dis iet wonon, en (II)
eigenaars .Hn van meer dan 250
echapen. l'e nen genomineerd
mceten be~oo ijk voorgesteld en
geaecondeerd rden door stemgtt-
reehtigden on er oe Wet No. 20
van ]~94. '

J. A. v.

'rlUCh
,..t.UI

OIl

Z'''''IC~'
"UMIl'

D'OLIVBIR~
Rt'8id8ftt Magi8traat.

Gedateerd te utherland,
2 Novembe, 1899.

IUUSBUR AF3KBLlNGSlWD.

liJn d,

allerbeste
ft

" .. '&&tIll' III lc:kteratalU,.
lelllttl&beWen.

VENNIS 'tordt hierbij gt>ge~en dat
l\ all" Bslast.ingbetale1'8 die hun
Wegbelastipg nit<t hebben betaald,
verscbuldi~ op den hten Februari
'99 en nog ~óilbetaald gebieTen op
den 30sten November, J8J9, zullen
vatbaar zijn om wnder kennis-
gEIving te worden groagvaard.

. Op laat,
A. L. BIiODZIAK,

Secretaris
Afdeelingsr!lad.Kantoor,

Malmesbury,O Nov. 1899.

J. E. BRUTON'S T d hdS D h h'
PHOTOGRAFI£ KUNST"INRICHT/NO, wee e an stoom orsc mac Ine.

'TI!!NI1"IIS HONDKNBKLASTINO.

TENDE~S worden gevraagd
door dcn boYtlDgemelden Raad

"oor het Collecteeren der Honden- VlRl, VIRII8, en SCHILDlRW ..lAl
bela8ting in het Dist.rikt Malmes·
bury, lIet Distrikt te worden ver·
deeld in Twee Afdeelingen. ~o. 1.Een prachtig 88Sortimeot Lin-
bevattende de~Vc'dkornetschappf>n crusta, en alle andere I'}()rte:l
Zout Rivier" Saldanha :naai, St. Versierselen.
Helena Baai; Hoetjes Baai, Sobrij-
versluJek, rJ(lpe6eld en Vredenburg.
No. 11 t.e hóml tu n al do overblij-
vende Vtllcl~orpetilchapp ..n in het
Dist.rikt, d·) ~Innicirahteit van Mal.
mesbury en ;de D0rrshestaren van
Riebeek We$t en Moorreesburg uit-
geskten, el. tegen zooveel per Hond.

Tenders kunnen zijn voor een of
voor beide Afdcelingon, maar voor
elk in het bijzonder on elk voor een
jaar. namelijk 1'001' 1900.

Tenders moeten ingezooden wor-
den bij den Secrel.aris tot den 4den
December 1899, OIU 3 uur n.m.

De laags~ of fdoige Tender niet
noodzakelijk ''te ~ordtln aangeBomen
Twee Securiteiten moeten vereischt..

Tenders moeten gemerkt zijo op
het Couvert '~TendeT8 voor Honden-
belasting." ,

: Op last,
A~ L. BRODZIA.K.

Secretarie.
en eveneens all8l., dat mag worden voorgebracht voor dat doel door KiMtoor 'YUl _ AfduUopraad.
den A.fa1aceJ'. Malmttb1lr1~8lioT8mber lm.

i Tog,'novcr de :-ied. Ger. Kerlt,

·1 Adderley S~.... ~ 108.

1)"7.8 inrichtillg is geveetigd meer daD
:\1) jaHr geleU~l)'

Bezoek!>rs kunnen !elrer zIj n dat alle
aandacht aan ben gewijd &al wordeD.

:-;lc('ht., ~erAte.kw. werk g61llllakt tl'gI'o
lagt' prijzen,

Ooze ont vangkamers en gallerij zijn
aItijJ 0l't>ll voor ht't J>lIbliek.

ALF. F. HOSKING.
Bestuurder.

2 Pianos
1 I'ijporge I, (kt.j"p!tnn)
1 Harmonil,m
1Autoharp
1Niellw,' I\"aaillw:Juc,' III kistje
1 doz . .\fc~,en·,('llol)nmakcr~
1 paar nlt'II\\',' Kar1:lI11P"1I
1 lot Deur Sloten
1 lot Glas· en ,Aal'llt~wl'rk
Eindelijk 1 K,q)\\;)!,'n uft \'CCl'f'n,

(rl iell\\")
1 PaIlrrl, :..:eleerd in ;llit;; "il ondl'r

zadel
1 Sd ('nh,].. Tlil(Yen 'I

1 Set dubl,t'll' T~Ig-('11 I Krtap.ch
.\laak~l']), I'U l\';tt !TIP,'!, mag
wordt'n aanglhil !"n. Afdeelingsraad

D. ,J. ~\. I .. :'f'[Y,
Eeni.! I 'Ilr~iol'.

Zuid !frltl.

PmIJ ..

,St"...

TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN TEGEN CONTANT.
EVENEENS

Netwr.rk voor V..rken. en .o,h~... a.
.u.nd ....rcI. e voefl en e voet ein.
Gepanfl en G1..d Ronel D.......

B. M. BOSS & GO
STRAND STRAAT. .,

Het Pijnloos Stelsel van Tandheelkunde,
vAN DE AFRO-A'MERIKAANSCHE

TANDHE ELING
46,

liATSCHAPPIJ,
STRAN'"D STRAAT
(EEN DEUR VL'l HET WHITE HOUSE -nOTEL);

De Voordeeien daarvan zijn:
1. Alle behandeling beslist zonder pijn,
2. Geen Platen of Verhemelten vereisoht wanneer ODS apecia ..l syllteem

van Crown Bar and Bridge-werk wordt aangenomen.
3. Volk.omen natuurlijk en voor 't oog gelijk aan eehte tanden,

GebltteD Ian .£5 68. Pij010018 UittnWog 110 SS. &d. al
Psuenten van Buiten in L'en Bezoek Geholpen.
UREN: 9 tot 5.30 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden gewaarborgd.

Dr. J. E. IIARRIS, (D.U~.A.), ns,
Manager.

•••Nederlandsche Zuid - Afrikaanscbe,
SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.

De korste en Goedkoopste Route voor Reiziger.
Goederen van de Zee naar Pretoria, JohaDJleaburg
a4dere plaatsen in de Tran.'17-aaliavia

LOURENCO MARQUES.
Van Lourenco Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg

394 mijlen

Van Durban naar Pretoria 5U mijlen, naar Johann.bnrg 493 mïlen.
Van Kaap8tad naar Pretoria lU4L mijl~n, naar Johannt.,,'bnrg 1012

mijlen. .' .

VRACHTPRIJZEN REIZ.~.GER8.
V!LIlLourenco lllLl'ques nlW Pretoria £4 iB. Bd. eD £8. 9.
" " "J oh&nnesburlt .£4 19B. en £3 18••
" Durbu " Pretoria £6 88. en £4 12s.
"" " Joh&Jlllesburg £6 lOs. eD £4 88. M.
" Kaapstad. " Pretoria £11 18s. 9d. an £8 68. 6d.
"ti " Joh&DD88burg£1111s. 9a. an £i 19B. 6d.
Inlichtingen verkl'ijghaar aan het Hoofdbureau, Postbus 383 te Pre-

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

DB DlRBOTIB.

TE KOOP in het Caledon District, een tweedu li"ndd StoomdorllCh
Machine, in goeden 8taat om te werken.

Voor bijzonderheden doe men aanzoek bij

~e AWI. ~e» .. _ ~ C:::::e».9
STltANI,·STR!.AT, KAAPbT.l..l '.

-------------~.--------------------------
BELANGRIJKE VEBKOOPINO

VAN

Kantoor, CaIYiala. VEE •
S('HCTBERICHT.

\
,\\,:I.:IIOII)E\, in h,·t :"",nt tv

'i (, ~ .'ii,itlt-·Il"'t-'k Vu.n Sprui', OVer dl'll
, ""O'rlj··J,!t-1i ti_:.f ell tC' \\1q-d"11 vel'koeht
I ';1 "']1 :_'·-"t"ll :\'lvemh"l', l'o,j~':I. ilHlleu niet
i', 'rl'lI :t·l,'''1
, I", ,i",j~. r' J.mill(· kule I "I( u,.nkie

, t'_ :_:'t'JrJ"J'kt I"t·chrt't oor 1.\\',LJnWl4talu1
"-II' j!:\JfruWlll \'all achter', o~treut

'!) "ild

""Ij !I('III.'rl ti.,:".: _. 1 " d :.,: I"

haat Oill unz,' tall':~" \-IVI'I ':1 ;.:

danken \'o"r !t:ITl ,I.I;;J Il II, ~ \"1.' , " ,

Ipdcn, eu "rz('k,T,'1I 1,·.. , '. ,I" ('I,! '1 :

uit('r"tCIl ijl'pr (Jill iJ,'n v,', ;'t,l:I 'I I,' t

~erIUVL'n, ~ff't lJl't ()t)~ I.:.,'I·(li' :,-1"
ben wij g" oga!.!ef'rd JII'·II'. \01'"

met haal" !.!ckll alitil'!','rd., ;;tAf ,an
hulp dr,'s"~Jaabtt·I';;. ~r(1\ï'. No I' II

jo' zoo welbekl'od dat wij nipt he·
hoeven t~ verklaren dat ~nit l'l1

goed passen gewAHrhorgd zijn.
Eigen :;tol1'en vali dl' ,bm('~ 0rge. .\ .\"I,f;]IIH70EN in het Schut te

, I)", !(lg"kloof over den veroorloofden
maakt wanneer ....ot·ring rn trim· IIJJ, ,. lé \\nr·.I ..n verkocht ol' den 2.'lsten
mings gekocht worJen bij OU". "')\L',nl.",l',. I "9!.1. indien niet tevoren ge"
Schrijf om mou"U'r's. Id.", b'n bLtnul\" "'hlmmel merrie Olll.

IIPnl ~ J"I1'11 oud. h'lIde ooren ~_tje t'au
HoogachtcBd Ia('bl.'1"

, IG ...t) A, V AN NIEKEJtK,
',l'HOM.A.S, WHITLEY & COlIP,UOf. SchutMt.•.

'li I,tl\\" ,(,IJlOIOIt:d ~it pens rlonkie
; ,'I 'lf,t" (~)r·lwu.lnwstAa.t1 ~neetje van

l_d·'llH.an \~a.u voor, linker onr
\ ,'l \"~"', r""hter kaDt gehrand-

;, I'I 1' ....!ï~tt'r kant van nek mAAr
", i-li,I.li/, Als 'M,k Q'ebraucfme"kt
"""bnl v'n po'ns lijkt I18llr M.,

,-: t ,; d' -: jn'L'n oud.
C:·'>I··""lIt.. dO!ll.lll·onlio wolhaa.r

', • .:,' \, "II'll ""~emlJl'kt l)mtrent 10 of Il
I:L.!II Ir'l) .I\I'!

((~,r' .1 ~.v D.YEHWF:.
Schat Meester.

op de plaats van den beer J. LJroIUNUR,

urTVL UCHT, distrikt BARR YDALE.
Ol~

WOENSDAG, 20 December, 1899,

ZULLEN de volgende EIGENDOMMEN te koop aangeboden worden
per publieke veiling

I.-De plu'ts PATTATASFONTEI.N, groot 3776 morgen
2.-De plaats JAKHALSFONTEIN, " 4200 "

Bovenstaanden zijn twee Karoo plaatsen, gelegen aan de zonzijde
van de BATHt:)BERG en zijn zeer geschikt voor Struizen, Schapen
Bokken, V00, Paardtlo, en in werkelijkheid voor iedere soort van
Levende Have.

Deze plaatsen sluiten aan~n en zijn ongeveer 5 uur rijden van Ashton
Statie en ongeveer 7 uur rijden van Laingsburg Statie.

Op den zalfden dag zullen te koop worden aangeboden.

ell1

KENNISGEVING.
Afdeellngsraad Malmesbury.

RAAD PLE BG voor de' Beate,
Goedkoopste KUDsttanden het,
ZUID-J.lRIXWSCHJ

IU __lllkll_11 1111III1t,
STRAND STRAAT,
(Dllht AmOi BoIrcI1Dr.B.b).

Verrotte Teden gestopt en tot
hun ~r natuurlijk gebruik
hersteld. l'anden Zonder P11n
volgonK iedere bokende methode
uitgetrokken. Gouden Stopsels
K unst-tandeu, passend gemaakt
door lucht-suiging, alsook sonder
platen.

Alleen het beste materiaal gebe-
zigd, en ulle tarieven zijn gebseeerd
op de billijkste schaal, OTe1'68O·
komende met good werk.

Patieutcll van buiten tn een .. ~
bezoek geholpen. [NFORJUTIS omtreDt d. drie' belillftl_

Alle tanden gewaarborgd. veetln"D, aameJUk Lad,-.mltb, Mate
ST. ItEOB.GE BOlES, Secretaria en Kimberley .. Diet te bekomeD.

. )I ecbter nn belanf d. ulldacilt

BENOODIGD een be~ame As·- palen !JU b.t pt.ruik nu d,.oam1.t
sistent Onderwijsee ( Heer), lydd1t-~ lo d4~D' oorlof.

voor de Publieke School te Hanover. Gittel'fQ hoOflIe men te "court
Diensten lte beginnen na de Kerst- 'I'.... IUII blloD-pblllder In de
mis vacantie, Salaris £ 120 per jaar, nn Lad,..mltb, waralt men afl.idde
vereiscbteu goede kennis om de groote baoaoen aan belde IUd
Hollandach te onderwijzen, en de. bet gevecht Wn'D gebraikt. EeD
zulken met behoorlijk onderwij. corrtlllpOadenteo: '908gt in &!Jn
sers certificaat moeten aanzoek dit berioht: .. Ik: vemeem dat
doen. bDoon.n ,~mlllen .. nald lIle&

Applicatie8 zullen ontvangen ,ebrnllten. Ly'ddi'& 11 eeu onltpl(lfllli
worden niet later dan Zaterdag· dell :~\!~o:~tI::f~'~: d.n
2den December. v...... iJk ~ verwoeneade .

CA.RL NATHAN, tOhappeu. Dit ..... IUke
Sect. S. C. worth tot oor tot ecbter niet dillwUI,

--------_;...~---- a!.pmeen gebrllUrt en wel omdat
IIdUlindl1llid Van nn'etberg bom.aaen seer geftal'IUi s~u Toor
AlUw 1)'Mu.u. II fil. DDOODien die 181' mede werken, en

dikw~ de k&QODoen,wurait se
toboten word~ lateD bant JU.

b.bben echter ~ beeohr-ljvlngltn
dle cl. vemieU.raobt vao lyl
1.aaop...tIeoen! ab Die&veel IlrooLer·.
ceWODe bommen .tellen.
f.)(aar ook dytlam.1et werd reed,
baalcl.IU" iD d•• oorlor al. eeo i
materiaal .. noemd. Van Mafeking
bet bericht dat Kol. BADBN
.lynami.mUnen ('m. het dorp haJ
~legd om dof b ,lepraara io tie
mede te l."n ..lh'ren ,hsdien &@

JOud.n kom~u. In verb&lld Dlllt

yreeeelijb ooderoewing liep er
Jagen pleden eea geracH dat ,le I
ra&l'8 di! m.ttneil be'>bdn ont.tlekt
...mleld.
Dan wareD er. d" twee of ,lrie t

met dynamiet beladeo, die op 1:1
uit LfelriQ~ wérdea gesondeo lot '"
nabUheid der BoefenlDacbt. Da.ar Vf~

le paw .,Iad atlehaakt en de k1CJ
tlehhomde nlar MafeL-log terl4. '
daarnl kwam h.ej* bericht in IV
U!l, .--n Let we~ met geen blIJ"
baring door de: Gecharterde I' r;

bliceerJ, dat 1,200 Boeren in *' lIabo
vaD dil nob wiu--en tOJn .10 dr
ODtplor~ ea datieeD 1'0# e v ••r·
onder h.D wu ~cM.. l an ,de
blikeio80b. IIJde -.rui .,,_ ~,t. ,lolt
mig.u 10) "Da ~n .I... I'I(jflJn~
du le tep"" deo '1'IIDd wf r I"n !.'~\\'

doch uieaaa.oa w+, er: !Ir. <Jr I\~d,y.t.
urldaring ....11 ~ Ultl .1Bdin~ Yl"

tracb 'YUl de~· _ •• 3 Z9d~ was dJ!
werden aitee n ',mdat lilt'Il b~
......... k achtte _. 'ol. I kamp :~ hu'

Am d. Boe"'0av4~ ,...,rJL h..." ...·' I dil
opaettelijlr werde;-lo a 'tgmo'nlen al.
strik ~r de ~n.. HOI' It.", I

geeohied.nia i. "0 on we<l .. rl ....::
wU.1at kol. BADEN-POWEI.L ""n ~
iloeYeelheid dyDalbif t ter 1.ijlj~" ~ ,,"' ..

lWUr te M1foltlng lit (1ft gehad.
EeniPdaceD ""I'·l.w kW,i"! <,'I I"

berley be& beriet.,. dal ,I.· ,_:_7111
twee dyaam.iet lDI~llzijnen ,,'" - , .I. __

in de luoht lieCeu vlje~'''l I".; '11"
UJktiJdlglnram eeuar.d~r b··n, rc', I..:"

mijnen bet gebr.k aan u.".1"111 .. , " Ill'"
4D meer .. voelen. WaarJ'" ,.,,.,-1"
Iyoamiet dan uiet uit di~ Iw". Ii': ,}.tj1Jl'l

(8DOIDeneDin demijn~fI J::"t"",.: '
Er !. echtere9ng'!r'l~h: ,I. "",3,,1«

"erldariogun d~~ g"h,i',., ,': , ..,
ceeft eo ook een allt _vo "',1 '" I·
.telde vrug. M~D ze:; I ,I...: I,

lo die twee hatten geplu"

het doel de l>eleg"'I"Mr".
poot pW van' ben in I
.oa SUD, met leen vr~r.i-:;k· (,":
plof6ag de 8eCl*igheiJ iII
1(_ voert erbij dit dlfl,lyni'Il'-" :njll'!U
lII6t eJaktricU.it ."0 Kim>' -Cl" ,..."I!ft
,..rbooieD, dat dit door .1, 1•• ·• .. ' 0."
t.kt lIrercl,-_ 'dat lie telen 1,:( ;l<I?P"I
_·~III ch dl~ M ®.Ju (.I[Jrpla4e11r

Dal I_phal,
Dia*- Paarl,
'I Nove.ber, 1899.

•• GEVONDEN

OP den PaarIschen Berg 16
Schapen.

De eigenaar kan deaelven terug
bekomen mits alle onkOBten be-
talende bij aflevering aan

J. H. DE VILLIERH,
Slachter, :Markt Pleia.

Paarl, lO NOT. 1899.

A PPLICA.TJESgemerkt "Appli-
~tie ala Wegopziohtm "

zullen wroden ingewacht door deD
ondergeteeltende. tot den 298£en
December 1899, voor de betrekking
van permanenten Negopaiohter
Toor de1..eafdeeliDg.

Werkzaamheden te beginnen op
don lsten Maart 1900.

De applicant moet bet Malaris
vermelden per jaar vereÏ8cbt. De
benoeming k-an op drie maandt'n
worden vernietigd, wanneer aan e'3D
der zijden kenDis is gegeven.

. op last,
NICO. J. VWK,

Sec :-etaria.
Afdeelingoraad Kantoor,

Piketberg, 6 Nov. 1899.

PLAK-R~PIER.
Voor gij erg<.'l}s elders koop, schrijft

eerst aan

GUSTAF ANDERSON & CO.,
35, Lang; Mtraat, Kaapstad,

Om patronen van hunne prachtig.
Plakpapienm.

,TJmEN ZIER BILLIJKI P&L1ZKK•

Gustaf A.nderson &Co.,
_35 LAIl STRAAT,Wmo.

EEIE1ITIlmilE Uil
VOOR

Personen die Grond wan-
schen te koopen.

DE . Ondergeteekende van wege
ziekelijke omstandigheden biedt

zijD 20 Prachtigo BRVEN uit de
hand te koop, tegen zeer billgke
voorwaarden. De gronden bevatten
ee~ woon~~is met 8tallen en wagen-
hUlB en ZIJD beplant met veertien
du~nd Wijll8tokkén. vijf honderd
Vruchten en vier honderd .Bik
boomen. Br is nog bewerkte grODd
~r 6000 stokken. De groOden
qn goed toegemaKt. .

Termen seer billijk. Doe aan';
zoek bi den ondergeteekeade ,

JAN. H. VI88Il~ . ' :
Grepoa. 0aW0a.i

IIAUT.
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Ho.. veel van dit gerucht .... "held li
kaDDen wij niet Hnen.

Jle-r,t,.r·~ nienwI.ageDt.cbap J.. Id. ana
gi!tt'ren mede dat h·,t nrnomen bad, ~.t
er geen .... rh.ld ia In de olllci .. le be-
.cho ldiginpn Tan rn.raal JOUB"",.act-
al! iD onA "lorir altgatft alt de ~
O'fergenomom. De bron waaruit &UtM
tij ne informatie krijgt wordt niet &'fil ••
ven en het i. ni.t licht te begrijpen hoe
Iemand die In Kaapstad lit informatie
va n dien aard kan krij'fen lOoder MD
(ln.J~rro..k In ~atal-op de plaal' waar de
'..~'ye"rde dingen zouden hebben plbta
lI"hacl. te hebben ing8lteltl. Wij IIpre-
ken over die beechnldlgingen g~n opibie

ID -I., brill.

ALLEI_LBI.

°orlotl ................ •

ROBERTSON.

H.,,,t,r', agentecbap boort dat ni.u .... aD
[l J"olee outvangen i. tea ell'ekte dat de boeren
".'eren sanvielen. Tengevolge van den '1I'Ven
'" iJen te Elandslaagte tf)e~.Q,raehl. die. vol-
,"0' oolyangen informat.e. een bed .. elmeDd
dár op de boerenlllVbt beeft gebad ... erd de
UD •• 1 op Duodee niel .oortjl'eHt. Er ia der-
b~I" geeD oo~k .oor anlrst."
DIt bericht kwam, toen de Briteche

troepen Dundee reeds hadden "flrlateD.
~:I op weg warea naar L'ldYlmlth. hnu
gewonden. provi.ie, eaz., achterlatende.

V'Mer commentaar II onnoodig.

NAAR
0et0bIr. .
11.-0. 5 aar .......

tam 'der or-.,uJacIie ....-u.. eie
&e1'1lltnk~ 'IQ BritlChe troepea 'IQ
eie Tnm.'lU1eobe ........ .i......
'f"&tekw. •De krjjp .... o.,er d... P__ Vri!-
.tad ... o"er de ZáI-Alrik __
Repqbliek pproo~ .a d. barpn

12._~0~~tll4he kOlDawado trok o.. r
Van .Benen·. P•• N.tal biaDoD ea be.
MUe AIberuu II.tioD.

De beer Cooya,bam OreeD ... rIlet
Pretoria.
Hoof"'TUd proclamatio door den IOU·

.era.or uitc.....-ditd. Een koIalD&Ddo
oader komlll&DdaDt Croaj. Iiaa d.
UoJchaaaaJaad PellA o".r .0 bndt: d.D•poorw., op te Kruipua '-bell
JW.1riaI ea Vrijba'lf .

13.-G.paat.erde treiD ... Kreaipu door d.
~I'III .. roftld, lai..... NeabiU 'D
maDllCbappea g.ftDIIIlp_ 'D
IlDID4lDlti. ea Iww~a bahlemaak'.
Loo &ea DOOrden na lIafekiQg opp.
broke. ea M'f'D EnplllCbea door bar.
pn ..... pa g.DOID.D.

~rea lrekken o.er LaiDpook op
Ne .. culte af.

U.-OenelSal BoJler orertrokken DUr 'zoicl·
Afrika. Verkeer met Kimberleyatr.-
sloten daar VrOstufll4h. burgen d. Ilia
te SpjjtloDtem eD Bel_Dt iD bait na-
meD. _-Oe.ecbt rond plut. teD noorden
.an 1Ia.f.1ring. Twee barpn werdea
rredood 'D 6 golnret.\.

16.-EeD pputeenl. trein Jio« ait na
KimberleY.D rukte .!up m" d.
b"rlrera te SpjjdoDtem. T. Bi'flrloD
road, teD noordeD 'IQ Ki.berley. "ODd
een oebermotlelinl pluta ea werdea 2
politie door de bar..,. P....... ~DO-
m.n. De Kimberley walerwerm 'f1e1ea
iD bandeo der bO'lf"n.

1I.-KrUlswot iD Kimberie)' .D noord.ljjlre
dmrilltea leproclamMrd. Ne .. ...u. ea
Cbarleeto"D c100r d. boereamecht heM,.
V'rMlbeid_ koloniale 'folanUer korp-
MD 0pproepell. U'ferp .. na Vrijba'lf
u.n d. ba'lf'l~b •.

Een uD.al to midderaacb. na JflR'
peod. kaften, oadftr blanke offiCI_D,
Dlt Hafekia& op de Doereamecht. 0.
Boeren b_twoorcl.D bet .uar 'D d.
.an.aIlen .. ord.D \enlgI<IJ'I'IID ...
.. rlie.. Webb. een officiJr, werd pdood.
Doe ..... IMD ... Ii•.

IT.-De 'IOOrpoeten der boereD raakte.
slaap mel d. Natalacb. ltanbinien.a
Border Bi6. bii Acton H"lm.. z..
ltanbiniere w,rdeD gekwetet .n luite·
nant OaU .. 1I111''I'&IIglIIIpDO_D.

19.-H.t Vrijbeid kommando oad ... komman·
daDI LDCU Me"er Deemt belit na de
:Ouod_ kolenmjjo.

lIO.-B.t kommando oDd.r Irommandant Luou
Me)'er werd op Tal .. beu.el &aD,&-
.allen uit b.t OleDOOl kamp. N. acbt
lIur 'fIobten &rokkeD d. boereD terug
met terliea nn 31 doodeD eD 66
.... Ood.D eD 30 .... mWt. Aan d.
Britseb. IOd. _o.elden 41, en ...erdoD
oDge.eer 200 ,ek ... ta~ waaronder
goneru! Symon .. doodeloII. Ca'f&lerie.n
beredeD infanterie, die de boereD achter·
.0~deD. ...rd.n ,,'fsnCOD ~.
Ooa..- de .... ngtDeD wareD .. nahoi·
d.ne oIIlCienD. D. Britecb. _ht w..
3 tepn 1.

21.-EeD _bt "D ODp.,eer 6000 man ODder
generaal Frenob deed eea uit'l&l uil
J:..d,1lmitb eD rukto .J.up m" b.t
JohanD8IbD'lf kommando, once.eer 1000
man .\erk te EI.udelaagte. N. da Bri~
IOhe m.cbt dri.maal c.erur.-Ia"D t.
hebbea trok bet komllWldo \eraf. Bet
Britacbe .. rliea w.. 4 i dooden, 207 p-
k ... tat on 10 .... lIIial. Het •• rlie. der boe·
ren w.. onlrO_ il .ood. 66 ",,,oDd
eo 1110 genDlien gonom.D. Ocoorul
Koch en kommandant Sobiel wareD
onder de gewonde ,.vaacenen.

Klein 1f.1'ec:bt bO BbadOldrih. Ver·
lie_D d... boereD : eeD pk ... tat. Verli.,.
un Briteche ailde 6 ~ood, • ge .. ng.n
gonomen.

Generaal Joubert beechooi b.t kamp
to 01.1ICOO dat in den Dacbt ontruimd
.. erd.

:H.-Geaeraal Yule, trekt m.I IOn !toloDn.
op Lady.mltb !erul de g'''Ond'D te
Daadee achterlatende.

1U.-KrUpwet o.er .. beel Natal goprocla·
meerd. O •• acbt .ond plut. tu_beD
f"OOte macbt onder ~n.rul Dr Oeorg.
Wbite en een Vrii.taatecb kommando'
til BieUo.toi". Na ""a go.echt .. n 6
allr trok de Brit«.be macbt terug op
IAdy.ntith. m~1 .. rlUt. .ao 23 redood
liD IS. •• k ..... t. B.t 'ferli. d.r bo""en
w.. II lIedood. 6 ,waar pwond en 16
liobt gewoad.

Sobermoteelilll .ODd pluta teD Door·
d.n 1'l1li Kimberley t_beD een macbt
ond.r kolonel Turaet en een Vrijataat-
acbe kommando. Bet Britacb. orerliee
wu 4 IIWnou.. 1d ea 21 pwoDden. Ver·
li.. der boereD! :l pdood ea M'flll ...
wond.

2b.-GeDerul BymoDt O'ferledoD. MdelriD,
door da boeren pbolllbvd_rd. Uitalq
Dlet preciel bek.nd.

lJth-Geaerul Yule te Lad,1llllitb UDplta-
meD.

28 011 29.-08 'fencbllieod. boereD kommao.
dos olDriapD Lad,.mitb 'D snildeD d.n
.... ter\'OOrrUd .r.

O.nerul Buller uncokomea.
30.- Boeren bombardeer.n Lad)'ll"'ilh ...

4O·ponder kaDnnDen. Zil haddeD poe~
p .. 1 ia eeD bahen cirkel om LIidy.
.mitb. De I_ooie Brilfobe macht deed
_ Dil.,.1 011 _ bef", pneht 'fond
plaata, w...-na d. BritllCho _bt iD bet
kamp \erUgirok. Een afdeeliDg troepen,
oU8'f .. r 1,000, met .n bergb&tterjj.
.... rd door d. boeren g''I1UIf8D geDO'
men. OitllllCbiedde lDet .. r!iea un deD
kaDl boerea .an 3 .-lood .D _ipa
I·kwetll\.

No._ber.
I.-Nor.aiapoDt lpoor.egbrUI eD Oolesberg

..... nbrug door ,'riletaton m belit p.
nOllleD. Gen.raal Kock o'ferleden.

2.-Bombarde_Dt un Lftdy.mitb hernt.
Telegrd.cbe .. m""Dacbap met Lady·
!mi\b afgebrokeo. ~rea nemen. paai.
tie aabij Co1eDllO, waar 3.00? Brttecbe
troepea aelegerd zjjn. Hat kamp .. erd
door d. boereD gebombenleerd ea Dun·
derda,fIUlCM werd bet door de Britecbe
maehl ontruimd, die terugtrok op
Eatcourt.
Oe.ecbt DIlljj Ladysmilb. UiteIag

niet preei .. bek.nd.
3.-Weder eeDige le.ecbten nabO Lady·

smith. Kafen berichteD .wur .er·
li"" der boeren. Niet be'f8!lUid. Offi·
cieel béricbl meldt Diet. dear'Iaa.

n.-Kommandaut W_1a eillCht O...... 'fll
n.o Kimberley .oor Ma&Ddagmo'lfen 6
"ur, a ..den lOa bii d. stad bombardee·
ren.

r,.-Bomb.rtl~mcDt .an Kimberley begoDD.n
7.-BombarJdment van Ladys~itb .oorlp·

•et.

Ult.
vl.rar dit wonderlijke bericht '1&0 Reu.

" '; ;;gentachap, dat geen officieeie mede·
d»: Ing is. en ook geen telerram uit
\3',,1. do st nnR denken aan een ander
!,)"Cr",lijlc bericht. Munrla'V'vond, 30
')_·"Jrr. ,I~a d,q nadat dl! Britsene troe-
I' '.' Duudee h.iu-len verlaten, Wdrd het
,o;..:~nde ons ter publicatie toegezonden-,-,

Wij bepal"n de aandacht bU een eldel'l
nr:achUDende correepondl!ntie nn "Waar.
held", waarin hU de aandacht bepaalt bU
een acb:lDdell,jke BIlnkondigloll' die In (lien
onzer dorpen werd BaJlgeplakt. Laat.t-
leden ZODd ..g werden de valache storiet
omtreot 2;000 Boercn ge"lIDgen genomen,

__ eOl. bij wijze van speciale editietl In de
!tratl'n VBn Kaap&l:d rond verkocht. Vol.
~@D8 el'n telegram ia de OvIIt Lf}1uun
D'~p(lt,.h k wamfln die berlrhten Vóln tien
specialen corr~spondtlnt van de Daily .1fall.
DIt! I{erllchttln werden als evangelie door
het land getelegrafeerd. Maandagmorgen
"8~cheo6n de officieeie aankondiging.
waarin niet. van die vree.elijke lltoriee
8waJ. en Dinsdag had de CapeTime.
d~ HUmoedigheid een artik~1 tI! 8chrijleo
d~t men njet allelI in de overdreven "'0-
r:!'! kon geloovtln. De A 1'[/IUl volg le
dien middag o<:>k met een JlI@ICv@rach(o-
!ling, Maar de etorie! werden niet pe"
telf'graaf in het land wedersproken. Bet
telegram UD "Waarheid" zulklop ééoe
plaats doende werd niet ootnngtn.
"Veritlll" 'ferha.l.lt In een ID deren brief
wat h ..m i! .,erteld omtrent de ".pecial.··
In LondeD.

De .lotllOm van dit allel! Is: wee.t ge.
wurPchuwd. gelooft niet aliI'S wat .,erteld
wordt,

UH ... t Jo.... t. ....p.......
fllauwboek.

Jl~t de mailboot ie het jougete Blau w·
boI'k o",r Znid·AfrikaanlChe aaken aan·
gekomen. Op palliD. iS vindt men 84'n
brief. gedateerd :lij ADg .• vlln den heer
Cooyngham Greene aan Rir Alfred Milner,
hem berIchtende uat een depatatie van
de lIiuaoder council en de Johannetlbnrg
l-gue bij hem een opwachting had ge·
maakt in nrband met het gerucht dat .le
~ring d.r Z.A.R. het ,temre<.:bt Tijf
~.. r toU maken. meI meer leden Toor de
loud veldeo. Op Tenoek .,an den beer
O!'1leDe Itelden de genoemde IIchamf'n
hunne Insichten op papier en die docu·
menten worden door hem meI lijo brief
onrgelegd. rn beide documenten wordt
gezegd dat de uitlilndere niet tenooell
zouden IUn mpt l'en vijf jaar 8temrecbt
IChi'<king. De uitlander couocil gaat
verder en zegt uitdrukkelijk dat hflt
Bloemfontein vool'ltel 'IIn IIir Alfred Mil·
ner "t88en het beter oordeel van velen"
....~rd goedgekeurd. De conDcll noemt
een lijs! nn acht anl'krekuutiu en de
I-gue nellen. Oader deae "nieuwe
Itweetiea" lll;ln: ontwapening der Boereo
bevollting: "Iernietiging tier fOND i ver·
tegenwoordiging in den volkaraad .,olgen.
get!!.l op een nlfwerkende buis I om.,aDg·
rljle regiltratie-wetten.

Or oud .
)i;ld!!n! publiceeren wij een inte~nt

OI1!l~rhoad met ds. Meiring. un Johann@l.
burg. die met d8 jODgate mailboot il
teruggekeerd. Het werk nn hem OD da.
BoeaJlln in Amerika in belan" nn "It'ede
...ordt hoog op prij. ,eeteld, en dat dit
wvrk vrucht aal dragen lijdt reen twijfel.

.HET FONDS.
W00D8TOCK8 BlJDB!OE.

I. eoo<j"deerd 'oor de ge .. ond.n .. ed a .. eD en
."""" "" W"od.tock:-

Door d•. l. J. J. Beer
"'''J. de .. ed. Villet
doo heer J. yan ZUI

Kryaao ..r

.£;!t) II! fI
:1 ~ f)

8 19 6
15 17 lj

£.'>5 3 6
i .• de l1,er. d,t l:edr.g tu.. ... nden<ie ""br11ft
I': b"l",n DUiZ weer le doen. Er .Iin .el",,'0. ': "Ij "U'. J'Jcb men i. in .ympatb,,, met

·1... I ....t~ ton t:tmdra~htjg."

lraanUJ en Yrllstul a.•••d.11 " •• S.
In Wee zIn F•• ds.

'ket"j. er'''DJ
Dn'." •. i1e. hl.e oontriiJnti~. pH
ti" ~.I&n ...

W ",od.to",lr. p"r d. l. J de 8e ..r
TII·':r""r~ Bood.!talr. ltIall15t.urg
I"'r Il F \I.nll'... ...

·Vllh .. r....j"r;), ;~de l.·ontr1bulJe, p...r Y
.11\.·(.,[

\", I.:t"f·uot'rd door l,ereformHrde
...,..:~ ....;:nn ..hul1l. pt::r \1 Pt'd~er.

" •• ",jl.l.Il1. bcn,ll.dtlc,J door '1
iI-'~h

.£ • d.
~!J') I 13 4

7n f) f)

:,_; :16

8 lA 6

10 Ol)

:n 1:1 :l

10 1 0
:lf li ilI, l'l r, Wij hooren dal de beer C .... du Toit, 'faD het

Normaal College. K •• p"tAd. a&ngeeteJd ia al.
tweed. _i.leut in het jong.na departement
YaDd....... te kJu ."bool le H-lbertaoa. Er anD
Degen oaderwU •• n eo ood.r"pHI'IMOII iD de~.
IlCbool. waarin o.er d. 300 kIDdereD oDd.rwU'
ODl"aDlea. .

W.t clen onplakkigea oorlog betreft dIe
tbaM 'fOOr1geaet wordt, •• roemen .. ji dat lija·
ten door het distrikt uitgesond.D IUD om te
kollekteereo voor de Ifewooden en-de wech... en
en ..... wn. Wij lwofeleD niet er u.n det c1e
meo""ben goed er op IUU.D toekeneD.

Voorlede'l Zondag lI&lIIiddag w.rd .. n ~n
dingpreek hier uitgetlprok.n tot l{fOOIe .bcb·
tlng der gem""n~ door d.. B: Helm,-n-oepr
l..,rlinlf in de aolldagwchool a1hl.r.n later IOD'
deling in de Zoolpanllbe'lf'ln • ..-ur bii onder·
steond .. erd door d.ze gemeente en door dlO
Yin Monbajju. ,
(l i.teren rond hin een Ireuril( atorfp'l&l

plaata. De heer Stefanu. du Toil. broed.r nD
on. 1'orig r-r'.mentalid, ia D' eeD áekte ~
.Iecbt. eeui .. dagen de _wigbeid illfl'lP&D m
deD oudMdom .. a 42 jarea. Hii __ man,
di. alljjd 1geteed wu om .Ile ~ salreD te
bel1I8JIOII DDrust hO ..-OM eea"" bij d.a Beer.
~puoopt ia pncba, alhier. Na eekW

betint bet weer reGlat drool te wordell ea de
bitte. blliteGfce.ooa ~~ .. WiDea mar
tIOPU .a .. rtroa_ dat er _, ,...0' ..............

Wm BurOlHr ...
,.1. Le'I'"IJI

I'· ,otnhutlt" I'~"r (iPnT:l'lrVI, ."

f')t"'n1l.llr
")\11

li lj 4

.1:;,:1:16 I~ 5
LJ DE \'ILl.IER!'I.

Tt.e~au, ier.

HANDEL EN NI.IVERHEID

·.'(r 'lJ.Iï!;~T1K" VOUI, DK WK!,;K
...... ,. H ,!~rt.. I~nlwr. al~!I)4"pn Il.miel.,.,

,'r", \ , ".'f. "' i.1.' " ;~ r., '. l"lIt~n ~'! ..l17 (!lo-ft
.\'l!r \ .' _ .., ',\ ,,11Lr TIn,". L,"'lIler \\".ff~r.

'.1; \: ··",.,n~I'41 .. \'"'1''' £;~ Irll• ",.,,.n ,'!~.r.~
f\. I -t \",n"",rl. ".,d.·I ...n.I•· .:. Oebroeden 0.0-
". .~."I',.. 11"llto,t ''''''''', Mdl ....·r Hall, Drie--
a;.• , ',IU' !' 'Ut: .. )j.' ,L~. l,', ~f'\l-A'llngcn IIC:It .. esva..
(d' !ton: :, .. ·_,,·~l&ftll.

H. lor,~.~n lI .. nolflt·i..... ~l't!lllh I.. rm,k.er, IaaJ ..tad,
t ...·...n .: :"OC. la·t 'n 1':1;"

, ,no Fo.'er. K....l"'t...l. rm.l.t_ ...1o! order yoor
""~f"tntle nt"'noeflirft t"Q .. "",C'ht-t1"'lllt.

'\.- ""'p flry ..nt WheJaa /0; E mil, ~UI..,r WbelaD,
rt·',~·1 mP( b..... hjk .. oor... "r.te ... Ii drIjftil'
~ .:. ,I ·pm.,.."" h.ndelarea le St. MM~ iJl I_a·
~n ~"7r' .......ti· ftnul tor.getrtaan.

W,\,.&", Henry !loU ... ,. 8nDdc'-r". Kaapocbe
~t, ba'-lll &3,MO 161, .... ,..,., H. 19d.

-ZOImAG. 12 NOVBKBEB lm.

BALANS.

.~.
. B&BVO~G. _

Dea l!9atM october ..erd de grocat. ..rr
Iaenortaiag berdaclat. Bij deae ~wanl _ baebtig gebed ~ __ ,

_ paade .. .-rede iD Zuid-AIrib, ea
de republikeiJudle ~ Dit de. p-

., -te, die np bet ~ sijn.
HUWELUK.

Den 31&t~ Ootobor, precies ta 2 aar, tM
aUS Betty Rous met de braid .... .&ow.,
de brk biDM. Vl'lI'PI«!Id met Fanie. da TGit.
Aaa de -.- sijde .le beer AadriH Boa
(broeder der braid) _t Petl"UD8lla Reus, cia
bruid, 'ferg<eseld door AlIDa du Toit. )le
bruid .. erd door baren broeder _ den bnIi-O
degout ".eg_ di .. boar met _ ~
bWgiag 0IltNiag, en t.entGGd .. erd ~ bUiII
gelegd. .Ulftl &agt"ll er zeer net en liefelijk
uit.
Oiatftren .. erd de baad tuss<-hen ds. Boriab

en Anna HlIgo gelegd, Uoor ....,.,... Hayletit •
daar dB. MallUl ,.iel< u.. Juist to Z uur k_
do bruiOOgom blarulo, omtn'llt viif min~
Inl e-r k...n.m d" bruid me t hl''''' ~tÁ-ooi.meisjei
"n ... "" bl_ewneisje<. De bru.id .. f'Td ~
hanI ""-ag.". "'eggegev(>n. All... liep goed
AA onlelijk af o.I. g"woonlijk • .toobtA WaI'IIII
pr Il;...... ~t.rooijoo.k""" ... n de bnJid k~ _
bartoli~e k.u, voor d,... kan sel. Hede_or-
1!"11 ziJn •.ij naar Kaapstad nortrokkpn voor
hun ..-iU" b~",l. lIij de vNe ~uk.
wellliCbillll;.... wlell .. ij ook d" oue TOOJ.,'·OD.

14A1LbIlEU WS.
0.. lDa.ilboot van de .. ook, du .. lloor."

k ... ll.Ul Uoude~ddag in r..telhaai -.
Undue Iwr" p"H,...~lt'l'II ....... een groot _tal
olliciereu "" m.w ..c1laplK-'<l van bet Britaobe
legurdieDlil korps. De door I..... r aangebr-.acb-
te mailhladoo luop<S ~ up deu 21ot"u Octo-
be..., deu tlag ua dtoa .Jag v-.... <.lIL'(lCOO.

ZnD-Al'-KIKA .
Het .pn....kt V&ll _lf dat do: blad .... YO{ zijal

V1IIl de bericbtoo. omtl'811.t den ooring m Zuui ..
Afrika, 00 de voorben!i~ m Engel&wl
'gemaaat voor de afzeoding ,...... bet oo.-..te
I.eg..aorpll DM&l' Zuid·Afrib.

\\'a' 0Il8 li dadelijk. trof in de ,-enIageD
omtrent dan rJag too G1eUOOti af TMJaaakop,
WII8 de ..-r uiteeu.looperule opg&,.oo OIIlu--t
,be( ge~ dE'!' ....a......ueod'· boerenmacbt.
ua odicieeI.. be.-icht.eu stellen de macht vaa
'het boeroo-kDlllJllaDdo up 4,000 _, tenrt,jl
,..wiere ven;lasge,'en; -r. 1I.ooo DlaII opgoo-
ven ab de .getat-sterk too d'!l' bueroo. !Iiu "0-
ten .. ij dat deze <lijfe... In d.. v" ....te veriot '
,!iot k.loppen met dl.. \'lUl tie nopubtikeill8Cba
zijoo opg"li",·ea. voIgPDIi "'elk" bet kOlDJJlaD-
do owler geuer-I Luk ..... M"y"r uit(...-.t 1,000
man telde. De tw"" ,wd"", atdl.odiugoo van
'ti" ~"",·m.icht. die dou ...... ,.0.1 op Ulencoe
m.-ten m~Ol'\Q ~detl ui"t bij tijds op
en ~ne.-....l Luluus -'[,,)'er met zijDe IlUlnnNl
moe-st dU/' d" spit all.,..n afbijten Wa.; dit niet
het g"'-ul g"w.,.."t ru... ?oU de ,Jag nUl TaLt.
w.beuvel h_1 ,,'a...-.ch.jntijk L'l'U iI,,,heel 1Ul-

deren ..noop gehad h..bben.
Ook went bet ,"erb"" der !xx'rllll in do be-

richten di" na.... i'AlgoLmd ~"Io... b..td ..·.,.,u.,n
enorm o...".lr"v,,". Zoo "'eN bet \"crli ... der
boeren Opgeg""'''" aJ.... ~, .. n het Britse","
\"erli... 2j\) K~>dood <'ll gewond. De wlll'8
cijfers ~ijo 0'1>\<,11 I."......" ""hwr r,...ds bekend.

De uitsl.at4 van h..t g",'echt 'h'kto deeu
blijd""bap d.-eL. dr ·oo."- in I':ng.,lund; blijd.
scbap uv..r d .u Z"K" der Hril6cba
...·apeneo.; droefb"'d on'l' hpt groat verlies
VIW leveo en bet (..it dat. gen.,....,.1 Symons
doodelijk g..k .....u,t ....IL.. 1'" aankondigin&
vow dit feit iu b..t llrit..cho part ..ment door
deo h""r Balfour ..·erd met di""" droefbetd
ontv&n(l,en.

lu v......,hcid··"" &.gebcbc oounmten bmt
bet volgeo.de 'FOOr:-
.. De Pe.... A.sociat.i.. ""ro_mt uit goud-

u.g"licbte bron. dat t>enige bezurgdbeid ten
I.o<;u gel~d "'ordt in offici"""'. lrringlHl lAl
,Pa rij. en ISt Pel" ....bur'" uv .... de snt>lbeid ...... r-
mede de "ritseh .. reg .... rin~ gtobruik gemaakt"
,h""ft vaD d ..n .taat van oorWg in Zuid·Afrika
:,om troepen te conccotr ....rt"ll iu .I" Kaap ell
']'\atal boret! ..-at be.cbouwd "'ordl o.I. de vcr·
tllt."hten van de situ..tJe.

"!liotaA ..ijIl .. ~ gewb..oeld tUlttiCbea de
mogendheden uv ..... dit onderw ..rp ,'n meu ver-
...acht dat on-oftici ....l.. navra"" aan baz-er
'maJ""t-eit.-reg....nng !,:ericht 7.MJ .. ord.... aan·
.gaJUl<K, de "OOI):""om"" opname \'lUl d..n
Oraaje ,. rij.;'-t ...n d.. Transvaal""be rep'"
bliek .... bet Drit.ch" rijk."
H..t blijkt dat ('r l,,\'enw,.~ t.oonooltj ....

bebb.oo plaats gebad III <lo, .pe<·ial.· zit tiDjl;
\'80 het 8rit..che parlem"nl. Op .I.. k ...""tk>
VlW bet oproe.P"" der :\filiull vond l'r ''''D
warmo di8cu ....", plaat... ..-a.o.rbiJ d.. lencho
leden zicb Ze6r kras uitdrultt.en ov"... deu oor-
1"14' Bij d" d,,;<·.....,ie 0l' .I.. poo;t VaD
.t10,OOO,UOO ,'o"r dl·n oorlOJl ..-eru d" !wer
Uoomond ..eer heftig ,." ...erd duor doo "pea-
ker tot de ord.. 1161'0<'1"'''' Dto h.,.". Red·
mOl1d .. oigord .... u riep uit: .. Gij ""hijnt oveu
heg ......iK mij omv .... W ""l'J"'u aJ. de Tran»-
,.....t eu aL. ...... prut-l Zl/J ik: lIiet t.,.rugtn.k-
keu. Ik .. enach te prou..u-...-eD legen een
OUrIOg dieD ik: beichouw OJ.O roo'ferij eu plUD-
doe." De beer Redmond word toe". DJ' l....t
.an deu. 6p<l&ker, door dec sergeant wt het
bnill .........njderd.

Op doD 20Bten October ,·~..-trok ru. eelltto
bezending V&ll. bOlt EugeLocho legur.korps uit
Eugel.and, lal g.-t.a!" \'lUl .:;,lJO(J iroepen. met
'Vier tnwsport;..scb~. liij heu very-e.k .. er-
d_ zij g_tdriftiK t.OO!gejuicht.
\'aIg_ de Engelacbe blad_ heeft do bNr

Chambenam ... ann vu langa ~ in
d.. paa PNaten buit.eng" ...·OIlc z.it~ van bet
,Brit8che part.Dent. Zijn verdedi&iDg 'f1ID
zijn Zuid - Afrihanac.be poliQek .. otdt al8
uit ..nt, pap oo.tempeld. Hij aPI'IIk .. el twee
W"eII lang, maar beataedde CIiee tijd lUII1 be-
INdiging van sijn critici, wa&lTQOr luj tot.
de orde geroepea .. cru. instede VUl de be-
""hul~ tegen h6DI ~ebraw:bt ta 1Ir8der-
I~.- J!len dier '-'buldiltÏDl!;t!Il _, dat
hij konoi. bad ~en ván i1eu. Jam _
inval. De heer tltaJlbope daagde den beer
Cbamberlaia _ •.ekeren brief OPieDbaar te
mak ..n dien bij aru. d ..n heer H&..Uloy.lJOli ..
l'it ..ur der Gecbart...ru... gericht had, dooh hij
"'"igerde zuJk.. te dOt'n.

J<~:>\Gt:LAXD.
0.. oorlo!( iu Zuid . Afrika bReIt beel .. ..t

berot.nng in &lgel .."d v~t. WOaI8
,..pj te ,'"",'acht.,." "'8-,. \' OOrVJ in militaire
krin!:.", beer.chttl "r ~roolc bedrijvigbeid h'ft
!,:cvelge van h .. t :1.1",oden van een groot. leger
naar Zuid·Afri~,."1l .Ip oproeping VaD .I..
-'lilitu. om d" pla..,t.." iu t., """'_ van do
K"""Itelde ll'O<'pen d... be.temd zijn 'foor
di..ast in Zllid-Afrika.

Een g....ul VlWl hu il",. P'",t il; "" deu 14deD
'O"t.,ber te Plymouth ontdet,kt.. De potient
w..... oen ~ier mL·t boot dW daaj( ..
te '"0...... uit Bornbu.ai " ugekOlllell.

Y"rder goen nieuws van belang.

(uu ... fJ_, .....~)
Het parlemeDt la. bij proclallJatle -- 'fWdUCd

tot deD 16dea Dcceaber Jm.
De Uiteebage VeiDnUer rutiel ea de Kboaap

beredea y<oluDtten sljD nlt,~peD _ actie_
.dieDtJt •

SCHEEPVAART8ERICHTU.
A.urSTAD.

GEJONGD NIEUWS.
FOND8 VOOR TRAN8V A.AL8CRB BN

VRlJBI'AAT8CB.E OEWONDEN. WBDU-
WEN EN WKEZBN. - De beer O. O. de
VilIitn, 1I'IPU ~heidI red.t .. , bedukt
h.bbecade ala tb.uriar nl!. dit fond.. il d.
heer D. de Villien iD zijD plaat. aaag..teld.
MOD g.lie.. daarom .u. bijdraPII ait d.
baitea-diatrikt-. te em-na &all ..Da
heer D. de Villien, Poaibu ". Kaapet.d."
Da. BKun, "an Piltetbe~, pet licb te Oale-

dOD 'f.. lilea op driapnde aitaoodiginl "D·
daar.

OOBLOOSBEBlCHTEN IN ENOELAND.

KaapaMd. 10 No'f. 1899.

Oeaohte beer.-V8I1(un mij 'foor deze w.ioip
regel.D een plaateje In U" pëerd blad te na·
geD. wu"~r bo ...oorbut milD opreobteD daIiIt.
Mel de mail na heden (Moor) ontml ik ....
""D mU.... niend... een bri"f. DeIO mond
beinarl be. dat OD" 'Iriaadoa iD d. Z.A..B. eo
O.V.B. 'IOIp de berichten iD de D1eonbladea.
Dor ~ _k aIq toteD de EIII.lecho trOl·
pea pWOODeD hebbOD; u.t.epad .... .,.t hij er
worden Di.t, CJaa JI'OOto ....u- ''UI de .iJcIe
der Boeren .,ermeId ......

Eea aoden mend, di. per Moor uak .. am
..,1: "Wii waren bruadeDcl .an .... 1anpu 0";
ta hOOl'8ll boe of b•• met den oorJotr doad. Da
IOOlant 'fan alle DiftWllbericbten ..... tolteD te
-UD P"_'-" ID E.aPIand Mid. hii. k__
t.III:oOl' "bal laW." uit! n_ ancien m.ldeod.
c1enacbitt.ermcle o'ferlrlllnill8_ UD cl. ajjd. der
Eaplaobea. Deu penooa .,.. klurd. da, iD
Lond'D ".poaiaIa" aiikwam.D, in Ma wur...,
Inproltea werd, cia' 10.000 Boena iD éu I.
..ot pdoocl w.rdn.
_KD IÏIl~L4l!J.hoe geworkt wordt 0111b.t pa·

bliek te m.iaIeidêi.
IIoopahtead,

Oocp-_t (eleepen)
A..x- aoa..-y ... ...
Jakoef du Toit (haNbricka) ...
BuI]J-eeatan IDb&criptie ...
Hierop ~ de 'fergadering.

A..... U.8SRAAD.

I; s. d.
13 2 ti
1 I) ~
:.! 1:1 t
2 2 li

A.&.JI("fo•D
So •. 8-SiJreral Lnadeo

8-lo,ati, Natal
8-Mailboot Boollo Cutle .•. n :"<11... 1
_ UI.braAd, ..... Raap'n
9-lbIlboo& )1001' .... 0 lloulbaDll-toD

..B1lTJI9'tlUOf.
SO" 8-Agoar. DUr de klUt

8-8oIlthenl ere-. naM :s.... 1
8-Rabia, II1I&I' Hobart
9-:ltallboot Bot liD \Aatle. r..... !lO&'.1
!I-Kid.DUI c.. tle, oaar &oUI hamptod

LO!<iDKJ<I
NnY.-(Pa tde;:m.f)-flo.: Aruadel Cure

k""aaJ 7~da;;ml~ le I"LymtlutL aao...

"UN WIJNBOmN IN DBJ"II.AN..
s<;HE WIJGAARDE."l," door ad'IIIbat lbo
I.a.a (Uaau reda.Irt..r \'&Il ,,0.. Lual.., prija
la., poItnij. Verkri,iKhaar hij de drUpn.
maat.eoMJlPij V III de 8uadt de VUn ot Co.
t'bepelb.) W-.. _ Iroek
.,oor _ trijaboer tril ~ dU ....
.,.el _ Mt __ na wija
gMft. _ .,_... _ de .,ft,.._..
IIaMalt,.D ...,. wwk"~."~I..I~.L.Da III __
,. B. ....,., (0- '-1- pp-.,. ......._ .._.....,.. _..-- ~~

ma OM.&nil D ïitHOBIRIBL.

MUI GnD.-De mailboot Moor beeft kliD·
kende mUDl ten beCIraP na £200,000 naar Zuid
A..frib pbrecb lo

VEII:'4.uDAO.-ZO~. konialdijke hoolbe~d.
d. pnna UD WaJ.I~•• I.rd. Doaderdlc ZÓD
68,t'D .,erjurdag,

OoK 'fOOr d. afdeeliDJ 8a~b.rland wordt ID
"D ad •• r1enti. d. DomiuaUe .Ulokondigd
'foor ledeD 'fID "D bnmdsi.kt.ebeltullr.

V4IIW&U1 d.D afdeeliDpraad "D MallD8l'
bury wordeD teDd.N pnugd 'foo~ io"ord.
rmg der bondeabelutiDI.-'zi. ad .. rtenue.

DI -.tariII .,aD d.D afd .. liaprud ...,
MaI_bu"1leeft iD MD ad.erteDUe eeD lut.te
W_buwml UIl acbte.ta.llig. beJa.tiDlIbeta.
len.

E&!( l.eed. hude .toofDdonch'lDaOhiDe iD
hat Caledoo dieirio' word' iD een ad ..entaDtie
te koop UIIlebodea door deD firma B. M. Boaa
li Co. Slraadatraat, Kaa~tad.
Ol'DEa d. ad.lI1euti. rindt _D een uakoo·

dicial na de IIrma Tbomu. Wbitle, tt Co. te
SfAllen'-ob ominal d. nieuw. lObikkillJla
I'''''S 'fOllr hel makea .. a coelum •.

VERITAS.

KERK EN SOHOOL.
PKBUBWBTElf.DI beer J. M. d. Villier. na d. Paarl ceeft

in eeD ad ...,t.Dtie bnnil dat .., op d.D Paarl·
lOb.n herl 16 achapea ajjD prond.D. De
eia"'" pli." •• Iab tot been te nod ...

VOOR c1ele'ferio, .aD .teoDkool word'D door
d.n hoofdmapailDfD_ter 'IQ d. pu.erue·
mente lpoonrlllll tea jen """'lIreI. Zii be·
treft Zuid AfrlkaaDIDIM .Ioo,akool.-Zi. ad·
.,.rtenlie.

Oroote JUrk. -- '.MOI'It.O&. 10 i~:JBol.
laadloh). '.... middap, teD "1111 11ft (Ho lOb,.
eIt A I 8te1*l.r, 'D 'V'foncU, ten 7 are (En.
,raIaoIa). eIt. J. P. "D Beerden. ZoDdqwehool
ten 2"SO D.m.

ZeepaDi.-·.Ko ...... teD 10 ure,eD 'u'lODclt,
tea 7 are, da. J A Malh.rbe (Ooadini).
PIpeadorp. -- '11I0I'J0DI'. ~ 10 are, .11

'uYODda, t.D 7 are, da. D. Beer.
Haitlarad.--3·30 ure D.m.• da. Z J de Beer.
1Iarao'Iemru~-'.IloI'J.DI, ~. 10 ur.,

.D ·ut'ODda. toD 7 01'1. eIt F X Boome.
Boaebeai.. - '.lIorpna, ten 10 ore, en

'. a'lOllda, teD 7 lire. ....... Knobel.
lJ.". JUrk, Bn.tru'--'11Iorpua, II·SO.

.. ' .. 'IOIICIe, T aar. da. J B AlbertiiD W.I·
liDrtoD)
Bed. o..f. Kerk, Bailealtantatru .... L-

EIllf!l8che dietulea. '.lIorpu, l()oSO al'l.
n •noude. 7 11ft. ""rw. IranclidUt H J
Pieaaer. BA

N.B.-Biduur ellt'D WOIIIIIdaproad t.D
ball""t are.
k 8t4pbeaI-'. KOIpIII, "10. eo ',a'lODclt

7 aar. dl 11 0 BOtISa.
B..... Ua"" ~ 8VaDdairut.-·. Kor·

.... l()OlO are (Bonandenh) .... 'u'lOllda,
6'30 aar (....... ), dr. ZaIta. Zond ..... boel
... lJ are. Séa.diiainiiDdilMt, .... ~
Altraf.'-WoocItiook LII*benabe Zeal. •1Choo·1..!- 3 are, ... 'I a'lOllda, ~D 7 are
(E...-). da. Aatrap. .

B.OadeboecIa.-'aJIorIena. l()O30. ID 'n'lOllCla,
T aar. da. IIarobaad.

aro...panl-'.1Iorpna, H~ (Hollaadleh).
11'l~ (BrIplIIDh). '•• moelt, 7 are (Eaplach)
da. .n J lIrimirier. JU, BO. ZoadajpIIobool
tea 311ftn.m.
Zaid·A.fributaob O_icht, Lanptrut.--

'1~ .... 10 are. III 'u'lOllda, 6'30. "rw.
A.! ~e_p~.z-I1DPerk, Woodstock. - , Morg ... _
' •• 'IODcIt, eerw. De ViUien

BheIIner ZendUacIt.... &-kaat -'.lIor·
~ "30, ... ' .. ".,ncIt, .·lIO eerw 1Jre1er.

Vrij. Prot.taataobe Kerk, Hoatanat.--
A-..oaddienatd .... 7 are, ondenrerp:--
"T~. W~k of K_ iD uaiuDli Koraltty with
Relitrion. ...... B. Balmforth.

W"jjDbe'lf.-', JIOrPae, \ea 10'30 11ft (Hol.
Iaradach), 011 ''''IOIIiJa, &30 DH, de. --
~ - 'llIcqae (B011aacltah), ea

·.~~lKh), dl. G 'IQ LiDPa.
IJIorteaa, tea 1()o30 are, eer ...

Virion.

De mocIerataar der Ned. Geref. K.rk been
Zondatr. 26 d...... bepuld ~I d.. .,an 'ferool·
moedilmg w.,..,. dell oorJotr.

Da. Boamaa;~'I1UI Pre\oria, die _011 _t da.
MemIII. 'fill JobaDu.barg, bet Prwbyteri·
~ oonc:ilie te Chicaao. V..reeailld. Sater.
'fill Noord A~k .. bjjwooacle. Ï8 Dooderdas
_t de Noor iD Zaid·Alrika tennokeerd.

De be_UaiDtr .,.. dr. D. J. Je B. Man:baDd
ala leeraar der Nie ..w. K_It, Kaepetad. ui op
Vrijdap'lOlMl, 24 ct.-, p .... bebbea.

De. A. K. )(array, W_. N.W, beert be
daaltt <roor het beroep DUI' KD)'UL

VoIpM berioht an Baayailaod, ilde ecbtp-
noote 'IQ eerw. A A Loow. jr,:! weder ua laet
baWeJI. Hare laera~l' werd hopelooa p-al Ook _'fr. . UIl de paton. to
Cradock, die ~011 kraa _ aan de mSooDD, il
t...... beretaJJeode.

Riobeok Wes~ I) No.. 189'.-Da. BUIlO
maakt. ~ .... clat bij "oot bet beroep
naar M-n-i b.d bedaalrt. Dit bHluit werd
met groote bljjcltcbap en daaltbau-beid door de
,._ .. ...-, eo op d. ".,1lIe.ade taetbare
wijA gaf Iji UIl bur p't'OOl aitilruklring. Na
.Soop na deo _PadiIIIIt werd door onder·
liq Malaa, __ .... ltwud III plll_Uie,
deD leeraar eeD _ harteIOk ad ... un,.oo
_ ....... 'fU "0 bean roet £liO. Da.
B' _ltwde eie te tW dit ......DID .- L '-. ~
ftIl BIfCIe door -u-a _ylll __

.. "....,...; ...trouwde tW deu
~ 'f1III jp ach"'.1ieUe
.. _ 1 _ toi wijftad nbjja.............................

Gill( GIIEOILDI PIIITILIOIU.)fJlIlf.-Aan
diepDea di. PrePJd .. ~meD 'IQ OOIUIl·
PenCI. "D oorloa ....... ontnar'a, ~..oeten
wjl andormaal medecleelent ut"iI W4!PD. b.t
militaire oonaonobap. 0lIl paooctaukl ..... D
met bet IODden np t. hoadea. Wil kunDen niet
ua aDoD aflOD_liJk ~'IID .n daarom moet
c1_ keaDillIIriat YOIdOaO,

)[.uw ,_ I--DW hr. P_o.
eie VIWen, , paul, II eie ......
...... cIrapa'.n'IF,.. ... ~
CM ...... : _ .. ,""'" ... d eie
..... ~ lnéIr..... Bij il ._--- ....._ ... cb ' a•••• ,f hW_.....b:~.Mr"'" tW .................---.*........ JlIijI -..... -.. .~ .__.. eie ana. laIijft
....... &iipt BIlilitar ,n-. ....
::WJk I' KaJiÏ aItOiI .
i:_ •• I-Ub.)
BLOIMHor, (B.lIfO'fEa) 6 Nov. 1899.-Voor

een week pleden werd d. beer BI1I18 eD sijn
lIClhooDIOODto De Aar .ourwteenl ~ ~al.
digiDII, 100II1. ik .... te, .,ao -..mad. De b_
HeyDl kaD 100 all ik boor, niet onder ~ea
101 kO_D. Zijn lIClhooDIOODil oader £1000
bo~tocht ui~ 100 ÏI u.n IDti psegd. Dan twee
beel'lll k ... m.a te 0. Aar UIl __ ali 'fOOI'.

pnD op wel naar Kaapatod per kar met.
paarden .. a Orik_tod ODde magiatrul ODt·
'fmg order beD te l.teD erretIteweD. Om_
w..... _ andereamelatie na eeD oodoo beer
Du PI_il di. ...rk deed .1Ir .obpa .... tu ..
ICb.D De Au- 011 Bi.t SidiDr. B.l il inarir
0111 100 eeD oude tualIClben 3 wachteo te liea
'fecYoeren naar de ,enopnia. Hot il aan mji
gezegd dat bii prapPorteerd w.. 1'OOrbet bou·
d.D nD _ .... eer in 'ilD _ta... Acb! .al
II on. IaDd kloh Diet iD _ treorqpn t_taad.
-~l. ---...--IN KEltIORI.AJ[.
WWLE~ '\\'lLLEM VAN DER MERWE.

Der.flr da lI:0n is np de plaats Catbcart iD de
n.bijheid van peddie iemancl beeagepan, die
door zijn .titlea cbristel.ijken .. andel allen
aan hem bad- 'ferboDdeD. Oet.uige daarYaa
0 .•. de stoet die aaA de I&aUta eere-bliJpD
d....."am. De oudo beer Willem 'f1ID der
Me,...., beeft in sijn leven. en 'IOOI'aI m zijn
1a.ag) en smartCIIijk lijdpu aan de lt_br, go>-
toond .. at de genade VaJI JezWi Cbristue 'Ier-
mag. Geboren op 29 Juni, 1816, _ hlj
m..t zijne nu treurende gade tot ut hun beider
8~.te "'ftusjaar geko_. Drie--eD>ll!llUg ja-
ren Imdden zij .et ..~ in de gehak-
ki~t8 echt ....."biDteDi. doorgebracht. De laat--
,te derti ..n jaren ..."" bij met blindheid g...
.llll(en, maar nooit-zelf. m zijD bittfttrt lij-
deD. toeD hij dag en nacht nl!. pijn gen
rust kroog,_ooit .. erd er _ Idacbt nl!.

zijne lippt'n gehoord. Immer... bet:
lO Mijn Heiland beeft zijn heilig bloed 1'001'
mij geplengd. kan ik niet _ beetje pijo
voor Item ~D ~" Het. lijden de_ te-
jl:pn~ tijds 11'118 'I0OI' hem niet ta
...-rdetlren bij de heerlijkheid die hem 1I'&Cbt--
h. "n .. aamaar hij _ 'nlrig .,~.
Toon hem eindelijk np 1 NO'Iember 1aatstIe--
ru.n sijn 'll"t'llllCb.. erd .,ervuJd om ODtboadeaa
... 1 met Chri..tm te zijn, bad hij ,....u sijne
ki"d ...kind ..ren tot iD 't 'tierde gelid mogen
Zi..D. Hun aUeD, ook in de TralUITaaI ea
plders. I•• t llij 't .oor~ 1'l1li eeD wareo
chmten Da.

~~~~~

4 _
.. -~

De IIlaaDdelijbctbe veqpderiAg 1'1ul den
PUl'IeCbea lIIdeOlirIPraad werd gl!bondea op
W__" -... toeD t.... oordig ......
~ :-De beereu W. R. Piers, c.c. ('foor·
atter). A. B. de Villien, P. J. Jle,tHf, \lot-
~, ~, Kriel, Mo.Iaa, "" de JIeOI'eta.
nr.7==-~ phoudea np Dinadag,

~-w-oórdig tru.: -Rudaledell J. 1. de!~ (bara"""""). J. H. ~rr, J. H...._t. G. P..;step, J. F. PIail1iIl8, N. J.
.BoIraoIa .... ~ de V~1ien, J. 8 ,
8Mpb. MUuaaár.I'. H. Betiel ea B. L. ~_
near. \

8TIL4T COMKlS8lE.
n.. ~ rapporteerde dat Jut ge--

_... werd eie l!ae'd .~ .et _ IIioaw
bW te "---,,
Ja ... bei ~ ..... Fuia ..... dera

..... O. T. <de VJlIien. __ , heelt de CSOIII-

.... gbaaadeId.' De fijne puis elclear .au
tGt. grOOl 'IOOrdeel 'f1D den raad zijD.

Het 'IJIl dera heer P. J. ManW
.,oor het _ boata pijp 09'er de
..... te PIat&lip ta .. OnIeaa ~, 011.
eier -roonraarde ~ hij ta eeiPD tijd die,
op .,enoek 'IQ deo. raad. .u moetea ........
WijCIera. '.
o..treat deD eiaob vllsl deo heet' F. J.

Hup ca ~ "epaa het bre-
• nl!. &IJl' "*' bij _ hoop gruis m de
strut, "-'boa..d. de OOIDIIIÏa&todat de raad
Diet .,..... tw~jlt voor bet oagelult "".
Bealot. £2 a.. aaA deo. heer P. Roux

'fOOI' haIK "111 P4:buia ta betalen. .
~ "lUl deo. beer 8. Lery oia .er-

Plaat.SiDS . 'IlIII _ aloot-brug bij sijn .D-
:!::.:l~en Ime~D, nrd door d. COIDJIIlWe

..-~ £2 '131. 4d. (Jakoef du Toit).

.. tI 61. ~. (~ Importatioa Co.),
1I'erden ~

De heeren G. P, Steyn en H. L. Mi.aaaar
warden UItgesteld, een paar acbtartaigeD ta
beatellea ea het otade op de t-te wijze 'IQ
de b.MI te zette.;
:s..tot.. de d~ bij bet. eigeo.dom "'D de

beereu H. L. ~ en J. D. Krige ta
tat.. aitetraten.

Bet rapport .. e~, op VOOl'lltet VaD d.. hr.
Darr,~

FINANCICN BN POLITIE.
De _ret&ria raj.porteerde, dat de ink_-

at... Iedert de u.,tetgeboudeae verpderiDg
u63 lila. 6d., en Ge ui~ve £~ lae. 3d.
wu, lat.de een ~ traldo ,VIUl £169 b. 2d.

De ~_ter maakte bekend dat de
ucht--potiu. thana la ....mag il.

. 8..p.ARI8.
Brief gele_ vul deo auperinteadoat vaa

~erkeo, ~ <ml ... rboogiag V.D
eelaria, daar de tefIea .. oordige betaling zeer
lGbn.P is MI bij 'féel .. erk gI'Iltis moet 'fer-
richt..l.

N.... de ...atar O9IDmiaaie 'fe1"l..ezeD.
KI.ACHTE.

De '-r W. A.; Elliott klaagde (Wer de
munoigbeid ....... de' sloot dicht bij de .Bank
vau Afrika. en ~ om de dadelijke aan-
dacht van den raad. III d_ zaak.

N.... de atnat llÓIIIIIIÏ8eÏe verwezen.
WATER.

De heer A. L~uizen IIChreef omtreat
zijns 1I'&terbelaatiag. Hij p,.,._teerde £ 1
I6tr. &all deo _nrtu'ia voor 100 P.IIODa .....
tar, doch 1aatAJ~lDd ... eiprde liet pld
t. oatnlli'" ,
0- lINk ..erd par de straat collUllÏlloie

De. MCret.aria ~. dat ..r _ ba-
laII8 -tau £st) 4&. Oef. in bend.... """ .

HEBMAN-VLEE8CBBAl\K PAD.
De '-r :aoo,._ .. de, dat _ver g.....,.....

reerd dit pad m goede orde 'lI'lIII, hebbende
de lutate "'PD """ daartoe IJ"hoIpea.

De "eer De Villien atelde voor: dit pad te
..Dit.. BOOIaag • aag gewerkt .. erd.
De beer VIOtmaa -Weerde.
De beer MaIaa, g~eerd door deo br.

Kriel, stelde 1'OOr: de saak m banden VaD

dou beer Booy_ te !&tal, dur de .oItooÏiD{(
nl!. d_ weg c.der &ijD beheer .. a•.
Lu~d .,oontel. .. erd &aageDOlD"D.

OUDE LOOP .
BeU-e4eruie _ kl.acbte VIlU deu b.,.,.. Gvo

ala IICMI het ..&tef' zijn. eigendom t-cbadiiteit
selde de aecretaris dat de kiatl;er gedo[ve~
had a1.. ear vroeger t'eIl loop van .... ter eo
eeu "-toe" gat W"". ],\ad..t de grond op
geDoelluIe plaat.. be .. erkt """, zijD de regeru
gekomen en bet .... ter beeft zijn oaden loop
ge_en, ell. alzoo werd de Vel'llpoeling ver.
oorzaakt.

Den 8eCr&taris ...erd geta..l d .. u boor G ,",
te schrij'fen, dat de raad ..ieh niet met il"
saak kOII inlaten.

HEKKE]'\.
Een circulBiJ-e van deu raad VBU Peddie

.. erd gelezeD, vragende om medo .....rking van
dezen raad met betrekkiug tot bet daantd--
len "aD bekkeD op hoofd .. egen. De Peddi ..
raad is t.oa ~te van ...... wet dat h8lljl;'
hekkeD, zWlUUende naar beide zijden moet.>u
gebezigd .. orden; dat de radea nu:.,bt zul·
len bebbeD de plaal8 voor hekkeD .... te
.. ijzen en dat aan beide zijden der bekken
~D voor rijtuigen eeae verplicbting zaUI'n
aJU.

Het .. erd besloten met deo POOdiesche
raad .......en te gaan iD deze zaak.

BRANDZIEKTE- WET.
De YOOrzitter l!Oide, dat iemand uit dell

raad _t aaagewtaid -.orden OlD op bet
Brarul&iell:te "omité te lI@;eeren.

~ eelle ~ Vlldl den beer De Villi..n,
leide de IIlIIfP&traat, dat bij de kieziDjl; van
inspektaurs op Dinsdag om een baUot..'lj1;e
door de b_rea Christ. Brie ... ('n Jaa Ek·
steen, gevraagd ...erd, dllar zij togooov ..r de
beeren Jac.. Louw en een ander uilt;e'l'llllell
sijD. De elektie werd bepould voor den
U.ten d......r, .. aDIleer d"!l;enflll di.. 100 of
meer ocb.tt.poo hebben mog... ~t.emmN1. Er
..uilen steaJplaal8en te Wellington, Groen·
berg, Paardenberg en n de Paarl zijD.

Up vool'lltel De Tillier '·lotmlltl en met. d~
.tem VBD df'D voorzitter erd de beer BooY·
sen gekozen den raad te vertegeawoordigeD.

GELDELLJKE ZAKEN.
Op .oonte! van den heer Halau bleef een

.mot.. door bem ingudiend bet.reBende geld&-
lijke zakea oventaan tot de ..elgeDde verga.
dering.
op VOOl'!!tel van dton heer VJotman ...erd

d..n IMlCret.Jris g..llUIt oell .peciflce..rde rok,··
ning ..au uitgavon en mkomJtIlen voor 't .011 ..
jaar, vaD .JaDuari tot .Jllnnari, te gev811 op'
dat de raatI er volgeu. kon haadeloo in Yer·
baad met de motie van den heer Malaa.

JACHT·WEr.
Brief gelezen 'fIU1 den oader_etaria 'fU

landbou ..., vrageod. om de opim.. .. n den
raad met betreklting tot de dnitiag der
jacbt.

De beer De Villien JDAdte .... dat hij
den aeeretaria ftD landbou" _ de zaak
glltlprokeD b.d, toon Iaat...~de - beID
zeide dat aaJI de Kaap nOR nietA OIltvaD&eu
..erd omtr.nt bet beelnit om de jar!tt voor
drie j_ te sluiten.

De oecretaris zelde dat hij .......... t...... ...&-
ken geledeD bet beotlnit opg~en heeft.

De boer De Villien zt<idp. dat bet gou-
vernemeDt niet ~ d..nkpn dat zij kmde-
ren of apen ...aren OlD moo.. tI' .pe100. Bet.
rou niet ndtt ....0 tegenol'Pr de jachten m·
dien de adverteDtie wederom al. 'f'I'OtlgOl' ID
de bladeD zou verschijnen, nadat liconti ...
ui~eaomeD sijn. Hij hoopte dat de aecre-
tans dadelijk eD voor de t ...·~e maal ...... k
... n deze zaait rou malteD.

HU~DEl\·BELAST1:>\G.
N" diJtcu...ie .. erd healoteo dat de boodeu·

belaating opgebena blij,.. eD lalden 1'OOr
bot invorderen. der gelden gevraagd word".

BRl"GGES.
De beeren Kriel. Retief en Vlotman had·

den elk ieb te zeggen omtrent den slechten
toestand YWl b~eo en dachten dat dp z0-

mer de ~ tijd .. as die lf' r...,..:r.--en.
De """retaria: lit zit ook nog met Ladv

Gr..,.-brll!1; in mijn ma"ll. (Gelacb.) H':t
rapport vu een ingenieul ,,·ss oaguu.tig om·
tl't!flt deze b~.

Dpn secretan. .... erd )t .. u.~t Iwt ~vera,·
meot omtl't'ut deee .......k t .. ..,brij""n.

TR.\M spoou,nx •.
Brief gelezen van d"n h....r D. J. A. van

der Spuy al. trw;tee vali bet tnom spoorweg
Naar de &that oommUo8ie venrezen voor SYDdikaat. overeenkom"nde m..t den brief aan

rapport. d..n stadsraad gewild .....
TRAMWEQ SYNIJlJ[AAT. De be..r Vao der Spuy vencbeen np de

, vergadering, en maakte melding 'IlIII den
De -ruIgeode brief .. erd voorgelegd: _ briel reeds dea. .tadBraad gezoru:lea. Het

Mijne heérell t syadik:a.at gewillig llf'II !tOlD geld.! ta de·
Ik ben gebYt ~t bet PaatLOCbe elektri- ponee-ren. eene lIUl&IId aadat. de akte -

aehe traDnreg ~t, dat elle rechtea.. gepuoeerd zijD, .. elke !IOIJI verbeurd Iron ....
~ VlD bet· 'nIl'ige Paartaobe tnm- lt1aard 'II'Ol"dea in dien de spoon.eg niet. go>-
weg lJIIdiltUt ~ overgenomea., bij __ legd ...erd. De oude akte maa~ ocilt --
raad lI&DlIOek te ~ om _ grOOteadeeIa si~ eeD tram buiteo stooJultracbt te "er·
IfelijkataDdig k_~ a1s &aagepan np deD JEea, doch de bedeeliag ...... toeo paarden te
12de1l Mei, 1894, tqucheu dell raad 00 .ij, beaigen. Thans..-iJde bot Hyndik:ut 'IOO~
als truatee \'&Il W ~ta paariache tram- 0ÏIIfIi malteD -mor elektriaob.. lmocllt. alsook
.. eg ~j ). op ~ nij verliohtia," nD bet dorp, d..ar ...... tnun .. ell:
belangrijk. paDt.. het ~ere ltoatrUt op aiohr.elven niet betalen rou. De .njdl.<!
getriilliad moetell wordea. WiJ .teIlen OIlS der .poor - gelijk di.. Ikr tn.oiDJiporen zijn,
bij'lciorbeeld YOOI' tot ~ere Ditp'lea __ eIijk: 3 voet li duim.
te gaaa _ eeD u-.. ...eg MD ta ... door 0.. heer B ..tiel dacht dat .It· br;"f al.. Dot,·
ele1ttriacbe kracht ~ea; 811 gelijk Iórr. Iikatie Iron ............. eu .mrd ..n em hij 00
in later JIaI blij1teo.. "telleD wij OIlS .- .met 'fOIgeBde 'l6rgadering ..r ("'rf te beoJuitfln.
de werking 1'IUI c11l# t.... W1lg te 'IeI'biadea De beer Van d .... Spuy"'''''' op ru. .....,...J
bet 1'el'llCbal... .,1Ul' ele1ttrillCllie ltncltt 1'OOr .die de saak vereiHCbte. }r~t .yudika&t wu
rerlichtiag en _dere doohirrll_. W_ Diet .-geven de kosfe van .oene .peciaJe "pr·
..ij met D"en raad' Diet onftMIiromea..teI. gtidering te twtalen.
lea 'fi"ij OOI verder 1'OOr liet puielaeDt te De beer VlotnJan dacbt da t de P."rlschp
'fenoeiteD u .. " m~paliteit te mach~n .traten aiet ..-ijd genoeg waren voor ....n tram·
.,t!t'leagiagen eD t~ t,ot. de ._g_' ...-.;(.
de route« toe te staan.. geli'k gelmaikelijk i. fie heef' Yan der Spny zt<idp. da I 1.it! l'Pe'J.
m alle tram .. eg biUe. f'~1!11 zijn ook r..eht lulddeu vf'm"ll!('n voor ''''0 tram ..."".
'IOOrioopig gl!tro«en. tea ~ 1fU.r'IIUI ik maar de tijd bepaald "oor het bou ...."" "1'TaJl
U 'fe,._keD lDoot 0lIl een derK8lijk kontralrt, ...a.. ..e ....treken en 00 wet ......-vl.lI..n ..n bt't
&ou na mogoi.ijk, ala. dat tUSSCheri u .. eo raad wae daarom dat er op Dieu..- .,.1l.ZOcl; ~edaan
en mil jl:etroletl iD J~. met t...tn.kkiag tot .....rd.
..I..lttriacbe vedichtÏIIg d..r stad. Zoodnr. de F...·"" commi",i.. w"rd aall;!,·.t •.ld 0111 tU('!

toestemmillj( ",u ¥en raad 'I'('rkregeo Ill, tI..u h....r Yall der Spuy un-r d,·7.'· 7.aak t··
zuil_ oDr..nrijld .tappen genomea .. orden han .... 'PII. nuruelijk: .I.. I....,rl'u W. R PWr._I bill door hot parlement fl:f'pa_rd t.. (\"ooraittprl. A. ft. <lp '\'iIli.· .... D. G. llalao.
kri~eo bij zijn .,.'rst1'algeade zitting om <lpn P. J. R ..li..f eU ti.. _·n-tnri,.
ww1eg eD ...sploit&tie te maebt4t ..n ....11 dPII O:>\TlJDlG.
voorgestelden tnua .. eg eo het. 1'er.cbalfeD van FÁ'o IiChrijven, oodcrtfot>ke,,,I door ""n rijf-
eLeld.riscbe Iaacltt yoor ..,rlichtinjt eu ander.. tigtal in..-oncrs t~ Soordf'T Paarl, "'P1'II ~el....
.doeleinden. Wij :sijn bet'eid binnen eeu zeD. object.eerende tegpD b..t t_t4Iau YBn
lIIaIUld Da het ,..._,-en Tall zoodeaige akte nachtelijke voorrf>Cbten ....D de been!o WPint-
door de wetgevmg, lODder .. erketijk _. robb Broo., draalc bandel.aa ...., door.n-
'fi"ijaigiagea eeu.. recLilijke _ Keidá bij _ell t.ball~ eeD ,...utie ter teeIt ..-aiug 1I'Ofdt rand-
raad te .,_.,_.' welke -rerbeurd .., zijD. gaoudea. . _/'/
ia geql de aade~ niet 1IeIaootIijk uit- De vvcrrattet' BII!tlU> UIl dat d.. aalt hij
pftord ia hUtaeII 0'Ie~ tijd. .,_ liceIIt.ie-hof thuh w..-t, dat eerst iD
Dur de _t fGnUliteitea • __ t Maan.u g;ebOUCIen wordea.

__ geapeciheerile ~ al Mt ~ wen! .. lIÏtItta ÏII de uak ge-
...,_., .,. "'iftll W .....

! ..,.

'f__ •

GEBOUWEN El\ BOOMEN .
De beer M. C. V.:Weiu deed aan.zock twee

hllÏlleD. 'folgeoa ~ ingediead, op 't boek
Tall .IJreda,. en ~bo-stnIteD to mogen
bou ....

Naar de stnat CQmmiaaie v __ •

Aaazoek 'fill d... beer' H. O•• '. Enslin OlD
t..ee boomea ait te: halon .... rd ook DIIar ;Je
ztnat 00IIUDÏaIIie ntw-.

Aauoelt na: den ~ G. J. JoIalherbe een
lteeoo.,en ait te braáadea, .. erd DII&I' de oom·
miaaie .,.n alpmeeale besigbeicl 'lerw_.

_GAT.
De beer J. 'fall Z,notea """'8 de ....adacbt

1'l1li deu raad, bet-releade _ gat nabij &ijn
eipadom, al .. ...,. de 'ferzameling v..... .. ..
ter, eo., een ~ .tank 1'eroorzaaltt.

INGtNlEUR .
De atada· illgeaie,r rapportaerde, dst ...

ai." jegens .tn~ voor de laatate dne
..*en ala .,oIgt ..... -Eerste ..eelt, £21 Se.
3d.; t .. eed., £22 lfja. M.; derde, £19 191.
lel. .

GEZQ.'mBElD.
De gezondheida - ina~r rapporteerde.

dat alle IdaebteD VIUl monigheid 'ferbolpt'D
.. wen. Hij bad drie olacbtplaat8eD onder·
wobt en vond alIeQ iD goede orde. Zijne
inatnaot.iea omtl'ellt ll'VerbeYOlkiag ...erdea aa-
ge'folgd. Eén geyal ., ..... Iroort.. .. erd bij hem
aangegeven. •

ICHA.DEVEDGoEDING .
De heereu. ZiDunefJDID en Co. ""breel door

hun ageDt, den beer D. J. A. vaa der Spuy,
£~ als lICbade'f.qoeding eischende, daar
... tar vloeiende doo; eeD pijp O'Ier de straat
bij bet eigendom tan den beer Myburgb.
t:~o ""bade 1&11 hunne grondeo beeft ge-



,

AFRIKAANDER BOND.
HARTEBEJfB'I']OlliL·

Buitalle1l'OD. ~ geboude op
26 October, 1899.
Tepuroordig 24 !.den. ~
Notul .. ga- goedgekeurd eD •
B" d be.baDdeliDg...... d. nota la WduiJ!u; da~ de ~d. oP. 't .......

aIag TIUl het aid . Diet lA afge-
handeld -...rop bet faadalid al bet geAIde
h""""'l'i Yat goedwillig "cd a&Ilg_'"
De kolle.kteura TOOI' regiatrati .. Jro.ten CJnII'O

bsadigen h..t o~de geld.' .. blijft.
Het aangestelde plak.ken - comlJll8U.

aa~';"'ntel W. nil Wijk-P. J. J. Pieaur:
eeD motie na dank ea nrtroUW'llll iD d.
aIdcelingsraadleden Tan d_ wijk.
Aangenomen.
Algemeene verlriMing nil '_tuunledeu.
Met geelotene atembriefjee werd de ~

A. J. van Wijk, A..IOOIl, ala TOOnitt...r; de
beer J. H. Pit!llA&Z'jr., 1«lJ'et&ria; tot Tit»-
TOOrzitter BIl ~, de bMren J., G.
Hngo en G. J. n.n Wijk.
Wijkabeetul11'llleden. - Met Toorzitter ..

secretaris, J. J. Brink. W. VaD Wijk, P. J.
J. Pienaar ell J. A. PiBIlaa:r.
De heereD W. VIllI WiJl< ell G. J. VIllI Wi~

.. erden beaoemd ala auditeunn.
De vergadering .. erd gesloten met gebed

door dell Toonitt..r.
J. H. PIENAAR,

8ecr9t&ria .

CAL\P.o.'lA.-TAK VOOR HANTAM. No. 2

Notnlen """,er vergadering. gebouden te
Calvinia. op :.ll00tober. 1899.
De v~ering .. erd door dell Toorzitter

met gebed geopend, en daarop "erdtm de co-
tulen d... vorige vergadering gelezen f '1 goed-
gekeurd.

Het Toigende ..oorstel "erd nu door de
heeren J. N. Mool.ma.n en J. G. L. StrauM
ingele ..erd, en unaniem aangenomen. uI.:-
"Deze vergadering betreurt met diep med ..
lijden bet afsterven 'I'llI1 de ecbtgenoote vlUl

deo heer J. A. Loubeer. OIWm geacbteD
Bondabroeder , en hoopt dat de Heer bem
mog.. .tenen eri troosten iD bet oubentel-
baar verlies."
Besloten werd een poblieke vergadering te

houden te Calvinia, op Zate~ " No",:em-
ber , 's namiddsgs te 3 ure. ten einde petitJee
te doen teekenoo om vrede tnasch8ll Engë-
land en TnuuT&&l.

De voorzitter fl,af kennis, dat op de eerst-
volgende ..el'fl,adering de t "ee ja.arli)<8cb€
..erlriezing VIllI bestnnrsledee zal plaats VUl-

den. en verzocht a.lle leden dan tegen"oordijl:
w sijn.

Besloten .. erd de ..olgende ..erga.dering te
houden ten huize VM den heer I. B. .-a.n
•Wijk. op Woensdag, den 6den Deoember
e.k.

De ,.er!l:ade~ werd door den beer C. A.
van der ~erw" met p;eboo gesloten. en na
bedanlring a.a.n den heer J. M. Moolma.n en

. zijn echtgenoote voor hua ont.h&a.l gmg men
naar huis.

J. G. L. STRAUSS.
Secretario .

DISTRICT BEAt70RT WEST. - GOUPH
So. 4 TAK.

Door omstandigbeden verhinderd zijnde,
hebben ,.jj eeue ve'fl.adering ~ehoudtm te
Rietfontein. instede van te· Beckaplaat... op
20 September, 1800.

De hoor F. W. Odendaal ....erd tijdelijk
aangesteld w voorzitter wegens afwezigheid
des voorzitten.

Daarop we rd de ""'fl.adering met gebed g.-
opend door den voorzitter.

Er waren vijf leden tegen .. oordig en één
nieu w lid teekende in.

Toen werd er eene commissie aangesteld
door den heer F. W. Odendaal om een peti-
tie op te trekken en te rien om de 1&lI~ g.-
vraagde post te varkrijgen. de comm""" .. te
bestaan nit de hooren L. JacoL8, D. S.. an ..
poel en B. Burger.

De zaken omtr ..nt het pad warden oTerge-
laten tot de volgende vergadering. omdat de
heer L. Jacob •. die er onderzoek naar moest
doen. niet t,,!!..nwoordig ...as.

De heer F. W. Odendaal deed a.a.nz.oek om
een tweed ..n tak te stichu.n in Gouph na.
4. maar tie aan .....~n het niet aJlen eens
met hem zijnde, werd de besprek~ verder
uitgeeu.ld tot de volgende vergadering, die
fl,ehouden zal worden te Ri ..tfontein. op den
tweeden Woensd"l( in Decemb.-r e.k.

De v8lfl,adering .Ioot daarop met gebed
door deo heer .\: Pienaar.

C. J. VISSER.
Secr ..taris.

ALUA:-IIE.

un al!l;pmf'ene vergadering van den Afri-
kaander Bond en Boer"n-vereeni!QDg van tak
no. 2. gehouden te Fontein8ldoof. ten hu;"'...
van dan he<>rJ. H. Erasmus. op den 18den
October. 18!I9.
Omtrent n"1l:entien leden waren tegen-

woordig.
Na open~ met fl.8bed, beette de voor-

zitter da I"den hartelijk welkom. en zeide
dat hij blij ....as om U. rien dat er .-andaag
ook een goede opkom.t "88.

Daarna werden d" notulen der vo~e ver-
gadering gelezen welke goOO!(ekeurd en ge-
teekend .. erden .

De beer M. V!yl der \'"enwr t""kende iD
alA lid ..

\'"oorge8te1d door den h....r D. B. Era..mu.s.
!(eaecondeerd door den heer J. J. TM d~
Venter' dat .. ij eene commiMie &&nBteilen
om de oude leden te 'I'l'&j1;en.die ni&t meer
opkomen naar onze ..ergadering. em. die niet
meer hunne inteekenings-gelden opbet&l.en.
wat huu plan nu is. en of zij niet meer met
on. willen samen ....erken. en zij dan liever
van de lijst moeten geschnlpt ....orden.

Als commi.osie werden aangesteld de h. h.
J. H. Erasmus. J. J. V&ll de Venter en W.
Boscb.

De hoorem. .J. H. Era.mus en W. van der
Vijver !(even toen ",,"lag aangaande den weg
dien de heer D. Niemand !(emaakt heeft.

\'"oorge8teld door den heer J. .J. van der
Venter. gesecondeurd door den beer J. H.
Delport, P.wou: clat de commissie UI t._
fl,elaten orden den heer D. Niemand eea
brief te g "u dat .ij het pad fl.Oedl<eurt.
Voorgesteld door den he... J. J. nn der

Venter, !(esecoudeerd door den heer W.
Boseh: dat onze ..ergadering elk.. drie maao-
den aal gehonden worden instede Tan elke
twee m......den.

Algemoon a.a.ngeuomen.
AI. commiMie ..."rden aangeoteld de beeren

J. H. Erlll<mu.., .1. H. Delport en W. Boech.
om de nieu .. e hui.houd ..liJl<e NlfI:e18 op te
trekken en bij de ..olgende vergadering voor
te lezen.

Voo!(""tel d door den heer .J. J. "VIUI der
V..0u.r. g... ..oondeerd door den beer P. De!-
port : dat delijst ,.,.) vernJl8ll die o~
richt ...... Toor het ~trati ....fonda.

De beer .J. G. Roux bo.dan.kte ala lid ....n
dezen tak.

D.. ""1!Zende ver,radering werd t<>NI bepaald
bij den heer J. H. Delport. te Rooiplaat..
op den 13d~n ~' ..mber, 1899.

"Sa een da.n.kb.-tniging aan dell heer ....
mej. Era..""'"8. w.rd de ~ergadering met dank-
fl.8bOO geslat en .

~ .. aftoop "an ,I.. vergadering ging mea
over tot hpt d"hat

DI' h....r S D"Iport .. "" voor de landa-
b.-I""tia,:: d" h•..,r .T. H. J)el~eerde ala
opponent."a een.. deelnelUlll!!: van' een paar men-
d..u giUfl. men OTer tot .temmen; 16 stem-
den er voor en 3 eT tegen.
Onderwl'rp voor 't aaruot. debat: "Welk

iJJ bet gevu.rlijbte, een openbare Tij&nd ol
een geheim.. ..ijand , ..
H ... an der Vijver ..oor openbare rijaDd;

D. Delport ..oor geheime rijand.
Daarna ging de Tergadering aite..

. W. A. BOSCH........
'tt", O('D GELOOF. -De ou~ geIDOf-

den dat rh ..umatiek bet "erk .... VIllI _

duivel in den meaach. Iedereen die _ .....
val bad Ta.n heupjicht, VIllI Oll~

rheumatiE-k. zal er mee iDSt.emm.ea. dat a.
kWUI duiTelscb gtm~ ja Olll dit plooi te
..arklaren. Het is nOOIt be.....m dat a..m-
berlaiD'l Pijn Balsem de demOB_ _ uit>-
werpen. 'maar bet al theum&tiek geIIftM. en
honderd.. dngea ~ Tall de ~
heid Tall ct.. nrk.I.ariJag. .FÁIl _--wag
..ariicht de pijD ea de meIle vertichtiag die
het ~ bnqt • an- da

.. WaaN. 'h koop bij tDe 'IriabI.áen.-r'i. P-.- _ Ol.,............. -
(.&b.)

WMeIetII ~ Zalf ....................
.,. ,... .... I.. lOd. _ potje. .

RIms. .~ftIIIC ... UIPP'D

..
De Beroemde
Imartkullcbt

Baking
Powder

Voor het bakten van het fijnste brood
koek/jlqft'ertjee, puddingI, en~

Maakt het .~I zeer licht, ImakeUJk
en gezond ..

Beste in r\tzinge-tracht. en de eenige
poeder voor 't bakken, die onaangetutdoor
Incht.verandering blijft. Blijft Y8r11Ohen
beboudt volle kracht totdat hei gebruikt
wordt.

De Royal Baking Powder van wereld-
WVdlln roem wordt enkel door de Royal
Baking Pow:lar Mu.t80happlJ van Amerika
gemaakt. Let sorgvuldig op '8 maken
naam op den omalag, om de lIubetitutie
van nagemaakte goederea te verhoeden

Royal Bating POlder lutsch.,
Ne" York, Vereenigde St., Ulerik&.

I'an 1899 .

HIERBIJ geschi t kennisgeving
dat schriftelijke pplicaties direct

geadresseerd aan en edelen den
Secretaris van La bouw te Kaap-
stad zullen wQrde ontvangen Diet
later dan Maan ag, den 20sten
Xovember U399, v or de benoeming
van Inspecteurs nder de Brand-
ziekte Wetten v r de hieronder
gemelde areas in t district.

Area Salaris per jaar.
Veldkoruetschapp £

1 en 2 200
3 en 6 200
4 en 5 200

De applicant m t duidelijk mel-
den voor welke ar hij een candi-
daat is.

J. A. v. S,

,G
Afdeeling Na.ms.kwala d.

BrudzJekte Wet lmudemeDt wetl lo, 28,
YU 1899, i

APPLICATIES VOOR ENOE-
MING VAN INSPECT URS.

KENNIS wordt hierbiJ, gegeven
dat schriftelijke appli~ties, ge-

adresseerd direct aan deD.{edele den
Secretaris voor LandbOltw, Kaap-
stad. zullen worden inghacht niet
later dan Maandag den 20sten
November, 18Y9, voor de benoeming
van inspecteurs onder de brand-
ziek~ wetten voor de ouden'er-
melde areas in deze afdeelingL

Area. Sala ris.
Veldkornetsohappen. £
(1) Springbokfontein

Onder Camies-
berg and Ko-
maggas 200

(2) Port Nolloth
en Half 8tein·
kopf ... 200

(3) Pplla and Ualf
Steinkopf 200

(4) Hardeveld and
Camiesberg ... 200
De applicant mQet duidelijk ver-

klaren voor welke area bij kandi.
daat is. .

(' ;tJt.) P. GARCIA,
Ageerend R~ident Magistraat.

Geda;<teekend te Springbokfontein,
Heden den 33sten Oct., 1899.

"1_'HE D]~I)j1IANCE."
- !" jSolide. ·gStJChenhouten ...81aapkam,r Stel, Goedgedroogd Boot

.' . Excellent - fgewerkt.
:ON8 EIGEN - 8.. 'e..

, F.·,,·'.

KENNISGEVING.

de

Q..t;~t~·~ot)s·
OD~ .'........•
lt610niale .·lDd:ustrie

en

BBANDZIlllCTB WET. AMEN.
DIKUTl'WET NO.28 VAX
1899. A,PLlCATIES VOOR
DB ·BBNO&lIlNG VAN IN-
8~lICTIUR8.

"IBNNIS wordt b, dezen g!'geven
..:\ dat achriftelijb applicaties,
direct ~ aan den edelen
.den .aecretaris 1'&11 landbouw. Kaap-
atad, .wIen worden inpw~ht nietwer dan ){aandag. den 20sten
NOTember 1899. voor de benoeming
Tan inspecteUJ'8 onder de brand-
siekte wet voor de oDdergenoemde
area 's in deZe afdeeling.

.Area: Alle veldkornetschappen
in de afd. Stellenbosch.

sa1aria per jaar £100, £24 toe-
lage voor voer.

F. W. HEROLD, -,
Resident Magistraat .

Gedagteekend te Stellenbosch.
beden, 24 Oet, 1899.

Q~O

Bericbten
t;io....ele ma,
mnc ..l,ilr naa'
M..tu m".!Jt
ech,,' il.

Ee., Hrito<
d&t!l ..atl Ora"
doel tot 'r.c
raakte n.htJ
_bt. N.,
Bri'aeb~ mscl
Britacbe z!i I,
rdoo<! en •
boe ..... nl , b
B..t b-l".

.bombard ..-cer
rea D.iet 1't"1:!

een patr -u t l
nomen.
Ge"" ... I I

jen "ier uIIge
T" L>d8.j(o

da, gellerul
dood .. door ~

De krjjgo"
Durban IAkg ..

Bertebt wo,
300 trucks na
YHT9'Ot-f van
Pretoria,

H"t bomb
IaatatJeden L>
door de boer
~ies bek-u,

Vriidag, Z.
Tencbeioleoe
.komen.

Lord 8aIiAt
geen """,md,
dulden, en dr
grondgeb'<>d •
aUe .abeo.

Ba re mlj""
pat bie belui~d
gener..al IIr lJ

D.. offici"el
loopen nu tol
dat dil Bri"""
hebben geledE
on Tolledi« te •

Algemt

Gen..ruJ M,
... ond l.I. naar

De Kruge,.,.
den .Iag "" E
aLl'8n ... n he I
kantoor .. erdei

De bericht ..
kommandant IJ
seer te"en.'rll
later g"8n ..u v"
den V q)sr.aa t.

In bet kam
2.000 Brilacbe

De spoor .. el
.....rt. door d
wwt.

Vert8llen "no
EnllPI.cbe fam
Afrika m_w.
anderen 'll D "'.
deo aicb onder
CadOi/an. een z<
... n lord Lau~:
Wood, eeD Iti ..
Itn $wee broede,

De prija vao
Il..,ht lee i••"..
gerolge 'an den

De heer Me'
M..tford lie ..."",
.,ebrnilrt ...:>rdt.
luden iD tun 718

Volgens tieD

rierin~ UIl de
to. D Yerbt Ourd

tain an tori teiU!
kaande.. die "
komen .. aren. t.
rroote opge, OD
echen eo kon I
de 'e .. pr ..ide...
rouw zon<l"n !C81
nie' d,..,r bun le
rebncbt.

De militaire
Dundee kamp ~
~olgena lIC~atllD
2 maanden lao. I
motie ven en ro
buitgemaakt. .

Volpoe eeo N
w.rden de atori
der boeren te lA
Te,..p.-.id 0.... .. I
&e he .. IeUen."

AANKm
ZaterdalJ eo Z

le'endig nit in T
aan hel dok. 0
-urliik Teroo
"'encheidene tra
Tan he' Britecbe
en Zonda,c stool
Tafelhui bi&lnen

De echepen dl
rende:-

Vrjj~. 10 de
kwarlieren en 7
Sa ......y reg1lDeat.
ai_, BA M.C .. (
amen 20 offic ......

lO NOT.-Yur
~:ra1 w...~ I"u.
2 oompajrnie R ..
teamen 32 offic"
deu.

11 No~.-.4u""
lite Bi.,blaod L
parnie ren_knD'
""iimen_taf, lw
llde ... eld OoIllP"
dllil infan !.erie. •
'f'Ili'end.. kanonne
ren, 1,704 eol<iate
Il Nov -HatlX

bataljon Royal I
all! ge_knndig.
taamea SUoffici ..,
delL'

12 NO......,...GfUC'i
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HET BEROEMDE OOCWATER.

E itN botlel bewern ...onde""" en deoce_ di. di.
pbruilr_ InlItno erkeno ... d.t hé d.t ""heele,,--beid ia. M., ~d 3L IOnd.. ~d s..-

Vn-kri)il'-' bij

HEYNES, llATHEW & 00.,
Cbeml.·.n, KaaDstad.

Stoomkool StODikool
ODJt_v_r 1000 ~OD

Tegen de laagste prijzen

TE KOOP.
R. WARNER & Co..

22, BA RRAK81'RA.A T or ,KAA.P8T AD

~

A. SPOLAN DER & CO.,
Gl,:n:STIGD .SJ JAREN

Ckronometer·, &rolog-e- eDKlokmAken
M.-.lG"" v.m..,......,~

Gouden en Zilveren Horologel ÏII
Voorraad .-Iaoudea.

DDB door tieD
.K8I~;~:der Ned. Geref. G..

meente, rrwttcbt, eo onder
tOe.iCIbt .an H8er en Ke.,. DV
PLUSI8, la ..-Ja popend. .:

.Aao.oek om c,poame bn gedaan word.~~::r.::~Q. F. Thetaa. 80riba dee

Voor behoeftigen (WaarYaD bewij. moet
worden PJ.evetd door den plaateelijkeo
Leenar) la de prij. lIechta .£20 p.a., all.
lopeloten. .Meer pgoede.ll 1*-Jen
£40 p.a.
Het ~"T, &le.." bleek dae am eeoe

IOboone plegenheid voor ouden dia hunne
lODen Daar de KU,PI'tad ter lIChool lenden,
cl beperen ~ si] onder goed. ohriaielijk
opsioht mllen etaan.

Voor verdere bij10nderheden ver~oege
lD8II Goh bij d~n b.. J. du PI_II, Rheede
ShUt, of bij d~noD(fArgetiekende.

C. J. F. rHERON,
Sor>iba des .Kerlrel'll&dll

Bureaa Sq.ut.
KaapBtad. Juni, 1899.

GEVRAAGD.
GECERTIFICEERDE onderwij-

zeres om onderricht te geven
aan vijf kinderen op een private
plaats school (door Gouvernement
ondersteund). Salaris £40 per
jaar met kost en logies. Hol-
landach en Muziek onmisbaar.

Werkzaamheden te beginnen na
December vacantie. .Aanzoeken
met getuigsohriften in te zenden
aan.

JACOB J. RUGO,
Hoeksplaats,

Victoria West Rd.
Hceksplaats,

4 November, 1899.

E KN man ...et ean l<aaI kop. mmt maer ."M
door da W..... ld. Dav i. nog hoop Y'OOI' be ....

bij Wheeler's Caplllarine gebruikt, beo
~ 'I ..... ·middel i~ ani Land; met poet,.
~.-ÁJ!"n ...n HJiYNltS, MATl'HKW

DEZB ILLU8T.lU.TIB 18 BBN

" DEFIANOE "
AFBE8LDING Vab! H~T

STEL,
Bestaande uit:-3 vt. Solide EIIcllenhouteJ). td88J'8lllraat. met Spiegel Deur; 3 vt. Solide

E88ChenhoutenWaachtate1, met maruieren blad. hoogen rug en han4doek hanger;
3 vt. Solide Elachenhouten JO~l, met Plaat Gwen Spiegel op spUlen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat _~~t goedkoopen goed huisraad VaD mN Ágft ~
koopen kan, dan de ge~ne ingnoerde ariikeleo die op dese markt worden verkocht.

Ge,U....treerd Co.ta.lovtu en Prij,~i.i,t fra7WJcJ gepo6t op a4fWra,gl.

Alle Goederen door 0D8 vervaardigd worden door de Kaapeohe Gouvernement.. Spoorwegen

o IsAAë8~r-ëo~="1~rc(~a=i
• ; •, KAAPSTAD.

TE HUUR
OF des. verlangend te koop, 10

uitstekende plaatsen uitge-
zocht in de Afdeelingen ven Her-
bert, Hay en Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steen en Kralen
en Kampen op Je Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Telegraafkantoor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
nabijbeid. Overvloed van wild.
Vogelstruizen in 't veld, dat
geschikt is voor Paarden, Struiren.
Vee, Merino ~chapen, en geiten.
De eenige reden van den verkoor,
is dat de eigenaar door s16l'hten
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.

KENNISGEVING
Brand ilie" te Geam~ndeerde Wet

No. 28 van 1899.

'ENNIS wOrdt biermede ~ve'n,
.1\ dat geaobreven applikaties te
worden gericht aan den Hoog Kdele,
den Seéretaris van Lanifbou w,
.Ktapetad, sullen ontvangen worden
niet later dan Maandag, den 20sten
November, 1899, voor den post van
Inspecteur onder de Brandziekte
Wetten voor de afdeeling Twba,;rb,
.de I' Area" behelzende al de Veld.
kornetschapllen, tegen een sálaris
van een bonderd ponden (£100)
sterling per jaar.

C. J. :aOUX,
Resident Magistraat.

R. M. Kantoor,
Tulbagh, 24 Oci. l8W .

KENNISGEVING.

O
E Ondergeteekende wenscht

aan het geëerd Pnbliek 'be-
kend te maken dat hij nog steede
bereid is ,I Boarders" in te nemen
(Jongens zoowel als :Meisjes) ook
&' Dagboardera," tE>gen billijke prij-
.an.

usr (iENA~ HEN ALJ~.(i~N
P. J. J. LOUBSCHER.

Welliugton.
1 'Mei, 1899.

KAAPSCHE GOUVERNEMENTS
SPOORWEGEN.

Malmesbnl'y-Grey's PIlS Spoor-
weg.

'fENDl!:RS worden gevraagd
voor den bouw van de Moor-

reesburg· Eendekuil (terminus) BeC-
tie van de bovengenoemde lijn.
Voor bijzonderheden zie men de
" Gouvernements Gazette" van den
13den October en volgende num-
mers, en eveneens h..t nummer van
dit blad van Zaterrlag, I~October,
Hl!.J9.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

Kautoor nu den Hoofdin!lenieur,
Kaaptltad. 12 October. 1899.

Aardappels!
INGEVOERDE POOTERS OP DB PLEK
gereed voor onmiddellijke pooting :-

per kist. uvereenkomstig kl()alileit.
FrlWllChe Early Rose. lu prach.
tige oonditie, geteri uitgezocht.
allen in kisten van ong"veer
66 tot 70 Ibs. ... &. tot 98. Gd.

Koloniale E. Rose. Duitscbe BIlluwen,
Fourballs. overMnkomstig de markt
prijzen.

Deze cijfera ~ijn AFGESLAGEN
PRIJZEN om den voorraad op te ruilDeu
en ruimte te maken voor BUTTON·.iO!
ZUIVERE. POOT AARDAPPELS, tt.
weten: B. ROSIII. B. REGBNTS, FLOUR.
BALLS, MAGNUM. DUITSeHS BLAUWBN.
SUPRSMBS. KING OF BAKLIBS, enz. (Zie
de eel'Rtvolgende uitgave van de not.eeringen
voor Gnnen, MeAl, enz.)

HET FEIT ALI,EEN dat een aard·
appel wordt Ingevoerd 18 NIETS. Wat
nODdig is. ia de invoering van venoh ••
pootlll'8 van !lui~ere hoog .. kl&11116kwaliteit,
ell het i. IN DEZE RICHTING dat de
BUTTON'S HUN NAAM HEBB~N GE-
VESTIGD Over de geheeIe wereld.

O...thoudt dat SIlttone Aardappela
met vak.kenni" zijn uitgezocht met de
hand. en dat h~t de suivel'llte poolen! zijn
die mlln met mogelijkheid kan verkrijgen,
eVRnals 't geval ut met onze ZAAI-
MIELIES.

! \ E oud~ firma van GnB.
MIJJUNG is nog te vinden te

No. 21. Simonsstraat, Johannes-
burg. en handelt als voorheen als
Markt Produoten- en Commissie
Agenten. Alle goederen sijnde
Produeten, Levende Bave, of
anderszins _n hen gezondPIl hebben
hun persoonlijk. opzicht; en e_ene
spoedige afrekenmg na verkoopmg.
GEB&. MIIJUNG staan boven allen
in spoed, orde en vlijt. .

Zendt al nwe goederen ge-
adresseerd aan Box .aóó,· Johan-
nesburg.
Tel Adr M.llBINO.

.Komen Aanloopen

HIEWDE geefik, .dA onder-
geteekende. kennis dat in de

maand September is komeD aan-
loopen op de plaats Nieuweplaa!B
Cal vinia een Iicbtbruin • meme
plard, kleine kol voor den kop
verder ori~merkt, on~e~d.
omtrent drie jaar oud. ~.

Indien de eigenaar weide. _en
advertentiegeld betaalt voor m o:p.
den zeventienden November kan hij
de merri..., terrugkrijgen. Zoo niet,
dAn zal de merrie geho'Qden worden
voor de onkosten.

W. STEENKAMP.

H. RIES & CO.,
Graan ea Potturdapp81 Baodelut's

Op.ii Londen.

KANKER.
T-

HET AesilibGeneesmiddel wordt
steedsLbevonden een onfeil-

baar middel daartegen te zijn.
Vele Nieuwe Getuigsohriften.

Adree Mn. Ai- B. VAN NIEKBRK,
r..o"eaatein, D'Ul'hau Road.

Voor Klanten VaD. Buiten en
Winkeliers.

BOGINDER'S BEROEMDB

ZWEFDSCHE STOVEN.
Verandering in Prijzen.
• ..... ,.,1.,•• YIlUZ blJ ul..... IIohlkldn-

DI..~ d brlkaD .....

Wij kunnen niet gf'l.
slagt!1l worden in PI ij-
Zt'D.

G1~.dIIJ[CJ'OJpa .. In d ......
U:PCl~·" VOO.... d. All. G~.t;eD.
BC'b)I'IJ~OD1 P.tJeHJn .D c......ottw

WOODHEAD, PLANT' & CO,
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

Geboekte £lIereD Omheinings Standaards,
• Span-posten eD YeldhetkeB.

ODS 18 verzocht nog meer van boveJll"e-
noemde artikelen in te voeren. z4t zijn van de-
zelfde hoedanigheid ala die wellte wij het vorige
\aar aanboclen.

Eveneeá8 Zwart. en Gega!vani8eer4 Draad,
Doorndraa4, en TOCMItellen voor· t' lp&JUlen van
Draad, teg~ de laagste prijzen.

BOOB&D~
Burg- .,n Castle-straten. Kaapstad.

KLEEOEaEN I KLEEDEREN !
GJD.. AA_T VOLG_._ .. A. .. T..... Z_G

PIUZR. LUG I PASSEI GKIAAIBOI&O! I
J. J.PE VII-LIERS

K~EEDERMAKER, WORCESTER.
Zendt regele vOor se1fmaatueming ~n monst.en. op MIl'9'l'8lt

pe~ poet laD ied6l' dnw !n Zuid Afri\a.

•,-
Speciaal 11'KSpeciaail Speoiaal I.-

RaiboDe's Kien luser J....
Toegerust Plet Bawbone'8 Speciale Jaoht..YisiereD en

~ op 1200 ~ Uitstekende waarde. PriJS:
( £7 108. net.

Pat.l'Ooen Tall ~ soorten en gehalten altijd in ~ .
HagetpW'8l'8D, RUU. en Bevol.,..,., YUl ~ aoort..

Krult. D,.nlamlet, Detonators. Lont en Lont Ontatekere.
t· altijd In -voorrud .

CtJii aet ler&ntt,. la&UUJ _U/g .. - JtrIIf •• ~.....
?

~

.-----------------------------

ZUID-A.r1U~8CHB
KUNLNILUKIC .A UilllD IlT

e·' CASTLE MAil- ... t"...,;noU)t ij-DB Stioomboot.a -- Lija ~VaD KaapItiad DUI' l.ODdD _ ein
uaderea Woened.atr, te , uur , ...,
Madeira ea Plymouth, te SiIlt. Hel ell
"'--iOIl UDlegende OP. de bepaalde
t.u.chent.ijdea.

NAAR ENGEl. AND.
22 NO'f.-DUNOTll.B CASTLB, Kapitein

:a.m.o..
6 n.o.-CAlU8BROOK CASTLB, :Kapitein

BobiJIMa.
00 Dea.-DUNVEGA..ol CASTLB, ~. Hay.
1Il00. ,
8 Ju.-NOIlHA'1 C'ASTLE. Kapt. ~.

TISSCUIIlil'.(fll :1 lU LM&llUd '" W'
I &A.lh> •

TINTAOBL OA.8TLII. ~. a..m., oap..-eerII..N__ .
BRAD'. 0ABl'LE, Kapt. a-, ..,.._.. JlN__ .
'UOLAN CA.S'l'LE. Kapt. Bryaa, oapr_
. IN N_ber.
G.1M'II OA8TLE. Kapt. Ward.D. 0.....-e n-ber.
PEIOIBOD CABTLB, Kapt. Manhall, 0....

a-- Il n-ber.
• lACt te ~ UD _ niet tie Plymoutla.
v_ V~ of puaap doe _ ... ~ __

ua de Jtantoru TU de <Aatht 8toom,*"
M•• teoIuIppij, AddwIeyttrut.

vaao. ZdJ_
ICINIBIUJJU .IIAlLDjJI:N,~I- .
UI lal B!OODOOfIIll T8CJUPJ' r

'.... __ -TI.

Gednb _ ~ •• _ ~
i M lt t nii _ 'fIII*W IIc.., ~ _ , Jaoek -
.... _ Ww'. ".. Irt f
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A.STWOORV
Gravestrut, Kaap!ltad,

10 No.ember 1899
lIlunheer, -[k b'n verzocbt door sir Red.era

Bulldr de gener.al opperbevelbebber der trae
pen ID Zald'Afnka om de ont ..ang.t te erken. OP 30 OCTOBER 1899.
oen nn uw bnef nn 9 Nov"mbet- 1899 Het De Natal W".hI&. geeft een aMr goede be-
·PUt sir a...t ..en Buller dat gU gebmderd "Ut acbrO"lng ..an dezen alag, die ....n !eer fIrD1ILJgen
II ...orden, m"8J" bJ) kan de overtredlog der etl aard mOdt ge ......,.t zIJn Uit dat blad Demen
qu(jtte, ...aaro.er gIJ klaait, DIet erkennen GeJ'D wu bet v...lgende o....r·-
btlvelbebber kan de parole g" ....D, of mac'bt alt Oe dag brak lalat un toen de Brit.che
oefenen o.er de ..~iltge bewanng v.a een ge boofdkolonne &lch vereenigde ond ..r eea hoogen
..aogtoe b'lIten de gren ... n van zun be ..el Door rand langa den "er, die op eeD dlat&Dtie ....0
de bandelwUH der Repobhkelllscbe macbt, la 2t mul bet hoeren centmm beltreeIt. De
bet kommando van g~uerul Wblte thans be arullene .... reeda un de voonOd. en .... om
perkt tot Ladysalltb en de geD.raal komm.n kw&rt over YUf eeD t .. eegencbt m'!t 't geachat
doerende ID Natal b.d bel volkomenate recbt ... n den vij.nd begOlIDen.
om .nlke scb.kklngen te m.ken voor de ..elhg, Tusacben het gebulder ....D dit ariillene do.1
beid van "UTl&krU'!sg&....ngenen ab de omstan I gmg de eente bom van den 4O-ponder dea
digbeden vero... cbten ..uands schreeuweod o ..er ana hoofd naar

Uroot Brt'tanJe IS 6,000 muien van de Kaap I Ladysql1th, mur nel beel wat ter hnkercdde,
De Trau .. aalache regeertng verldaarde del! waar het barstte lIODder k .. aad ie doeo. Dese
oorlog en deed een In.al In Brlt8cb grondge bommen werden ....u tud tot tód In Lady.IDltb
blHd .oor de Brltoche troepen In het ..eld kon gesoDden, totdat eeu der naarinebnoonan, da,
deD Inn "U verkreeg daardoor het ontlettende .. leen zoo ver kou scbleten, In ..,he k .. am, eo
militaire voordeel v.n het Inttlatlef Zn n. den 40·ponder bet I .. ngen oplegde.
men toen ongetwufelj 10 overwegtog het feit De .Iaghrue .... meer of "ID .ItlMbar VUl
dat de kleine Bnt.tcbe maobt die tegeno ..er bet mlddebte kOPle. De boofdlielliDg der
hen stond, maar welO1ge mannen te sparen lOU Boereo, die, naar lOen meent, door 20 bnODJleo
bebben tHn gev ..ngeuen te be ...aken. die d..r ...erd ..erdedigd, waaronder 4 40 ponden, Iaa
halve aall ""herpe IUslul~lDg zouden onder be ng dadeluk ..oor de rechter flaok VUl den vouá,
'!lO BU de aankomHt ..an be~ Bntscbe leger, en Ipreldde . clch Uit tot op omtrenl i muien
zal sir £Wdve.. Buller ZIJn lJ""t doen OlDeen ....n L&dr.mlth ter rechter bnt, eD 008telok
hIDderul8 Uit den weg te rUimen die bem e ..en van Lom ardl kop un de hnkerkant.
onaangenaam 18al. u De Boeren ... ren 10 een balv. cutel geieIfeD,

Ik ben enl .unde bun rechterflaok vrIJ D.by de llad. Hon
'FRED W STOPJ'ORV. sterkste pont .... bun ceDtrum eo bnlrer8ank

Kolonel, MlbtaIr 8ecretana Tot ..er In deu oobt.eod lag onlle hoofd
koloDne Itil, bOlllObermd door deo h~n m"
en .. achtende op den nitalai ..an bet artillene
duel De kanouuen schoteo onophoadeluk
door, maar 110boononre boonndn veel nltwer .
kinlf mooten hebbeo gebad, stelden 't ... aardere
kahber loner kanollllea eD IlJn altmnotend
schieten den "IJand III daat om IlJne polIlU. te
beboaden.

Intn_bbn raakten OOM troepen ojt d. rech
ter tI.lOk der bo 'reD 10 88fl heet gevecht. Het
geknetter ..an maxima eD ge .. ereo .. erd Toort
dnrend veruomen, eD daar eemge der ICberp •
scb u~ters 't'a.D deD vijand ODaook bedreigden,
.. erd het De ..on.bire regunent ,.&ooden om

GEREED 0'[ TEGEN OE BOEREN TE onze hDle .Idaar te bacb.rlll8D, en UGli:de
VECIfTE~ Light Horae .ICh naar de aabterboed. ierJlg.

Recbt over Ladysautb op de recbterftaok ....n
on&e potI1be, k .. am, terwUI de artill ..rie ID bet
front bard beClf ..... ouae koloDDe onder bet
vunr •• n klelll en IfI"OOt g_hot. Vu af den
vroegen morge u bad d.. 1I:0I00D., be.taaade
nit 'uuceaten en Kmga Rillea, oDd"ieODd
door IIOmmIge IanClen.D 1uI..... D, eeD. pootltl.
opgenomen recbt.. 't'a.D LolObard. kop. Ttfee
Maxim Norden£alte ~eo vaDr op d.1Ie ko
10Dne, .oodra het daglicht werd, lID de o& .... lIe"e
WH verpllcbt OIOdeldring te -"eJJ, terwUI d.
boeren een .terka _bl oohnkkelden eD de
lofanterle &aD &en VDDrooclenrierp dat deaeD
.poedtg teo gronde &ou bebbea B*,",ebt ala IU
meerendeela D18t pdeb ....,.n door MD rote-
aobhge hoogie. De Maxim Nordeol.Jd ... peel.
den ook onoJlbondalÓk op eie ÏIlfaDteri. linie,
lD&&rdeden niet ..eel k"lFMd.

Onle artillene &aD de recbierftank begon
de... t .. ee kanonoeD t. be.CIUe-. .D bet TUDr
der boereo .... tillerle ...,.... tot ''''lgeD pbnch~
Onze mfantene trok aieb daarop neh .. tez:u!r,
maar hadden D&D .. eljjln hnnne D_we pootiii•
benukt of.g bevoadeo aiah tepao_ een ODt-
aetiende lDMIa van dá VjaDd, die een "'en-
uoval deed, tenJijI lItJIM twee bDnoDoen,
die .ich aleebte Wdea ~ OlD MD
uleu .. e POU" op ie -. ... Dieu_ .... 1
....n bomm.D betIO- .. YVPID_

Verder naar aohMnD, war.a eie Natal Koan-
teel Ritlea eD MDiPn der u,lat H_ ook
b....tg un bet VtlObieD ea bei _ hiet dat
lai-.u& CIapbIm door II.. laan w.d .-ho.._.
Tegen d... tijd (li lUll' III dell aaiddac>

bracbt Ill" a-.. white de GOnIODe l1li HaD.
-..... 't'OGI'nIIrta, lIeá MD de o.._ la'"
.. OIIIIliDIIer6uak te .........

Oranje RIvier, 12 Nov -{Reoter )-Gene.
raai Lord Methoe.. met zIJn .taf kwam hier
bedennamiddag aan

Eli GEWONDU. ...... cle bpi~ea ........
~k"tOH a.o 001'101
artikel .Iait _I bet ai&lpAba

dat<Je,.aroote 1011der V_...
beICl, aoo dilnrtll. goed Dit kwaad laeel\
doen geboren .. ordeu, Je mÏldaad die 0lIl 'lW-
phellt hljeft t.e veoheea.. b .. aaiddel al doeD
aiJDOIOelo eea"ÏjJdareaa. vrede te T_biu.

EEN GERUCHT DA.T GENERA.AL
JOUBERT GEWOND 18.

OOMMUNICA.TIE MET PRETORIA. VER
BROKEN.

GEEN KRA.NTELf UIT T!U.N8VllL.

EEN GOEDE VANGST TE JOHA.NNES
BURG.

OORLOG • Bel transportechtp ~ la zondag iD
Tafelbaai raangekom~n met DOf 87 kr1J1PI ..... 0
geaea en eeo uDtallje1l'0.d.n.. 0. ....GlIdeD
.. erdelI bM. UIl .. al geM$, ea d. pvangeD.D
alllleo na.- ijlmol1'J,ot.M! ... rvoeJd .. ord.a, ier
bew&rUIg II&D boord vac d. PMIlop..

TER INLICHTING.

Korte' opsdMmlng.
Boricbten n,t Eng.land melden dat een addl
, "le mal bt "'I! 10.0<>0 nun &00 lpot>,l.t.g

1 Il lik 'Hllir ZUId. ~fnk& hl .ort ..n _,.,wfldeo
n ..dllt d il de ru u~bt der boereu ouder Het ,. DIet nnmoq ..lnk da' het ,,",moM OOI-

tre", ge_raai J ,ub~rt I 'Iit!r'!.Q!!.dlnlllo .erband
ltaat mdt h"t f~lt dat m..YTOOW J oobert .IC~
tban. In b"t b ...renkamp bn bareD t!Obtwenoot
bevindt, Dit bebOt1f. e~b!.er geeoe yer .. onde-
r\Di te baren 'lteyrou ... Jooben gaat Her
dlkwnl. aaet d..a generaal me" op dleo, nu~ ..
tocb te n, en 0.& 11In het boe>'enk&al!J Ife
Iurends den n"beld oriOl{, eo .... su de
eerst., die bemerkte d.t d.. Ëogel.ch.o op dan
",or>(..a 'IID 27 Februan 1881 M~Joba hadden
b..z~t Zoosl ..... le tron ...e vroow"n I.'IJ Yal,
»pmre d.t n,et alleen nlem.nd beter gOlllChlkt
18om Vo)r eeo m1.Dte .ora{en dan diens .rouw,
!Dur ook dat 'U hef en leed met desen moet
dr.~en

Lore,.,~ Marqnel, 12 No .. -(Renter )-Het
.. ordt voortdoT'<>Dd verbaaid als ""n il""racbt
dllt gen.erul Joab.ol"t gevaarluk gewond II

T"Iegt'apbllCbe COlDmonlC&Uemet Preton ...
... rbroken

Het .I1I't ......en naar nieo ... bladen .. ord' &aD
de g",nadn voortguet, en geen kranteD .. orden
tuegrl"teD Uit de 'transvaal te !raan

Een he-r nIt Jub.nn&.lburg r.pporteert d.~
~e regeertnl{ ""D gebeel netwerk 'aD brand.
kasten en malfl"Ullen heeft ontdekt v.n de
F"rrelra mIJn tot voorbIJ d. RobID.on mun. De
br.ndkllllt m de RoblnllOn mun werd openge
broken en werd ..ol good i(e'oDd')D Een ..ol
ledll(e ..oorrud leVeu.mlddeleD .. erd ook g•.
.onden

! ( r-ir1!~ ~ to' m I("ht I.: ln~ 1;... t at l doDI, d-ir
l .. t l)rlL J river uir .ya"'&chuulqk IDt" b ...t
-I r ... rrHbr ...n KllU'le1ley t~olltletlen,8D

\/1. ... ~ D bU Rdlrn lot Klu 8 mt1t de ~reD
~ l ~II Ilch~rpt' schermu rsali ..g trok de

..~ti nu, h t~ruol nll)t,f UnujJ~r!vldr Aan d••

... u e- III t,=, werd k II FlIllc~.o.,r eo hu' Wnod
v t:» her ieu g~kw~"'t Ve, he. der
b k:!""l

lt lo: ..... 11 KI nb ...rleJ duurt voort Het
I ell bt, f r \ ul.{,",u!t ot!ictNI ... Yen\L.
VI el lit "t'rklOll [)~ boeren hebben

Uil KI n har le-v .(tfVllngt!o ~"

r it ~t:"k) Urn

!) !It.., .; h l;t I.!ln er I{f'rllch!en lO om loop
..' ...raal J .ub~rt of l'l1iat.r I(~.oud ut ge

j s d >t r h t bar-tt-B VaD edn bom
1)1"' kn ~"'\'If ....t wurdt DU met geetreDMhtnd te

l) 'ttlr![ ....pa.-.t
I{~ r chr wrurdt dat ria Tr&nevaal8Che r~eerlng

!rUck. Ilaar L .dy.mltb beeft !(ez.ond6ll voor
~~ .. r \ IQ bet I:lnt8Che lIarUlzoeo ~d&&r naar

II tH11l

1{t b ,mhar it:'mtHlt van Lady~mlth werd
li ..!l ,dou DVIl !~/dlll{ ~n rrlJ ia'l( m~t kracht

r 1~ w~r~n voortgel.~t De Ult8!ag 1.8 nlt~t
c U" ~ell: od
\ n' l.g L&terd&1! Zondal! en I!lAtereD ZIJO

':0:- "'cO~l~eo.., tfOtjpecbt!p'ljU III Taielba&l aanj,{e
lt fU't'[1

L ml "al"bur) he..ft v, rklaard ~at Engeland
:.?t:!t'n vret=m it;" b.....m H:~llni(' 10 ZUId Afn ka lal
duld.D, ell tl.t ~ "".lan i geen .uudveldeo of
gruD i\i(t'b!t:"d £')cbr:. maar gtdqke recht~D voor
a.lle ra..~n

Har .. majes'"'t de kO'''"If'o heeft bare sym
path,. betu.~d Ulet L,.d, \\ hit,,, ru"t het OO~ op
gent"lï\&l !llr ll~or.,.e \'lblte" g"vllarJ1)Iu:~ posltle

Dt1 UffiL:h"elt: ~rJcbten umtrf'nt l[,.ft:lkwg
lVOp-eO nu tut ht:lt t:llnde wan October en toon6n
i...t da Brlt.ach~ rntcbt aanL1601,,ke yerllezeo
"el beo o(el"Jen U" btlrlCbten scbuneo ecbter
)n~ulJellg te IIlD

~()G MEF.R VF.R..,TERKTNGF.N VOOR
G~NERAAL BULL~R

HET AMERIKAANf\CHE HOSP[TAAL
8CHIP

EEN KLUITJE VA:'>i DE MORNING POST

Londeo, 7 Nov - (R.-nter) - Men wordt
m....r en ...... r ... n gev""len dat bet le",r ..an
I(ene·aal Bnller In Zu.d AfTika aan'lenlllk ver
s.erl:t mo..t worden, daar bet dUldeluk 18 dat
m.... de atrud kracb teo der boereD te gerIng
heeft ~h.'

De 018o... blad ..n prnzen 88Dpanlf de moed en
voJb~rdlng der Natallers onder .ware omstaD.
d.gbeden

Het Amerlk:l&flt!Cbe bOl1pltsol Icbtp fonds
gaat reed. 1: I lOU\.) I" boreo De Amenkl\nen
In Pan), d,.,n m~e

Het verhaal .an de Mo"""'g PMI omtrent
.nt"nentle ...ordt ID BerlIJn offic.eel ontkend

TELEGRA,\F NUR PRETORLA
VERBROKEN

Lorenqo Marques, 12 No. -(Reoler )-De
'elegralhcbe ..erbIDdl!lg met de Tran8Yaal la
."rbroken

KOLO~EL SCRIEL S KLACHTE

OFFlCIEELE CORRESPO~DENTIE

De vol~ende officIeeie correspondentie .. ordt
gepubliceerd -

8lmonaha&l, aan boord HMS Pemlope,
9 Novem~f 1899

Aan generaal AIr Red ..e.... Buller: '
VC, K C MG, K C Ben.

Muuheer,-ID den slag van EI.ndalaagte
on tVlng Ik een ....ond In het been, en werd op
bet slagveld den volgenden morgen gevanl!"en
I("nomeu door manscbappen beboorende aan de
Io:oloonevan majoor DaYI., I L U
Op den 23.ten Wil!! generaal .Ir ~ Wblte

vnendeJuk ~elloeg om de gewooden ID bet
Lad)smttb ho.p'laal te bezoeken en teJelJjker
IUd vroeg hU mil of bl} leto voor ,alJ kon doeo
D....r .k .nenden te Pletermarlt.bnrg had,

verzocbt ik daarheen te worden gezonden en
de generaal beloofde aaD mun ..erzoek te vol
joon
Teraelfder tiJd vroeg ur (leorlle Wblte mu

or Ik hereldwllh~ ...... m'Jo eere .. oord te Ij'even,
"n .k antwoordde dat Ik durtoe bere,d .....
ooeler de gewone v<Xlr....aardeu, want daar Ik
~ewo"d w•• k In Ik geen d,en.t meer dolen

I!:eo HtKf"fficl~r' ontvlflg daarop, In tegen
woordlgbeld vau deo gen ..rul, OJUIleerewoord
'0 I(e.cbrlfte, clat .k In bet .."I.t.. ..ert rouwen
I(af en wsarulJ .k m" verhond n.et tegen de
troepen van h.re majesteit le vecbten "edoren
de den tegeRWoordll(en oorlog

DIt d"kument ...erd ook geteekend door twee
andere offic.eren 'an de ZUid AfrlkaaDscbe R ...
pubhek, nl v~ldkornet PretorIUa eD a~8i8tent
"..Jdk ,rnet De Wet

Ik net'm derhal.e de vr'Jbeld nwe aaodacbt
te vestigen op bot fd.t, dat boewel .k mu"
..erewoord htl~ "ellevea op verEot:'k van &lene
raai IIIr Ueorge Wh.te Ik olet beblLud~ld btln
>lt-! 'ol"ord~n ,\}I~eng de mIl) faire Wt'ltten en etl
~Iuelte. '(u"ooo 10 bó~tJaH.fd oorlogvoeree

G,,,.ond al. Ik W"S, werd Ik 10 een ge ..an
o(eu,scdl le P,et.., ol ... • .borg 0pl(~.loten en ten
'Irengst<l bd ...aakt Op den tweeden a"oDd werd
.k als g..vangene naar SI non .. tod gezonden,
waar, tezamen met miJne mede officl~ren, Ik:: een
~e.angene ben ID een voloten zin .-an het
woord Sinta mJlne ge.angennemlDg IS geell
l(e1elfenbeld un mJJ gege ..en Olll mun eere"oord
te breken of ande ....zlnll, .ood.t er geeD de aun
st" oorzaak kan ZUDontetaan om mIJn eere .. oord
te ...antrou .. en

Ddrb ..1ve wenscb Ik eerbled'8"lilk le kennen
te ge.en dat de wederzlJdscbe overeenkomst
"an bet ge.en en ootvangen ... n bet eerewoord
".et UIt~e '<>erd IS door de offiCieren Jonb&re
majesteIt d", OlD m"n &ere...oord noegen en
dat .erkregen Ik wenscb echter te leggen
dat de genee.kond.ge bulp mu ..era trekt, ge
beel de~duk en vrlend.llJk ge .....,.,.t lA,en dat
de persoonlIJke beb,nlehng ..an kapltelD Brace
DIets te weDscben o.erlut

fk ben, enz
A S 8cUIEL,

LIlIl.en.nt-koIoDel, ko nmandant D C
ZUid Afnkaa"lCoe Repo bliek.

DE CZAAR EN DE KEeZER

BEZOEK VAX DEN KEIZER TE ENGB
LAND

DE SAMOA OVEREENKOMST

Algemeene berichten. Londen, 8 ~ov -(Reuter) -De C... r en de
C.. r~Tia~.--4e Ramsche
mIDIster van bu.t..>nlandllCbe ... ken, kwamen
heden te Potadam VaDDarmstadt aan op bezoek
bU deD kelzdr, d.e oUDe keuerlul<e Ifu!.t!n bIJ
bet Uauon ontmo.-tte eo b"n bart ..luk begro ..tte

Met betrekking tot bet aanataand bezoek
YaO kelter Wllbelm na&J"Engeland, .uu beveleD
gege.eD voor het bueenkomen ..an een groote
oloot !.e 8pabead op 17dec de ... r om "une ke,
•erluke m'Je8wlt te verwelkomen ZUa maJ eS
telt wordt of. 20 dezer te Purtaruoatb "er ... cbl

Eeu ADI( 0 Ou.tocbe o ..ereenkolll8t IS getrof
fon waarbiJ Dutt""blaDd b.t llebeele Samoa
I<rlJgt bebal.e J aluda, dat a&Il Amerll<a af~e
"a"o I. Urool BnttonJ. k'H~t op .und bdur!
tw der Solomon eJlanden, DI Cb JI••lIll en
r bel, behalve de TODga en ~~age eJ)anden

De ooereenkomst bebandeh- 0011 de !!Ireni
scheidIng "an Togoland en de extraterrltonal"
Kw... t.e vaa ZanZibar

Men g.looft dat AmRrtka hare goedkennng
aa d~ o.e ......nkoDlAt be..ft gebedit

~Jt"'nrrul \(etbut':.1 en gt-Ltl1scbap t.lln 'fr!Jdag
!Il J(lJ I ru tr bt:lt uoorUt:lD vertro"kev

Ut: K rU~t: r ..d JfpêT"S h~b~n I!'!wa.ar ",eleden ID

jer -14;i C EI.1l 1.1".~te Van de acht ambt ..
I" I V:J, I h~ t Kru..{ens lJrp lDl)n('OmmLSS&f111

i(,;l:lt.ft. r "-erJt:lU leV~O I{bdovd of ~ewooJ

t)e ~r\ htt'o lfntr~rl{ de lotl{evall;J Vlln

n. ltl u ... I 11[ f B...o \ lijven va,n Kru~ersdl)rp lotlu
-J. I ..Ir II ~ ~..t:lret bl'"t"tlt! bq ilewPl1d

tr~ u~ .. !d te lilU eo allerlaatst wu hU 111
lt! \ r .q "aL

rl [k! kamp re Quut:lustown lUD on~ev"r
Br t."' ....h ... 'r~f P!O

Il. ol
W" ..Hr .. f
• .akt

rw,,".! wIJrit van rUU'NSrt9'h;r noord
r JIJ K&ll~ta.:i~ne VuJ.JfltlerlJ be

DE HOUSEHOLD CAVALERIE

"ER~rERKI~GES VOOR ZUID AFRIK,\

LOF VOOR SIR UEURGE WHITE

\ ..r ...~er 'iii" IQr 111('.. r!ll van Vf'r!IIChdl Jene s \ .. ll1lce
flJl ht"~ .u Icn rt .. _)orlo-, n Lu! 1

il ,rUlt.k~· prJ!)!4 ( h 1~t1a.1I V ct.. r en
l ti r I j~ rn Zud \fr!H:>i. (JJk be~l[)

li b j Jt r I .... ffic .. ren e ....n z -on vall I{rltaf
~ i tt(J l.)OO \"itll I rJ H. b~rt" tw~f"; zt>on~

r j LeW 1~ i l Ot:! e~n I. ~ I V<lf) ~lr F.\"t-'Iy JJ
j een ..q ...fz. >un VilU ~Ir Rt"d~ ...rs Ruller

~ te' t.HueJer! \"an ({eu bMer Ctcd RtJod~

Loneleo, 8 ~o. -(Reuter )-De kODlnlltn .al
te \Vlodt'or op a 8 Zaterdag eeo revut:' honden
o\"er b,Jt rpJ{l/oent dtr Hl)u~b ,Id Cllviiltrie dat
on~~r ord~re 1< om aaar Zu.d Afrika te I!aan
op act.even d1~tJet

Oe DalI!} V~WIf verneemt van officleele broD
d.t zeer tl..lanij'r"ke ." ...... r I<lO "eo dadelIJk
worden I(er~ I("maatt voor lu.d Afrtka, zoo
dal ""n vflr~ere dl.I.'" lIan ultl(e-oeptln word.m

De D,,"!! Ma,l meld, d.t de \weede en derd ..
armee ko,!"",a lallen worden mob ..,1 gemaallt,
en dat eene d.v •••e •• n 101)00 mao zoodr. mo
gelltl. z,,1 worden ver£Ood"n

Oe ..d :"IL J ,bo I:lr"d."..ck, onder .. taatcsecre
ta.18 voor baltenl.nd.cb" laken, .p ....kende te
(}odalm.ng pr ..... geoer ....1 Iir Ueorge Wblte en
'aide d.t bet aan hem en uu de sold.leo en
watrofeD d." bem onder.teunden verscbuld4ld
wa•. da~ Ma}Uba ultgewlscbt wsa

I) .. !HI ~ ..an pr-od LIkteo t>cn"Jl riel !'Joort van
• 1 j ..... I~ ''''er !o(t"st~~en tG Port Ebz.abt'lh 10

,Jt: Yull.('~ 'lan dtW oorlo~

I Jr ht"er 'fe/ford ultvIOder van bet Lee
\f f rl ,.:e o5' .... r tat Jv Ir het Jo...n.!pI~he J ... "er
.U" r j li t '4 Ir lt L" id(,!::'r d.t.~e(l tt: Bristol OVtlr

I - In 'un 71!l{~ Ji."r

\ )!l(eL~ tjC tij 1.,1"'0 ,,-)t wer-d (lt' DJlchttnuls
t !n'-t .an de S'~t (,~r~f K~rk: te Q J .... t:Uf\

.so 1 vcr~lt. )rd Jv Ir b~t g~rucht dat do..; IIJI"

;. .... llutOrlteu.eo vaD plan 'o\lren al Ot' :\'fn
a. u jer~ he vuor t nat.:btma"l In dt: "Li j 'le
3: rIJ. 1 Wfr~o (~llrr~teereu Dit v.. rrl Irzallkte
.:r t ... 0l got:: ~ un ienh~ld ondpr dti bUlLenmen
.. \ I-rJ t' 1 kun g~vol":t:ln g-bad behbt:'u waarvau
~t,_ ~t"r"prt-'lit:r'" van zlJlke unwaarb ...d~n eril be

1 I~D '{eb" i b bht!n waren d" weo~cheD
'j r bUI! le..raar d. :s"aude tot b..danog

.JoLtI

ARTlLLERlfo.: E'l KRL"[SERS

OOK EE~ HOLLA~D8CHE KRUISER

CA~ADEESCHE ES AUSTRA.LISCHE
COSTISOENTEN

EE~ VF.ELBETEEKENENDE
SYMPATHIE BRIEFIh /Tl li t!llre voorraad door de boeren ID bet

i k I np ","""Od.D oa de ontru.mlng 'ilO

en, "~at"!I" voldoende om 23 \JOl)troepeo
Ir-'II l,u~ t~ voeden IJvk werden -4loeo
1 t'Tl rollend mat.enuJ Joor d~ boeren

CJ .(' llti.! kt

Londen, V No .. - (Reuter) - De artdlerle
bel .."erlOgstreID en de 19de ..eldbatteru zUn
aaar de Kup op aklleyen Jleost georderd

De kru .... 's Punm .. en G,b'altar h..bben ook
bevel ontyangeo nur de Kaap te vertrekken

De Helland""be kro.ser Pr",.land IS van de
Sevcbell ... naar Delagoaba&i ge&8,ld

M6t betre.klDg tot bet aanbod door bet
Canadeescbe gon.ernement g"l1'aakt om ....n
t ...eede con tmgen t Canw.,_,be ~raepen naar
ZUId Alrika te zendea, beeft de ruksregeennll
gemelJ. regeenog voor ba.r aanbod bedankt,
maar te keDnen gegeveo dat dit niet uoodlg
W&8

De Aw.trahocbe contlDgeoteD die naar Zo,d
Afr,lIa .ertrokken ,un, tellen ID het gebe<>l
1,5<)0 man

HarA majesteit de komnglD beeft .. n lAdy
Whl!.e 1f8llCbre..en en b.re .ympatble te kennen
gege.en m..t de gey&&rIlJll. po••tle van generaal
&Ir Gool'ge WJI.lLa,~~ad .. dil onKun·
alll(e kritiek o ..er 'uo mutr ..~el"n ultll"eoef~!1d
Har.. maJ~.!.elt zelde .dat ZIJzeker ...,elde dat
Slt Ut'Orge Wtriw met m....r eer alt zIJne bepro ..
VIng zot! geraken

Hue ruaJestelt be"tt ook een brIllf ..an deel
nem.nl( lf88Cbre'bn un de ecbtlj'enoote van
koonmandant £gerton, dIll te Ladysmith ged<>od
werd

\ i("'()fo t~f:'n ~ Iltal!:K.:ht> courant, de tVtlt.- hmall,
it ..t n~l!I omheat bët z'Waar verh~1'§

t.. iy .. n th voor verled~a Zondag
t )dolll~ het publtek yerLrOUWeD

\ \ \ K,n[" r \ -\.~ TRuEPE~
I \ r-r !.:l~ ...rl Z Ifl la_,{ 1..&'( bet tlr bUItengewoon

_ J I I 1 r ...ft'Jbul en WilS het zeer .oolzg
I K De "n<~wune btldru .. ghe.d w.rd

< \ pr )f)rza.ak:t door de aankornRt van
tr~}~~htpen m' t d" v0orboede

I: t"cne Idio{t rilorp~ Vrndll{ Z\terdag
j l~ -I(U nD teIl 0 dezdr traosp')r't.-cbepen

/Jen

j ~eu d,. lIJO aatili.leomen ZIJn do '01

li J, ,j"er L <" " n,.I!, :net bnof j
[J ~ cvmp",colt"n 2Je bat.41Jt.m ES8t

IJ !.achem."t Jep, t comp"l(
Fil) le>(.rDeI&1Joglcorpo te

...r ... ) j; i ~old&teo en ti paarden
} r~ Jl'''''' Ulet t lelt:l ba.talJon
... J r \ rt>LUDent deta.cbernent D"

'. . K \ \ll (Iraag b... r .fJ~~IIJ)~)
- tliuer. Il 1 1u3 :uldlltou t'D IJ paa.r GEEN VREEMDE TG'I!'\OHENKOMST

[1'1 ZeID AFRIKA

EE~ TWEEDE DIVISIE TROEPEN
- I Ur" ln~ 1 met Jen J le Brl~ade staf
I j Lu.::nte J{Jfallt~n~ DO I com

'.0" I''I" Icwp.( drilJl~ baar dral(cr<)
d < ntnklljke ."Ole 21e afdeellnl(

t,utJ1. .. t lf" koninklIJke g~Dle b~re
lUl i )(t'4!e1Ilke c rnpai(nlc 80el

ilen otf'ct!e telamen 1~I) otfiCl6
1 ,'en \ l ~, paard~[]

II /rlf!/l (utlt:! mt=t bet tweede
\ L j rlsb r U~r Ilt-'r>l. [)() 17 lOrupag
I.e k rIJ' Id"a~ haar dra""e,,,)

l l rt il ! /'l ~~ sulda.tt::D eo I pur

Kaapstad. ont.aogen per oolteluke kabel en
~"IJuhl.e...,rd. 13 ~ov -(R-l1ter) -De Dl&Ik,e.
•an ~..II.~ury oei 'D een toespraak .0 de Guild
bali dat Uro"t BnttanJe geen vr""mde tOllllOhen
lIomlt In Zu.d Afrika .al d ..lden. Betreffeode
d~ toel<ODlAtzei bIJ WIJ .".,II ..n geen gODd.el
den en geeD Ifl"ondgebled, mur gelIJk beid 'oor
aJI.. a....D en de 'elilgbeid van onle mede
ooderdanen ID bet rIJk

V••count Wolseley beeft de moblh .. tle VaD
een tweede di VISietroepeo ungekondigd

Koloniale ziJde.
GE~ERAAL .llETHUEN TE ORANJE

RIVlER

O:-lDERSCHP.ID[~(,,,rEEKENS TEGE~
\rERGIS~I~G~X

~ATL"RELLES TE HERSCHEL

RI'"SEN E~ ITALIA'l"EN VRIJWILLI-
GERS Herscbel, Il ~o. -(Ren ter )-Hot bencht

van een .00r~eDomen boereolDvalln dit di.tJlct
bleek onllegrond te zIJn De matj"lIlraat en
politie offioleren en een groot" lroep natarell.n,
gingen nur de plek, bereid om al. he~ nood 19
"'l1li een demonatratJ. te m.lI:en maar gtngen
n..derband ...eer heen

Het Bapal' boofd Mekeko en "UOma.onen
"UDnaar bun laDd ternggez.onden

Een gemcbt deed de rondte IQ de omliggeDde
dlatrIC!.en dat de Herscbel o•• urellen gewapend
werden Vergwem'8"en ....n A.fnkunden .un
I(ebonden te AI, .. al en te Barkly om te protea-
t.eeren en glateren mukte een depotatle haar
op .. .chtlOg bU den m"lPatraat hier

Vó!)r do. oorlog DItbrak trachtteD hoeren
age-;;-t..D onder de uatorell ..o lympathle te wek
ken ..oor huo aak, maar zonder eeD'8"su_
En nn vree .. n.ll dat de natarelleo "tegen beo
lulleo gaan 1'eohten, en .. anneer ~ boereD'
macht dit dio.tnot mocht bluneotrekken da.o
•oodeo .u dat oUll"t'lrl;feld doen All ..... 100
rulJt'8" mogeluk ID dit d ...tnct.

Loren']o \larqu ...., III Nov -(R ..nter )--De
U'V'}8r' .V"o, .an Woenad&g Jl verklaart dat
d. b....r Klute ..ao Joban08l:'urg aan de re
>i.'''Oli op de w"nschelnkbeld 1l00.. u-n heef.
• au b.t voon:'eu van de boeren m..t gekleurde
b..uden om bUI) armen teD .lOd. te ..oorkomen
d.t op ooze e.gen mannen geecboten .. ord I
.,,,.1. r....d .... rache"ieneD malen IS gtlllCbled
lur &&u be.de Inden kb.kl I(edragen ....o,dt

dd Du re~"erlnlf heeft den beer Klnte Ia!.eDweten
dat z!ln bnef aal worden opgezonden un den
k"mm~ud.nt generaal

ViJftig RO..... D on [tahanso b..bb<tn aan deo
vel ilcoroat "'''VrruLIf gedaan om ..erlof !.en en:de
n....r bet front le .ertrekkeD, en voor de repu
blloken W vechteD Het lA waanobUnlUk d.t
"" aan bet &lnde der .. eek zuUeo .ertTelrkeD

Een sori(vnU'8"e ztfllng vao certificaten ID

J Jbanoe.burg tooo,t: d.t er nog 240 bnrgen ID
r" ... rve z[Jn Bovendlea 150 onlJMCbikt "oor
J.eolt tenge.olge .an ouderdom ol Ilek!.e

} r, "h ~'" ~D Illll'<lrdt!1f

~,.. OtH" ~ al ru t de t ot"I~rl tie
• I

I I en trUlII Hl

.! l<lfl I, ,)r i "li 1...111;;, ard",
~ \ t"J hrttll~rl" 7Jt' ! t le
I l/lr! dit n.... I er!(t~

'.

I h ..1t.».IJu/ Ho 'Jill ~(..--Ot~ 1- lJ,.)-

v Il t a IC Jrp& te I UDt;fD7,) offiCJ"r\.Ju,
l r) paal it:'o
"I !Lanbuor I bet ee .. t., b&taJjon

j, I. helft vaa boot t .. ~<'<.I.. bataljuu
rA'flmeo t en de 8ste C'om

eVe db ,.plt""J, w umen n2 offi
.. I tlittlD en b pilarosn
, tl I'"'U ~..durende de I&&t.te ~

1 I .I"'boa. tl4n~eko..,en hebben 615
el' Iv< .... Id..l.n aan!!ebracht

Rosmaed J~nctte, ï3"Nc:'.. -(Reater )-Ooor
het ontbreken ..an betroowba&r Dlea.. a doeo
allerlei d.. aze gerucbten de rondte De bevol
king Y&Il Stormbe" en Molieno ver .. achttea
Md.rt een week een iIII_k ....0 de boerenkom-
mando' •.

De 0 M R.. artillerie IDo nu iD bet kamp t.e
Qa .. nlJto.. n. oa een ...aordmarach gemu.lt:t ie
bebbeD van Flagttafl, PoDClolaod, efa .ti....
IAta- iD twee eD MIl bal .. Ut.

WAT DE BLi>E'IFO~TEIN FRIEND
ZEGT--Pret.r>na 10 ~"- .. - (Renter )-De Friend te

BloernfootellJ .pt:Oksnde o... r den _lag van
LaelYOID.th w....no 'lOO Glouoetri.era 811Fu.lhers
.. cb o....rllaven eD o..er den oorlo" ln bet .Ige
meeo ""gt dat ... n der m_t merlnraardtgc
k.n ..... kenen lo deaen oorlog 11\ bei Diet beallaan
.... p·l"!IOOnloke "JJaadlChep d.r boereD teren·
oYer beo die '0 be.ecbten, daar ID beo ala
on..:huld'8"e penonen bacboa_ die voor een
IllecJate .... .Ujjden. zij lOUdea OIIeiDctia

DE C M R ARTILLERIE TE QUEENS
TOWN

, ,I" Hf 'fiLlTURE ATT.\CHE
"' Ian. \on D.....dl ..an dil DUlteche
I I I •• b"D""wd tot militaIr .t$aché

Jeu H"t van ieneraal BWler

OPJ'IODIB." DIB 011ItAPITUJ'8TD~
"fBBWDtM:7IUIJI'.

GBDmlOR4L'~F.lfOP: BlUTSeBE
TROEPD'.

Bei. 'I'OIpod. B8IIter-~ da, bl ~
.Iad Dlfl '-Ulri he.!ft, ~l '_".ur-d ..
nemeD wti 0..... ait d. ~ .c-dore Di.PaIC!A YUI
7No ... amu:-

GI~. C08, Woeoedq, II p 1D.-(Be,""r.)-1Ieá
.olle e1f.-. YUI cho '!_af ~ poeraal
LIlCI&IMeyer en d. DntiChe ~ lÏr' Wil •
ham Peno-Symona, be ....I_ ... nd. over ch
Bnt..,be voorbuia DO. 11, te DuDdee, word'
tbans eent bekend.

De boereo_lat w.. ta.cben d. 3,000 en
',000 ID&D .tert, 811 de Dn'teD, VOIMeBll haoDe
krante~, ieldeo 6,600 ID&IJ. .0. "koplaobeo
baddeu 18 DOODoen eo de boerea _ baberil
'&0 aebt .tDkkea gelObot. Geaeraal Meyer
be .. tte 'tTOf'1!' dR b.a ..el boTeD de plu""I'&D
ëmltb, CraJg8ide, onei .an Doodee, een precb-
tl<e ltelhng Generaal Erumoa _ Da eeD
oachtmarech ....D "uf qar die goed Dltgevoerd
werd, 06 deo Platberg. teo ooord.o 't'a.D de .&ad,
en ofeoliooo hn &eer nabil het ge"tlOht ..u, ....
bU verphcht er bDlte& te blij.. .. tengevolge ....o
de dlltk .. m.. t dl. deD berg ala eeo kleed be-
dekte. W..geDA een onverklaarbare reden
UA_a _11""0 600 boereD deelUD bei .. veelal.
Oe oftl·.."r~n VaD het En,..leobe ..eldboepltaal
corpll m..ld"n CID' dat be, ' ....ecbt TIID Vrjjdar
he' heetat., ..... dat &jj OOIt beheld bebben-
beeter aelb d... l>arPi Na drie our 10 d.D
achiennidchg rukte de _"aDltie der T .......
valen op, .n daar generaal E.... mu Dlet AmeD
kon .. er ko! moest generaal Meyer IÓDe poIIIti.
ootra11Den, hebbeDde hll 42 dooden en 60 ge-
wond.n verloren. Dit verhea ".rd boofdu.ke-
IJJk verooraakt door de bafrelbnl VUl bommen
(he de drie Britecbe batieroen op hut kOPle
"Ierpen

Aan de Trannaalacbe ajjde .... er Mn veld.
kornet onder de doodeo, eo lalteoani Mike do
TOIt .. erd io bet bReD ge"oDd.

De Bntacbe OftlC1er8D gedood an p .. ond
.. aren Gen.raaI PenD Symooll, -}OOr Ham
moraley, Inltenant Perl"8&U, kaplielD Nogen"
majoor DavlIOn, kapltelO Pike, laiteD&llt Omm,
kolon&1Beckei, k.pltelO A.dama, IOlteuant Wel
dron en aaderen. -

De veldbOtlpltaleD door de boereD o..ergeoo
men alln bet l8de en bet 26ate.

Op Zaterd&j! joeg de aaD....1 van komma.odaot
Trulhardt de BrltllObe !JlaCDtUiteen, eo verdruf
te nit Dundee. OIliOl.lukkl!llUk .... .Hn bolp
macbt Diet ungekomeu, of anden ..... bet g8-
beel.. Engebche leger ge'aollen genomen
DUDdee II nu formeel door de hoeren geao
men, aleook bet ,,,,heeIe Eog.laohe kamp, mei
de papieren en Oltmltlng der offiCIeren. De
k08t op de kamptateI. .Iood nog Det &00 ••
toen Z'J altelbnder .. erden gelaagd door gene
raai Er&llmos VO~Da berek .... lol( der Engel.
acb.. offiCIeren waa d. yoorraad ID bet kamp
geDOtog voor 23,000 troepeo gednrende twee
maandeD De boeren be8ben ook b.t 0I1(Jt.&ire
magullo bn het apoorweptatlon geoomen eo
ook Yler locomotieven.. al het rollend mate
rt,..) op de IUD.

De lIewonde officIerea ve",enaobeo ieo bit.
tera te de Jobanneabnrgacbe kapitallaten, die
<l ..... moeilIJkbeden op bea geladen h.bbeD.

Uit ond_lI.pte correepoodeDtle blUkt bet
dat d. Bntecbe troepen steeda ge.-oed .. erdeD
m,,~ bet denkbeeld dat H een .. andeliDg naar
Pr~t ,ria gingett malreo

H"t a1.gveld ill door mo beaochl ge .. ordeD
De boo_o op d~n hea.el .. .,.,n doorboord 10,,1
ko~ele eo d. kltppeo met lood geverfd. De
beu vel II beet.1n met Itnkk.o 't'a.D bom ... o
Overal Ian .. de ldippeo .0 moren tooaen 4111-
zendeo ..ao 188JrII patroo.n UD boe benl( bet
ge.ecbt..... Onralliag.n doode paarden, de
khppen aIJn beapat ea bet g.... gedreokt lOet
menacbenbloed. BU 8mltb ID eeD blliieolloia,
h"geo 39 hch&men .en d~e BntllObe .aldaten
nog oabegrav.o, iaalaiieade twee kolonel.. Eeo
akelig geuch. __ de lifteD i een han en
kwkenaliepea ~ ...., .. __ ,'"
_ eoIlia ._.. ..... ~ ..

Geo-.J E-u. 1ïitiiitMI" Iii.. eerIJe.
"U"O aan het lijk v.ogeneraal ~ eD pt
toen bd.el ier beirraving er 't'a.D. Er .iJo than.
nog meer dao 200 Eogebcbe lf8"oDden iD d.
verscblllende boapltalen.

De offimereo vaD deD gea_nDdig.n atat "r-
""kere .. OOI dat haDne bebandehng door de Elandalaatrie. 9 Nov -(ReDier.)-De correa-
boeren altmDntend II ~t. Een dNnlreo poadeDtie van gen.r...J Wllite tIIlH gene~
keret dre'8"de hea, JDaar hU wordt voor den Joaberl, "a&rlD hli d.o oorlog ala betrenreD.
krUIPraad gebracht, 8Oboon olururgiJn'_loor waardig afacbfltat 'D de IIoeren _DIer 't'a.D
K..n..r geen klacbte tepn bem .. eD1lCbte te oorlog voeren ala ~heel OIeD8llhelfjk-afachetet,
m.k,n beeft eeD goeden ltdrok onder deo boeren ge

Kommandant gCDeraal Joubert la op het maakt.
..eld Terscbenen om bet be ..el o ..er de be .. e- De vrou ........ g.~ Jonbert ill litteren In
gmgen te voereo. hei kamp uopkom8!l.

De val van Dundee acbuut eeD &eer demora· Pretoria, wa Lo ....oqo Marqaes, 10 Nov-
lia .... rende 1D .. loed gehad ~ b.bben op d. Bnt· (Reuter )-H.t boadJ.rdetn.D' 't'a.D Ladpuutb
sche troepen die aan bet gêlreoht deel DaIIIen met groote en klem ... kaOODDeD.. erd pteren

- vu &ODIOPPDg tot sonaonderpng voortpzet.
T .. ee burgen .. erdep ge .. ond. Het Eopbcbe
..erlies la oobekend.

HET BELEe wa. LADY.IIpH.
HET LA.DYswbT~ARDEMENT

BOEREN KOMEN NA.BIJ

Protone tt1G LOreoqo Marque., 9 Nov.-
(Reater )-Eea rapport ÏI 't'a.D bet froot ie
LadYUOI\h oo~eo dat _waar l8ICbnt.oor
deHo morgeu bij' het UIlbre~ eo 't'a.D den dag
plaate voad. Ook dat eeotgeD der komlOandoa
blDll4lll1600 tred8lf der Eng.bche liDlen waren.
Verder dat bet '_boin.r opgebooden bad.D
een P"MrTODr ~nen wu. Geen oliCleel
bericlit ill ~ oDhaogen.
T. KllOberley ea Mafeking 'Un de ak.n ahI.

UDYSMITH GEHEEL OMSINGELD

EFFEKT VAN HET BOMBA.RDEMENT

HET KOMMilDO UIT PRETORIA. IN
EEli HOEKJE.

VA.LSCEJE GERUCHTEN

Elandalaagte, to. .o.Ja,oahaai, 9 Nov. _
(ReDter.) - LadJ"llllth la tbao. tpbeel omlln.
geld.D beleprd do9r de boereo, die er io llaag
d.o om eeD t .. ~, .waar kanoo ie pluteoo op
de Bal .. aaa benv.l bIJ Ladyuoith. H.t acb leien
IDet .... re bnoooea begoD vroer deaen marllen
eo doord. den gebeeleD dag door. Tot doaver
h ..bbeu de hOereD ~D .erli_n geledeD.
Lou.. Botba, di, de ~laata beeft lDgeDOIDflD

Y&Il Lukaa Meijertdie Iiek 1Il, Mind. per beho
rraat 't'a.D bet .aiden 't'a.D Ladylmlth ~ de
Eogelacbe ba\cerueD eeD bevig nar on.ierblel
den. De grooie ka,"",oen W1erPeII bom na bom
iD d. fortea om LacIyuoitb.

Bet Pretom k.. ma.odo Innm gednreDde
deD morgeD iD een leeljjk boekj~, daar bet ND
_tie op een kOllj. In b.t froat lDn.m, dat
bleek beltrekeo ie ""Id.n door eeD Butaob fon
o~ "0 ander kopje In de oabjjb.id. Van nit
dlt fort .. "rd &00 beng ~boiea dat de poIIIt1e
onhoadba&r '1Ir8I'd, ea de Tr&Danal kanonoeD
_tea ...jj,.o &.Dpvolp "'0 ,.brak un
aIDmODItie. Geda"""e den mlddag ont nog
lD8D oien .. en TOO..-aad eD de potIitle .. erd be
boodeo. .
D. lemobten ""trent bet , ..... OC.n ne'llen

en veroielen "&Il 600 .DClera door de VrIJStaten
"IJD 00....,..

0. ,e .. oud.D IlO D18t.-atrjjd.,DdeD hebben
t...... ,pwt.e kOI9Ui. Wlit.e &euien tea OOIteo
der Mld.

GENBU.U ~ A.A.N GBlIBR4,u.
JQUBERT.
-+--

EEN FLINKE 'ENERA.A.LS VROUW.

HET GEVECHT TE LOMBARD8KOP

-MARITZBURl* KALM.

BEWEERDE PLANNEN VAN DE BOEREN

Mantzbnrg, 10 Nov.-(Renter )-De I41eataad
.. ordt hier kalm en lOet vertron .. eo iopElen
ea het ,evoel "'0 oogerus\held, dat een .. eek
geledeo b_hie, 11110 geheel nrd .. enen. Een
&aaial famillea baddén bealoiea naar EOjrel&od
te vertrekkeo .D een tl~loe Dlitocbt wu befoa.
nen naar Darbao, álaar dese tHkeneD ....n
oorust IOn DIet laDger ie beapeoreD. De.1ad
biedt Dn eeD Mer ge .. oon nlterlijk UIl eD er ia
-IDlf of geeD aa"'nl<llOg TIID d.o em.tigeD
a.. od 't'a.D .. en bOD4erd IlllJlen weg. Nieu ...
.-aD b.t front &Cbit.-' door aftfeaigbeid. De
.Afrib&oden ID bet UmvotI distrikt Ion kalm
lJlUI" men aegi dat ~ afdeeling hoeren la p.
l18li dicht bO d. Klein, Tagela nn.r, IDgevo[ge
daarTlUl HDd.. de bperen aldaar hila vee om-

~o beer die ooder C1enberg "OODt bIJ K1elD
Ba.bman nn.r ill bier aangekomen eD deelt
mee da, een hu. be .. llel dat bet de bedoeling
't'a.D deD Tjjaod .... ._,ort te ......lIIlJden over
Ubadl DUr WeakMI tie kOlDfln.Gevraagd o ..er
Lad1lllllth _de d. boer dat de macbt 't'a.D
gene .... 1 Joobert 1Waargeledeo bad .n dat UU
niet ..eel V_.ChhDg bad dat ail III .tut &onden
zon MarItabarg of Darban te nemeD-DE VERDEDIGING Vil DURBA..."'i.

Maril,borg, 10 Nov -"-{Renter.)--E811 bnlt..o
g... ooe ''Oon ..em8lll8llta Gasette" la OltgegeveD
meedeelende de hen0811UOgvan Dplte10 Percy
Soott, RN, van H.H.8 "Ternbi." om de
leidinr op .lCh te nem811van de verdedtglng 't'a.D
Darban eD dat bo ook benoemd Ïl1 tot kOlDDWl
da.ot van Durban.

NOG EEN PANT8ERTREIN UI1'8TA.PJE

LADY8MITH DOOR' ZES 40 PONDERS
GEBOMBA,RDEERD--Eatoou-t, 10 No .. -(Reuter )-De panteer.

trein II ven eeo ander nlfAltap)e naar Coleneo
teraggekomen, _lire pJek berelki .. erd zonder
dat eIe vjjand gai,o ,..rd. Op CIe teruglroautt
werd te F,..,. een kléutholf looper ootmoet en
opgeDomen, die eeo aaqtal b"eT8Q droeg. Hu
.. rd door de boereD Irerialteeni !DUr oo"' ... m
bnnD. nataaJDbeid op de _ of andere
DI&Dl8r Bli &egt dat I:.adyamitb ptereD door
•• 4O-poad8l'l .. erd gcdtombar-deerd. Een bom
aIOer ID d_ "lnkei 'flUI IIIiIli. OD.e.ware
manDe kanoDD.o lIJD Dog atil. zeer .. eiDIg
lIOIUIde werd ve~ eo er waren W81D'8"
oapvalleo. De JOo,o ,..-baalcle yerder I'at de
Boeren 't'a.D plao waren COIeneO morren een
~ te breqea. ,-DE TOESTAND IN DUNDEE.

w..ea bap..u werk tril. .zo .... lie•
peo.te 16 poader bDOa. ~ purdeo ol
-.. YUI __ af da s... ....da UlDgeDl,
Iéot.ee t.... befte. iD de -. 811 pogen tOeJ,
.... je -- POIiU. ierItg, een .. eg wp 111-t.0.~ __ ....Darban JtCiU u.o.
YOltooid. _

VD80IIEBPING DER DIJG8WET IN
DURBAN.

Durban, 11 NOT -(Reater.) -K.piteln Percy
Sant beosft .Oll .. a Yaardllll ....0 het bnelbeb-
bencbap TIID Dvbaa doen bljjk.n door een
ÓNIIP vancherpiog 't'a.D de krij ..... _der
-.iao dea penoolll!. Gteter.&'I'Ond-bad de po
Uu. een roed. TUlpt 400r een groot UIl .. 1
penoDeu ie arreateerea, wurooder • .-bel.
dene .. elbekende pel"lOllell alt de stad, omdat
"IJ 11& elf oor op atrut .. area aoeder pIlMPn.
ODder de gearr~ eo naar bei .t&Uoo
vervoerden, beyond aiOb OOi Renten ",Ilt die
gegr.pen .. erd lum nadat hU bet ielegraafkao
toor verll.t.

a.chuanal.nd ziJde.

EEN VEJBAAL VA.N EEN OOGGETUIGE

( UH li. ..Etut lA7fdo. lJiIPaIM ")
Het rolgende ""lag la door ..aIcIk .......

Flygare, no bet Scand ..... iecIae korps, MD ..
pl"elldent 't'a.D de Scandina.iacbe .._...,
Jeo beer Ob Ugle te Preton. lI'I'8ODdea :_

DeleD morgen om elf oar trok -het &C.adiDa-
"_be korpa met het Potcb~ kla-
lIIaIldO nit onder knmmaDda.oi Wolmer-. *-
.Iode bet .aid .. eateioke gedeeJie TIID lIfat..
lung ie beatonuen Een........ ...-.ob, 'ftIDII
plaate op een abland Yall 1,300 tnCIen.. £ea
vnorhnl8 .. erd g..Y1JnDd, ea onder ~
...... DI&XImsell acherpechotlBnl, .. ent bet,.T..-i
.00rtge&8t tot dicht bU Mafeking DadeJiik ..
bet begin ....n bet gevecht w..rd Jacob Job_,
een Fin .waar Ife.. ond door een achot da& ja
IOD Iillkerbont droDg en Olt IlJD rtl( Jnr-.
oe Soandioanen IageD den geb.elu dae _
de vutIDg .. erken ..an den Yjjand,.~ CIIIIhr
heng voor om 4 nar In dan OamiMar ...
het maxim ..aur geopend op de tweede Iiaia.
De bo~e .... trokken toen terug De ~
kogel. "leien at-t. te kon, Dl&&r bei .!hId
v.n bet barsteu hanner bc;mIDen .. _r ...._
lUk Toen de Eogelschen o~e tweed. liIIie
..oorden nelen hnWle kogel. de eer1IIie liIIie
waar de 8c&odlD8"lera "areD lIIIOa _ TU
0118 korp!l, .. ent lo hd ~D gewond, ~ ......
door eene udere ambalance o~men, ..
raakte alt mIJn oog

In den .'fOnd .. erd bet are kanoa ~
om ie ..uren op de plaats den UIlftl, die
OD. aaojle .. e&en...... Drre acbot.,n .. erden ...
.onrd met ultm.nDtend effekt W 1 kOildea d1P-
deljjk hooreo hoe de orden 1L"crdeag.......
koaden de aignaleJl ZieD, en ook bet ac:hreeawea
eD de ..erwarMng die yolgde op het bu-aiea ...
....0 bom Toen .. U terug trokken Iieien wij
kielDe klompJ"" borgen toe om de tweede Jjja
le bereiken, en heten daarop onl8 ID&IJ_ toe
om IDgeatre.te hDle terug te gaan. •

Toen len laat.te Ik eD komma.oda.ot Wol.
marana, "leo Ik den geheeIeu dA« T_.....w
had, door mldd,,1 "an .erreIqjkera huIliiee
om de bewegiDgen 't'a.D dfn "Uaad te beIPie-
den, te &aOleD met .uoe t.. ee &oDen, nllftle
de vUUld een aantal acboten op 0118 Vu ..
daar ..an hw ik eeD ....Uwe ontkomIIll, CIOCi!
deze .. ondde ongeloklnglUk kom_oda.o' Wol-
mar&1lS h:bt In het been H{j .. anli ,_
verzorgd
John&oo no In bet hOllpltul, vol moed, ..

...ordt bek amelUk opge~t door 0DI8 8oua-
diDa.~he ..erpleegwten.

Aanvallen wertl ..n gemaakt op elk. Igde ....
de stad, eo .U cnllen ID den morgeD .....
"OrdeD
Van BellllOn .. nleta meer vemIJm&n.

NIEUWTJI'8 UIT NATA.L
Pietermantabnrg, 11 No .. -(Reoter) -Be.

.. erk op de poIItkentonm II _r ..erm ... rd.rd
tea "Tol,e "Ul bet groot aantal troepen 10 de
KoloDte, .11 .oowel de poIIt al. de ie~
la vermeerderd .0. vertrekkeDde ID&lleIlJn ·d..
... ..,.ie bek.Dd, ..ooral ... t Irr.ntea be&re1t
BneTell Toor Lad yllJll tb en andere plattelanda
.ted.n .. ordeo hier voor wtjpfte iellOrteerd,
aoodn. de coOlmunlCatie bersteld.. De m"ll
..oor LadY.lOlth la bUltenge .. ooo ... aar. De III
voerrecbten op pakketten voor de troepeD SUo
varlaqd.

De resuJatl.n onder de krijgawet .. ordllll na
l.koOleo eo er heerllCbt ..olmaaIrte orde.

De nood ODder de vlaobtebngeu .. ordt dajre
geljjka grooter. Manneo die bIer met IIleta
meer aaokW&IDen dan zu aan bet IUf haddeo,
aIJn thana sond.r bemdell eo acboeoea, eo de
geldeo die bier "en&lDeld SijD, rak ..n op Er IUn
Mo aantal treurtge gevalIeD 93n armoede

De T""u """ Natal &egt d.t eeo pn ..aat telt.
gram 10de.t.M! Uit Lore~ Ma'Que ... ontn.n
8en, benchtende d.t de Trans ..... 1eobe reg ....nng
300 led'8"e wagena en een ander groot Dnoo our
Lady.mltb heeft ~ezonden. De Tuna neemt
UD d.t de meenlDg hiervan II, dat vele dt'r
boeren die L&dY'IDlth belegeren Wruggeroept"1I
aullen .. ordeo~m de VrU.taatecbe &lIldeIIJk"
lrenzeD tegeo een UIlval del Eocelsch ..n",
.erdedlgen Drie honderd wagen. Inllen 3,000
ma.o met ammDDlt1e en bagage ImDnen ... r
voereD.

ONDERSTEUNING VAN HET KIPLrNG
FONDS.

Pietermantzbnrg, 12 Nnv -(Reater) -E.-n
telegram ~ 10 Nov la bier dOOI" dt 0
Koloolalen aecretar18 van deo ageDt'l{4!Dcraal lti

Londen ontvUlgen, meldende d.t bIJ •• n d<D
beer Harm ortb VaD de Daug Mail £I,rlOl)
heeft ont ngen, allnde een deel 't'&1l bet Kip
Iingfonda Om dadelIJk door de regecrmg te .. or
den gebrnlkt voor ondentenhlng der 1'I"Oa.... o
en kmdereo van die KoloDiaie troepeD die &00
v~el .oor bet rIJk In deD tegen .. oordlgeD ood. "-
bebbeo gedaan, IDet ..enook dat men bet geil
n....' &allaten opboopen De KoloDlale .. eN
t&na heeft geantwoord "breng mun b&,telUkc I

dank aan deu hr Harmlwortb toe Meld bem dat
de £1,000 dadelIJk gebruikt solieD worden &0 >

ala verzocht."

Pretoru, ",,, Lorenqo Marqoes. 10 Nov.-
(Reoter ) -Het bombard"lDflnt van KateIriOC
met .... aar g_,bot werd bedenmorgeo berlaL
De booreo ""geD een rOlter te CaroJiJaa ...
d..pecbes roor Kimberley

OFFICIEEL VERSLA.G

V_t~ NACHTELIJKEN UITV AL.

NOG EEN VERBAAL VAN EERW
MATTHEWS.

BIER EN DAAR ERG GELOOF
WAARDIG(?)

Dorban, 1:.1 Nov - (Reater ) - De eer.
Hatthe .... , k&pela..n van de Royal l"ah flUll
herB, die bU het regtment .... toen het do ,r
de boeren ge ..,ngen werd In bet ge ..echt un
Lady.mlth ".D den 30sten Octobet-, kw.m ~"'.
ren. vond ....n Delagoaba&l met bet atoomocblp
Unay.... De eerwaarde landde bier lnllt bed JO

een maand g..leden alt Egypte ID dat ko te
tud perk beeft bU eerug.. gedenkwaardige eo
ro .. e er ....nn'en Opgedaall

ODlOldddlllJk na Z~D aaokomst Olt Egypte
lI"lDi hU met zIJn regunent nur Gieoooe, eo .. sa
tegenwoordig bn deD .Iag 't'a.D Ta.Iaoa, daar ••
dieD.t doend. bU de begr&feDla 't'a.D de doodcLi=Uri beá of1io_1e r.!'JIPOl.t dat on'e

o bij die P.letrenJMid lIlI ~ , hil
WeIe eNt de Iijbe.. _lf~ t .nd. dii tcit
Terldareo de boeren, aert bii. dei er ii() lijk ..
't'a.D Bntaobe aoIdaten dOOr lieu werden reM"-
deo, oadai oue II1&IIDeDteroaetrolrkeo ...... 0.
Veder Hattbe ... oDt.keot l118inadruk eie mog,,-
IlJkheid hIervan dur tI8lJ compagnie van elk
der regtlOeoten die gevochieD b&dden, &orgvul.
dlR den grood doorzocbt, en leder mu w.'rJ
1Obracbt. HU ielooft dat vele van de boer.o
dooden werdeu ge .. orpen III de Dundee kol~1l
mIJn door baa.e'8"en meDllCh.tD (NUll ~,_
DD)

De eerw ..ertrok van Dondee met de koloDue
Y&Il generaal Yale naar Ladyaauth Zoo....
reeda werd gezegd ..ergezelde hO de Iel"1!<..-be
fualhen III den nacht ..an ZoDda!r, den 29t!'ea
October, eD .... getuJg8 ... n de d.ppere Y"r
dedtglng 't'a.D onze manneD den volgenden mor
gen tegen eeD over .. eld'8"ende macht 't'a.D deu
VU.nd, die, '''it bjj, VUl dne zUdeD verscben.n
"Ul oue poutie , de&e geheel onhoodboLar
ge .. orden en overga.e on ..ermndelllk Hd
.... ungrupeud om de mannen hOD ongelulc
te hooren beklageo, verscbeldene van heo ID,t
traneo In de oogen "Iden den eerw vwer d.1
ZIIer de Toorkeor un sooden gegeven hebben
doodg..cboteo w .. orden da.o .Iob o..er fe
geveD

De heer Mattbew. werd voor generaal J, u
bert gebracht, en vroeg daar hU een niet strijder
..... "'1lgelaten te worden, wat generaal Joob. rl
Ioeatond, maar onder voor .. aarde dat bO 6
nachte zoq bl{rnn en de boeren gewonden • u
beaoeken (Oh /-D D) IiIleno .temde bU VuJ
gaarne toe, zeggende dat bet ..un werk w.. all M
te onderst eunen NI8ttegenata&nde dit, .. erd IJ I
met de andere ge"angenen .. eggevoerd, eu .. "rJ
ben I.ter lOeegedeeld d.t genl Joubert de ord_r
voor .IJn vrulatlDg b.d ~erroepen. Al de ~e
.-angenen, die d" heer Matthe .... scb&t op oo! ' .
..... r 600, ",erden In W&gene naar Waacbba."
gevoerd, waar zu ID tremeo .. erdea geplaa • ,t
naar Pretor ..

N. <har t .. ee dagen te ..un g......... t .. erd h,j
1000geiaten en ontvIng een PIllInaar Delacoab .. il
HIl scbat de boeren macbten rondolD Ltdyaml IJ
op 30,00 Im.n HU zag zeer .. eIDIR tenwn, • I
gelooH dat de vuand ern.tJg8 ontbenogen III I

HIl boorde ID Pretona dal president KrD< t
er over dacht zIJn bnrgen In Natal te be_kt 0

Bet .. 1'olkomen ...aar, legt bU, dat een aact I
leere trncks n.ar Natal .. erd ..n verzonden, tIl& ..r
dese dienden, .elde de boeren, om de Brltk I,.,
beHttwg ....n Ladyamlth uaar Pretona tt.
brengen

Het volgende IB door de milil&lre aatoriieit.eG
aaD de pera mededeeld

Van NICboiaoD, BIlIa .... yo, Ó No't'8IDbar.
Het volgende .. ontvangeD V&D koloael

Baden Po .. eU
[Beglnt) Mafekiog, 2b Oet -Allee .. el biw;

vU·nd bombardeert ons OOK WIJ deden _
goed geslaagden DacblellJken uitval. op ...
..oorste 100pgra ..eD gisteren .yood, bjjltomeDile
met de baJooetten On. verliea _ prote&o
raat regiment g,,"neu~eld, 0"J811 gek ..... , ....,.
onder kapHeID Flt&clarence (licht) en laiteaut
Str1nburne

NameD der dooden ZIJD ~8IIteo_ ..
4,323, korporaal Bnrt, 17de lanIIlers

No H2, troeper JOIIlab SouDdy
No «3, Cb&rleo M.yfield Hiddledit.cla.
No TholD&ll Fruer.
No. 2tl, A.lexander Henry TunI ...
No. 202, Rob&rl Ryns MacDonald.
Bet verliea TIID deo "lJaud la oobehwt _

1IIJlaieaIjjk.. -
De__!ÏlfUlII1IItNl:beeft~~~~HiU~'~H;':~=~iII~ mUJéê dit

van het clorp plefvd.

ID on.. Lmttl 't'a.D 2 Nov. Tel'lllllND W __
gende dat dwdelUk b..trelrklDg b_ft op __
"aande -Pretona, Vla Loreago ~ 18
Nov -(Renter )-Geo.,raa1 GWDle deelt _
dat de bezetting van MaftJ[lng een baJOMi _-
val d-t op het lager van kommaodaai L.otnr ..
de Graod Stand KoloDel Badea Po .. eU ...,.
om een .. apen8lJJstand om sun dood ... ta .,.
gra.en Gener ....I Cronje stond de ~ toe
!.e helpe'" bIJ h"t pIaat.ee der ljjbn op je
.. agena

VERDERE UFFIClEELE MEDEDRBUlIlG.

Van komlll¥dant van de baai8, &IaWJ'O, 7
NovelOber Het "Igende ootvanceo TIID kol.
BadeD Powell
Be(lDt MUuk. il, 30 October DeeIO.G.O.

Kaap!ltad alao!. .. J mede, allu _I h.ler. Tjja8d
bliikba&r afk .."rI4 YaD .... D aaDval t.e lIO.ai
komt nader om OOI lO te .Iolten Zu venia_
beden .poorweg t .. ee millen tea llOOrdea ...
dyn.mlet Het bombardeeren gaat 'I'OOrt, _
gerlolle scb&de doende No 6, troeper a-..
Kelly, C eskadrou, Protectoraat ....,_., __
leden aao ,oonden bekomen In " ....ecbt 26 __ •

Mafeklllg, :il Vet.-ViJand J'OOIldeIaect.a_
val op Kanoo !corP, IRIld oneieJjjk. hoek _ 't
dorp, &eer daPI",r II&lIgcrallen, DIet;::: ...
warm kart.ets'ullr door B ZA..·· ......
Walford VlllUl<.lbad z"'&ar verli. 0.. GD-
ge •• Uen ij dood, Ó g..wond

Dood hplt, I. ~d Dooillaa Heury ........
kapt Cbarl.,. Aleundflr Pecholl, .. rat. -Joor
Wllh.m Rem) Coovlbran, l1"Oeper~ &.
CI&lr TraIl Bllrroughe., troeper Arthar "'_
Mvtyn, troep aergeont maJoor HIJIII BJ1'II!I
Upton
Gewond Bergt E 0 Il" tier, kol"JlOlMl r0

Ne .. ton, korpornl M J Cook, ~ C JC
Nlcholaa eo F R LI..yd a I BZA pohtie.

[Het berlchl , ot J..t er 5 lDeneideR, .......
de DlUDeo van t, wordeo In d. lIJMN-'-
REn J

HET JONGSTE BIi;R[CHT
Ea~un. 13 Nov -(Reuter )-Het We- t

Yorkiliurtl rei{llDeot la &&ngekomeD en net, <
tllDk alt

Het bombardemeDt 't'a.D Ledyallll\h II ber ... t
Vroeg duen morgen .. erd ... aar schleteD g
hoord. De panllle11:relO lr1DI wt Oil een "er
keaoinptocht naar Col8lllO

OL"DE OPGEWARMDE KOST.

VZRMEENDE BOEREN VE!lLlEZD.

Mafekwg (ongedAteerd, per Iooper _
M&galpy.. Renter )-Heden II allea atiL W"1i
.un de gebeele week VTiJIwaar pbombardee4..
VrlJdagnacbt maakte kapltelD F'It.ac!areaea ..
Inlten.nt Str11lburne, met D eakadrou TIID ...
Protektoraat regtmeDt, een praabu,e ba~
cb&rge Ol' de Ioopgra.en van deo vlJlod, bea:J
rut zune polIltle dru.ende HU moet .,...,
verloren hebben De eba, lf" .... _ a.ppw
en ....stb-,raden De troep kODechter ~ loOp.
graven DIet beboudeo en verloor _ daoaeo eD
twee ge"al!gbnen. terwUI eenlpD bjj d ... -
tocht werden gewond WIJ ... rw&eltiea .or-
gen "en a1gem_n aaoval Het geheeJe bo.-
bardement lA zonder effekt I~ bliJft
onder zIJn bomvrue bed.uwg, eo to&ct. ...,..
bebben de bommen .Iechta ééo man l.'8WODd.
De TIJ.nd gebruiken een 94 Ib boawl .. op
ODa en &odele kanoDnen ..an 7 tot 14 peIId ....
De ot.ad 111 opgeruIOld eD ..ut bealoiea_lfBD
aanv.1 tot bet laa ....te toe te 'IPflêntaaa.. De
boeren ElJn a&1l elke kant ID Ioopgravea ..
komen al a.d ..r bU de fortffioatiea eier .w..
Wil "tJD goed Yoor&Jenmet 1e"_iddeIeD ..
water Hoewel moede van bet OrJtdaiae der
bommen, .. ordt het ",evecbt 'I'O~ de ,.,..
len cler "-'baalde natlëa gevoerd. QQD_ï'
beef: altud kenD" VADhet bom~ p-
gewen en het Zaterdag de ambw- *__
toe om de Z8Il doodeD 10 de won TIID de bo.
reoloopgra.eo op Vrll'IAiA"ood ....... te
haleu Jan 8otha, ....n weu...hnd. hoetee to.-
D1&Ddant vertelde &&Il 1811l8Dd.u de •• w 11
det bliln ..erh"" z""'" '''aar 811 lIJa bart .. _
was Dt! ...,!gewit! la de 01'AaieeJe tOC.... po
d!>odeD -Korporaal Butt, ~... 15Gad"
Cbarles MayBel j M..iMledricb, T __ .......
AIex&oder Henry Turner - ..... &rtI
MclJon&ld Ge.. oad -Kapit.eiD Pt!: n,
Iwteo&nt S"lObarae eo ........... _
licht, \rOOper KeU" ,.. .. 0Dd iD tII!ll tIIDGIPMt_
aahenaatMliog., Itierf p....... e..c.i:-Jr.
Ibolea, A.. BOdiU, B. Da.._, F. l!OOPW, G.
Binsb, B. short, C. .DOaO..D, B. "'.......
_,_.. A.tkiM,;..u .. IieltL

LORD MeTRUEN TB 0BAlIaaI.ftIa

WEER EEN VERK~ NNING UIT
ESCOURT

Eaoonrt, 11 Nov -(Reuter )-Ik ben !ZIJ"
even teruggek1l8rd met den paoteort.em •. LO
een Blellwe verkeoDlng WUgt.Dgen to~ blDa li

dne mlJleu ..en ColeDIIO z'lnder leta 't'a.D d "
vU.nd te &leo op deo terllgtOCht DaIIIen " •
t ...ee bID11ies op, genaamd McDvoIaD, die h
aoberlDiDg vroegen tegeo de boer..... Een RI)
lange van t gezelscb&p liep naar lOen bemerk I.
_r moell!)k uaar 't .tatlOn De Dnbhnl &ou
den eeDlge dragen! nit met een bur om h, m
ID den trelO te brengen

BtII .. anl Hea.el ... Ilcbtbaar nit den trelD
Er ann geeD teekenen ..an het bombard ..me, t

't'a.D Lad yaID!tb

'T GERL"CHT VA~ JOl'BERT S
VERWONDING

Loreol<O lUrquez, li No. --{1kuter )_P ••
&aglen vaD .TobannMbnrg verlrlareo beelllt dat
h..~ gerocb, gaat <ht generaal Jonber1 dood I'
of ertll1t.g g"wood dvnr t 8pnngeD van et:n
granaat

DE ROSLIN C,tSTLE TE DURBA...~
Dorban 13 Nov - (Renter ) - De Ro.I",

llutu kwam hedenmora-en de bneD binIl. fj

Een rroote merugte .... boeeD en er heenehlp
groote geestdrift
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KOGELWONDEY iN" HUN EFFEKT.

HET

RECHT EN OORLOG.

Kimberley v.a Oranjeri.ier, il Nov.-{Reuo

WIr )-Do boeren hield ..a glOt.erea nood om.~
tre~' 7 uur wel bomberdeeren op, nadat "Il
feitelIJk deo Ifeheeleo dAg. met ,~beopooaeo
haddeo geyourd. ()mtreot 70 bommeo werden

.. orpen y&lleode de weeden op de debr ..
roopeo u'f opeoe plekken. Gemiddeld ..... de
abtaad Rl00 treden. Eeo kookpot ...erd be-
sehadigd, en er .... dAdellIk een tli.oke markt
•oor de scherven. Extra mOOI".takJ"" bebaal-
den £2 zooder moeite. D. yJjllDd .oorde
blUlt baar seover al•• un u.nocnen konden
reiken.
Nleu .. e bolwerken zIJn upg.ricl.t en meer

...acht.eo uitgezet. De heer Hbodes zelf .. erd
onlaogo t..!lecg ..houden en yerlunderd om door
te gun zooder perw II.
De gewonden lI(aan allen goed aan. Dr Ruo·

seil yerhulde 0011 dAt &Ide manueo geechc ten
oette lICbooce wundeD hebben. HU """"'boa .. t
dAl woodeo veroorz ... kt door Lee Me-ford. en
Haooe,. mIDdeT ,.",arll)k eo derh.he men!lebe·
luker 'UO dan die door d. oude roort yan ge
weren toegebracbt. HIj venelde mo verder
dAt het Iban. moeiluk II om te leggeo .. aar eeo
kngel lokwam eo .. aar die ultgin!{. To, bUII'toe
.... de UI'f{&oge.. ood VIID eeo kogel oteeda
grooter dan dIe van deo iog.ng. .

Garou,oen. orden .. erden op den 7deo uiige-
nardigd ten elf.kte dat WlUlneer bét alarmftuit
je blaaot, de bal ui gebe.oebeo .. orden op deo
ylaggeotok v.n D. Been, eo d.t alle in .. ooen,
behalye .u die p....... n beblJen of deeloemen 10
de YerdedliPoII, zich dao naar bulS moeten be
genn eo daar bliJven totdat d. bal .f'{ehaald IS.

Recbter LaDg~ .1001 be~ cnmlDeele bof ilIa·
tereo. HU ~f ..r...,rd.. o....r de bui"'Dlfe .. ooe
oodervinding om gevangeoeo terecbt t.e atellen,
ter"Ul de u.nooDeD nD dd .u.ndeo ba'er maj""
telt In d. oontO buhleren, eo .. eulICbte de jury-
maDDen gelok dIe al. leden vali bel ... rd..dl-
JlDpkorpo eveo gewilli < waren bunne plIchten
le vervullen In de loop~r .. oo ah! In bet bof.

Hel weer Il! .eer mooI.

Kimberley Ok! Hopetown, 9 So •. -(Reoter)
De v(JlIDd beeft ODIaOg. Edward Mardoch, een
rijtriebJjder In di .." •• van de De Been, geno·
gen genomeo.

Op deo S.teo .ag meo de hoereo be.ig mei
bet op .. erpen van ba.sUOD'.

Geeo ver.Jer bombardement heeft plaalll ge.
.,.ooden. De De He,," ml)uen .un feitelIJk ~e
• 10..... Dnl_eDd~D per..-lDen pe~nlull die ge·
woonluk In de buurt van Kimberley wooeo,
hebbeo tbans bno ' ..rbIUf In he~ mldd ..n no de
a~ en worden .enorgd uit bel Burgemeesten
bUlpfoods. De bargeme.t ..r venelt mu d..1 bU
oolangw 470 pel'1!Ooen ui, dIt foodo geholpen
beeft.

De mlht&lre autoriteiteo beb~o eeDe procla·
m.lie allge rdl.d .. a&r1n &lIe penoaen, die
:reeo deel n de .erdtrd4!l'ljl oemen, worden
..,Jut om huone wapeceo eo .mmuDliie af te
8"Yen. DIt Il! gedAan met bel doel ooveraot·
woordelIJke per1l<>Den,e bele~teo op deo yijud
te ocbieten, en aid". een oyertr..ruDg tegeo de
wetten d... beocbaafde ulltleD t.e voorkomen.

Mei de ge .. oo ieo gaat het goed. De eenige
pen:>on dIe IIedoodlO teng&.olge van bet bom·
baldement I. een m~n, Peacock geoaamd.

De boereo drageo Khaki. . .
Sprinkbanen bebbeo buoLe vel"8CbunlDgge-

maakt. Het weer wordt ... rmer.

OFFrCIEELE VERSLAG ES.

Vao Kekewlch, Kimberley, 6 Noy., '.! uur
O.m .. -

Onu gewenden gun bevreg3nd voorUit.
BiJlOnderbedeo &angaande Lelpoldl, geonea-

veld' 10 het geyocbt nab" McFarlane, oog niet
ontv&ngen .ao .un bc.ehoereod officIer.

Oou bewakeode pD1't t.en luiden uo Kim·
berley reserVOir .. ordt .edert 4 de.er vermist.
Geloofd gevangen geoomen te 'Un door de
boeren.

BrowDe. vao Beacon.field. gmg KI.ternamld·
dag bUlku de Iunen rudon dO .. ordt vermist.
Veroodentel boereo bebben hem geyaogeo

1P~~tand hier anden ooveranderd.

Van Kekewieb, KImberley, 8 Noyember :-
Uia.lag un bet bombardement op pteren

all TUJai:-
De booonen yan den vljaod .. aren ~ep08-

t.eerd op een kopje acht.er het ;x>hl.te8tatlOo 10
eie aabiiheld vao Feon. plaat. en op een raod
ten nideo van de ocbietbaan. VUf kaononoeD
bombardeerd .... de .tad van half ."" our .oor
midd&fJ tot O[o8t"""I<. middag II< ""batte deo
abtand op ti,"~) y"d. 008 kaooo bU de
Premier mon vuurde eeDlg. bommeo eo legde
-de boeren kanoD o~b!1 bet pohtle.tatlOo bet
~"ii1Ieo op Hel vuur van deo v!land deed
geen !OChad. Om half VIJf Dur. vuurde, de
TiJand ... r bommen n&&r Beacoo.ti.ld. (.... n
OIIi"v&lleo gedurende deo Jag Geen bombar·
de_ol op beden

De be.olJllng ·b"""hou WI bet bombardemeot
'Op ptereo al. ~",n groote grap

Berlchl wordt dat <le boereo de D F Horse
palroulIle, Wc!ke .edert 4 ~ o. vermlot wordt,
~eYIIDgeo genomeo heobeo. De nameD der
YenDiMteo l,'n Korporaal (·oooll). troepe"
Bergb, S. II ",,"tb, ~;Ihott. Edeo eo Hugbe •.

EEN VERK["~I~I; :\.-\.AR HET
~IIIIRD["

HOE HET ER TE B"L}{O~T lïTlIET.

BOERE" WA.U,l.U.:\I.

Hopeto .. n. " "ov - (Reut.r). - « ..teren
ging een verk:eo01n~8partH vau Uit ()r1LDjdflVler
in de noorddlJi<. ncbtmg onder bevel van kolo·
nel Googh. 'oe beweglug begoo .oor 5 uur, eo
iaagII den weg ...erd heel wat verkenning gedaan.
Hen bereikIe Flnduun·. plaat. <ouder oog.v&l
en o&m er brnkf ....t. Tbom80o 0 plaat.. werd
bin oen fi'oe~en tIJd hen'ikt cn da.rop marcheer·
·de IDeO I>&&rHdalOot. Het JorpJ" IS verlat.en,
beb&lve door ""n'~e <Den.chen. eo "pourweg'
beambten. ea toont.1e teek::bnc::n \"'lID verwoeBtiag
'door deo 'Hllnd. H.t ",.rd b.lncht dat de vuaod
'lObei beZIt wa..... n d. kopJe. QO kloven een
paar muleo ten """ten en ""!HteIO Lord Cromp
·too die in de ,·oor(1O.,d., patrouIlleerde, w~rd
oPII-:boteo. l->Iecbtl! mei moelw gelukte bet
bem de boofdmacbt te bereu.en. De overblu·
yenden t.e Belmon t lelden dat J" vIJand deo
"Yorigeo dag our }[oJd ..rrt Vier vortrokl<eo w"".

DE SCHERMCT~ELlSt; TE BEL:'rfOST

EES SCHERP liEVEI'HT

BRIT"CH~; VERLIEZES

Q.... jerivier. Il :"!o. -(Reuter).-Oe ver
kenninppar!!I d,. Donderd"-'(1Ilorgeo b.t kamp
te Ora.ojenvler verb ..t. ontmoette g18tereo de
hoeren in de heu.el. vIJf mIJleD !.en oosten VaD
Belmoot. On •• machi b.. t0Dd Uit tw .... k..
drooo vaod. 9de IanSlAre onder kolonel (;ou~h,
t_ compagnl.... b.,redene lofant.,n.. d.
Northnmberlsnd.. .\Iunster< en ~orth Lln·
eubil'8ll onder m'Joor lf I1tun en de IIDkerbelft
.-.0 de 85.le batteru uoder maJo"r Llndsey
Kolonel de ed "ough vO<erd.bet bevel o.er de
~.Jl.""n die \"rlldag morgen OOOlt.-aartll nn
F' _ plaats trokken, en dan een ooorde·
Iijke ...eodlnfl makend. tu Kaffel1lkop k .. amen
waar bencht ... rd dat de boereo dur glsI9r .. a·
·T..... Ter ....ul.u rood t kopJe ver!reodeo kwameo
-cl. ",oorpoot.n del lan .. ~r8 op de voorposten
.... den vnand, dl., .11.,.,n stooden eo ID de
>kopj.. teruggejaagd word eo, eo op dle WJI'"
"Werd de jlilste ~Itle van den Y!land bepuld
Lai&enant Victor Rurke van C .. k&droo der
.Janaien, die een ...·bet. nn de vl/andel"ke ~llle
maakte, werd op gevuurd. liJn paard werd
;gedood en bil .erlvor <!In belm. !Dur kreeg 10

een pear mlOut.eo eeD aoder paard D. ypand
bad een poetue no groote natuurlijke .t.erkte
beset. ID een balveo CIrkel hgt Ka!I'... lwp met
een lange ru beu .elec, die .Icb ult.<trekken tot
UIl Peperakop mel Klerk.footelll In be' ooeteo
op den Vrjjslaaueheo grens. De vuorhnl. vao
4eu 'I'ij&nd ... ae 1\ m!ll lang ~o de macht van den
'I'ij&nd is het detachemeot dat VT<>eIlergelegd
werd BelmoDt t.. beuttec. Uet o.,.taat 'lit
kommando'. "an Faureamltb. Edoobarg en
J'aeobodaJ met Piet vali der '\[er .. e &la aan
..oerder.

De lantriero p.troullie ru!r'e voon o'er de
.-Iakte letfeoo ..er de vl)aDd.luke pooul.te ea
VOIr _. kncbt hllD vuur op l!Ch. Om vUf
.mutea -roor tloo yuurden de hoeren bun
......, iaa«, eo ooae machl werd daarop in
~ opg .. teld, en dil .. "" het toeken l'oor
deu YijaDd 0111 buo Woo nn bet ooorden ~
...... H1I1lIIt'! bommen YÏeJen geheel eo al
lion. De Janaien .. erden op dOlIlank , .. &old
_ &I ~ iD1aotwie reed Iaoa. 'i pb_I.
"-* ., 'fjuIII.Jijb l*itie, JIet Y1I1U' ..

IIOGII _r ~rir en d.laD!ien ~ b!lDDe
Hw- .. bljjkbare Uliweri~. De YiJaad
trok nil he' noordeo terug en ~ h~
rUJnea ..... mei on .. beredea.lof&lltwie YIIII
uit de beIiinfiI .-.0 Peperkop ID hei OOIten.
On... rtillerie kWIIIIItQeo ill het ge--=Ill, DlUr
niet VOOr-CIa* -een aDder der boonneo nil ~e,a
yjjaod beg!JII te nrea YaD&t den top .-.0 alt
kopje. Zii scboten een aantallC~teo lIOnder
kwaad te doen. De l'jjand rbrnlkte gewone
bommOll. teil bonner bomlllen rie.1 ~nderd
tre.leo .-.0 OU8 batterij 8n befrrool &lch ID deo
grond. .M.joor LindMy Irreea' den &fataad op
3,200 tredeq, eD oadat de eerate bomman tekort
.i.len, .. ie~ "'ii t ..ee k.rtetsen r""bt op d.
rUlIDdeJijke poeitie. Een trul deo .and 8n de
t ..eede "iog a~ er oyer. (}jt bracbt .bllll ka~n
tot ... ijgeo· an- men kon de boeteo zlcb baaaiiC
bewegen nen, bJijkt..r om bUDDedooden en
gewondeD wei te nelDeD.

Int_be. k .. am de bereden infanterie tlink
op de ft.olrder hoeren af, ~':' bei ynor no ..deo
vJjIIDdin boooe tweWe ~tle .. erd tot ... pgeo
gebracbt. De b..reden InfaDterie rukte un den
'·oet vaD bet kopje naar bei zuid-()()lltea ..oori
en raakte mar mei een. ander detacbeme~t
dat een poeilie op het kopJe bad opgenomeo 10
de riobiing van Spitakop. Hier leden Onae
mllDlICbappeo het me""t, Zil ruten dapper
YOOn en IMantwoordden bet acherpe ynor van
den vijaod. Breret kolooel Falconer Yan de
Nortbulllberland. maakte eene verken nin, met
een kl ..io de_bemenl ter liokenjjde en WY tot
op 4,J() treden ..an den vUlIDd1180ederd toen bij
gedood Wer(hm>e'een .cbol door de boni. LUll.
Wood no de North Lancaahire, ..oldeed j uiat
aan de beveleo vao deo m.joor om t<l
retiree .. o toen Iiii ctoorbet-boofd ww..geecbo·
teo, te, .. ijl [luitenant H.U In de dil gewoad
.. erd. Ni ..~enataaade de onllenlleo vao de
officieren toonde de yoonrukkende kolon oe
groote dapperbeid in een oogedekte poeitie.

De eualerie ging naar bei froni om buo
terulltoohl ~ dekkeo, eo daar de vU.Dd tot
."'Utr'D gebncbl .. as, gal de beyelyoerende
offiCier laat io, deo &erngtocbt. De ambolaoco
giog recbt uit oaar bet kopje. Er vi..l eeD
eo keI IIChot in bunoe ricb'iug, maar de ambo
Iaoce duge ... Ii"t men ongebindeld buo werk
doeo. Hei doel YIIDd. nrkenniog werd be·
reikt.

Het ,eacbo t no deo vUaod w.. goed gerieb t
en de Bokeie oeboten die tuucben de lanlien
rielen liOuden Onl doodeogetal 1'8rmeerderd
bebben, 100 .jj gebanten waren. De..hoeren
loonden weiDill lUit om te yecbteo eo "IJ lII&I.k.
teo yolledig gebruik van de ril kopJes die Ult·
muntend yoor loone oOger'6filelde taktiek ge
ocblkt waren. De gebeeIe koloooe keerde p.
tereo .. ood te OJ'&Djeririer terng. Ll1iteout
Wood stierf kori na .tine aankomat in 't kamp.
Het volgende ia de lij.t yan oou verlielen:
Brevet 101&.kol. Keitb Falooner, gedood.
LoiteDaot Wood, Nortb Laocubire~.lIedood.
LOltenaolll Hall en Bevan no de .l"Ionhom·

berlanda Foeelien, gewood.
Soldaat TbpmplOo, Iicbi gewond.
Soldaai Bealon, I"ur gewond.

BEGRAFENIS VAN KEITH FALCONER
EN LUIT. WUOD,

Oraojeri ..ier, II Nov. - (Rea te.'. ) - Brevet
luiteoant kolooel F.Jcooer en IOlteDIIDtWood
.. erdeo bede •. midd&fJ met volle militaire eer
b"f"'ven. AJle lede~ Y.n den .taf mei de offi·
cieren die de vencbillende reglmeoten aanvoe·
reo waren tegen .. oordig bU de treorige eo in·
drukwekkende plechtigbeid. De eerw. Hili,
kap"'laan der bier gev.tigd, troepeo, nam den
dieDIi "&ar.

VriJstaatsche ziJde.
ENGEL8CHE VLUCHTELINGE}!.

JOEL MOLAPADRAAIT.

TEEKENEN VAN VREDE IS B.\8CTO·
LANU.

M""eru, 12 Nov. - (Reuter.) - Een .aantal
Eogel.cbe ylocbt.elingen in Buutolaod, dIe W61-
gerden om de .... peneo .oor deo Vrjjstaat op te
nemeo tegeo de EOllelacbeo, zIjn per edikte ge-
d~vaard om 'fOOrhunne respektl ... e Iaoddrosten
te vencbjjneo of bU gebreke daarnn de straffen
der wet te oodergu.o. Hen gelooft dat "ti .Uen
geweigerd bebben te ..encbjjnen.

Hei opperboofd Joel Holapa, die lanIleo tijd
onder de .Iuwen invloed der hoereo eu voor&!
no kOlll1D&D4aniRautenbacb geweeat il, wordt
gezetrd ontdekt te bebben dat -Uoe vrienden io
deo 'Vrijsta.t bem verleid bebbeo met hoop en
belofteo die -u nooIt kUDLen yol.oereo. DIt
opperh~fd ,,"oont &An de ooordoever nD de
Colooonrivier in bet Noordoost en Yan BaliU to·
land. BoolocbappeM! oaar bem door don resi'
dent commls •• rt" guood"o .. orden elk oogen·
blik terug veMl'&Cht.

De ioboorlingen begioneo hun OOIl.t ID t.e
baleo eo oommige der haodelaartl beboen groote
hoeveelbaid koreo ID voorraad.

KLEINE NOOTJIES.
JakhalapoolsprUlt, 11 ~ov. l89!J

ZUS REDE.
MYBl·ROll : "Jong, bet ju geboor dat ek naar

dl oorloll ~aat ?" ."
L'n ":'iee! . Ao walter kant gaat JU veg'
MYBl-ROH .. An dl Eng.l.e."
l'n. "Wd! Waarom>"
MYB('IIOU: ., Om ek wd 1I•• er 'n pn.ooier

van dl Bo..re " ... dao van dl Engel.e.'• ••UYPARTIJDIU.
I:!TE C')R~f;~P,,~(JESr (ao tele~rati't).

.• Sluur .......m.bhef dl vol!(en<1etelegram dade-
lik .. eg' -' Daar bet 'n Sk&rmUlOehn!(ten ,ulde
vllO Lad"smlth plaa.s gevonde, maar gID part/)
bet daar iel. bil gewin nl.' ..

CKSSoI! _, Wag eers tot Oaar verder na ...
kom !"
~DE CORRE8POSDE~r (die Det bID ne tree) :

"Stuur dl volgende telegram d.delUk weg -
··D Katler .ertel dat ),1)01.! Boere gevaoge ge·
name la, Da u heWige ge"e~. tea ~ulde van
Lady.mllh, en lOOI Il! gedood.'''

L'E"g"a: "Ja, dit lUk meer daarna ' Al·
r"fht'. stnnr dit mar deur! Mar daardie laffe
.ltermntaehng t.tlegr ..w mo~t agterIJlu' "

o 0
o

SPIlT MAR'
Dur 10 'n cartooo In 'n ""kere olad, wurm

Uom Paul eo dl Heere J6lU! aflfeteel<end word.
Uom Paul kDiel eD, met geslot.e 00'", anbld II!;
dl Hell&o'1. maar d""" trek .ir dl PreSldent laag
neU8' la dil Ol god.l""t.rlDg Di?• ••AL TIJ D R.!.AD.

Si(OTiUUS "Ja, tanle. Jolle man. sal dit
mar swaar KrUOOUID dl oorlog. Hulle .. ge
.. oon om agter khpp. te "t. mIlTdi Eogfllse
gaao nou kromme Iw·cl. VII bQlIe geweere
gebruik, .... t lekker agter dl klIppen.&I sl<1et."

BOEIIVltQl' ... Dan sal 011.1 man. mIlT "(Jor dl
khppen .It."

• ••GI:X SLEGTE REDE
KA.31'A.Rt·_"Voel JU nl nur o'er -ti oorlOi

al 'I

LEELIJKE Ju:;r A ":\e~, ek 18 daar blU om')"
KASI'A.Rf'< "Hoe kom'"
J"8' A.: "GlO ""n 111'1'1 wd m" heh ni. Hnlle

seb, Ek " tt! l~dUk W.1. dl vvrJug "efllllnder
dl mAns, en dao kaa dl meisies ol §omar kie8 en
afjak oet 00" bulle wtl Dl.

ERTJ! SUP SOO§~ER ERTJIE~.
Uom Koo ... "" verlede week IDdl Kaap eo

bil bet bU 'n oekere restaurant '0 bord ertJi lIOp
bMI.1. Pu bet dl waiter dl bord nee-~eset of
oom Kooo beglD s!ln baat jl UHlrel<. De wa'ler
luup naar bom toe eo .. ou weet wat dit bete6-
ken .
"""tII." .Intwoord oom Kou.. "Ek wti net

agt.Jr daa[(lie ert jl, wem!"
• e•(;EVA:XG!

CE' Il. "OuIll Paul, all jn 10 d, "pI,,1 kUk, dan
sal JU D aap .ien ..

PAl·1. "Hoe het JIJ dit u,!gevinde"'.. -

"'N SLF:GTF. rf~TOF.KK[XG.
FA,'R! "Kerel, dat lOk 'n ~ernufllge br.ID

het, 10 DI an te t'"'!lfd DI! Ek het nou 'n perd
geleer om te le.. e sooder 1t08...

VI~Ea: "Dit IS knap! Waar lO di perd:"
FAt· as '. Dood' "et toen bIJ mooI Ireleer lMIt

om !lOod.. ko. le gaaD. vrek hU oogdlui<kJi."
• •

':'i li EdJKISl;.
Generaalo Joubert en Buller hei bU". prect81

dlOelfde KM4li· Skeer J'lubert oUn baard af,
dao UI JDeDIg eeD bom VIrBoller neew .• •

ZO:-WER MOEITE!
WILLIE: "~a, I•• lit .. ur dat di I..oore vir

Johaon_ber" iogllDeem bet?"
)LoIDU: 'Ja, miin kindi"

TUH GElU.NGSOBIItT.

Ook>ber. ,
11.-0111 li uor 'I -idda8I ... hei aWma-

two !der Trade, ."lObe nperiJIa, d.
ter~klriaJ y.... BritlObe UoepeD QII
de 1"l!'IInnaal.cbe ,rellaen e_ende,
l'ent;reken,

Oe ikrup w.(\'o.,..". deo .gebeelen Vrjj-
lteat ,"0 oYer de Zuid·AfrikuolICbe
Repu~liek geproclameerd ea de burgen
opgeroepen.

l:l ......:Het v,rlJlwtacbe kOlDlIWIdo trok o",r
Van R6eoeo's pu Natal billnen en be-
Jette Albert.ina ltation.
De heer Conyngham Greene 1'8rliet

Preto~. ,
HooliYelTUd proclamatie door den gou·

..eroeur nilfilevurdicd, Een kommando
oader ·kommandaDt Croaj. ging de
Becb~oalaod grena oyer eo brak den
8poorwreg op te Kraaipan t_hu
Mafeking eo Vryborg,

la.-G.pant..erde treIn t.. Itruipan door de
&oeren, YIII'O"erd, loitenant N'eeWtt en
m&D!leJi.ppea geqogen geoomen en
.mmunltie en kanonneo baitjfemukt.
LiiD I4n ooorden no .Mafelriog op,e·
broken, en .. yea Eogeloeben door bor·
gen ge".ogen genomen.

Boeren trekken oYer Lain8ll0ek op
New~tle af.

U.-GelHlr .. 1 Bailer ".rtrokken IIUJ' Zaid·
Afri,", Verkeer met Kimberley af~e.
lloten daar VrOltealllOhe burgen de ljjn
te Spiitfootein en Kelmont in beait oa·
men. Gevecht 1'0nd plut. ten Doordeo
no ~elring, Twee bvglln weNen
Redood .n 6 gek .. etst.

1~.-EeD g.pantaerde trein 8'ÏD1l uii van
Kimbetley en raakte .laags met de
burgen te Spijtfonteio. Te Riverton
road ten ooorden "0 Kimberley, "ood
....0 'lICbermullelinll plaat8 en .. erden 2
politie door de bVIl"" ge"ln!f8n ~eno·
meo. De Kimberley .. aterwerken vleleD
io banden der burgen.

16,-Krjjpw.i in Kimberley en noordeliike
diatnkteo geproclameerd, NewoutIe en
Obarl""t:o.u door de boerenD!acbt beset.
Vencbeideoe koloniale ..olonlier korp-
IOn opgeroepeG, Orerg."e nn Vrilhnl'i

. aan de ~n",ertDaebl
Een aeonl te midderoacht no gewI·

pende ka1fel'll, ond8r blaoke offioieren,
uit Mafeking op de Boerenmacbt. De
Boereo b .. ntwoordeo bei yaar en de
aao v&lle" werden ternggedre ....n met
verli •. Webb, een officin, werd ,edood.
Boeren reeD 'erli ....

17.-De ..oorpoeten der hoeren raakten
slaaga oIet de Natalaebe karabiniers en
Border Rift.. bU Ácton HoimM, z..
k.rabinien werden ge'!lwetst en luite-
oaot Gallway gevangen geoomeo.

19.-Heo Vrijbeid kommando onder komlllllD·
daot Locu Heyer neemi beait van de
.1)andee kolenmijo,

2O.-Het kommando onder kommandaot Lnou
.Meyer werd op Talana beo "el UD,e·
y.llen oit bet Glencoe kamp. N. &Gnt
our yecbteo trokke u de hoe""n terug
met verli"" yan al doodeo eD 60
gewonden en 30 vermist. .Aan de
Bribcbe lijde meu ..eldea 41, eO .. elden
oogeYeer 200 gek .. elllt, waarooder
generaal Symoov, doodeliill. Oavalerie eo
beredeo infanterie, die de hoeren achter·
'Follf<ieo, .erd"o genogen geOQmeo.
Ooder de gevaageoen .... ren verllCbei·
dene olticiereo. De Britoche mocbt Will
3 tegeo I.

:.II.-Eeo macbt no oogeveer 6000 m.o ooder
generaal Freoob deed een uit.,.1 uit
Ladysmitb en raakte olaage mel bet
J ohllDn"",baril kommIIDdo, onRe..eer 1000
man sterk te Elaodolugte. N. de Brit·
ocbe macbt driemaal ternggeslagllo te
bebbea trok bet komlll&ndo terng. Het
Britocbe verlies waa 41 doodeo, 207 ge·
kwetat en 10 vermi8t. Het ..erlie. der boe·
roo Wall oOieveer 21 dood, 56 ge .. ood
eo 190 geYangen geoomen. Geoeraal
Koch eD. kommandant Sabiel w&ren
onder de gewoode ~v.ngenen.

Klein jfeyecbt bjj Rbodeedrift. Ver·
lie .. o d.r boereo : een gekwelIIt. Verli.
un Bri~be Ijjde I) I(edood, " ge ... ngen
IOnomen.

Gen~raal Joabert bescboot het kamp
te G leoc08 dat in den oacht ootraimd
w~rd.

22.-Geoeraal Yule, treki met mun kolonoe
op Lady.milh terug de gewondeo t.e
Duodee acbterlatende.

24.-KrliK8W.t o.er IIebeel Satal geprocla.
meerd. Ge.ecbt vond plaats tU88Cheo
groote macbt onder geoeraal .ir George
Whit.e eD een Vni.taalOcb komm.odo
t.e Rietfootei". ~a een gevecbt van 6
ullr trok de BritllCbe ml1C~t terug op
Lady.mlt", met .erhe. van 23 gedood
eo 1&4~ekw~lOt. Het ..erlies der bo ren
wa.. 8 gedood, f; .waar gewood eo 16 I
Iicbt Ifewood.

Scbermutsehng .ood plaatl! ten noor·
deu V.O Kimberley tu •.,h.n een ruacbt
onder kolonol Turnel en een V"j.tut.
8cbe kommaodo. Het Brltoche verhe.
wu 4 lIe.neu veld en :lI gewooden. Ver·
lie. <ler boeren' :l gedood en ze'en ge
woo<l.

25.-G.o"raal Symoo. o.erledeo. Mafeking
door de boereo Ifebolllbardeerd Bri,-che.
macbt deed nacht.elljlte aanval op boereo I
kamp. Briteche verh .. 5 dood, 5 lie-
wond. Verlie8 d..r boereD I dood, ~ ge
wond .

26.-Generaal YuIe te Lady.mith aangeko.
meo.

Zil en 29 -De verscbllleode hoereo kommao.
do. omringen Ladysmith en Inijdeo den
watervoorraad af.
Generaal Buller aaogekomen.

30.-Boereo bombardeeren Ladysmitb met
40·pooder kanonnen. Zij haddeo po.t
ge.at In een bal.eo cirkel om Lady.
.mlth. Oe gebeeIe Britoohe macht deed
een nltval en een bef tig gevecht vond
plaats. waarna de Britocbe wocbt in het
kamp terugtrok. Een afd.e'lDg troepeo,
ongeveer 1,000, met etO bergbatterii,
werd door de boeren gevaogeo geDo-
men. Dit geschiedde met verli .. aao den
kant boeren van 3 gedood en eeoigeo
I!ek...etat.

Noyember.
l.-Nornl.poot spoorwegbrug en Colesberg

wagen brug door ""i_tate ... in belit ge
Domen. Generaal Kock overleden.

:l.-Bombardement van Ladysmith hervat.
Telegrafische gemeenschap met Lady·
s~i th afgebrokeo. Boereo nemeo po.i·
lie nabU Colenso, .. aar 3,000 BntllCbe
troepen ~legerd zijo. Het kamp ...erd
door de boeren ge!>ombardeerd en Doo·
derda,loacbt werd bet door de Brit8Cbe
maubt ontrUimd, dIe t.erugtrok op
Eotoourt ..
Ge.ecbt na~lj LadY8mitb. Uital.g

'liet precies b"keDd.
3.-Weder eeDige Kevecbteo uabjj Lady

smltb. Ka..Jl'en IJenchten .waar ver·
lies der hoereo. Niet be..e8tigd. Offi-
cieel b·ricbt meldt niet. dunan.

5.-KommllDdanl W_I. elscht o.erlf&ve
vao Kimberley Yoor Maandagmorgeo 6
uur, anden lOU hij <le stad bombardee-
ren.

b.-Bombardem:mt yan Kimberley begonnen
7.-Bombardement v.n J ·adY8lDitb YOOrlge·

Jet.
1O.-Gevecht n,u,!i Helmont. Boeren beboa

den bun po.itlU eo Britecbe macht trekt
terng oaar 't kamp te Oranjerivier.
Britsebe verli. 2 officiereo dood en een
aantal ge.oodeo. Verli .. :ier boerelJ
onbekeod.

TroeFoD aaogekomen.
Il en 12.-Yeer troepen aaogekomen.

KERK .ENSOHOOL.
Bl,jkelll een advenentie ID dit Dammer

.. ordt gevra&l(d een ""siatente voor de Sl"'8
Bona poblleke scbool te Áchter Hexrivier,
salam £60; onde.wijzOl'6Men nil drie derde
klas f'nblieke oeboleo in 'i disll'ikt Willowmore,
.. 1&lU £60 mei logi~ onder"il .. r yoor de
private plaataecbool te BoltfDnteio (Richmond)
alaria £.40 eo vrij lotri.....

la fD ~:!.~~~~~~
a:::c::. ..
~b~ ~ft __ ~ .. ~
terde lijIt, na _ der ....u.r.ij;: v.. J'lpIu, .Enp.

II. De~* Hamer, pretadr..
8. 1'. .I>GftY. ~~ .J'"
LM.8.dév··"" ~

JoJumae.~. ....... •
5.P. I'out.,k~~
(I. Dittm .. , ..... t,_~.
1. Volmaa, eat. pa. KOOIa~
8. VUl Legplo, ......

9. n::n. .1It. pa. Itoc* (w. PUIMb
UIIk.).~

10. J. G. Smith. Mj. ut., ~ .
11. W, Jl. W.... J adj. an., J......

12. 1'.b~, adj. an.. JohUl_jlaq.
13. M. C. Peta. ~: art., J~.
1'. J. N. C--, ~. art., ~ .. -
16. P. S, Viup, adJ. art., J~~.
16. M. Kool, adj. art., pretoria.
17. F. B. Roome} edj. art., Jo~.
18. J, Pukin. I14j. ut., J~
19. G. Á. Jo_. adj. ut,:r J~.
20. JUl Fro., adj. ut., Jl"1II'IIIb1lJl.
21. J. bB. L. 8oh1UllUl, adj. art., 1'..

22, J. .r\ebb. adj. an,. 1'orcI..baq.
23, E. W. Hold .. , J~
~, B. W. SohaJu, Utr.cht.
25, 1'. B. ~ey"l Fordtb1lJl.
26. G. W. Haah, F~q.
27. J. YIIII Weiagud. ~.
28,L,W.~F~
29. F. J. Pemo, Fordallus.-
30, J. T. Youag. J~
lIL A, F. Rhe.bock, JohuaD.Ii1Dl.
82. C. VUl A,w'8811, JQba_ ......
~, J, Á. ~ Jo~~
34. A. C, Gooeea, Joh.um..tnDz.
36, C. J. D, P.-, l'ordabaJI:
86. S. Kaper, pretoria.
87. J. R. Joubert, J""'_"
38. E. DiTine, J~.
89, J. S. Jonbert, Joh __ q.
40. M .Straua, J..... D.buJs.
~. A. Joubert, Jobaaaeelnlq.
42. H. ~obaaaea='"4,8, J, W. , Jo~ •
44. G. T. Robert.oD, Jo •
~. W. D, Y. d. Berg, pretoria.
46. C, J. Steyn, Jobauaaq.
'7, K. W, Wapeuaar, J~ .
48. J. A. Loreats, JeppeIt.owD •
49. H, Bmith, JeppeaUnra.
60, W, Roaaonw, JeppeBtowa.
51. I. B, nil Erp, Jo~
52. Joho Browne, Pr.toria.
58. B, F, 8igI.. Pretoria.
M, H, Dykmua, pretcri&.

55. J. QII der Waarden, Pretoria,
t;6, p, Prl, Pretoria,
57. J. B&IlIJD&IUl, Pretoria.
68, J, de W1D, pretoria.
69. Á. B. Hapt, pretoria.
60. E. VUl der Hont, prwt.oria.
61. J. D, Botha, Jobaaaeaburg.
62. P. A. J, 8waaepoe1, Jepp.town.
63. H. P. VeIlter, _Jeppe.toiril.
61.. p, Potgieter, .JoIWmeeburg,
65, G. J. F!rlank, J~.
66. W, C. J, de GrUl, Pretoria.
61. J. H. Doeleman., Pretoria.
68. G. BeyiDk, pretoria..
69, J. W. VlLIl Gomer, Jobau.bug.
70. Otto Wlrter, Pretoria.
71. H. Ribbina, Pretoria.
72. A. J. VUl der Welt, Pretoria.
78. A.. H. H. 8ausoathaJar, Pr.toria.
74. W. BI'01rD, Jobamt.eeburg.
76. Á. F. Kock, Jo~llI'g.
76. C. J. R. Tayior, pretoria.
77. J. B. VUl LiDgtm, Pretoria.
7B, J. A, Volb, pretoria.
79. C. F. Nienhooat, JobalUleebnrg.
80. J. dn Plooy, JolwlDeaburg.
81. J. VUl J....-eIdt, Joban_"".
82. M. 8upra, JohUDeebnrg.
88, 8, ManUta, Joh_eebaig.
84. J. W~J JOkama..Jnuj.
86. B. E. '-'uper, J~
86. W, 1'. ftIl der W~, Jo~

burg.
87. J, Bag, JolwlDeaburg.
88. S. Bammooa, Pretoria.
89. B. Martin, JolwlDeaburg.
90. E. 8obaJtz, Fordabnrg.
91. W. J. 8obaJtz, Fordlibug.
92. E. Rochlin, JOblUlD""bnrg.
93, H. Haltin, Pretoria.
94. W, Reinboldt, Jobaameo.burg.
96. A. J, Herbst, JobaDllellburg.
00. Ha:.: Mederer, JoblUlD""bug.
97. T. Eraamna, Jobamteeburg,
98. J. Wilier, Jobann ... 1mrg.
99. G. Moll, Vrede, O.V.8.
100. T. J. Seymour, Vrede, O.V,8.
101. F. F. D"':rer, Vrede, O.V.8.
102. W, J. 8tiem_, JobumeebarJ.
103. J. Spiro, JnbaDllellbnrg,
104. L. J. van Rooy8ll, JolwlDeaq.
106. E. R. Caraey, Jeppe8town.
106. F. Lottering, Pretoria.
107. D. C. TAljaardt, Vrede, O.V.8.
108. F. ylul der Vlogt, Pretoria.
109. B. J. Bcboema.n, Pretoria.
110. M. D. Tbompeon, J8ppeIItowu,
111. D. C. Eraamoa, Jeppeatown.
112. R. H. Myborgb, B.A., Ford8burg.
lIS. C. Pieter.en, Fordsburg,
114. B. J. Vol.kwyu, Krugendorp.
116. W. H. DiIou, Johann .. burg.
116. H, z. Piete~, JeppMtown.
117. C. J. Smith, I'ordlburg.
lIB. Á. Á. Piftaar, Jeppetltowa.
119. J. B, de HeiIIon, Ford8burg.
120. H. C. de HeilIOIl, Fordtbuig.
121. C, K. de Meilloo, J~.
122. J, 8. Lombaard, Jeppeetcnra.
123. J. Qoirk, Jeppestown.
124. T. E. Pienaar, Fordaburg,
125. H. Andre .. , Jnbaan_bars.
126. A. Y&Il Boeae, Pretoria,
127. P. J. Hamman, Pretoria.
128. J. 8, GrobbelaarL Jepp88to1ra,
129, J. G. du Preei, VredeJ. 0.V:8.
130. C. W. E. HauYeldt, netDria.
131. J. Quirk, Jeppe8town.
1S2. J. W. Mante, Pretoria.
133. J. P. van Pietenen, Pretoda,
184. B, P. La.uda, pretoria.
135. G. F. L. 'F1Idl Tonder, Joba.Im.bus.
186. A. J. 'YIlD Wyk, Jobume.burg.
187. R. Titr.eb, Jona-bug.
138. J. H. Po~eter. Job&llJlAltburg.
139. S. J. du l'IOCIrr, Bobburp;,
140. W. Aabl'Dtlk, Jeppeetcnra.
141. W. Broom, I'ordsburg.
142. D. llaIberhe, Jobanne.burg.
14.'1. J, B. de Buys, Fordsburg.
144. G, J, Beoker, Johann_barg.
145. G, E. Blignaut, JobaJlD88burg.
146. Á. R. Hotohinaon, Jobarmeabug.
147. A. J. Boshoff, Johumeebllrl.
148. J. Uoete, JobaaneelJuri[.
149. D. P. Proak, Jobaan.lIug.
1150. J, D, Diael, I'ordsbllrl.
151. A, Jnnk, Johumeebarg,
152. B. J, Bueak, pretoria.
158.W. F. G. Kroon, Prwtoria.
lM. R. M. Ueckenoan, JohumeebvK.
1615. F. KOhIer, P'ordabllrl.
166. J. H. MacKeIláe, Jobuan.q.
167. W. 8te.ader, Fordsburg,
168. D. J. du Toit, Fordabvg.
159. Á. YIIII Bart, J'ordaburg.
160. J. Pieaaar, Fordaburg.
161. F. K&te.-, Johuaatabml.
162. J. p, YIIII dtm B_, J~.
168. J. Weil, Jobau.burg,
164. B. Lombud, JoIwm_burg.
1M. D. Botb_, Jona.m.burg.
166. H. L.s, I'ordabnrg.
167. B. 8obult£, J..,,_to1l'1l .
168. H. BeckeDdaI., Jnhumeeq.
169. P. 8. NaucU, Jobann_burg.
170. P. Viljoen, Jobanne8bnrg.
171. M. Doyl., Pot.ohefstroom.
172. F. Cywinaky, J~.
178. H, eie Graaf, Pretoria.
174. J, .!Hok, Jobum""bm-g. .
175. B. J, Bedeahorwt, Jo~.
176, J. B. &.mea, J'ordsburg.
111. B. M. du ~, Jepp88to1ra.
118, A. Di~=-town.
179. W. Smitil, Só burg.
180.W. N. N,--, Pretoria.
181. L. Ru"__' p1wtoria.
182. L, SandlnU.en, J~
183. P. Prina, pretoria.
184. C. Pllllta, ,foh.um ...burg.
185. Kom-N!druit BoIU.1.
186. F, J, Pan.
Allen burgen da- Zuid-.A.tribaDIcH Re,.

bliek.
INBOORLINGEN.

Hearich, 8wuta, J~buK.
pift ao.t. CV. O. JoaIIIft), 'l.".etown.
..... (9. 17?-h O.T.I.
..... ~Lm .......

op bet teP-~. oopa.hIik -~~~p
aller oae- PriOM ~. Diet· an- ftIl Zaid-
.Afrika, IIUIIII' na! de pbeeie W'8Nld, op
~th. ll1l wanit .. met nrIaageZa naar.u.uwa uitaien, • ,"j UneIeD daaiom Diet
om _ OlIM -.. hei 1'UIPaCIe verhul ta

~ dat bat.i ftIl de~' YIIII deohe. W. A. BeaWi, .. 'ITIIde-
recht« ftIl ~, • YIIII hijSODder

~I~ :.. DI~, .... eie' heer Be.ter,
" WIl ik noeg uitt~ OD! _ CIa te doo-
dea, • ik voelde IIPJ daanaa _ alecht. dat
ik op deD groad 'f1eI • door mijll kahn
DUI' huia DI~ ~ea geboipeIL Eeu ge-
ruiaum tijd ~ bad ik reedt geleden
aan _ tnrakke gejoad)teid. Ik voelde Illij
altijd Dloe, werd PPIUgd .. pcwoUeu ..
- pijaliJb ~ die bet moeilijk voor
mij mu.kt. om te:..loopen, • voort. door
b~ _beieD ,_ hoofdpijn. Vaak 'na
ik _ SWr:. dat ik§ mijn :nrk moe.t latea
ataaa, eu DUI' mijn!hnii terug k-.a OlD te
pia ligpa, eu ik i ~f dat aaderea di.
Diet _ werbaam ~eIa ik, sich geheel er
&all __ hebbea • 118&1' bed
aoudea lijn .> V ....... ik lie
1f'Wd ik _ ~ dat ik mij voelde of :t
SOD nil., ea t_1IIeal beu ik ook pvallen.
IDdigeatie -rerooraalte mij lIOik .....r Jjdell.
0Da00dig te .... ldat ik _ aokter ra.ed-
pleegde maar ~ ik het gaa...middel
IDIlam det hij mij vQjIncbreet bad ik .. geen
goede _lW- ~_Later ~ ik de ed-
'NIteIltieil ftIl Dr, JViJliam'I PUik pille for
pele PWPIe; Ik PraI.eerde 118 toea, eu ho.-
.. el ik Diet _ . dat bet eerste lleeob'
mij ..Ja goed ~ YOIII~ ik, JlAdat f:
drie ft8llClljei gelll'1liJrt bad, dat ik beter .. erd.
Ik ging DOg __ tijd "oort DIet .. te g...
bruikea • te i10~ ,êlAUeII 118 mij gebeel
• al, ea ill d. ~te twee jIlrea beb ik
g- eakele _ .,. mijn 1nra101l ~d.
IrIijn Ichoon_ mac ik I:ier DOg biJ yertel-
Ian, had laai QII ~, • np mijn aea-
nd. nam hij toeu (OOk PiU PiDa u. Hij
leed gewooaJijk !lOO q door d_ 'mIeIeIijke
ziekte!. dat hij Diet ]toa etea. of alapea, en
sich fIIl.dig ge1'Oel~ door. door. 1Iur
d. Pin. dedea bem \_ "eel goed • tOeD
ik bem, de iaatIte aiael ootmoette, kon bij
.tea, _.nea ft ala",,-, diDgen die hij t.vo-
rea Diet had kuanea; doen. Wat mijn mee-
ning - Dr. William'. pink PiIlea is P
Wel, ik IIIII'MI Diet~: dat ik OYertuigd
ben dat -t,,: TOlgeua de "oor-1IOJIrift., .,ben _ ~ te

la pnIlen eIa lift mijae."
heer w. Il1ingi YIlD gebroeden IDirI{,

te J .adyuaith, die of' PiIlea &all den heer
BeIter l....-de, y~rde nader_d cht hij
sich de. lIiakte ftIl idea beer Be.ter goed
berizlDerde, .. De b_ ~ kwam gewoo lIjk
in mijn winkel Diet .... -rerm08Ïd Diteriijk,"
lei hij, "_ ik dacht !;dat hij __ ouderd ..me-
!dekte leed, maar ~t hij de pillea bad
gebruikt TeraDderde \hij geheel eu al, hij
oobijnt na _ Dieu.. voorraad leveaskracht
te bebbea OIIRedaaa." Dr. William'. pink
pilla for Pu. Peo~ .. OrdeIl vanocht in
Znid-Afrib ill ~ fteechj... ..... hela
(met bet oog op ~ lt1imaat) gewikkeld ill
- PaaneIl omalag !met dea yoU.. Da&III
(Z4mIII woonJ.a) d_"p gedrukt ill rood"
inkt, • de kuopen '... orden gewaancbuwd
Eieh te wachtea 1'IlOl' fPamaaIr: eli verraloobin-
gea, die nooit gea"" m nak eobadelijk
zijn, De enhte PiJlea worden yerJr:oobt bij
de meeate _delaan, ~b1aar ill genl 1"111 t1rIj-
fel is bet 't beate di~ te _d. n.a&I' Dr.
W"illia.m'. Hedicijn ~teohappj', Le.ngatnat,
Kaapatad, die _ 8eaéhj ... :::lt voor .........
ti.. s~ of un ~eBchje 1"001' drie .bil-
Iiaga en drie pence '".:Ij per post. Getuig~
nis bewijst dat deze Pillen duizend.. ~enl-
lOll gen_ hebben ~~,_~tie, ... ekte,
I_ • nienan~, bleekzuebt,
hoofdpijn, enzem&, 1llJergW.el1en, alapelooe-
beid, rheumatiek, lieapjioht, leadenjioht,
Y'I'OU-eaziektea, _., ielUl" ea hun WODd_
baarlijke gesoadheld l8-de kraobt heelt
YOOJ' beD _ OD~.e_n lla&III over de ge-
heele bemhaatda w~ 1"8rVnII'd. - (Ady.)

Afdeelingsrae4 Malmesbury.
-----...---

Notulen YIlD gewone: maaadelijbcbe '.:-ga-
derillg 1"&11 dm aldeellngsraad 'flin HaJm ..
bury, gebouden op 7 :!i01"ember, 1899.
Tegenwoordig:-De ,..el-ed, beer J, W. H.

Rououw, C,C ... R.M. (yoorzitter), en de
heeren J. W. Moo~, Joba, Lou ..., J. Á.
~, J. N. Steyn, D. Malan, • N, Beat-
bier. ..
Notulen 1"&11 ..-orige fergaderillg geIe.n en

goedgekeurd, .
De -.retaria rapporteerde, dat de OYer-

trokkene rekeaing oP, 4 NOY8IIIIber bedroeg
£2,386 1411. .
Vol~ ~. &telde de b_ N.

BestbIer 'fOOr: dat toneo zulIeo ...orden op-
gericht op den Vredeobarg - J&ntj.foatelD
weg, ea dat Alleen zij die bel~beta.len
zijn ill wijk V znDea 'Qit![Mloteo !djn, iu &00

verre dat de aldeelin!l1ll'1lad elk YIIII deze ~
1.. ~betalen MI 'fOOlidm met een metaleo
plaatle, gemerkt wijk V, m bet jaar waar-
voor betll81n verleend ;rurdt ~ _ kootte
YIlD 2a ed. elk voor soqnle rijtnigwn LI elke
belutingbetaler in WiJk V mcge beooitt.en,
znlke plaatj"" alk jaar·te wordea hernieuwd.
Geoeeondeerd door _ hMr J. A. BU80II

en aangenomtm. , I

De tend.. YIIII den 11-- J. N, Y&Il Rbijn
..oor bet Y8J'8C1bafrenno dieren, tuigen ea
drij-ren 'YOOI' twee waf;erbrren om de 'toor-
D&&IUte Itnten te beaproeien, wed aangtmo-
mea.

De teder 1"111 den hf- J. G. 1"111 Reeaen
voor het onderboud8n Y&Il de Mamre wetten
voor een tiidperk YIIII twee jlU'tlll .. erd .... -
gMlomea. .

De tender YIIII 'de beéren Stt,ding ea 00.,
n.n Hopefield, YOOJ' bet 'nlII'IICbalfen 'F1Idl roer
1"OOr't Hope!leld statioo 1"001' 't jaar 1900
werd aangenom.. :
De tender 1"111 dm hMr D. V_ yoar di...

rea en drijTer YDOT de. Hopefield &trut werd
niet aU rofdoende beI!Oboa-.rd, eli m_ m-
formatie geli.cht. "

D8Il l8Cl1't!It&ria 1rerd gelut om te !lehrfj-
.....n &an deo beer J. Il. 8l&bber, 1"111 Bape-
!leid, met betrekkiDg. ttt !djn tender 1"001' re-
paratie YlID _ktulgeQ ell lIlDidBwerk, voor-
dat mea omtnmt dtm teder lOU ne..USl!8ll.

Bri_ werdtm geI..- n.n het depart&-
meot Y&Il pnblieke ""'PIl, Jl8dat-rd lIS de-
zer, met ~ tot de 81ent-Olifant...fon-
tein eli Hol.,.lei w~, k~de dat
verd_ ODrTt!IIpoaclentie bieromtrent met den
raad &OD plaat. 'rin~

De applicati. 1"111 deu ....-aardeerder, de br.
J. P. du Toit, voor _ extra toeIa,;e bcm.n
811 beh&IVe het bedrag JYBIl sija teader, _rd
niet toegestean. .

G«eSeD brief 1"&11 t;8Y1'OU1r Kem, seleere
tram .. eg-truob a&D eien raad a&Dbiedende.

.A&ageteekelld. :
De cil'll1liaire, no. !Sf, 1890, ~tMrd II!

September, 1890, met: ~ tot mj-
..telling 1"&11 afdeeliDgII; ot municipal. hel .. -
tingeu der Irerk- en lIe1toolWldea, Itoad onr
tot de 'YOIgeDde '""'Rlldering.
GaI_ eireu1aire, no. 15 YIlD 1890, met

heotrek'kinlt tot het ~ 'flIO een j Id 'YIlD

den aldeelingarud tot lid YIIII den bnad-
riekte raad.

De raad lÓDg over tot stemmiDg him>'nll',
met 't ge1'OI~ dat de h_ J. W. Moo~
I(ek_ ..erd, EijDde de .temming eIa volgt:
R.aadalid M~ Il .temmen.
R.aadaIid J. Lou.. 2 .temmtm,
Raada1id .J. Steyn 1 stem.
Raadalid J. A. Baaoa 1 Item.

De leCJWt&ri8 Irreeg !ut om la d. haatea
keonia te gevea, dat alle be~-betalen
die aehtantallig Eijn Illet bUBDe belutiDgeo,
All die Diet betalea YOÓr dea ao.tea Non<m-
ber, 1899, .... ' u"",uing lIUIlen g' ~
nard werdc. .

De senretaril "WWd rlaai om a&Il opzieb-
ten Wi_ l1li 8e'lmlud .. lreDDis te Jl8YeII dat
lnmae dieaatell niet B$dea yereiaebt wordea
'\"aD al 6 Daoember ~ omtrent het II1lQ .....

YIIII J&IIuari, 1900, en lat !dj imniddela moe-
tea traehtea om hDJUae aitpna zoo ..... 1
m~ijlr te -..rmin~ •
Een aantel rekeaingta _irdea ~

ea 1IitbetaHng geIMt.. ,
De 'YOOI'ZÏtter • .....-na wwdea gelMt

- onderhoud te heb~ JUt de h-. J.
Ba.oD, ftJl Jiooidnaf, eD De Xoelr, nm
V~geung, _that ..ar ~, _., au.
!Ht apport 'Y1Ul _ ~ gM&-_eIl~"",
De IUd PI __ WW de bale ohjeetf.

te de~ .....• na' dl .... 'a'

.............. i~.-ua. .I:Iiat.lSt die '$ beroep, ...
JAIIlIIIIWWIl iJNn, ~IOO"", .. ena ~
~pa, Qea ~14iII. vuwwr, un.~ O~
«lof _-... PIM'Oli ló8 A&IJ \Waa.1·ÓQUl .. u.;
l'8Il tlI& b6 ~lUf,4IB, PJÓlU1 ~ de .IUI.f
W. ~'1IIl _u "__""4I.lil i _ II&. 'UhW
'fall ueuw.w_ue iI-1M ...'&Il ~.
lUIbUtr_ w..nta l.-WIICINIi.

.IJL .t.a.t.oa .. WIWlI eau <Jp uu. bell.eIIIdeu
~, "OIi.eIG <1OOr <w. ~-., 't'IIA
.IJWCInlcJlt.

.ue _WMt. da. Geyel', Ju tOeR _ a4rw
'fOCII' 'IU' -A' Y1Ul IUt£jUlof,..q lID '

4IIl Metle dl. .I!<aI.OA .. &lJWJD 111 de .
VIUl .Iam_!.owo, .. ..rup áIt. &toll 0' pY_'
"QIlAt _",&8 paAtWOfJru. ~

.1.1&. ~onl4r, YIUl de ~ ...
DI8OIILe, traG tOeD _ vorM, we oulr. _
_aM "erw~ te J_!.owa.

lIlIId&!. ..u. .ilec1aan. w'" IPIII u. hMr Vu
iI.ewoo4l.lg ,"uor wet wo rlUlM&'a en UIl .bectl
". ~ v~ lulm lIlet UIl &anIOA. l.AJIlo
awea\, l1li. .l!.tr.IoOIl, <Ju48tiWi ""6W1lO&f, po-
¥"D vuur; ClaalB& ,o~ue 011. A1toc-. U. ........
~ ea l1e 1WIlel'tl jgU"rea. -'- &1,,1
"lJ lle eec"lXKII'> .. " IIUUIJD te .I__ ""wa,·:
.lLWMDl, llUlWe ue heer (:)lAIpD&DUA 11~ !la
ualiJuk. ~OfJr UIl ~rla aIANId 118 '"'lM"'"
IIltena8llt, l:. WIliIlAUl. ea l1e _"'I"V"'""
<>nnefwlJW_, wet l1e t.o"d~ lWl-
deren. 0Je IUJD eer... t.oewDiIlA; .. ~ lILI,j
lie uUáe tIJ<WI&. n

Ve IUp8lUl"-'Ddent Iaa toen _ adrea voor
uit _ n.n de 0Adenr~ all IUIW»-

rea. ..
Va. au.t;woonlde op le1'08lvolle W1PI8, dat

hij aItOOe eeD 't'IlIIl11 n.a .IWa4enIl w..
1)e ~ hjdweoa, YOOralt.ter 't'IIA de boenl

boud hem een aIIr. &all YIIII den boenl _
aorpbe .. oner., waarup &lJA ..nr. -"wooNde,
d&t Iuj lI'--iIl PWlWi 11014 &lJA QID _ te
werILeA tot YOUl"U1~ VN! .11..1. llIl waaa--
~pp~. .

.u.. -.idda&-dienat te drie uur ... erd ,~
houlUlll dour 0». A1toc_. vaA .l)u.rI1renIa,.
1)1IACDabek.lwn da. Ua1er Iiea .tr.anMi OlD

da. JWr.toII te be.,.at.lien, "lIAI'IIlJ be, .IUNr
11-. ~ t.oemn&.
'I A"owia ill de J~ y~

werd _ debat pUdeG Iioor dell beer t.
uerinke ea lt'. Hot.ba, ,-"telA; "Ww oefea\
het ~ iAvloed ui\ op het karakter YILII
hei voUt, IIOlaooIm_tc ol practiUat f n na.-
dat er ook _ opatel all _t&tIe ... ".w_
De ~ apra.kea ey_ _ woord

t.K de yareeJUil-lll, .. aarna da. JWr.tOn _
.adJ'eI olltYID& "BIl de "tlI'88ILIIUlI'.. 111 &lJA
Ultwoord pt b,ij te keanea, lW .b.i,J. "er~
w.. dat JBDI8It01nl ook Nil ,,~ bait.

Zond'pOlgen pt da. .II:r&t.OII &lJ1I 1Iltr_
pr... UIt 1ltua li yen 16. De aNDuld.,-
dieaQ . werd pboudeD door da. Rc.. .LJ.
al'Oad-oontlll'ell.tle Iioor da. Gay .. , die ..
bet eiIlde tot. eie pm_te _ afacheid8.
1rOOI'd I_pm&. Du.nia werd hem _ .ar.
ae.agebOI1eD nit DUID van karlLeraaci 811 I~
m_te door da. ktoo, waarop da. Ueler

. hart.eIijke liefde m d&ILk 11itepn.k ....% Ieeraren die tepawooNig ..., .... &all
dell Iterkeraad Mg_te voor M de Mi~
D.lDg6ll die lij lenotell hebbelI iD. ct.. dapa.

Da. Joubert, noeger oue _Ill_to, apnlt
ook een woord, l1li pt ook UjD d&ILk te .Itea-
lI8Il. Bij herinll8l'de dat hij ook .. DOg .ta
gevoelde voor de lem_te, duL· hij ook OD-
der beG Bearbeid ~

Daerua ~ bet .knor da. Qerer, toe bet
lied: "Vergeet DIlj niet," • teil alotte be-
daakte da. .Eaton .u. yoor hUDllll _-
werking OIl liefde.
MMwpwgeD wwd bet tweede a&cheid

geOOlD8ll 10 ae kerlteraadll-yergadering, .-.ar
lIDi yeel woordan 'VUl da.nk oy.. _ __
.. erdea lewileeld.

lit beu, -.,
EEN LID VA.N DEN KERKERAD.

HUWELIJKS~OKKEN.
FRAN8CH, HOEK.

..d (V .... """ corr~<t.)
-U-p deo 7den Noyember ld'IId d8. Rorieb. 10 bei
huwelOk meL jong"jufvr, Anna Hugo, Jonglle
doebletr v.o deu b.o.erAb,abam HUllO, La wtte,
Fl'IIDlIChHoek.
0" plecbllgbeid vood plaata in de kerk. Pre·

ei.,. teo half d.rie, 'FerllCbe"n do. Roneb voor deo
kanlel. J::ellijje minnletn later werd de bruid
blOnsni gebracht door hareo , .. aller, d"o t.eer
le Roux. Oe bruid werd ,evolga door l! ItrOOI·
1II"llIj"", mi.. .Marta Runeb, uuds ..... docbler deo
brui""""WI, "I! ml... li"nl" Junbert, . DICbL der
bru ..!, alam..de door de blotJm..nm~lIlJe8 Low.a
Joubert eo LUlle d~ Villlen.

!Ja. Koneb ootVlog d~ brUid met eeoe gepute
bUllwg, ter .. ul de heer J &c. de V 11l1"n &&IJ bet
urll"l, de ZO<ite tonnen "an een "Wedding
Mareb" ootlokte.

V60r bOl formulier zoog de gemeente Psalm
146 ven 3 en na heL .lu1Ileb..d :-" Da'
'. Hoeren aalleo op u da.! eoz." bilt lI"trou .. ds
paar .taandl>!.oe. 1)e k"rk w.. KLamp ..ol.
1)e verncbting.m wareo _r pl..cbttg, eo mUD~e
traan w"rd g~8tort bU de gedachte d.t de bedru·
vtge "n voorbeeldIg" ml,"" AnDa HUllO, yan 00

voortaan niet meer lo FraDllCb Hoek .... werk
zaam 'UO. Ue ItrllDken eo armen vao Fr&.1Jocb
Hoek verliezen v....l, ter ...ul Nllmaqu ..land oub"
griJplUk vedl WIOL; doch beL .pr...,kwoord moe~
"",,", ..rb"ld worden :-O~ ""D~ EUU brood, du
IIDdere .u 0 doo.i.

Uea Dauuddlij!s "&8 er receptie ten bUl... der
bruId, waar g"b ....l Frall8C1l Hoek, met 00'
.,,100 !lU Welllll.l((,Oo,Paarl IOn olll8tl'1lk"n, zlcb
te goed dedeo a&II de Ifewooe brulloh. beerIlJ"·
b"aoon. HI"r werd een [>1) WlI tel"lIr...ameu van
g"lukweoacbl"lleo lIele ... n, eo a..DIg" gBpaete
speecbeo alg""l.oken.

H"t brUIdspaar vertrok 's a.,ond. naar d~
Kaapetad "oor de wlttebrood!o .. "k"n, om tegen
11100tW.n vla Port NolluLh, nu.r bu.n werll.ltnng
t"rog te ka..r~.!!"o!!",,,!!,,,!,,!!,,,!,,!!,,,!,,!!,,,!,,!!,,,!,,!!,,,!,,!!,,,!~

GROOT~ WA.A.RliEDEN.

~4...,.IIAA""'OF.
C.,_ ...... r.~ - ""'1"')-

VJlUDAG, 10 NOVEHBEB.

CJW[[lIULB ZAKE.~·.

UW'UI.
JobaJIIUI ADi... Johaana Abrahama, l.-h

Eq T~ ea. KalberIa.o...*o
ri9Ilden IaWlAl lani' de publielm
Itrui ~ t. bebben op deo 27aten 00.
tober.

AlIeD pleiitee ~aldic behalye Guaat, di.
ICbuldia pleitie.

Een poIiri ell -ice rekleorden _.
deD ""eD p~ WlIU'Opalleo IICbIlJdir b.
YCiadenwerden.

Vonnia: 5 ~ boete of 7 cbpn bardea
arbeid in de pno,8I'iI.

. JtrlJOOB'. UUI.
J~ Bobe". pleitte eohuldig dal bij tw.

sjjner eaeJa in de .trui Joe lie, loopeo.
V_nia: 511. boete.--~---
.IEU'" UITDE PAARL

Oll:aOOBTEII.
Nooit waren M IIOOv"le ....laebe geruebten in

omloop aan de ,Paarl ~ tban. 10 ... rband lDft
deo oorlOl(, Die pnaob&oen lijn op bet erpt
taucben Zaterdag ea.ltleandac, .. anneer Paar·
. lieteu van h'.'-D~betoekeu te Kaapa~ terne.
, ZaterdapalDiddac kWameII tw .. b..... o
lnet den l'ier uv t.reiII braa •• ode de tl)4linc
.Jat generaal Joabert ea eeail" Sri.... geoe·
ruil pdood ,,_. Ket dell ~ t.reUI
Inr_ er &lIdere "rienden die er 1lÏe1l Y&Q
winen. Dienaelfden morren werd bM 1'enDeJcI
<lat een ~f" een tel...... on'YID~
)l1li dat Kimberlel pYIUen..... )(~eo
wu d. rt'dacl.oollr no (hu L4IfIJ het nie' ....
'"wade doid.!n indien bet venD.ld werd dal
zune leien t.... Wet',," Hl .w. di~"'i._i d.
lohch~inlf in de inleidiapani.telee eIa anclenilll
oUltreat deo oorJor II"PveD.

0&' • .11010.
, Dooderd., werden een .. _tel ...,_,
it-&arOnder eenill- am.lIlDiu. • _011 ......
'-pannen me' -.III, door d. Itreat pdre .
Overallanr- d•• treat ~ea .niea .. ~
dit .,Ie.md lIChounpel &0 belliehu,ea. 8OaI ....
,i.cbl.n dat meu ala een 'IOO~'_1nI'aI
&iDJIklouf ging fonifioeerea, tenrjjl ano:l_
bMtIp' .Ireo d.t di. oorlop toebehOOhDl
roo..d.o &00 lJa Uil dil deu W&nIII. Alle.,_
lf" ""bter werger,01mnoen hei bekad werd
dat _a a1ecbt.l de trekdi .. ""feade.

DB 0111:" •• 0&"&11.
,I. Aan de Paarl en in het ~fi~1Ih veel
~ de krilgagenngeneD te Sim_bUl pcIaan.
Gedq worden eet· en ede .... _ naar bet
.chip Il"IODdeo. Dond"""'lIimeD t .... ~
rlOO lbe. gewicht un pedQl'e. clurh_. T.
I)rakeoat.eio beeft een ..... te1 noa __
!."paon"n Olll ,erereld brood yoo~ d•. ,eyu.
b-en te backen. Met d. med lrin. ftII
:md ..re diatrikteA, aal de lrriiPbencl w. a-
bonger Ijjden.

Ba.IIDZlIl:ltTL
De l'erlrie&iDg van braud&ieil:te bee.unlecl..

ii yut.jr .. teld "oor d.n 2I.a&eo d_. Z:t-Ja
reed. in bet.tadaruda rapport ..._eId, 11 de
beer Doopen geknsen om deo raad op het
I_toor te vertegen .. oordipn.

DB DOOIT.

Zoon' bekend, ia d" rruooopt ""'. bet
nlg_een bol'eD l'erwlObting _bt no ....
d. meai die groote echede laD de pueu ..
~rocbt heefL

IOLD.TEII,
£ea hooderdtalllOldaten arrinerd. te 1Ad,

Grey ltaUon op l.aterdar ayond. Zon.~~.
dag .. erden ail fUW' een plaatli diabs hij ..
.poor .. ellbroc ""Gerd elwaar Ijj UIaUa op ..
gronden "In den beer Holu pbm.--cl &jin,
Zij lijn bierheen pkomeD OlDcr. bra, eo apoor.
w"l te be.ekeD, daar, _ .iele _ der IBID·
IICbappeo, er reeda negen POJÏDIen .... _
.. aren deo .poor .... beneden De Aar te beIaba-
dilf"o. '}e manlCbappea lijn allen pkleecl ~
khalri pakken en u dog', care" hoedea. Gedane
aUn .r oieuwl,ierigen .... b•• !wa, 0111 eie
n-eemdelinllen no boofd tot teenea te be-
II(:bonwen

11lllOLVENTlE BOl',
geo ..oliedig yeralag yan bet t'erhoor QII deo

beer H. L. Muller, "oor bOltioaolven&ie bof
moei .... en. g.brek .ar. pJutaruimte tot 0011
vo~ende uitgaye oyerstaan

ItOLOl<IA.l.&
Koopel'l

'loloolal OrpbaD (.,'haIa ber.840 0 0
i1WIer&l Kotate &!Jd Ophan

Cbamber ...
!ioa~ Alricao .&.ocIatlon
EIOard of a:xecuton (Spill)
Oyferpt 00&1
.£.ti. A.nrance
Kqoltable 11'"" ...
lGq llitable Fire and liar....,
Oolonlal A_ran""
~b&nlr M.tab",
O..alf· BeInet l.IOafO "J

Bll:6CUton

Verlrooper
.aao II 0

!t6 0 0
862 0 0
100 0 0
1 0 0
7 ••
~9 0 0
o I~ 0
o 16 0
I 11 0

110 II 0
sa 0 0
110 0 0
I I •
7 U •

10 0 0
1 I 0
o 17 0
I U •

, 106 0 0.'IJii- • .t.JiU.m.o

An~li.D'
Ran,)"" D~
Sac t jel ConlOtidAted
&hem!aL' ...
KenuniN
0,1'" Ki. ctric Tr&Jfl.
\)Iy 1""1.1....
C..,de... l .
Jhln ReP,. .
(l"ld neW .
Ilr,eko, 'J • Diamond.
&.t MI~iDt!ot FlblDce
&Mt ll.ando .•.
fl'YeDcb Rancl.
GlTnn Lydenborge
Gln.b.l'g
Ii.x RI .. n ..,
1[Iil'n.""'berg
Khp oDtelDi ...
BB Deel" ."
r.;.,..awpoorta ...
Lac. D!amondo
L,deo barg F&I'IU
NIII"II
o F B .It T Diamond.
POIch.-btroom Katatea."
Rand CollIen ...
Bo<ld fleDlral Deep
B,an Nir.1I ,..
Ibm_ MU
8 A ltllllIq ..
Violet. ...
T"'DI .. al Landl
SB Rand.
VIIIcani .•.,,,,,,,l~ ....
Wit :0".,1-1

OH • o If I
o 10 9 o Il 0

1 "
(I 1 17 0

0 G S 0 e 0
1 7 0 I 7 I
1 ~ , 1 I G
1 8 0
I 18 0
~ 8 i J • 0
8 0 0 8 ft 0
0 S 6 0 t 0
o 11 8 o Il i
7 lO 0 7 II •1 16 0 I 16 I
I 17 0
3 0 0 3 7
0 6 i 0 6
• 16 0 10 0
1 S a 1 8
1 1 0 1 S
o J8 • o 19
1 J 9 I S
o 15 0 o 16
3 8 0 SI'

o " 6 o 11
0 I S 0 8
o II 6 o 16
:I 13 6 I 15
o 12 9 o 13
2 17 6 II 18
I ig 3 II 0
o tO i o I I
I ló 0 3 0
0 II S o lO
0 8 6 0 ,
1 II S I II
2 , 0 2 ,

0080111)." OBU.PPI1J'l,
I",~

Ohlal>plni Cbambeu 8t. aeor.r-u-l
acHEEPYAARTIIERICHT£I.

KAAPSTAD.

u.auo.u
No•. I~-Oriana, YIlDCanlUf

10-Portia. .. Jl Newport
H-LllIDon! ~ van Soutbampton. '""

troepen
10- Yorbb1re, van Soutb&lllpton, m.1 t""","
Il-.r\.ariar>ia, van Son'baml"on, m_I l['()f'p<S-

ll-Hawardeo Cut.~, no 8oatnamptoJl, -'
troepen.

lI-Aarora, van de kD8t
U-Coyeol y of Ayr, van Mclboom.
11-0.." CUli..YID Londen
IS-Trojan, 'I1U1 Soutbampton, met Iroeper;
lS-Guoon, .. n Southampton. m" t"""per;
lS-l'ntiala. ...c Natal, _t ge .. oo·je ltllJ"

1!".IDI!E'0en
13- PenIruin, van Lu P.lmu
1"-Oriental, ... n Lanrien
II-ADetI.n, no Pbil,d"IVbla
IJ-)( ..x;cao, YID d.. koot
I J-AnDen' ID, 'a" ulnd-n. me' troo;;"11
IJ-Nubia, ....n IftndeD, met troe",,"

vBBT&OJ[J[D

i(OY.IO-Bmllle r..-o, naar S.,a.l_
<, IO-u.otw.in, Daar d. '.at ""

I~In,.tL Daar Lond ....
ll-Awapaat.boa, DJ&&I It_be D,·.no
11- L;.more Outie. D."r SOlA'
11-Yorbltire. naar Natal
ll-UiabraDd. OUT 8.1..) Ja~
Il-Luna, DJ&&I de rut
ll-I'iDtapl CttáIe, Daar LandeD
11-B"'" Daar B_ A' ....
lS-Alljllta, b~lp
II-CJea ~, naar S:-lACb. U·1fII
ls-Galf of oenoe., lIMf ADOt,.,.hï
lJ-BawudeD ~. nur Satai

. I Ol!f DlUI ",OIl
, 11 .OY. - (par teIePMl) - Da Br.wo' Do
.--...~ te _ Uil' te Wade:n aar.
~ ~ kwam WoaIdapveoJ '" ....II1II',. ..... _

PUBLIJKI
.A.aa den hCM
Poel'. Plein, 1

F.J.

FA-.J
In da Iuol"

JACOB GBOBi

J)B~
~op
Donderdag,

.. JDOJ'I'8I

dt",U)S~
5) PiaDOe
1Pjporpl. ek
1BUmonium

~~aa
1 dos. )leasen
1paal' DÏeuwe
1 Jot Deur SkI
1)0$ GIM- en
lIiDdetiJk 1lt.

(nieu.,)
1Paard, gelee
...Jel

1set enkele 'I
1 let dubbele
Jl_bel), e
wvrden MIlj

D. J. A

Paarl, 1 Nov. 18

Publieke
v

K.08'"

I. IILI
DURBJ

In den Boedel VI

J. P.

DB onderge1
betrellin

Telta.mentair in
sal publiek d<
plaatMop
Kaandag I :2

TEN 1
I l. Het aangelIerf van den OVE
IStraat, met lJ
snffi"""t gebou
slaapkamers, bE
Tertrekken, keul
allee in den best
ratie. Er is «
water, klaar als .

2. Een stuk: 8
staande, gesohik

Dit is gewis
lijbte eigendom
in de markt geb!

3. HUlSRA.
uit Eet, Zit en
lea, Porcelein
Keukengereedac

J.
J. J. Hofu:

81'ELLl
l~blieke

IJ .. lDeIlotall

DEOIlde~
dani,rheid

&al publiek ver)
Binl Straat, Ste
Op Vrijdag,

1JlplaatB t

L HQ kostt
gelegen in Bird I
een Algemeene
en twee CottagE
c1en~Dd.
L Koltbaar 1
IlL Winkel

baicleneer.wan
PAUL

IlIlikUI
o...eev ..
Tegen de lAaf

TE:
R. WARj
..... 'sr


	gray00553.pdf
	gray00554.pdf
	gray00555.pdf
	gray00556.pdf
	gray00557.pdf
	gray00558.pdf

