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DEEL No. 71.-8,885.1

Belangrijkerel'IU~!lD .•rute .e".1 .Jl!£.
30,750 MORGEN. :r.:-:--ra:-

ti ... lIIrrtU M.
i" .".21 ... EZttI.-Op MAANDAG, 4 DAe.,

ZULLEN gemeld·' getal Paarden
. en EJlels Publiek worden ver-

kocht te KLAPMUT8' STATION,de
P~ lijn bj uitstek, groot, a_terk
in geede conditie en geschikt voor
dadelijk gebruik, alsook de Ezels,
de Paarden en EGels .ijn van 2 tot
6 jaren oud. '

. - VAN

PA4RbEII'1MUlllEN"en
'':, r ... -krnde, daartoe gelaat lijnde door de Exeeutean Datief in den Boedel
" It'U ~11L'HIEL JOSIA DE WIT,lIal periPnblieke Opveiling verkoopen

P ~I~I!J ..A.~EllEClR. ".r,
OP

WOENS'JAG, den Bden December, /899,

Op "WOENlSDAG,
~.... , r •

29
;I. Kennia wordt

ftIl dM de atemrilin
ai...- onder aeotie 5. tuJ>tIeCJti
de Branchiekte W
WfIt No, 2B nn
leden .._ het Bran 'ekte Beetuor
voor dese afdeeJing, plaats nn.
den in de Reaidj t Jlagiatraat.
Kanto'MIl te Fruar 1'g en Willie-
ton, op Zaterdag, 2den Deoeaa-
bel' 1899, tuaecheD
8 uor n.m,
II. De BtemmiDg

'"01geode personen d
sijn. te weten :_

1. Johannes Oli .
Kraal.

2. Gysben C. van
Grnsfontein.

8. A. 8. Je Rge:z:, Arufontein
III. Alleen penon Mer namen

Terechijnen op de li t 'Van Afdae..
linglraad. Kiese1'8 Oi'pjteuaaal[t onder
eeotie I van Wet N 20 1~ sijn
gai-echtigd om te Do

. ,

Te 10.80 ...~., .

D·;,; morsrens te 9 ure, aan de Wonillg van den heer mORBL
CnMBRINK, De Beer's Straat, de volgende KOSTBARE
~:ASTE GOEDEREN, te weten:
I' "d· STINKP'ONTEIN (gelegen in de AfdeeliDR' PRINS

,; i: ": ... ,,, .:: I'er kar vau dan Fraserburg.weg) groot 17,616 morgen.
" ',' I" , ,~, " h"l'oemd "oor de Schapen, PaardeD, HoorDvee en Struisvogel Boer.

.:' " .; I ,\ clC.! doorkruist door de dikbegroeide Leenwen Rivier. Zij wordt, door
-t .' I , ' " \ uu water voorsien, waarvan 2 tot besproeiing gebruikt wOrden en 2 in
,;. .:" e-: I: \ ,,'I' ",·Ie({en zijn. Ook kan men het water gemakkelijk uit de lAeuwen

". ! .: "C'.,He stukken land onder besproeiing brenseu. Ook staan er twee
" '" ,\ '" 1\'( )O.\"HnZE~ op de Plaats, met BUITENGEBOUWEN, STALLEN,
et..' "" :,. "'iI "I'OOt KAYP dat vroeger voor struisvogels gebruikt werd.

\ . . ; I ".t. kennis geeft aan den Afslager en den datum bepaalt, dan zal de
: 1'\ ! I f. I\' IT elkeen die ...an plan is te koopen vergezellen en hun de geheeie

I' . .: I: ' -: ,,·k teer-en en h n alles erop aanwijzen.
-II, l'l.at, SPRINGFONTICIN (gelegen in de A.fdee.

:: r \ [ f· I ) fn WEST, half-uur van de Leitjesboseh spoorweg siding), groot 10,&0

P. A. GOOSEN.
.:4. B. de Villiers ~ Co., Afslagers.

Paarl, 21 Nov. 1899.
a- P.S. - Geen aangebrachte

paar;ren zullen verkocht worden.
J.

30 150 morge" io"d s!e/81B11i" d8 Ghouplt. 811 8000/8 1I1,lbd8"d. is bow,.
• g8meld8 PlootS8" de allerbeste voor 8,Jtap.", Paord,,,. Hoor""" PUBLIEKE VERKOOPIHG" S,rUlsvoee/s.

Riebeek W9Bt,
J I) NOT. 1899.GEBit HALL, Langemarkt ~t, Kaap.tac). I

J. HOFMEYR & Z. Afs...... HOFMEYR TFrH~IS,
------------------. ah~e Straat, XaaJ)8tlad.

GROOTE PUBLIEKE VERKOOPING DlIZB ~.lnriohtiDe. door I de,
LrIreraaCl der Ned. Gwe4'.o..

m~te, Kaa~ r-tlaht. !I_u fnlder
toe.icb& .. deu Heer ell Keyt -Dt:
PLas ...... reedt POPeIId; !

Aab.o8k om ~DaIDe bn plaan W~8D
d8G keer O. P. 'fllero!l, Scribal d.

. i,
behoettipn (WUITaD bewij~~

worden pJeyerd dOOr deDpIw.8'f!~8Il.r...r.) ..~ prije lIeObte £20 P.... ian.
IJIA'IIIIota. lleier PI08deU .,. leD
£4Op.a. . I
Bet ..Te B1I1a" biedt du UD~ e

lOIaOOD. plt!fl'8Dbeid··~ GIlden dIA h De
lIODeD .... de KatIPIIiId -1Choo1 . deu,WOENSDAG 13 D b 899 -bes- .. da&DfoDCfetloed~UJlr

'4. , eeem er, 1 ~~::~~~lldMiaedeu T~8
TIC 8 U U R. _sloh bij deo b_ J. da PI__ , 8J11eede

TE WITF."':- 8tnac, of bij deDOQ!f .. " .... IreDde.: TINDERS gemerkt «Tender
O. J. Y. rJIBROlJ, I . d b dG' P Jf10 Wal Schrapers, bijna nieuw,2O Schotsche Karren, do, " Bok scriba des K~1 . yoor on er ou rey. 81

Wagens, do, 1 Kap,Kar, do, 1 Prachtige Reis Wagen (Travellers Home), Baret.a ~ worden ingewacht door den oDder-
speciale prijs toegekend op de TentdoDstAilling gehonden aan de Paarl LaJ*.ad. JllDl, l809. . I ~teekeDde tot den 20sten Deaem.
in 1898, 2 Kranen (Cranes), geschikt voor twee toonen g~cht, 1 Mijl ber 1899, om te onderhoudeo en in
Spoorweg, met. 16 Trokken en Toebehoorseien 11 BeU Tenten I Onderwijzeres Benood1gd. staat: van berstel te houden YOOI'
4OO-GallonWater Tank , . de periode 'Van éoonjaar. gprekad

ALSMEDE: Ee~ groot hoeveelheid Graven, Pikken, Staal booII'An~-IAPpLICATIES (vergezeld ~an van den Isten Februari, 1900, de
Hamers Koevoeten eb Yser, 4 Blaas Balgen, 1 Slijpst een, 1 Schroef, " getuigscbriften) voor de be- weg. (Inder controle en bestuur ftD
Aambeelden en Smids Gereedschap, een menigte Planken, Balken en trekkinir Tan oud,nowijleJ'eBTanlde deaen:raad-over Grey's Pu. De
Zink Platen, Klaargemaakte Deuren en Schuif Hamen, Ploegen, enl. Boeren Sohool ~ Wildepaarde KI~ teDder moet lijn voor een jaar, en

. • ~.em~een UUI' ftIl .Aalatjon da teaderaar al Terplicht sijD. MIlPOllPO.=. Baikies en 2 Force Pompen. StatTe,mllen dOOi'den ondergt>~ contract aan te gaan te l&IDeD .-

PIJPEN .-500 Voet 2 duim Pijpen. kende ontvangen worden tot n twee veraatwoordelijke p8l'1Onen al,
20sten DécetnberaaD.t. Vel'8iaoh zijn ooJ'Ren, wier Damen Tenuald. Winkel Goederen, Holland.ob en' Bugelaoh Musiek , zijn in den tender.

Zooals. Koffie, Suiker, Rijst, Meel, Gestamp~ Mielies, Koorn, Zout, en Handwerk, Lidmaatacbap l'Ul ,of eenige fittnder Diet
eenige zak\.en Zaad Haver, Klaargemaakte Kleederen, en een menigte Proteatantsche Kerk. . Salaris aangenomen.
andere Goederen, te veel om te melden. , per j....~ vrij lógiei. op Jut,

Een lot Gemsbok: Riemen, Tuigen, Halters, Zwingels, Ketings,. Werbumh_n te beginnen NICO. J. VLOK.
Jukken en Stroppen, eenige Vaten Cement, Kisten Dynamite, Doppies, bet kwartaal in Januari 1900. " .A.fdeelingsraacfKantoor,
Lont, Kruid, eIl.!wat verder aangebolen zal worden op den dag der, . ' F. J. I".a~~.!~~_1~ Piketberg, 6 Nov. 189p.verkooping. . . .._, ....__ ...

Wi1~rde Kloof; ". i

P.O. Klau~ RÏl"er.

..... Die nu zijn geld bewaard
neeft

EEN KANS DIE MAAR ZEL-
DEN VOOR KOMT.

,..n Van ZVll
halk1rijk, 1"im

[I' , , ..,;.; n'lI eersteklas Plaat8 voor Schapen, Paarden, Hoornvee en Strniavogele
, .. ' :-i".jen door de geweldige en dikbegroeide Gamb. Op deze Plaate zijn
::, . I. nd e brlJllnen--de een wordt voor besproeiiug gebruikt en een is in de
II .t "t'!lh,well zijn er nog:3 eersteklas Da.mmen in het veld die jaren lang
, J. '1 IJvl,hC!l. alsmede znipplekken in de Boachje8mans Rivier en te Kuilden-
II· . 1\"1)()..\"HlïS, STAL en BUITENGEBOUWEN op deze Plaate zijn

'" ,'., I'. ' :: na hi 11.<er een fraaie Tnin met een aantal uitgezochte VruchtbooDUln en
t\.'~: .: ',I I.~rrlllt:'llhoomen.

III -~ ••.r: Half-dee l of Aandeel der Plaata MIJNRARD.
KRAAL (.:"I"gen in de Afdeeling BEAUFORT WEST en grenzende aan den
-r- C' "i, it"al' g-ebeel 4,957 morgen,

"-:1 i,r-:;,'fdl"e Plaat .• voor Scuapen, Paarden, Hoornvee en Struisvogels, wordt door
:" ". , :" .", 1\, \ ,,'r doorsneden en heeft een overvloedigen toevoer van water, buiten een
. ". '.r." ,I..· Hurrnse Rivier. Deze PIa&8t legt naastaan de Plaate SPRINGFON.
TE' \ ,': r-. -e ' !'t aan ka<Jpln~tigen eeue ;,relegenheid om een groote streek aaneengrenzend
,"L .•• ! ,,"" tv n.

'I lr.·r EI!!~ndolO I!"ele~eu in het Dorp Prins Albert (De Beer's Straat) LA E is
Je ..' .:" .:r"lld van Erf..\" a. 1, groot 1 morgen, ;!77 vierkante roeden, en wordt op

, ",~ !'t''''lond door den heer Michiel Combrink,
i' . r, f IJpeft ~tl"n, per week recht op twee uren water (zijnde de halve stroom),

te':' ..... : c .. r--t e k las WUONHClS met STAL en BUITE~GEBOUWEN erop. la goed
t-: , .. !:'e~ Vl'Ilchtenboomen. en is wel der moeite waard om door iemand die een fraaie
'J:. - \.: 1.",,1. bézil'htig-d te worden.

--HUISMEUBELICN, bestaande uit 2 Goede Ollderweteche
K·" ,L-"'I!, :.? Buffetr.en, 5 Tafels, 1 Sofa, 5 Stoelen. 2 LeuDing Stoelen, 2 Bedden en
',~' ,. -vriu kompleet, :l Zeeppotten. 1 Ladder, 2 Watervaten, Keuken Gereedschap,
p,·t. P"tllletJ. en nog vele anrlere artikelen te talryk om te melden.

-TE-
10 Stuk vaten (5 en 61eggers groot)
2 Wijn Persen
1Drui ven Moleu
2 Most Afkoelers
1 IJs Machine
2 Braudewijn Ketels
1Wijn Pomp me~ gutta
pij~n

1Wijn Filter
1Mol Wagen
'1 Buggy

500 Dozijn Bottels.
.Al de bovengemelde artikelen zijn

in goede conditie en te koop tegen
zeer billijke prijzen om ze zoo
sJ>?OOigmogelijk uit den weg te
ruimen.

YOH.ast R lDden ·ilJt gij te laat.
Men vervoege zich bij

L.MALZER,
Tegenover de

Paarlsche Wijn en B. H.
~U!c~app~, I'aarl:

ROOIBERG
, ,

EEN UUR RIJDENS VAN KENH.ARDT.

percha DE volgende Goederen zullen verk:ocht worden, VOOrrekening Tan de
heeren Roux & Co., op bovengenoemde plaats, op

Mdeellngsraa YID Piketberg

--------
~n kans als bovenstaande komt maar eenmaal in 's mensohen leven

voor, en daarom gij die van plan zijt om te koopen, komt cUe Plaat-
gen inspekteeren, en komt op den verkoopdag met honderden.

Yugee. den V.rIl............. I.

~ .. :I..:n._
-TB-

TULEAG::S::
VAN DB PACHTING VAN HBT

W()E~~H \0, DEN 6DEN ()EC~MBER, 18~9, Tolbekt~ KleinBergBiYierBrug
DES VOORlnDDAGS TE 9 URE., H lf H f)

, vro r te a mans o.Lanlt. eD GeD1akkelJJk. 'YOO.,...-....cI .... 1 (ege .

GEO. E. BOULTON, Afslager.
PC", ,\ i ,·r·!. 26 October, 1899. DE ondergeteekende zal ter pu-

blitlke verkooping aanbieden de
jaarlijksohe pachting van het boven-
genoemde tolhek, op den 15den
December, 1899, te 10 uur voor-
middags voor het raa.dskantoor te
Tulbagh.

Levende Have.
MdeeJD ... dmPa_ :..-

•
17,'j Eerste-klas Slacht en Trek 0886n, 30 Muil Ezels, mak geteerd.,

4 Rij en Trek Paarden, 1 Lot Sohapen en Bollen. ~

Rooiberg, Kenbardt. Afalapr.

. I---.EXECUTEURSXAMEB. op laSt,
C. ADAMS,

Secretaris.
Tul~h .Afdeelir.gsraa.d.kantoor,

14 :Nov., 1899.

Dor.ch Machines' te "
Publieke Verkooping

TI Kaapsche Gouvernements
Spoorwegen.-Teaden loor StoomkooJ, 1900.

MORGENWAQHTj
c.i"

met DrijYeio l"IIIl

.\FDEELING .MALMESBURY, TENDERS worden ge~ voor de
levering van de 'VoJsende stoom kool

YOOI' het westelijke systeem van BPOOl"_
wegen, Kaa~tad, voor het jaar 1900.

88,000 Ton Till 2240 Iba TlD "00eaD
k\IlJl lf Stoomkool ot ee. andere

. eTell goede Welahe 8teeDkool, ot
62,000 Ton Till 2240 Ibl TIll "Ooean

. . llerthyr ~ot eeDfp andere enn goede
- WelJhe Steenkool, ot

76,000 ToD Tan 2000 Iba Vlll "I&t&l •
StooJnkool•

Tenderformulieren, oontr&ctvoonf&arden
8D aU, andere bijzonderheden nDDen nr-
lrrepn wordeD aan de spoorweg map-.a, Kaa~t.d, en Port Elisabeth.

Tender vormen en voor Weleh kool
kuna ook verbepD wOl'Clft VaD dm
A,eut Ge.lltlrM) VaD de· .Kolonie Victoria
Street 112 Lcmden, S. w.

De ~. of eenige tender II&J Diet
uoodaalrelijk wanten &aDgeoqaMn eil de re-
paring behoudt lich het ncht TOOr het
~ of eeilig pleelte ,.a~ de hoe,...l-

&aD te 1I8IDeD I WaarYOOr getenderd~. "

Gesea-lde. tanden (al1881l in bet OOrW=Jjb)~of"'den
. ,.an de Kolonie aan het boveup-

Doemde adret;. of &all den oeniroleir III
au~plleruI, EMpetad, en pmerkt
aan de bDiten.ya. "Tender vool'lteen.koollt
nllen worden lnpwacht &aD dese bntoren
,.peotienlijlr tot den SOda Nov.mbet,
1899, 'I middagI te twaalf 111l1'.

W. SDfCLAIB,
H'oofd Spoortreg JbsuiJIl-tneeeier.

Kautoor VaD deu Boofd SpQOrWeg
JbpaijnmeMter.

~overiaber, 1899.

•

VAN'

HUlsmeublllR, Brut- II 11111'11, 'Mil,
BI8rdlrlJllrudsa_IIZ.

.1

tu den Boedel van wijlen den heer J. N. DE XOOK.

lJ lo: l-: x eCII teuren zullen publiek: doen verk:oopen op de plMt.
".\!()i{G~N"YACHT" gelegen in de aIdeeling Kaluieabnry ,[

I,DONDERDAG, 30dll.r, .1 filir 'I, '.rlldRi.
ALS VOLGT:-

HU ISMEUBELEN:_
"

I

lo ii \\1' j, - ~ Pi,mas, 2 Rondetafels, 1 Muziek:-stand, Stoelen ens.
ElTli \ IJ' •• --:-: ideboard, Aanzit Tafel, 2 Kleine Tafels, 9 Hang LaimJM'h,

)\ ~()k enz., enz. ,.[

Bl!\:-:\' ";,-.-3 Ledikanten m~~ BeddegOed,3 Kleede!b.ten, Kleed-
I"~ \\·a ..,chtafels, COlllDlodos,Spiegels en .. , ens. \

LEVENDE HAVE EN LOSSE GOEDEREN:-26 B~
I, " Schapen, 44 Bokken, 9 Varkens, 2 Paarden, allen m goe<le
('I 'll,l! le. !

1 )\;1 [Jkar en omtrent 38 mudden KoorD.

VE,: ", ~ )\;~"ten, Trommels, Bak-kist, Provisie-k:iat, Kombuismenbelell
,r, k Emmen! en Bakken ·ens., ens.

t·, ,:. -~(I AandeeIen in de "'astern Mutual Brand-Assurantie
\f:,,! t "chappij.

..

~er, .. ', ,\ eO.
";k v," ,I~ ,\dderley. 8D Waaláraten,
Kaap"nd, ï November, 1899.

J, W.

J. H. N ..ROO8,
voor Zelf en Mede Exeouteurea. ~I

JiA~t
L OO1'IUI .......... _ ..

Moorrees Jr., & Co. AfsJageraL' ;.;,~a..:Z2'9ll,



",

!1!4 !EI
Pn bJieke Verkooping

VAN

Eer.1iekl ..

Melk Koeien......
... Jonge Ossen enz.

OP DE PARADE

lp ZateNII, 251.'.1111,
TE 10 URE V.M.

ZULLEN worden verkocht 10
Eersteklasse MelkKoeien

7 do. do. nabij Kalveren, en 9
Jonge Ossen in puike conditie,
ook Een paar Flinke Kar
Paarden.

J. J, HOFIEYR & ZOOD, Afslagers.

Verltgging Hoofdweg lIonwhoek,
CALEDON
KENNld wordt hierbij gegeven

dat het in de bedoeling ligt
van den afdeelingsraad van Caledon
drie maanden na datum dozes, aan-
zoek te doen bij zijn excellentie den
gouverneur, in overeenstemming
met sectie 152 van wet no. 40 van
18~O, dat eon sectie van den hoofd-
weg tusschen Caledon en Sir
Lowry's pa", te weten :-van een
punt tegenover de woniuz van den
heer Kenny, i 1 den Ilouwhoek, om
don heuvel, nuar de cottages van den
heer Jackson (Kortesboorn )-ge-
sloten zal worden voor publiek
verkeer en dat de volgende sectio
van de lijn geproclalDeerd zal
worden als een gedeelte to vormen
van den hoofdweg te weten:-
dan tegenover do woning' van den
heer Kenny (Houwhoek) ovor de
heuvel tot waar hij den bestaanden
hoofd weg ontmoet bij de cot tagcs
van den heer Jackson (Korteshoorn ).

Alle bewaren tegen de verlegging
in le dienen bij den ondergeteeken-
de binnen drie maanden na datum
dczes.

JOHN J. MOORE,
Secretaris.

Afdt*lingsraadkantoor,
Caledon, ï October, 18~~1.

KENNISGEVING.
DE ond" firma van GEBR.

MEIRING is nog te vinden te
No. 21, Simonsstraat, Jchannos-
burg, en handelt als ,oorhe<'D als
Markt Pl'oductcn- en Commissie
Agenten. Alle goederen zijnde
Producten, Levcnde liave, of
anderszins aan hen gezondt'n hebben
hun persoonlijk opzicht; en eene
spoedige afrekening na verkooping.
GEBR. MEIRING staan boven allen
in spoOO, orde en vlijt.

Zendt al I.we gocderen ge-
adresseerd aan Box 435o, Johan-
nesburg.

Tcl. Adr Mwm\G.

Stoomkool Stoomkool
Onltav-aar 1000~on

Tegen de laagste prijzen

TE KOOP.
R. 'YARNER &, Co.,
~, FARRAKSTRAAT. KAAPSTAD

Knecht Benoodigd.
EEN Flll~B~he JOlige .Afrikaallller

als Boerenknecht.. Goede be-
trekkin~en en zedelijk gedrag
eene vereischte.-Doe aanzoek bij

W. G. BOONZ.AU n,
Groot Bf'lyersfontein,

V ictoria West.

Koster Benoodigd.
TE DURBANVILLE.

AANZOEKEN zullen ontvangen
worden tot 0 December, e,l...

Informatie te vl'rkrijgen bij

A. D. LUCKHOFF.
Durbanville.

~ DE AFRIKAANDER BOND.

PAARL TA.K.

DE leden van dezen tak worden
opgt'roepen ter bijwoning eener

vergadering to worden gehouden op
Maandag den 4den December a.s. '::;
avoD<ls to 8 ure op de gewone
plaats, ten einde volgens Art. 7 A
der aJgemeene constitntit', Wijks.
bestuur leden voor den volgenden
termijn te kiezen.

N.B. Leden worden er aan herin-
nerd hunne subscriptie gelden te
storteD, anders zullen zij geen recht
van atemmC>Dhebben.

Op last

CORNELJS MOLL,
~tari&

Paarl,
16 Nov, 1899.

BEREEL
VERMODD

Is dit uwe oJlderTiadbllr? Zijt gij "eli
"ermoeld 's IIIOI'PU ala des a\'Ollds?
V iJldt (lj. het bald om \II JDOetea we...
keu? Zljt lfIj llwak en ter nei!r ,..Ja.
gen? DaD Is uw bloed arm eD dUD, en
vol VUl oDolUiYerheden. WlIIIIOm Diet
deze onreInbeden kwijt gerukt eD IIW
bloed sterk eD rood plDlAlR f .

A1Jer~
Sarsaparilla

eal dit alles "oor u doen. net zal \lW
bloed reinigen en het l(Wen en luaeht

gc;~~voornaam Inwouor 't1ID Cape
Town zegt: •. Ik heb uwe'Sarsaparilla
J:"',.,llkt sedert jaren In mijne familie
en zoude er niet zonder willen siJn. Ik
leed aan zw"relA On huidultHlag. gepaard
met groote loomheid en zwakte. Ik

was zoo !tiek dat
.- Ik mijn ..aken niet

kon WUiI"I1emen.
Doch Ay~r'l sar-
.. parilialierstelde
mil volkomen tot
volmaakte p

~ ........ ,;;. IIOndheid. Ik heb
hetaedertdien tijd

\ voor mijne kin-
doren gebruikt In 'Verschillende ~Iekte~
en het .. ~ steeds met goeden 11.tsllll:.

l; ij kunt niet de besfe werking van
de Sarsaplll"iIla Ir.rijjlen wanneer de
i~eW1lll,len verstopt zijn. Verbetertal
ruike nc igÏJlg1lJ1 door het nemen VUl
ILfvoercnd" doses v:w Ayer'. Pille.
elktlD avond.

,__
Dr. J, ,. A1U a .Co.• Lw"...... U. So.L

Tegen HalfprUs I Tagel HalfprIJs I I
Portret Vergroot in~en, ui' gevoerd op de

beate wi IC cn in Ramen ran " duims
vergulde Lijsten gezet, alechts 25/., .... arde
d ubbel zooveel.

Een groot usort;ment Olinerf en Water·
verf Schilderijen, KUWIt Pbotograpbien en
Photogravures

Hpeciale landacht wordt gewijd &ID

Str~ 1 Gravures, tegen 4/G in !4 I 32 daim,
Ramen in »duim solied EilteDhoat ea
Vergulde Lijsten, kompl, .. t., olccby 15/•.
L1AT CW l"QIlT1ET III EL" LIJtIT Zl:TTJrlf BIJ

G. BUDRICKS,
YA.X DR

Oroot en Klein Portret, VeroJT"OOtiJlp-
en Sch1lderl,jUjet8JI-J'abrtek,

25 EM 28, KERKSTRAAT, KAAPSTAD.
Doe aw Portretten roor Vergrootlngen, met

oollOOljI ",Irao Ol' de 1'.. 1., en alle "0-
dacht lal er ... n geechonKCJ\ worden.

ril. :M Hoofd Straat PI[. [1... 338
Part Klimbctb. KUI..tad

LONDEN

Tandheelkundig Instituut
BEPBRKT, .

U1~ter Kamers, GrIleDtemarktpleta
Verrotte Tanden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk: gebruik
horsteld. 'randen ZonderPijn
volgens iedere bekende methode
uitgetrokken. Gouden Stopsels
Kunst-tanden, passend go·,

maakt door lucht-zuiging.
alsook zonder platen, volgens
het stelsel bekend ala Bridge
Bar, en Crown werk.
Alleen het beste materiaal

gebezigd, en alle tarieven zijn
gebaseerd op de billijkste schaal,
overeen komende met good werk.

EVERARD DIQBY,
L.D.S., R C.S., Eng.,

Vrceger......:r\oLonden Tandbeel~Ol1d1ge ea
Charlng Cro. HOIIpl1A I,

BIISTUU&DKR.

B. H. HE.ATLIE,
:NI:.A. K.lEJL.A.A.R.

Tlui8-, Doo<1el-, Verzekerings- en
Algemeen Agent.

AJmhistrateur van Boodt'ls voor
IU!IOlventen en .Afwezigen.

Huur en rekeniugen worden stipt
iugezamelJ.

Geld voorgt'schoteQ op Eerste Ver-
band,

Producten Koopen en Verkoopen
V~ de Lij8t van tigendommen.

Kolonla.le Kutua.! Gebouwen,
Adderley-straat 84, Kaapstad.

KEATING'S POEDER DOODT
KlUTING'S POEDER DOODT
KEATINO'S POEliER DOODT
KEATINO'S POEDER DOODT
KEATINO'S POEDER DOODT
KEATINO'S POEDER DOODT

WEEOLUIZEN,
VLOOIEN,
KOTTEN,
TORREN,
XUSKIE'fEN.

On8chadelljk 'VOOrDieren.
Onschadelijk "oor Dieren.
OD80hadel~k "oor Dieren.
ODsohadel k "oor DiertoD.
OII80hadel k voor Dieren.
ODschadel k "COY Dieren.

~~.'~~,~~~t~l~;t;~.I}~~~K\~~~~C::i~cÊri~i-I~~~~
MOf TEN in ('l·:L~ED. en ~,J~a.ndncfoort yan
in'Cct. J")::CfIt tullrn dit cn~h.lth:&';lr dhdrn HJ()f het
"l:'rni~ti).~11 ran "Iooi~n op hun hOl'den, en ook cb.mea
U)t)f I'un M"h,-.othlJndl~

IIt't l'Ul:JLlF.K ',ref.11 (;J\\\,,..ARSClli:.\VOcl,,
p<l"jr~ nn het ~t.htc ~ de n;umt"keni.~ dr",,",
.... II THOMA~ KM.\Tlr:G. \~cr"ocht iiU,"n In
blokje. ...

._---_--- -----
KEATINO'S WOR.KOBKJES.
KEATlNG'S WOR)[KOUJES.
KEATINO'S WOR.KOElUE8,
KBATING'S WOR.KOEKJES.
KEATING'S WOR.KOEKJES.
KEATING'S WOlU(l[OEKJES.
F.EN ZUIVER PLANTAARDlO SUJKIlRGEBAK '''''''d
ia ?ontkomen.t. IR Im~.alt en uitf'f"St lIIaft~,me ~hoclc
,-«achatFnt,1 om kt een ... aekcTe l~middcJ te ",,",ri"
teReG inpw'.m,[s.. of ba~W"Ormcn. Het ta Ha "Glmaakt ~

f:~*-':n~; ;i~ l::~!~~oor~IDdr.m.. \'mocht

:E1pnaal'. TBO.AS KEATING, Londen

KANKER.
HET At-siab Geneesmiddel wordt

steeds bevonden een onfeil.
baar middel daartegen te zijn.

Vele Nieuwe Getuigschriften.

Adres Mr&. A. E •.VAN NIEpeRK.
Lowcnstcm, D'UrbaJl.Road.

De·Beroemd,' .:

IHIWucb
;"..l . ".,. ,'. ' .. , ' . .

O·B .ODcler~-'eD~ b&~' daartoe .geIut, .door de . , .
.' '. T(ItameD~r, ID deu .'." "YIn wijleJi den heer Frana J~

du.TOlt, aal pul>liekdoen ';... bopea~p... ' ..

WOEN,IDA.,. 8 .DECE.BER, t888,
,. "; . TER PLAATSB " ,A,',uf ...bloe4 ........... 't.o, -, .'.'. . wor4U1"'acl"lD~hW

"UITK~JK, PA.ARDBB.RG, .... ~~~;::'U:or~~
MALMESBURY AFDRBLING, f........ .....,.. EehlpDoote ~~

- lIet volgende beheerende tot gemelden Boedel:-. =='1;: :~~
VABTGOED.-De plaat. UITKIJ Jr, gelegen in de Siebrita Kloof, oacleldOmWIl ':~-=

Paardeberg, BOO wat een en een half uur van het dorp Malm~sbary, groot =..-:fjU I .JII~aau:·~de~Dta._~lij'::
l03 morgen 273 v. roeden. De wijngaarden en RJ;.uchten boord. sijn VrteadeDftDODt~PD adJD
alle!!: .beplant met de beste soorten van druiven en vruobt.en boomen claDk 'I'0OI' de ~ ~ eD
allea Jl ID eersteklas orde. I Uit _ 1Dlpael' JdD'd.1III

De gebouwen zijn ook allen voorzien. mij ....
LOSGOED.-LKVENDE HAVE: 3 Paarden, 85 BcbapeD,32

Lamrn- 2 Koeien en Kalvers. 1(Oolfonteln, Dill. All"" Noord....._.., 11 Jfoyember. 1899 '
BOERDERIJGEREEDSCHAP. - 1 Wagen. ,10penwar, 1

Kapkar, l:&tt V'~r TuigeD, I Set Aobter TuigeD, 1 Culti,aWr, 2 floegeo
Graven, Pikken, (Inz. . '.

VAATWERK.-4 Btukvnten, 5 Kuipen, 10nderbalie, 3 Leggers,
1 Halfaum, 1 Halfanker, 2 Halfteggers. En wat nog verder zal aange-
boden worden." ,

RVXaE ORSDXET.
~ G. W. KOTZE, Secretaris

J. W. Moorrees dr., & 00., A{s/l1ge/B. No.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

Baking
Powder --~---------------------

WEGGEI~OOPEN
VAN de plaats " Doornkuil,"

! _ij :Halmeabury op dea'
9t.ten deler eeD dODker bruin ruin
paar_d, omtreDt .ti juren oud, met·
eeu .kleiu wit merk boven rechter '
achter klauw, ook een halter &all i
Beeren Schutmeesters en anderea
bij wien gezegd paard mogc aq.
kOID8D, gelieve dadelijk kennis 14
genn aan J. F. v; d. Westbuyza,
P. Z03n, Doornknil, P.K. Malmes.
bury uoor wien alle· billijke onk~
teD .ullen betaald word8!l.

Doornkuil, Malmesbury,
23 November, 1899.

Voor he, bakken ftD het Ijaato brood
kQek, poll'ertjet, pllddlup. ens

Maakt het 1'08dae1 zeer Uebt; 1IIUk,.ltjJr
en gelODd.

Beet,e in rijziDp.kncht, en de eeD""
poeder voor 't bakken, die onaange&altdoor
[ochtnerr.nderiDg blijft. Blijft "neh eD
behoud' YOu. kracht wtda& he' gebruikt
wonIt

De Royal Baking Powder ftD wereld.
wijden roem wordt eDkel door de uoyal
&klDg Pow Ier MutlChapptj ftD AmfJl'lk.
gemaakt. Let. IIOrrnldig op 'ti mak.n
oum op den omalag, om de I1lblt.it.aU.
VaD nqemaakte ROeden. te nrboeden

ROJai Bating POlder lutsch ,
lew Tork, Yereenigde St., .lmerib.

OP da· October 1899
Aecra Weat Afrika ten

Dll1eDU7. Dr. H&lWaiJt BCUIWI~
LAUCII in deo oaderdom 1'&D SS jarea
maa.ncieu: Hoe nraar het on. ook
011&8 dierbare b1oed~ennmt 1\00 VAD

hail 811baard sijn 1UatA! Ii~ik moeit lf'l~eD,
toch will811 wij met DA1'1d nrkollliigen
Dat de Hwn rech~ is. • i .

Hij is ann BotHteeD en in Hem.is; geéD
ourecht. Uit na&rn der bedroefde mfBder,
broede,. en ..alten. I

.ANGELIQUE KNOBLAUCI{,
Geboren Tbeanilll8n, i
LOUIS KNOBLA:UCH.

Appelll Kraal, .
21 Nov. 1899.

llpltul, .£10,000.lesem rOllds. £71,.
IUDOIG Til YD URWlHElD.

DB JUAT8CHAPPU reikt Pol_
uit ala Waarbol'lf ~oor de EerlijUeid,

O.,..mtheid en betroawheid na
Truteea,Lihridat.e1ll'l eD Admioistrateun,
BDOIIwan eD VOOKCIen DAtief, Cullln
Boni, &Jjawl, L&odmeten, Bestierden.
s.ar.t.an- .aD Banken, Loges, Au_'
tie _ ~ JIaataohappijen, AfdaeliDp.
,..._ ft, Jl1iniciprJiteiten, Klerken.
...... ~ ill cUeut 1'&D Firmu.
Publieb Iariclatiqwa op voordaelit,.. t.-.ne.Poliaeu worden in ontnngst p
meD 400r de Imperia" Koloniale, rr..
1'aalJChe en Vrijatar.teebe .Ilegeeringea •
alle . Employeerde,. door geheel Zaid-
Afrib.

VGI:fiIa ftD .A.&nl108k, ens. op &AIIV-C
bij

Kunst Tanden. lOLOIIALBmsruER en TROST
B1MllPPIJ,RAADPLEEG voor de Beste,

Goodkoopste Kunsttanden het
ZUID-JJ'RII{!AJSCHE

111 lklodll 'IlitIIIIt,
STRAND STRAAT,
(naaat .A.m0l Bo...umg.Hull).

Verrotte Tanden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk gebruik:
hersteld. Tanden Zonder Pi1n
volgens iedere bekende methode
uitgetrokken, Gouden Stopsels
K unst-tandeu, passend gemaakt
door lucht-zuiging, alsook eonder
platen.

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

Pationten van buiten in een
bezoek geholpen.

Alle tanden gewaarborgd.
ST. GEORGEBOYES, Secret.&ris.

Malmesbury, ,10 Nov., 1899.

.... VREDE .MANIFEST •
SOHUTBElUCHT. :

OPGBSLOTEN in de Schllt.~ te
Henopskra&l, en sal verkocht ~en

indien niet rlO8t te Hoatln_l .ta~ie op
den 30Bten D_berl899, dOlI m~rgena
om 10 uar: Eea roodibruiD merrie, rechter
witte achter poot, witte kolletj4!l (JP fcholt
met kleine haM kol, omtrent 6 Ja&l"o~d.

A. S. JOUBERT,
Scbutmeea~,

{ITIJ zijn ook ééne der firmas die alhoewel bij o1l8'-&aIlgedrongen werd
ff om OORLOGWAGENS te maken, volstandig hebben GB·
WBIG ERD en lIunnen. dos onze klienten berichten dat wij daardoor een
groeten voorraad .loXTRA. DROOG HOUT voorbanden hebben ge.
schikt voor wa(f8u8 en karren, die wij bereid zijn mt't den meesten spoed
en te~ billijke 'prijsen te vervaardigen. .

titr Geen '00 RI~OGS-G E Z tN 0 EN beboerea zioh &an te me lden
HAVENGA en DIOKSON,

Vrede Rijtuig Fabrikanten.
Heoop". knal,
- l~ Novembe,·.,

Paarl, 6 Nov., 1~99.

G. W. STEYTLKR,
Secrotft.

.... 11111' __ • __ '1_.
IA .ANGEztEN de bt>trekiking

..'"\. van Koat.tr vacant is.l zoo
zullen aanzoeken om de Tak*ure
aan te vullen, in~ewacbt wo~en
door den Voorzitter der Ned. Ger.
Kerk: te Paarl tot op den Jlsten
December, e.k. !

De Koster :zal teveIiS to~cht
hebben te houden over het ~k-
hof. '
, Salaris £120 per annum. I

Vwdel'o iD{ormatien.te 'Rrlu'~gen
Lij don Heer Steph. J. van: der
Spuy, Kerkplein, Zuidor Paarl.:

Dien~ten te.worden aaDvaard Imet
Januan 1, 1900., i,

Nederlaridsche Zuid - Afrikaanscbe, P.K. Bo 142•.

EIN man .... enD 1r",,1 Ir 'p, Ir.,,,,t m_ • ".,
!J door de W_ld. D_ J. nog hoop YOOr be...
lijWheeler's Caplllarine gpbruikt, be.
1_ U....·miJd.1 iD OOI (.acd I m-' .......
id.-Apl." nlY!'iB~ U'1'1'IUW

J....,

SP-09RWI;GMAATSCHAPPIJ.
I

De korste en Goedkoopste Route voor Reizigers
Goederen van dê -Zee naar Pretoria, Johannesburg
&4dere plaatsen in de Trans\' aal is via

LOURENOO MA.RQUES.
Van Lourenco Yarques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg

394~1ep . ' .
Van DurbaD Daar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 433 mijlen.
Van ~.petwl ,naar Pretoria 1041 mijlC'o, naar Johann ..'.l'bnrg 1012

DUJlen.

VRACHTPRIJZEN REIZ ..GERS.
Van Lourenco )[&rqU88 naar Pretoria £4 78. 6d. en £3. 9.

" " "Johannesburg' £4 198. en £3 188.
" Durb&n " Pretoria £6 88. en £4 128.
"'l " Johannesburg £S lOs. en £4 68. Bd.
" K&&patad "Pretoria £11 188. 9d. en £8 5a. Sd.
"ti " Johanneaburg £11118. 9Cl.en £7 19a. Bd.
Inliohtingen verkrijgbaar aan het IIoofdbnreau, r08tbaa 883 te Pre-

toria (Z. A. Repnbliek) eB bij do Diroctio IIeerengracht 2iO te Amstér.
dam (llolland). ;

DE DIREOrIB.

leg-oplichter Geyraagd.
APPLICATIES voor de bet.rek.

king VaD Weg-opzichter r;un.
word. iDgewaeht door den onder··
geteekeDde tot Maandag, deu 1
Decembtr 1899.

Salaris £75 Pt'I" jaar.
Werkzaamheden te bt-ginneu1ea

20sten JaDuan,-l900.
Op last,

C. ADAMS,
Secretaris.

Afdeelingsraad Kantojr,
, Tulba8h, \8 Nov. 1899.

en
en-.~i.t.eII.

MALMESBURY

PUBLIEKE SCHOOL.
JONGENS DEPARTEMENT.

GEVRAAGD een eerste assistent
in bovengenoemde school Salaris

£200 per jaar-
Werkzaamheden te beginnen Da

de 1809 Kl'ret vacantie.
A pplicantt'n moeten gecertificeer-

e afschriften inzl'nden alleen van
hun certificaten on getuigschriften
onz., tot den 1511en Decomber 1899
aan den ondergeteekende.

FRED. WERDIDJLLER,
lIon. Secl'~tal is,

School Comm.
Malmesbury,

22 Nov. 18~0.

Gehoekte 'IJzeren Omheinings Standaards,
Span-posten en Yeldllekten.'rENDERS g resseerd aan den

Controlt'ur n Auditeur-Gene-
raal, Kaapstad, n gomerkt op de
envelope "Te ders voor voer"
zullen worden' gewacht tot 12 uur
's middagd van oensda~ den &ion
December a s. oor de levering van
35,000 Ibs. ha rhooi van de beste
kwaliteit voor den dienst van bet
jaar 1900.

A. To wor
Porter-verbet

B, T~ wo
balen aan bet
aan te wijzen
consignement
station.

De geheele oeveelheid zal wor-
den aangenom in eon of meer E f-
leveringen 0 de tenueraars te
gerieven, milt! in het benoodigde
wordt voorzie

De laagste
niet noodzake
Domen.

De geslaagd
borgen moeten el'llChalf..n voor do
behoorlijke nak ming van zijn eon-
tract.

TeDaervorm
worden op &aDV

geteekende.

Ons is verzocht nog meer van boV8Jll'e-
noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-

zelfde hoedanigheid als die welke wij het vorige

'aar aanboden.
Eveneens Zwart eD. Gegalvaniseerd Draad,

Doomdraad, en Toestellen voor t' spannen van
Draad, tegen de laagste prijzen.n afgeleverd aan het

huis; of
en afgeleverd ID

oorweg Btation j of
n dOD tendf"r, voor
naar het Retreat

BOCB. & DDDE,··
Burg- en Castle-straten, Kaapstad. .

eenige tender zal
'k wordon aange.

. ORPBN,
Superintendent.

~ , ~.
ATTWELL &, CO"
·"~,,"" ...... a,K•• "'.4;···, .

EN INVOERDERS. BBN

Porter Verbele
Tokai, Ret
18 Nove

OOMM/88/0NNAIR8

GEVESTIGD II JAREN
QnaOllltar·, Iorolop la ~Jl"'" ~ NI,;-.,- .'1

GOadeDT::.:a~_ÏII

EENiGI AGBNTEN VOOR
Ol'08lley'. P&ra1lne-mac.bjne8, Vastgemaakt

draagbaar.
Oroaa's l'ertiUlers en. X1ID8t-meaten.----- -------------

.AgenteD "100. den" invoer nn ,alle IOOrteD Tall.;
,' ..~bouW·maol.ttll.... .'" . " _- -..

~
ZATB

"IIUT
DB modt
sen nil
de belofe
den: "Il
naawdlte
.uU Mi t
Novembe
claJen da.!
iD nrban
JlIDd.
Deae aa

bondeD a
dag~
behoud ya

Zaidhoek
I8Dheid 11
het oatJ ,
Uouwea 0
da& lrlUl t
onder aUe
alle lDenael
eD dat oot
pD. Op
waarop de
werkellJkhe
.taaDde al d
l&DBeweDd
heantwoord,~-~.. awlp pre
lJU brood all
woord Goda.
Deu tw.,.

moedlg!D' •
midden Tac
Za id-Afrika
en arocUdIeD.
teDd woad
MaDDen alJ t

.·.W" HARe
OoUB'I'IrBY,
S.LOUB en .
dUidelJb&e b
oord_Id all
teen tot sichl
~eelbacht h\j
fr'lP&t, eD in
1a4 eD YOlk I

i'iealeA &ijn da
- _ he, TerkrijgeD

reeda heeft gel
Wil men eel

een bePl'OeTinl!
het DooJig achl
die thao. ID he
.. Volhardt wt
ura een lDdi1
alleeD door bel
ltelldig ,emaal
YOlhardhag onc
heden de _rat
re[ken no het i
Te ftJlIwIlen

Onl Tolk WOl'

achlmpt eD *
Ons ualaarlUk ~
.ympathle met
ge)oo&genOoten
verdraaid; terw
Dataarll" eD ba
eigen 'b1oe4 DU
vertredea word.

. ·Ree ... l wordt e
beaohtmplDgeD 4
lani PJeden ?
-4oor reeCIa ....
Ja, het Ja..,. (
Ea .......................,
"..'.~1IJJ.a1................



s

Ilddokter il
Lar snm
Iver het
'en 9-6.,........
)IGD
voor dubbel
ook een he.

oor een winkel
Isch een ver.
k postbus 258,

)OPEN
" Doornkui1,"

.bury op den
ker bruin ruin
laren oud, met
boven rechter
en halter aan;
1'" en anderen
ard mogo aan.
-lijk kennil:l te
I Westbuyzen,
P K. Mal mes.
hl!lljke onkos.:
ui JO!l.

-bury,
"09.

\MER en TROST
\PPIJ.
, KAAPSTAD.

rve Fonds, £71,660.

I EKRLIUBEID,
~IJ ~ikt Pol_u
.oor de EerliJkheId,
etrouwheid V&ll

u Administrateun,
, Datief, Clllaton
ers, BestIerders en
u, Lop, Asanran,
'p'Jen, Afdeehn8ll'
.ten, Klerken eu
us t VIUl l<'!nnu en
'I' voord.uel.4;e tu·

,n ontvangst geno-
KolonULle, TraDJ'

ho H.egeenngen en
oor geheei Zllld·

euz

STEYTLEll.,
Secrct.aJ~

Geyraagd,
\ our do betrek.
opzIChter zullen
door den onder·
ll,lag, den llden

, ,r.
lt' UI glnnen
li)

Ll.5t,
. ADAM:;,

Seeretans.
ItO)l',

1899.

S' AFSL.\GIt&S
: . 17 lDellkOt:wn,

A.YSLAGK!l.~
il, cl a .0 «eJf ( I'paar e,'"

, AI'SLAGK~.,
,II')~ lal~'
.llDeabll~.; .' JIeD'lap ( C

~t. Uil kIJk, lf'TenJ,
lien T J du TOll'
·SL.\GIIOR II

I;!D (seLt t..(rt..>U

LAGKR levc.de
rWeGslatlc
u TOit "r)

~''''L \ot;l'
• UonlCJD
lieD ~\IO bu ._tj
•IScadoDl,
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KAAPSTAD.

A. Eu,eltche kamp.
B. Fort !Of-t Iwaar gerchat.

O. Beu.la en plekken Tall onze 'Itelling toen de dil' aanbrak.CJ. Knpje waar ik WH.

0 .. Waar wD abadelden VOOr C. t. beklimmen.
D. Groote talo waar de VV.ad doorkwam om IteWng r. &e beetormt'D.E. De atad DIlDdee.
F. Spruit.
O. De Maxima en gt'lOhat van den vijand.
H. Poort 'Waar d. KngeJecben doorkwamen.
I. J. JC. ~MlfnRen nad.rhand Ingenomen door deo vijand.
L. Winkel cepillnderd door OllZe DlaDDeO.

boven Will'eO voodoo 'at nl'mand btI.
hal ve eeDiae doodell eD Plt'ODdeD. n"
anderen hadden aich reed. tUdelijk
uUde voeten ,emaakt met al hau Yap"
Deo, ammaaiti~, en ••

Het verU.. aan de lijJe der nrltsch'
troepen wu 223 Jooden en gIlwondeD,
waaronder niet mlnrlt'r dan 23 officieren.
De majoor·generaal "an een der r!'gi.
men ten ia onder de gtl\\"ol:ufen. H"t ver.
U.. der R"pobliktllnen la niet bekend,
L'lN MBTHU-gX rapporteert dat mm z~t
dal fr meer dan ;;0 krijllltJevangeoen,
waarvan 19 gewond, aijn. Maar hoe komt
het dat de g6neraal niet pree! .. wee' hoe.
vele krijgsgevangenen hU heeft 7 Het Ijj
mogelijk dat er nlet meer z~n dan de 1!J
g.wonden. •

Wat waa de uit.lag van dU gevecht 71
DI:'Zll vraag kunnen wij me~ de informatie
voor ons niet beantwoortlen. De Brit.lche
generaal verklaart dat hij' een achiUe.
rende ov~rwinning heeCtgelpd,1och waar.
in zijn behaalde voord8t'leQ eigenlijk be.
8taan la moeilijk te besJiNeI1.Het kan niet
gezegd worden dat hij Bnellen voortgang
heeft gemaakt op weg naar KimberJf'y,
dat ontaet moet worden, en zijne moel.
lijkht'den zullen waarschijnlijk r:iet min.
der worden boe verder bij trekt.

Wat in de laatste weken le LadYlImith
is gebeurd weet het pobliek althans niet.
Algem%n wodt de vraag gedaan of
generaal JOUURRT een zoidwaartache
bewl'ging zoo hebban oDdl'rnomen "oor.
dat LadY<lmith was gevallen.' Estcourt is
in elk geval thans van de boitenwereld
afgesneden en het cGrJon er om wordt
dagelijkd nanwer en nauwer. Van de
bedreiging V'lD Maritzburg is niets verder
vernomon.

Ooie to N;luwp,)()rt had mOD oen scher.
mutseling, doch verder Is daar niets bij.
zonders geuenrd. Men zt>gt <Lt geueraal
OATAl'RE zich geree'l maakt om van
(,lQE'enatown op te trekk,m en dat kom.
mandant OLn'IER aan den andE'ren kaut
zuid waarta he:n tegemoet trekt.

MJeking z\\ iigt.·'e.

21.-1* .... , vall ~ 1000...
,_. P.reaota 1Ii&ftI
LldJllDWa ... nMte ...::=~T.':'
lObe II*bt' drielual ............. ..
hebbe. trok h.t 1roai-.clO t.rQ. Bel
Brit.olae .... Iiee W&l 67 dood.." 106 ...
k.. tat en 10 ~lat. lIet verlie, der bOe-
rall" .... 0",._ 21 doclCl, 66 tewoad
"n 1110 re...,.. p!IOIDea. Ge-..J
Kocb en kOlDmmdut 8clriel WIND
onder de re..onde renapGea.

Klein lIfueobl bH RhOdeadrif&. Ver.
li.e_ d.r boeren: een , .... ~t. Ver_
aan nriteebe aijde 6 aedood, 4 18.,.....0
genolDea.

Generaal Joubert ~hool het bmp
te Glenooe dal ill deu DICht ootnaiaad
werd.

2"l.-Generaal Yale, h'okl Il10& ajjn IroIoaIII
op lAdyamilh tvq de ,ewoaclen ..
Dund.,. achterlate0d9.

2'.-Krjj~wet oYer PIleeI Nalal pprocla.
meerd. Ge9ecbt ",ad plaau t .......
Jroo*e macht oader lllllrullir ~.
White en een Vriiattateola komnaanao
le Bietfonteia. Na eea 119_t '1'&11 6
O'If Irok d. Briteebe mlC!.t t2ropL,dJ'llmi'''' mel yerH'J 1'&0 23 ood
en 164 gekwet.t. Het qrli. der 'rea
Will 8 ledood, 6 Iwaar .. woed _ 16
Jicb' .. woutJ.

8eliermataélill, 90ad plaau "n noor.
den 't'a.D Kimberley tUl'Chen een IIIIICbt
onder kolonel Torn., en _ VrjjUU&.
acbe IrommllDdo. Het BriUcbe YWIiea
was 4 l(eaDeaqld en 21 .... oadea. Ver.
liell der boeren: :I..,toclCl ea lUID p.
wond.

25.-Geaeraal SJ'lIlOllll o.,.,.led.... Kafeki.,
door de bOeIU -reboDlbardeerd. Briteehi
macM deed aach*eljjke IIIIIql op boereo
kamp. Rrit.che verlJea 6 dood) 6P
wood. Vuli. der hoeru 1 doed, 9 p.
'trond.

2G.-Geoeraat Y nie *e Lad,f1mith Wlfeko-
men.

28 u 2:I.-De vE'nchiliende hoerea IromllWl.
dos omriogen ~,dyami&h en mjjdu den
watenoorraad af.
Generaal Boller &ln,ekoasen.

3O.-'iloeren oombardeereo Ladyalllitb met
4Q·ponder bnonaen, ZLi haddea poet
geyat In een b.hen cirkel om Lady.
.mlth Dol gebeele Briuche macbt deed
"IIn uit ... 1 en een holtig ge ..ecbt YOGd
plaats, wurna de nrit..,!Je mlCbt in bet
kamp lerugtrolr. Een aldee'iog tro..pen,
ongev~er 1,000, met etn bergbatteru,
werd door de boeren ge1'&tllron g.no.
men. Dit geschiedde met yerlies aan den
kant boeren 1'&11 3 gedood en eeaÏtlen
gelr.et.t.

Het Britaebe verlies .. na 60 gesneuyeld
en :IJS gewond. Verhóa der boeren niet
~kenJ.

Noyember.
1 -llionalipoat lpoorwegbrng .n Colesberg

wagenbrolr door Vrij.taten in bezit ge.
nornen. Generul Kock overleden.

2.-BombaNemeot Yan LadYllllith her ... l.
TelelJn1l8Cbe gemeenachap met Lady.
.nUlb afgebrokeo. Boeren nemen. poel.
tie nabu CoIeOIlO, waar 3,(0) Brltecbe
troepen I{elegerd 'Un. net lramp werd
door de boeran gtbombsrdeerd en Doo
d, rd'lD&Cht werd het door de nribebe
maebt ontruImd, die tcrujtrok op
Estcourt.
Gevecbt na lU Ladyamith. Uit'''g

niet preci .. bekend.
5.-KommaJJda.nt \V_la eiaebt oyergaYe

nn Kimberley :roar Maandagmor,en 6
nur, !lnoien zon hU de.&aG bombardee.
ren.

G-Bomberolement van K,mberley begoll1len
7.-Bombwement l'&II Ladyamitb "oorige.

lOt.
9.-l1oerenmscht sluit L'\dysmltb n.llwer in.

Dd I.naien deden ~o charge op een
VrlJ.tutroche kommlndo, ml.r .. erden
teru l!resll\~eo.
Gevechl ten zuiden un L'ltlyamitb.

Volgen. de F,.",nd werd de Bribebe
macht met ..erlies terugge trey,m.

IO.-Oey8Obt nabV Belmonl nJeren beboll
deo ban poeuie eo Bcitecbe macbt trekt
tem,!' Daar 't k_p te Oranjeri ..ior.
Britsche yerlies 2 officiereo dood en een
aantal gew~ndea. Verli81 der !neren
onbekend.

TroeF en II1fJgekomen.
11 en 12.-Meer tIoe~b aangekomen. Bom-

oordemeot 'I'1In imberI ..y voortgeaet.
I.J.-Aln.aI Noord oor de boenn be&et en

de Bepnblikeill8Cbe ylag gebuehen.
H.-Doogl .. , Bukly Weat, Col.borg en

UTlk.ubd beut.
L'\dysmltb bJ nacbt gt'Ibombardeerd

en "~l'1!Cbeldeoe bui ... n un bmnd ge
schoten. Oeneraal Wbile deed pen aan
nl op de poeitiea der be_a, naar be.
weerd wordt, md goed lDooee.
Schermnteehr g teu "o,den ... n Lad,

nutb. 1)e Bnt8Cbe macbt trok terng ID

een kloof nab!! Ladysmith.
15. -K'lias.et geproclameerd in de dilltTlkten

'JolesOOrl7, Sleyn.burg, Albert, Molteno,
Ah*al :-<oord, Wodehon&e, Glen Orey,
Qoeen.to.n en C.thcart. llnrgendorp
bt>zet.
Scbermot'eling !;Ii Kimberley. Verlies

ier bosren 4 dood, \I gewond.
Boerenkommllndo si..,. met eon pant.

Ilertrein nabij Estcourt. Meer dan 5')
OTlbehe officieren en manscbappen dood,
g... oud en Ir'vangen genomen.

16 -8chermutlooling bU Estcoult. Boeren
trekken lerog.
Geyecht bU Kimberley. Bl'ltacbe ..er

"es t dood tn 19 gewond.
1~ -Naau "poort .. cder door Brit...,ho troo.

pen bezet.
:I1.-Scbcrmntll8hog te 1I00lriYlcr. llTltache

,.er:ies 1 dool, :I ge.ond.
22.-Brilocbe kamp te M'>Oirltier gebombar.

deerd.
23 -l5cbermotaeling te Arundel, nabll Nu" ...

poort. Britseb. mscht trolr terug md
yerh ... nn I dood eo 2 gewond.

I:!poor.egverkeer cn telognfi.whe ge.
meenscbap lDet Eatcourt verbroken.
OOPren in belll Yu d,m .poor.eg.
Groot gegeebt cabli ll~tmont tU!ICben

Bntacbe macbt ..an 7,000 en boeren
kommando. Dd boeren trokken lerog
'I'IInhunne (MMitil'. Oogeyeer ,IJ bunner
."rJIID g~"anll1!n genomen. Het Brihcbe
verlie~ .. u 2:16 Jooden en ,ewond~n.

NU:uwa JUUT.

24 Nov_her 18ft. DJ STILLII&II..£ I. d.
o 1 4o 9 ,
I) 1 0
o 3 7
o 3 0
o á 10
o I 9
~ 2 I)
o 10 3
o 0 5
o 9 1
o 12 I)
o s 1
o 2 I
o 0 li
o 0 8
o 0 0'o T 9

l .. do 1 7
(j 13 1
o 2 10
o 6 1
o .. I
o 13 0
o 3 9
o 8 9
o 15 6
o 0 101o 16 6
o 0 0
030 ()
o 0 0
o 7 3
o 7 5
o 0 2io 11 1

G:<IIENGD NIEUWs.
:ro~ VOOR 7'R.tNBVA.AI.8(JD

VJW8TA.ATBCIIlI QQONDEN, WBDU.
WEN E.V WDzBN. - De beer C. C. de
ViIHen, ..... P'iO=dIaeid. ....... , bedaUt
.... wllde ala ~ .,.. dit Ioack, il de
beer D. de ViIfien ha lIÏJIl plaata ~.
)Iq p~ ....._ alle biJCIngea Dit de
baiwa-cliltriktea te ~ ... "Dea
beer D. de ViIUeJw, Poatb .. ", Xaap.tact."
TI: U1TElIUAGI la de prjj_ Villi brood 25 per.

cen~ atg ... om8ll.1

IlI ..n adqrteat.ie yord.a .pplicatieol ge-
vru,a voor de betreltkioóJ van boekhonder,
VAlf de plu" Doorokuil IIIlbjj Ual_bnry

iI..n donkerbnain rninpaard ... ~ wur.
omlreat in eea adqr .... tie iaJiobhopil wordenpvru,d.
V,uWI:GI: d.. alJeeliapraad van Vaa

Rbtill8dorp yordt in .. Il Idverleoli.e kennia
II'.YeIl yao hei OplegpD VUl een beluting "'0
Id. in bei polld.
Ds poetme_~·reneruJ geell in een .d"er.

tutie kelJola Jat~ a~ ..oor ,eldorder beaig.
beid II1II lie, a1gelileen poetkant.oor te Xa'peted
IlIIlit,ebreid met a. area qU 7 lot 9 op Zakr.aa,.a. ,

Hn SPIJt ons ••Victoria West Nieuwabod,."
t. melden a-t de sprinkhanen (voetgang~",)
hunne v"l'8ChljnlUg IJl groot getal in dit d, ...
trikt gemaakt bo:<bben, temeer ID dl' richtIDg
....n V08burg.

Ix eeu plutoJ. ID Noord·Holland had ....0
koopmlln ... rkell\ gekocht. Toon hIj betalen
wilde bt>merkt .. jJ'J tot IIIjn oehrik, dat bIj
.IllJne portefeuille' met (3(1J aan baukbilJett"n
kwijt Waa. H'j JDr>ende, dat hij dIe wel
loren kon hebbe"UlI het hok der P"'lge'&oc,nu!'I
"arkeu8, HIj Kiiijf'kIJken en. . . . . JUI-t
op bet oogellblik~ ~ de varken" het wt.te
stukJo mjner portefeaille yenlouden!
Da. C4RL PI:TIu, d. 1rJ'OO*erei"ÏJer, il

oDder wer DUI' EIIpJaud t. .Kaapetad aanp.
komen eu denkt bier eenige dlll6u te vertoey"".
Dr. Peten komt Du terug ... a een ezpedi'ie in
de Zambe.i vallei ea m&lkt aanspraak n op <le
Opbir gon.JyotJden ontd ..kt *e bebbeD. HU duU
zIJne ondenoekiDiQP in bet yol18ad j.r 900rt
te StlUen eli hat lloordeljjke pdeclte ..., de
Kalahari te doo:niHn. Daar )[DUlmedPL
DB (J,pe lJ.Ji1!l' TolAgrap4 vaD den 20taten

meldt .eêr .. " ,eYal '1'&11 Yerdrioken in den &00
geraarllilL:eo .troom dIe door de Baakeaa Ri"ier
Vlei nabij Port EL_belh loopt. DitmuI '11'"
bet oen jongen ..an H ja 1J', &<IOnyan den bef!'
BlatcbJ"y, die er Riinl b:!.den, in eeD diep gat
g~raaktf>, oa het lereiJ ~erloor ..oor &cai,,, bnlp
kOll opdarn. De heer Ab'lJ"ne kw"m lator ua
letten, en dook ~et Iliir dal hU .I .... de un
wal te breogoz:. .ï'1I onienoek zal gebouienworden. ,

Jtuo. a.o.Aq 1l'u.'OII-De lar. r__C.
d. \·IDien. _., na d. Paarl, " de -'le
IgOD! ea dopotboudér '1'&11 tt.. ..ereldltero.m.
d. piuee; ~ die ... it de
"eeIIte Itaad" lID .... a... Hij. ,_
mal_ MU .1R'ftWeet, lI..tt ... __
CUl en Dlec:Itaaiaai elke a-o-de piaaofabriell
geiizamiroMl'd .. "" __ dd _t ba,
aall8lagc -'-nkilr, I ... teriaal ea prij. ....
p••, de ,,". R_tar" de ltrVOD !>I:jft
lpalSIlM. .Kape ReIOaator primu, ~
~ Kape -.uil_ aI~ voorhuda.
Il. siel-uë.)

En SPOORWEG'ongelnlr, dst eroatige ge.
Yollen had kanat.D ,hebben, bad Donderdag-
IIJlDid~ ,Plut. op-d~llio IU-$Cb.n Wor.datock
en het IDIlJaira boapitaal. De trein ... n Mait.
land bad bet etaOOo te WOods!.ocIr pas verlaten
toen een looomoliet ... Zoutri ..ier v.u lebter( n
op bem aanliep. 'r~np",lle Yan de bo'ainl
bantt.e de tank _ de JocOmoti~f en werd de
guudsYln vau den tl'8ln erA' ~.obadigJ, en dt'
gnan! bad een Dauwt! ontlIoming, komende bij
met (en lichte kneazio. aan het beea." '1'&11 af'
Door den achok werd. n ..enc!leidene p•• ul(Ïen
... n bnnne aitplaallll'n! geworpen eu ~n dllD~
~kwam punJlike knea~ngen aan bet 8llllge&icht.
Een koup bek .. am een sned" un deo nek en
twee andeN hOtl"ea we~1ID bedwelmd geahgen
De paYagiera wenacb n licb"lyen IfBluk dat
bot niet slechler wu af loop~n.
OREYTOlf, ZO.! No, .-W.t de oo,;rsl un~l,

aU.,. goed; vrochten ~Iet ..cel. Verder levelI
·ti mgt een hart 901lkommer Yan "'11'~ ddn
ODl't'ChtraardÏJell oorlol, O.>k zijn wLiiu droef
beId gedompelJ door be' afslerven yan eeo tuJ.
j:8
ftoot, .. ien. plaats ~oeielUk aan to YO Ilea 18

10 kerk en lO.. t..,hapP:i~ Ja, de beer A. P. K.
de Wet wa niet all..,u oen stille vriend, maar
OGkprediker voor de ,"onrden en ouk bun
acboolm_tH, .n 1'001' OQ' vrederecbter fn
aecretari • ...an het dorpsbeahlor. De o~erJedene
WA! eeo klein&O.)Q v.aQ "IJlen den beer A. P.
Keyler. Hu bat een wedu.e na naet .cht
kindereD, w&&ryan het j01llf81e bet verlies nie&
beaeJfen \-20. V,'rJer ',·Jn wjj -tIo.i l met bet
collecteerea vo~r onze ha pbotlloeYeDde broeder.
eo IU3ten in TranaYaal eD Vrjjltat&. Ik boop
dat ook nn bIer een tastbaar be .. U~&al uitgaan.
O<>k'Un wu gestadig aan het opbon wen ... n hetdorp.-Corr.

:'\lItTTIlAL. 1I:1·1U.".U ... BE ..... - :\I"n '·"r.
"'debt, .Idu, l"7.l·1I WIJ ID l'eu Hollaud".,b
bl.d, dut dt' groot" lIog.·udbt'd"lI ....rJlInl(
stHp!,<,U zull .."n doell om rle telt'!(ra .. fkK .... I"
..·..Ik" Europa <'u Aftik.. ,...rbllld ..n lI<,ntrllul
1<' d""n v..rklarell D., onzlj<hgverklanng "an
d" Ilroot .. ka""l. " al ru...·mullen "oo'l!:",t ..ld ,
Ill.",r altijd " dlO ~"""'Ij("nI door ";'IKPland,
dut duor zIjn partieuh ...." l'..pIOltAhe mast· GEF.:"i E:-;KELE MAAf, Afo'GEBROKEN
.chapp'J ..n de tcl ..p:r....lhjnpn !lieh,,,,1 III '''Jn Voor langer dn.. mmuten voor I'1f lang"
DllIcht h ft. In Yrr>d""tljd j" ,hk"'JI. W'" uren. t: knnt II I{eeu b.>ter denkbeeld YOr.
klaagd o r <Lot monopolw, .. "ardoor Enge- men nn wat d,t all .... Yoor on. bt>tr>ek..nde,
land In d..n hand ..1 een groot \'oorded h...,(t dun II ....n l...g ..lblli van lood voor t. .tellen
bon·n undere land ..n, "nnr h.,t ....rtll·r dun ""e r-g;edt,rel"de al dien tijd op on< neerslaand
ook bekend I. met TlJi:11l!( of d..bng '811 pI'(>. zouder ophoud ..n. WIJ dIe er het le""n beb.duct .. u en foud"",o,c Diët ....langnJk .. lI"beur· he
t ..nL"",n "n... Eu III oorlno~tljd "'JU dl' ..... ben afg ..bracht mogen God danJum waut t

..,.,-- h w..s loopen lJl eeu hal(clbul zouder door Ct'n. .. ~ - .. w.... ...... D",,, de ._. ~, ... _. ........ •• ......... V.. ...... __ ,. ""....... I. bf...... bt .. II........... ~ ••_
Ct'nsuur 0j de telegJlllDmen kan men than. ID k (~. h t f t d d ,. --tt...

L

Vl'IJ.tutache boon .JIOediJ lot 1.. 1It... p-
g....n Jan t.,r .....rtld aud ..re bericht ..n em· 0pJe,., en ..an e or van en VlJ.D wa. GISter nuddsg om tw~1f uur werd o,,,,,r, bnc:b

t
ToeD CrouJ'e ra, d.t de -heele E--I.

.L rI :if. 'd Af-'L t ... het kano" Vbur oorverdooveud. De eente ven. dat ... .., man mt Pro.tona m~en IlICbe .~i1'--":r"-t e8De ".~on ..-u-arde, I;"-t-""
tr ..nt ....n 00 ag III .UI "aa on v.lOlI:('nuon '- 500 rd " ~ ~ _. _...... _ _ Uil

UIt Engehcbe bron, te""'jl het toch voor v"l" Engl'l""h .. kog ..l. Vieren ongeyeer ya" Il~mmalldeenf ~OnIeU a,n bodf,D morgen om Ihet ia veilig.' breo 'D. De artilleriat.a N.I d b t
L.o. tI' kort, maar zij ..onden "t::1g d ..n &Istand tien u;:J;r . r trem te vertrekken. All"" W8./ 100_ .....::c.

p
-e. deg'urlen mee te • ..L'~.-D.

an "n en mpn"" en Vlln groo """,ng Is IU . oed led U_....." _. b __
_L Z d Afrilt en Ik moet .IlCggl'n .IliJ sc ten g er dan. rep I'n roer, mea kon lL3Il alle I~h"~ ........ m~~,_p _. m .~ ..... _. _, ~~ ........ _, ..... .... ........ h ..... OM __ h... T • & ....;;_ dot b

te bhJ""u. sebeell bUD kogel~ te beetuuren. goed~ b.j elkaar te krijgen E'lt tegen balf.' .oen e DP .. ~n _ DODYlnIr
F... " KAR 0"".""" -L I. VrtJ<la!( morgen Ik ""'" op kopJe 01 zoodat U kunt zifOndat tim heden morgen waren zij dan ook .1I"D ~phleld, beaouDea 'U het *e bu'__. De~,n.,d, , •. , ••• d" " .... ~ ok - _ ....... _., ., _. " op"" ...... ..._ M __ ,jl< '-.. _ ......

~ho n' H.~~,.ho",•• ,. 'm,,~ Lu_md " d.,to __ . 'oio do hp......
""",,",. I. b·~'·"p ••"mll., .., n. _, nh -. •.......~ 1 ~ Do ""-!-~_ '-. Do
H._., \." - h.1f ~ '., .... LEVE.'DIG WORDEN DOOR DE E'- ._ "" _, ~ .~ .!IJ'" _ ..___
,,, _, G -R - .... h_ J~ d. GIW!CBEmo.,.., ....h" _ ,,_ aj _ ..... 'U ft ....... _ ......
VilIie ... als driJYI'r. Te Hoogmoedsfonteln, a- ouden gnjsaard en lltaatrmw. t~pro-I teraa.
omtrent ..en un .. eli l'en balf van Hanover, ZIJ waren ~1.len geldeed In khakI en het _ werdell. T en h.aa!f uur verliet de _
overviel hUIl het 1IDg1'luk. &On van paar- wa. MOm,.moehJ~.om :te te ·'''k· W&ncbtte.n tnUn bl't Htation."t':Headrilt 8cl.oem

an
L. Ot Een cler.lC.rooD.tadecbe burgen Ea( eea En.

den we"'ente de kar op te houden dl' h"""'
e

er>n mUllD op n VIUI 011.. 0pJe en &IJ .........._.L.bber L do , gel-eb offiCIer op eeD .'atead ..an 1 500 ,.rds.r - .;;;., 0' de -;;:;, ._ ...,..,. to .~" ••• -, ".. T;;-';:- n"t.:-' .-":; ., ~ ~ II _ '"'pj __ .. ;...._.
h..t g olg dat de kar o..er khppr>u lang>! den doodelijk vuur. <>na.. malum wenl goed .g... recbt ... J..:U':'_' er m zIJn mee "I Uij Tl'WJ 1'81101 0lIl bn ~tige punt van
""' _: Do ~." >r_ ~ - ..bno~, ~M '-"'Ioi'. m.__ . ft •__ ;,._ .... _ ..... , .... N.I'~ ......le ....... ~ _ <ti....

- • ot d. b , _ ,. ........ w" ............... - _, do ..... ... ,........, __ •• n~~''''''''''''''''''1e ........
noote .. as !Moter>n _IDIg anders g""teld. Zij troffen. De viJand ·.. a. tot op dit ~nblik d:,,,,:"' ZOS ~ .. JobruUe t"II.D • 0 et d I ToorUcbU, eo ICboot deD OfIirier Ol' deu &adel.
bleef m d§ kar en nel zoo YIl<t ooder de tent bUlten b.>reik n de :Man"""" daar. zij oage- Pre~komma:" '"onder geoer.:.i8 &-'::'1 HII bPma.clnigde dieo olvv. yatta het ~d..... ..-_ _. do .- ..... ~ .. hod _ ••• 000" ~_. Zo,~""" ~ .......... bij _h ............... _h ....... _ ... .._
om haar uit te kriiIiM. De tent vua de kar een umerlijke ...._ voor de Mauser te beb. ~ b" . k maado DII&a t ' H' __
"'U8 )Ian stnk ..n Méj. van dl'r Merwe reisdl' bt>n ~r zij zoch ~iten de d gkracht YUI 11'rteIt IJ~JD-0:0 de ..::.." i~re~~ I De Rll1f{/p<»<t meJdt dat op 31 Oetober ia den
••• d.• , •• , "'. b~. 8. do \'",.~. ..... do kIriOO ft ...,h .. ::: .h:;. tu. ........ _~ ..... hO ,_ ............ 'til ..... _.
,,~, •• 11••••• , m" - .iJ g - ':" ~ .000 ~ -~ _ .. "'!-_.W_.
b~~ ~ , Q _ .... ,. ~~ •. Woj .... ~ ~ " ~ do ::: -... __ do *..:...... ".;... _ ...._. ...................
... d. Merw rd erg geknemd aan de armen ~ebchen OWlkopJe zonden be.tormen, mur OY~eB. Zoodra 'DIN Y'ODd du alle de
..n de ZIjde, docb pr 18 geen gevaar, en zij IS ....,J .....chttl'n ~n hoopten helaas te ver· 2,000 paa.rdeq...rulteJ's op NUabch pbied uch
na un het bt>teren _" onse Courant." ger>t.ch. ZIJ &ouden het gedalUl hebben tot ~ .. erd halt gemep.n. I:ranta.

groote !roste. rU: toen de manschappen toe ea de Trans-op .dit oogenblik ncbtt" on. fceschut ....r· ~he ylag werd ~eerd, eeD oude ge-

.oeshogen aan ID b..t ~ntsche ort en meu .. _te .et de boeren. Daarop _ ds. VoIa_ d. DiQ!I"I NN/!' W&I :Itt.fe"m, op I.kon dwdehJk ZJeII dat leder schot .doel trof. Pootma het nord ell in _ krachtig toe- doer DOf met ".". .
Z'J konden .lecbts de totale l'ermreling van .praalt riep hij op alt- tegeo~ OlD VOOr
bun fort voorkomen door. hUD gelield ..aderiaad ..... einde toe te otre-

TEGE..~ ONS OP ',E Rt"KKE..'Ii. "I'n eo, iadien DOCIdi&. oak te 8tervetl. HwI"
De cavalerie deed eerst eeD cbarge op 01U;O op sprongeo alle de f~ooo .... h_ paanIoon

ma lIJIt>O door een rea "lUI al de '-pnHt t'. <'Il met hoafd OIltbloot, hat geweer «m>r den
naar den tum D., tenriJl onse llall!oeJ's, Jranoo.. ee_ f!II de ~ oftt' dell ~ ant
Il ..n I'n maSiJDa .enehrilrke1ijlt OIlder ben bllÏl! lmieJdea... terwijl cis. POlitma aijn Yerllqndl
I"elden. Ht!'t Eagt>bche geochnt -~ bet ~ 0lIl huif. ~ ea B~. ala ptiige
011. inlllll8C&eu gretig waJ'Dl Rn -.enebilL.ude opnep, ~ '"J tegea &in...... wil lA dean DIl-
po!iIties pn lyddji.t eD lDUÏ.IlI en alle lIOOrten ~ 0CJI'iaR ziJD l'lgealeept ~
raD k~ en graaatea bedektea alles, __ deu. JobaDie liegt, dat ._ da. POatIIa Jdaar....11. dat bet k>PD acht aur in deIl.~ was kOll _ -;ge ~ baad aieo tl'UD yaa
oomagelijk "&5 olll iets op eeu &lrrtud te Deo eq ""' wag ah-egea.
door de ronk. T_ ... til' ,,_ het eel'l4 . r..~.
-w~:"::-:- ...top
.... ;'C6"_--~TOdItciit
1'ijtUM • • .....

DE ZUID-AFRIKAAN
VIItIIMGO MlT

ONB LAND.
Z \ I'E!W.\G. :!.) ~OVEMBEH, 11l!l9.

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

.. VOEDT HET DUB ,nTIOUWEI WEI[II"
[lr tnoderatn ur der ~.G. Kerk,doordron.
- u 'JU de ebuwlge waarde en kracht van
lt I ~Iut t<l door den l'lfalmis& ondervon.
den . Uoep My aan In den dag dar be-
1.1[ .vdh-i l en Ik zal u uitht,)pen, on gij
I ,'t \11J eer ..n," heeft morgen, den :?6sten
\ "·WbH. bepaald als een tw~en ape-
l111"11.1,; \ .111 vdrootmoadiging en gebed
, 't rbuu.l met den wors~lstrijd In ons

J .u.l

D, I. ,.nkoutllglOg is ten naaw5:e ver.
"Il,Jt'D •• u den :!Il"ten .-\Ugllstus, don
I Is.: \I "Irop door het geheele land om h.,t
"~h"'l I \"IU Jen vredt! iU O'Heu dierbaren
I.u Ihu, k " ..rJ gesmeekt il~ die gele-
I:enheld \Ier 1 aD. toegeroepen .. Voedt
het 011 I \ alrou wen weuer! "-hN ver.
'rouwen l)nz·r vadtren, het vertrouwen
d~t L un [·rtlIl van kracht was gewee8t
tInder ~II, omstandigheden, zelfs toeD
'[I~ ru"ull_hellJke hulp hun was ootli>gu,
fn J ,t nok "n,; kon ~terkeu en beIDoedi.
~en 11,1 Jen llueu October, den dag
1\ 1.lrop Je gt'vreos le hroederslrdel ~Il

"t'r~elyklt<:>t1 was geworden, niettegen.
• 'Iude ,ti de ernstige pogingen die waren
.au~ell enu om dio ramp aC te \Yl'nden,
1'lotl\oordJen wij de vraag: waarom
l~lk. l\iI.'I geschied' Uoor te wlJz!ln op de
"~n ....,ge l'rokiamatie .. De men8ch zal
I J l'roo<l aliel'U nil't lo,t>u, maar ["i alle

--,,~ ..
---I· .......,.-_ _--J _,._ -. -K- _:_

_. -----

'II '111_1~lIl"IIC_8
llJ'l.-

EL ..' {jUR ZONDER Sl'CC'ES. telegram voorgele&t!'ll, waanut bet blijkt dat
Onze lo_U 'Vochteu prachtig. ..lI. de een Iwrig gevecbt op bet oogenblilt te lAdy.

",;.wd eria gt'tilaagd was het kopJe ID ~1:lt tI' eutb AaD den gang li.

vIJgeu dan zou het mct on. gl'daan .Il911g.... G.......r y..rtelde IDIJ a.. heer Reit.r., da.t GIl-

w.......t, da.., zij dan in staat _den .IlIj)njI;'" der de papIeren die de I>Uade..ërB in Ium
"'eest om 0"" met hun Ira.nou_ te beoehie- haast te Dunde.. aohterl~ten flII OOIt te aiee
ten op kortr>n aht_d. Toen &ij Mgeln <Lot was een telegram l'&II Ladr Pean-8ymons &aB
hun kanOllnpn deae SteIliaa wet kondeu Yer- haar echtgenoot geOeraaJ IIU' W. l'~
z...kereu be&tonnden zij liet knp~, .... dit gericht. waarin IlI&bItge_cIe gelalt werd ge-
bracht m'n va" &ange&icbt tot IIIUJgelOcht met "l!Jl>jCbl met aiJn brill...,te ClYertrÏD.DiDg ""'er
onze _uen, t'II oebot_ werd_ ~wixseldl de BoerelI te DWldeel Eu dat. geDe1'll&lJou-
op niet m_ dan 25 en 30 ,ards. 'ZIJ !doeten ""rt w..n.p de 'I'OIgende telegram aan de
tOCI! houderdea manut'll hebbeu Yerlo"",," Hot weduwe Rn den g-nvelden PIleraaI 110ad:
moet een vcrscbriltlteJiJk oogeablik voor den "Ueneraal Joubert aaD g-....I sir ~
vij.uld ..ijn geweest, ea 11& verocbeielen .. P<'!t>u·/ Whrte, Lad1"mith: Couvey to Lady P_
gen te hebbeu gea-, f!II na een veJ'JoC~... 8,.mono OUr deepe.ot regret u the demise of
lijk verli ... , liet .,j hun doel los ea I her galJant huahaad whoID, it is my sad duty

TROKKEN TERt:G. / UI report., we buried with tbe fullest militel'y
. . .. hooonnr yeaterdal Perbaps many of us OIlOp dIt oogenblik ..... de "'JllIId d'?Or .Je both .ides lLJ'e still fated to ....... e his destiDy

poort gek0':'len gt1IDerkt H., eo ~nngdé Oll.~ ID Ulis uuholy _r forced Upon South Africa,
op de stellingen I.J .K. .8om~ vaa 0JlZe ,"thout cauSe, by unoernpuloQII CApatalists."
Dlan""happen werden oom.iddl'JhJk .fgeotOlJdeo Hoe rijk ia pat&.. I'll waarheid i. toch line
OlD ben te gemoet te gaan. T~chtig T'8Il on. korte telegra •.
dreven hen terug met buu maZlDIa en kaorou.

nen eli beTri~eo een dertir>n-tN ..aD on'''1 "0D:te ("OUntnt "ï:;;;ï;et voIgend ... _
manu.", dIe "'J hadden geVRagPn genOQl..n. r,t do Eu,v;elaehe uitgaven "an de "VOIka-
Wij maaltt"n toen een eharg .. op den njaJJd .t"m" van J>retona .....lt w'J het. 9~eode
el! ZIJ _ten hun rueuwe pG8Itie ,:~.hm. over 'het gevecht tt!' ZWllJ"tboy. Kop, Modder-
W'J dre ..en ODgeY'l'er 200 ... n den VlJan4 III sprUIt. _ De burJt ..rmacbt wa. omtuat een
..en kraal I'n DAlDen hen aUen gevang .... _ duizend die van cl(, Engelsehen 7 000 ea la
(De .... geYaog"nen ~Jn het die Zondagmorgen, groote kanollJu!D, en ...,., groot aan:'" fllIUlms.
22 dezer, to. Pretona ~.kwamen. - COI!J'eJPIIHet schi~ 1'&11de Eu,v;el80ben duurde _.
Tt>Vler uur trokken .,!IJ.terug ~r de Trans: der ophooden van 9 tot 5 uur. Kommandant

vaa1sche gren... TerwiJl ik oehl'lJf k_1l '"J CronJe van dl'n VriJlRaat ......rde "_el In
nog het gebulder Tan het kanon booren. )\"J bet ~trum kOllUllandant';" 0.. Villiers Nel
veroaden~llen.dat het kollUDaJJd. r~rdt'. f'n De Wet ~ eie vlpugela. De Ianrtien.' wil.
man_ ~IJII dill nu Y~hten. WIJ I"bben den YIUl achteren aan ..aII01l, doch zij werden
slecht. hJd om een ldelD stukJe te eien "n teruggeslagen PO led... zw...... Na het ge-
wt>g gaan ~e "eer. vecbt ..oud geoen.al Cron.t'; ruet mu.der dan
Ons ve~li"" ":~. groot, mBAr het had jl;rooter 90 ",,,,,,,..uvelden \"In de rdlgelschen. lev...

kunnen ZIJn. 10 ran - JOngen.... erden g ... ~ en een pur artilleri~en or.,...
wond of gedood, mr>est. JOlIge m.n....... . aen door t'eIl bom 'l'1UJde VnJStaten p:edood.
Blijf opgewekt I"'ye. ~fde God die on. De Eogehcben WarelI ten ..oU.. twee uur be-

oU"", ~, en die ons 1I'''I'nd door dezen \'Ier· zlg hUD doodeu en gewonden weg te nenaen.
oebrillelijkeD &lag voerde. ".IlBI" en .. kap" De grootlite afoehuw .. ordt geovoeJd oYer
d;at .n~maall doen. Alleen giJ die nu tblllll het sohuJdaaIaclstige -bruik vaa de ""tto
zi1t., bidt \'oor on.. . nag door de Britsehe otIic_. Een &Idee-
Ill: moet zeggen, d..t mIJn eerste ervarmg bog van eie Enge!lMlhen moet een &ldeeliog nn

"811 dit ~sch.e vunr ~ heel ~ngl'oaam het roode knus nam rut Ladyanuth, tot zij
...aa, maar ik geloof ~t !k er .JIOt'diK aan "... dicht bij _ llUUlneo W&l'l!lll,I!u &ê in JIOlIi..
wend zal ralten. WIJ z~~n allen goe{f af. "at tie konden plaauen . ..,_Zoodra B.j dit ~D
het "~I betreft WIJ stroopten _n grou- (edaan be&OlUlen ZIJ fFY~ Va. or.
ten ""nkel oP. het .JagVeld naar klokken t!'n I dit OC~délljk IDÏoibruik ..... voorrecht..o leden
andere d..rgelijke dlllg"l1 waren niet zoo ..""I, OD.... ma_I'n aanmerkelijk, maar niettegen.
waard als Jam. NI bovriJ. Ik r>laaa:de enn I .te""de werden de Ena:eIacl- ""n bet veld
zoowat t.aalf blik,es meast..r t .. wonTen. &00- gedrl''' ..n. E..n .,.<Ier kOQl~It' nam besit
~t ik m"IJgevoel ol Ik een dozi~ -~ draag Ivan een heaTeI ond ... -. WItte ylag, ea t.-
ID een geconCt'nu.erden "orm III IDIJn per· "'J ID positie "&reil, beg,.._ .ij te aehietee.
1IIlon. .. Het nonIag .,. ...... t Yan dum-du. kaplH.

De "algende pnnten hebben IDIJ gl'troffeo I ('It ModderfonteIn "'onk onder datum 31
1o. Het '" slechts ....n "bevel" dat een October aan de .. \' ol_tem" g......md: -De

,!o~y :. I.n'~ het ..uur ZlI.I brengen. Het I. po!iItip te LadylllDitb 18 DU "er>1m....r _tig
18 moe~IJk OlD OOZE' .?,alUlell t:; w....rb"!'. "oor de Brltoche troepen, en _ pooitie ill
d~n ..an '!' hl't TUnr te .. stormeu. Er 1II1n ,.erbeotcnl. Vench..wene ka_ zijn door
ultzoodennll: ..n natuurlIjk, IDIUU' ik m"rkk OIllJe t_pen genODJen. on. yt!'r1ie8 is na be-
goed op en dit ill IDljn eooclusie; paaJd bel&:ead als 60 g_nfd ea gtIlWOnd,
20. De Eng .....cbo:<n"uiten ou., nooIt ....rslaaa, terwiJl het verli... 9.., de Engelscb<'Q moet

behaJve W~DDeer "'j OVl'rweldlgpnde machten ZIJII, "OIg_ 9Wldaringen vaD de ptJBoruer8,
t"ll:en ons ID bet veld breng"lI; bijna 3 000 in bij..~ tot I:JOO gotftnge-
3°. 0" VIjand h....rt ....n dood ..hJke R0W't"" nen, d~h er irI g<'eD oIIic.~ ben.s~.

een gezond... er>rbied ..oor h..t ""hieten ~r "an GlellCO<>otJd01" denzetfdeo datum ~
boeren , I hpt blad btoriclJt, dat er>n aanmf'f'kehjk getal4°. God lO lY<'htbaar m..t on,. 0.. maruer I "lUl Oll~ven lijk_ van de Gord ... Hoog.
"aarop de J,'Tanaten ..n kartet .....n om on, b...,u ' lDlIders ontdekt &iJn
sloegpu, zonder 01lX te tr ..lfen, W08 werkelIjk E.on tabak.fond. voor ti.. bllrp;e", I. 0fI( ...
van de VODrZI..nighe.d ncht en onder de mannen van de b'jdrage",
Ik lI:eloof nll't dllt ..r OOIt "ulk ....n groott- viadeo wij den naam "l1li dpn br Ir.ak Haar.

RJaIl: .. lI:....achten in ZUld·..Hrika "I. d,.. V'dO holf yoorlweu van Graa'.lU>inet die 1 000
h...ten De VIjand d.....t ~ijn hto..t "n hIJ dtied I..... ' tabak ""-'ft beloofd ' ,
het gO<'d. Ik ben echter ..ol vertronw ..n dat H..t blad _pot met a.. klachte van d.. !liatal.
de eindelIjke overwinnmg ons zal zijn, hOPwei I....... n 0...... het blnnen.tl'OOlllt>D van de "'ucb.
er "ce1 koootbare l....enR zullen mopten worden teliojlNJ, pn t_t aan dat .IlIJnu daaruit kan.
oJlll:OOlferd. Het wa.. J!1'CII ""hermut_hnJ:, n.." ZIeU wat de Tr ..... 'I'sal hl\d met Johan-
't "as Pen <'eht... hard p:.....ach!"n. v....tbera- n""hurg, WlCn.. beyolkmg bIJ den dag toeaam.d.'lI ....Id.tap; ..n Eog ..land wa. op baar '-t _
en had haar daPP"",te IDIIIUI~n in bet ..u,."./ GEMENGDE BERICQTEN
Hun ....rh~ moet Ye~~iU:elijk gew",,"t ""Jn I De &UIlJprnJ Y\UJ deo- 3clen No,. beeft betIk gl'loof met dat It'J OOIt mIDder kUIlIleII beb. 'fOlgende'_
ben venoreu dan 0Djlipv*, óoo man. ' ....... L_~_ p:._L._ L.r;.R d n ....M
God .Ilej!;ene u, mijn bC'YP. Kus al dl' kin· ~ -, __ '. ., v.an ea .~'''''I'

eieren voor mij. Vrijatut, .,erbea!t_Jge Jll'llChliie .taalt] ......
Ik moet Qpzad..lon. Vaarwel. treat deo moed OOler burgen.

Je hefhebbt>ud,

BE8C'HUIJ\'IJliG "AN or GEVECH'l' TE
DD'DEE.ALLERLEI_

Pretona, Zaterdag, 28 Oet.
Geachte her>r Editeur,
Ik heb thans \'oor mIJ eell bn ..f door

l<!DIand die ID het gevecht .a8 aau "Ij no
echtgenoote geschrev ..n. Do brief geeft .ulk
een u,tstekende ""!<Chrljnng van den aanyal
op en het gevecbt te Dundee dat ik " hpm
ziJD gebeel hier K""f. Hij i. in' het Eu.
gebeh g....,breven. Eeuige priyate ..........g""
laat ik natubrliJk UIt.
(WIJ geven een vertuillIg. )

Buffelsr'lVJt'r, 24 Oet. 189IJ,
Ik doe t ....., bneven op de post. F..en

sch ....ef ik een paar dagen geleden, maar bd
geen g..l"t':enheid hem te posten. WIj kregen
Donderdag middag. be..el op te zadelen "n biJ
de drift ...prden 1f1J-het Middl'lblJrp; kom~
al:lndr>-venterkt door d.. Krmel0, Wakker-
stroom, ..n t'trecht kommando'.. WIj
gmgl'n do. Bulfelsnyier Over en trokken Natal
blD....n om on. er>nte gevecbt te 1"'I'eren. H"t
begon ~"Ilar te regenen en veroehelden .. uren
lang moesten "'J BAn de nTler staan ID .... n
doordnogenden ~n met een naren wind die

erg koud 11'001. De anne paarden waren
ell bun krael>+- .. as tot h"t ultente

gebruikt. Ongever>r 9 of 10 uur stakl'n wiJ
de nVler over pn "I' .. endden ons IlJUIr onze
bestemm.ng-Dunder>. Het.as nlet vproor.
loofd heht to. hebb.>a en laId te praten, en ..J.
dus richtten al d.. kommando'. met de
artIllene en ammunlhe .. agen., IIICh .td naar
het tooneel "an de opr>raties.
N,emand Wil hebbt>n gezegd dat er &009eel

mannen op mar!iCh waren, het eenige dat
ml'n kou hooreo .. as het scbulven \'8n de
paarden hoeven ID de modder, die er>n poel
..ormde van hIer n6r Dund..... Het .. as er>n
dapper .. aas_tuk, "ant Yan al de benehteu
d.e Ingekomen waren bler>k dat cr ongl''''er>r
11,000 man Vftn d..n VIjand te Dund .... waren
b.>halve da t ZIJ m...,r kanonnen hadden en
sterke poo<lt.e haddell IDgenomen.

O:-;GEMERKT AAJliGEKOMEJIi.
Onllev ....r te dr,e lIur In den morgen stonden

WIJ Dehter de heu ....l. d.. Dundee omring"n,
ODjlicveer 1,.;00 y ..m.. wn den ..ijaad. WIJ
konden hen dUldehJk onderscheiden ID den
donk ..r"n b.>wolkten morgen. WIJ hieldl'n
halt en voorhoede w..rd rutgezonden. Zij
hadden 11"11: DIet den voet ....n d..n !Mou....1
....relkt toen eb.r·r·r•r•r en h..t gevecht "85
bt>gonnell. WIj kregen "" ..cl dadelijk bellt
te lM'DIen Yan de heuvel. en het lI:ekIetter van
paardenhoeven klonk over bet veld. Het
KChouwspel .a, grootoeh Niemand van oos
WIst wat hem wachtte I'n voort rendea wij
met onze paanl ..n rr>eds doodmoe daar zij den
geh ....l..n nacht ond ..r zadel .aren gl'weest.
8po...llg waren "'J ID b..t bez,t daar d.. En.

grl""he voo'J'O"t ..n t ..rug getrokken waren op
hlln kamp. WIJ wIlren 111 het bt>&lt vaD den
lI:eh....leD rinK heuv..t. ten zlllden Dundee met
iJe Engelsch .. rort"n cu kamp ongeveer 3,000
y..nI. vanw ....r ""J ..." ......, ..n de otad zelf
ongev ....r 1,000 YNrds dicht"r bIj PIJ leh hnkH.
I' IlUlt ZI..n op de biJlQlDlld...... het. teekeoing,
.....Ik" stelhng wIj hadden mg<,nolDeu. WIj
hadd"n JUIst tIJd om rond to. an'. toe-. het
dr('ulll'u VHn on7N groote kaoonnen aauk-o.
dlgd .. dat hpt gevecht VII" \'rlJcL'K begonnen
"'.... ID voll ..n "ru.t H Pt wenl onmiddr>llljk
beaut ...oord door b"t Eng"l""he fort ..n deze
kllnonnude .. "rd nadat z'J l'<lnmaal begolUleuWils

Kaart van "I Dundee gevechl.
Wij puulic~(·rp.n heJeD een kaart van

Dnndetl en omstreken, duidd'jk aautoo.
nende do verechlllenJe po!iti"s door de
twee strIJdenUtl partijen gednrende h ~t
gevecht ingenomen. De beechrijving val!
h('t l!"'vecht die daarbij gevoegri is, ii van
iemand die 't gevecut heelt <IoorgHmaakt,
en zal dus met b31aDg9telling gelt'zen
wordeD.

1\ 'ord (,oU;." Dt! bljJraj('e Yan OD1len llpecialen correB.
l)l'ld tweole spE'cialo d;tg Van 'l'eloot· pondent te Pre:oria. waarin ds genoemde

'U'JC I'~lug en g!'ued Vindt OilS in het beschrIJving ilj op~enomen, bevat ook een
lId lJ-u '.ITl uen bloodlgen krlJ~, die I trt'ffeDd verslag ,all de overtrekking V~n

j f k I I· Ir h I"k I ,le ~l("lsche grelJS door het PretorIa
1.111 \ rt a 0i' tlJIO IJ ,maa(sc appe iJ I kommando. 'Vdk eOD in.lrakwpkkend
":1 ~1).j~J,en81Ig gebIed. als een verwoes· I en plechtlgachouwapel was het 2utlO man
'. 0 1 1\ ,'nl ve ur dn'lgt te vatE'ren.· van hun no paar len te .zien lIpringen, ht't
'ldoneu ,tld ue het'!' lIoRLEY, Slr WIL. !loofd ondt>r den blauwen hemel te ont.
I UI II~R, ot: RT, de heeren S rEA 0 'blooten, terwijl ds. Pustml oen kr ..lChtig
I III I(f\gy, sir EDW.\RD CL\RKE: gebed van bewij img uitaprak.

'f,' 1/1;; en vt'le anderen hebben in ue : HET FOND ••
d,"J~Iyk8te bewoording den oorlog vef

, Jr leeld als onrechtvaardig. }o;':ID leullr Dt! co:nmiSllie voor het fODdd voor
:'t't're tot tlchzelven ia E'n ondenoeko hoe. I TradnsvaaJscbe en Vrijlltaa

h
tllCCthoeQllgeWeOnodcllh"t'

we u weD en weezen ee v r.\ "el kracht hIJ UIt dat vertrou wen hef'ft de aandacht andl'rmaal bij dit fOQd~ te
.:epolf ,m 10 hoeverre hU de I..s, dIe on8 b ..palon en het pubhele aan te moed.gen
IJnd tln ,olk noodi!! had, dat er hoogere uLJdragen te llenden. MeD bad gehoopt
Il"alen z\ln dan het najagen \an gonu en dat het fonds 8poed.i8"'r zou aaDgroeie~ en
het verkrijgen van :\ aboth's "ljngaard, dat de aangekondigde som thanll bijna

J h ft 1 d t wee maal zoo groot zou wezen all ze
r' p 8 ee ge eer . , werkeluk i!l. Het getal uer wed u wen en
\\ ti men echter aen. vollen zegl'n va.n wee.zeD na deD oorlog,lie holp llullen DO')'

e-U btlprOeviog deelachlig worden, dan IS dig hebben zal groot zijn en de commissie
hAt ouolig acht te goven op de stille stem I kOt'Bterde dtJ verwachting dat 'n vrjCti~ of
,j,p (haDs in het gemoed wordt vernomen: vijf.en,z~vtlntig duizend pond sterling ter
I' I, " II (·,t I,,,, elllde ... Het karakter harer bellCbikking zou wonl~n gostold tO'r

k k venachting van ht't lijdt'u van d" nIt)"rl ~en lUdlvldn, van eeD vol, an h' . d' _, eon ~er'orger
u.sge2lIDnen, le zonuer 'u1 I..en ,loor b"proe, lOg gelouterJ en b~. zull"u achterlllij ven. L:efJadige giften

'l· ~ I ~ gemaakt woreIen, on daarom IS van dellen aard uie iu den rechten geest I
,n,b lTJ Dg onder h:lche"J ke omstandi';:' Ile~e\'en wor ltlu, zullen Diet onbdooul
h.. l ..u 't'l eerste VoorW;lar le tot het be· blijven.
rp :. n 'JU het uoel d"f ka.JtlJdlllg.

I ' .. IharJen IJ! geeoszlnll gemalekehjk. I Danboek val daD Oorl',.
I" \' >Ik wordt 7an alle kanten be. •

~ . ",' eli 'lt'Spot, bedreigl eu vorgnisd.: N.lAll D.\TUlI GERANGSCHIKT
V_< I '1'lndlJk eD m~nschelrjk gevoel van I

, II llb,,, met onze ~Ioedverwanten en I October.

: ... f-:ODooten worJtopschandahge wIJZll' II.-Om 5 uur 'H DalDiddags .... het nlt.una.
k l·I' I turn der TranavaalllCbe regeerIn;!' dePr lr",11 I t~rw\ll dt! en e en uie ;roo on· t"ru trekkmg Yall Bntscbe troepon' yan

nl 1\ ,rl Jk 1'" I'lrblarsch zljo dat zij hnn , do ~ran8raa!lI<:be greozen e.sebeode,
"~., 'Io".j niPt den voet wenschen t~ I yerstreken.

J t 11 I De krUif-'wet over dell geilCelen \"'1J"rilP jeu wordtln goviel en ges reo, . .ta,t en over de Znld.AfTlkaansche
H".,e, I II 'rdt or thans Diet onder al die lUopubhek geprocl.meerd en de burgen
I,... It lJ,'"1~Pl\ an l>eleedigiDgen in on8/ opgerot'pen

.al\ 1 ;;.1. kn' 1!oeve'en -\in uiet rl.!ar / 1;1-lIv ...t VRrU8tloll,'.chp8kNomtmlaabdot~o:o0b:r
~.1, an eeDen 8 .,a & a Inne _dOtr r~.. I:l b'Jna tot wanhoop g""reven I "ette Alberuna .tatlOn

I. I',,: Li l waar om te blti ven volharJeD ! Do beer Conyogham GreeDO verhet
En loch hea.ben wiJ te volharden Puretoria. _ • .1 ltd ti n g u

ooITe, IA&U pruc ama IC oor c: 0in het goloof, In zelfonderzoek en yernear ultgeYaardlgd. Ben kommwdo
'."opofferlng. "Volhardt lot het onder kommandaat Cronje ging de
linde, en gJj zilll de" voHan zelen Becboanaland grens orer en brak deo

8poorwo,!' op te Kf:la'p"a tUscbender beproeVing d.... eh... wor· Mafeking en Vruborg.

"n." lJ.-Gepantserde trcm U. KraaipUI door de
boeren n:roverd, luiten&D~ N,.bilt cn
ID3ll8ChapJhla jteYlUlgcD genomen en
ammoaltio ea kanonneo buitgemaakt.
LUD ten noc.rdllD l'&II MafeklGg <>pgt.
broken, en Stlvea Eogelacben d'JOr bur
ge .... gevlUlgen genomen.

Boeren tr"kk~n OTor Lalnc;.aek op
Newcastle al.

U.-Generaal Boller yertr.)kken nur Z'uJ
Afnlra. Verlr ... r met Kim~r1ey aLle.
sloten dur Vrtiataatsch. burge" de luo
te Sputfonteln en Belmoat In !Muit Da
meo. Onocb' YODdplaat. tea DoorJen
uo Mafekmg. T.ee burllers .erdea
Ifedood en 6 g..k .... tst.

15 -Een gepaot.erlo t ....io gmg u.t vO"
KImberley en rukte .laaga md de
burgen te 8PIl,foutelD. Te Rlyvton
road. tea noorden 9an Kimberley, .ood
~n 'llChermul&elinl plaat. en werden 2
pohtle door de burgers g..yangen I{IIIIO.
men. De Kimberley waterwuND "aelan
in hUlden der burlier.. ..

lG -Kru.,..et lO Kimberlpy 'n aoonJeidke
dlatnkten geproclameerd. N" .. outle eD
Cbarl ....to.n door de OOerenmllcb* ,*"t
Vencbeldene kolooiale voluDtier Iiorp.
&enopgeroepee. OyergaTe ... n VriibcUr
8l1li de burgerm.cht.

Een aallval to lIuddernacbt Yan ,.wa.
pende bifora, ondM blanke 0IIi-.a,
DIt Mafekmg op de Doera_bt. De
Bo,.,.eu bJ&Dtwoordea bet .uur ea de
.. nyallen werdea terunedre\'811 met
yerhea. Webl, een 08icbr, werd pdood.
Boerea geeo 'feJ'11N. .

17.-De YOOrportteo der boeren. raaklen
alae,. met de NataJ.c1le karabllUln en
Border Biftes bil Aeloo HoIIlO.. zee
karabialell .. erdeo .. ne .. t .n luite-
nant Gsll ... , geY&Dg4111pooIDen.

19 -Ur. Vrubeid komlDandO OIIder komman.
dant Lucu Meyer _mt be1:l~"" de
Uandee kolenmLin.

2O.-Ue&kommando onder komaaanJan t Lueu
Meyer ... rd op Talana heuel lIIIIf l-

yalion ait b.t Glencoe kamp. Na "ht
aur yechten trokken de hoerep t.enrc
ruet .... hea van 31 dooclen en 66
j!e...ooden eo 30 yenaiat. Aan de
Brllkhe IUde lIIIenyalden 4b, ea werden
ongc veer 217 gekwetst, .. aarooder
IrcneraaJ 8ymon .. aoocleljji:. ('·ualerie on
bereden infanterie, die de boerell lOla .....
yolgdea .. erden .. ...,pa plD!)IIleIr.
oeder de I ..... oen ware • .--Jm.
d_ o.cieren. De B"-be IDIICJat y.,
' .... 1.

w De bo"ier& van kommandant CroDje P'linn
P"IJ- dieaa groot hekid. CJ'ODje w.. In bel
bcet.& Tan bel gOY'echl, maar bleef _ loaIm.

£ d I.
80J3 5 1

Het gevecht ten Zuid •• ril him•• !.

TrusrUI II 'pIJltalI , W".WI.
n '"lil F'.'I. VERDElt NIFXW& t:1T PRETORIA.

Recd. ('rkand
Kupetlld, per damel comit.!, b"ool
lectoerd door mej C 9 ReeDeD.
Vrlond £2); F J B l4n8'lrman
£25; do d.IIDes Redelin"huj • .£6;
J H n!auckenOOrg .£3; Vri.ua £:1;
mej 0 All'<ll t,in, 2Je contributil',
ft. mej C H O'erbeek .£1, de
d~:o" Dol Bmi ft .£ I; mej A v d
Merwe, 3J~ contribuh-,.£I la; C
H BRn.1 fl 2<; m<tj H I. de
VIIlien.£I;HBK:.£1 ts, BOl
£ lI' Thome .t:1; Dlej T Dana.n
.£1; ii Smnt. £1 ;Vriead": I; A de
Korte .£1, C J Cole .£1 h. H
Deneyaoen ti 10.; mej Van Bee.
neo 1&; R VillI BeeDen 151; mej
da Plps'is lOe; IIH'j , BraIId 10,;
K de Koc:C 10.; ABS 10.; mej.
S L.,u. 5~, mej J W van Beeoen
60; milj J Yin &eeau M; P VlQ

Jleenen 5s; .. ed A M Beck Ss:
Dlej A 11 Beck 5s: Medeliider ~;
B1!drage 1 ond~r de 5""
5s £d. Te amen ...

Viewria Weet, per Hago en de
ViJre ... 192 ;9 6

Groot Braltririer, George, per C
Beatle ... '"

Tmrlenburg, Malmerbury, per JIID
Walten ... ... .., 21 0 0

Somenei Weet, per lDeJ 0 Brioll... 5 0 0--_
.£8416 4 7

D. VILLIERS,
Theanrier.

~.V '0' \ "r j"ll eer~t gistermorgen in
~<, ".1 ;"1"1h!,caor,l, hoewel Wlttt>PQ~
~ 1 -'Ii ,,':.;rdll·cue 'l'erblDtenis is mot I
K~ II /I·t 'preekt uu~ van z.»f dat de I

e, ".t~ 'I iJ.·t ~",vecht In militaire kriD. ,
~~ , ., 'P~t I I roetId DODderdagDlImi.l. i
dJ~ 1 IlJ '"t l'Jn geweeJIt. J

',." "\I (.ju zoo t~gelJ8trijdig, dat
: ,~'O te I, 'palen wat l"ÏgenlJjk

d" "Il' [,)tnlrent het gevecht is; doch
(.. ('IHatling na h~( lezl'n van

r Il II W'}eoslagmiddag bad
"'0 'b-r Id'I,~IlT1g pla<lts tU8scheD de
'><Jr,". , '1'1 cl~ kolonno van geDeraal
Ilrj \1
~"n e.

, f. 'i J, M ter onttettl ng van
" ()P:?f>trokken. en de voor.

. I: ·plll;lik!',uen. De.ze gtlbeur.
'r; , ,I~ dni orn belde kanten I
,. "Jo-" I, ""n oru!r~nt wat den .01
li'o le. I,· '" ,er" dehten \\aB, Dondt>r

~ r . 'I ..,~ h ..goc het ell:enltjl[e I
~'"( - II I ,le aalJ\'aliende partij was
~ o,"t I I I I'Jk De gebeele macht van I

III r: 'i nam aan het gevecht
, I[ I ( to OranJeri vier omtl ent

'. II, ,r "oIs.: .. ,," den correspondent
"0 Jo I I" Dam hij slecht.s i,UOO i

/,. <Ierkte uer Repobhkeloen ,
II '11')", •. , 1 'c) del.elfJe COrTellpondent /
"tat I

0" I .: 'ol op lllsschen drie en VI"r Ida·... n l '1, II

'I,t :"\ Wd8 spoedig algemocn en I
1- I . drtll lene bescboot al de stel. I

ol~ f:f)lub1ikeioAD "ezet. I
!. InfanterIe op die ItelUngen I
"n verterend Mall88rvuor.

, Je k"PJ'" kwamen waar de I

78 7 ..

85 12 G

.CHEEPVAARTaERICIITU.

I.ursrAD,

24 No.,ember, 1899.
A~Ga:O.D

Noy n-OnplUc, YaD Barry
2J-Beopert,feIo, YA Ad~"'1de
I-l-WaI--. Ya Albuy
SS-tlenalolq. 1'&11 Ca"'I!J!-Cc..,.,. of Il. .. -'lh, ....Canti!
J3-Jl.glan Caa&foo, 1'&11 de hM

.,.. ftOtrlUllf •
Nuy. 1~"ar:eIIrstar ron, .. tJ'Ct'peD, n.... Natal

It-C.orialbla, act ~, Daar Nlllal
n-II ,mlll .., Natal
rl-lf _ B,u_rlet

il ""••'dcv, -;; i;~-;j1;;;;~j;-Jl-U.ula&o, _
I

Jl NDY.-(f>", ~
... 1IiIl....... _ ..... ,lIil

SnAIUfI' WIJN YAII L.VERTRA.t!I (me~ iJzer)
beboort genomen t_ worden t.eamed met ~
behoorliik uitplro_ dieet. Onder. modaaige
beIaeDdeliog ,.ilUrd _t een lenm Ir. de o_pen
Iuobt en ~hoorliike uercilie, al da patient
meIJer heler .. orden da.n onder de code behan.
deIUta ftD pare ".,,,"rean, of &iin eDlnbio~
aonder oaderwcwpell te .iJa &lUI de ,evareo d~e
DMt - ~ II'tIbruik van Yel aepurd
palI,'" le ..wbWe!lde uilwerbela in het
afaODdera ftII .... 'ode bee&.laddeelea llit
bet ...... Bil alle ipO~n ia , .... pooU....
[Uf.)
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~I._.
De ...... •; ~.. l ''_~

zijn zoo vrij hnn klanten van buiten
mee te deele-n dat er voor een waarde
van £10,000 is aangekomen aan
Nieuwe Goederen.

De Dames zullen geld besparen
door mO'?:~ters aan te vragen of
persoon Ill.k ~eu bezoek te brengen
w:anneer ZIJ ID Kaapstad zijn, ten
einde ze te onderzoeken en de
prijzeu te verzel i] ken De volgende
~rtlkt.ls moeten worden gezien door
Iedere goede dame die goede
w~rde verlatlgt tegen de laagste
pnJ/.en.
Nieuwe Pique Kostuums, Nieuwe

Shirt Blouses, Nieuwe Oohtend-
japonnen, Nieuwe Kanten Caps en
Mantels, Nieuwe Opera-mantels,
Nieuwe Tea-gowns, Nieuwe Pique
Shirts, Nieuwe Pique Rokken,
Nieuwe Kinder-jurken en Dresses
Nieuwe Kinder Wasch-blouse~
Nieuwe Corsetten, Nieuwe Hand-
schoenen. Nien we Oi.deekleeren, Nieuw
Zijden Rokken. Nieuwe Plooi. kragen,
Dassen, Bows, Kraagjes, Chiffoes, Kanten,
Gordels, Sunsha.lea, Morsjurkpn, Vvor· MALMESBURY AFm.ELINGSRilD.
choten. Bibs, Zijden Zakdoëken, enz.
Ni ..uwe D....ss.stoffen, Nieuwe Blouse

Musl1ne, Nieuw Bedrukt Katoen
Nieuwe Geborduurde .laponnen. NiAuw~ .
O~waslch,'n Zijde, Nieuwe Loop Zephyrs, KENNIS wordt hierbij gt'geven dat
Nieuwe Dames Hoeden, Nieuwe Zon- alle Belastingbetalers die hun
hoeden en Mutsen, ens., enz.. enz. W..gbelasting niet hebben betaald

MORRISON & CO., verschuldigd op den lsten Fehruari
kunnen bt'sl!st verzekeren dat geen '99 en nog onbetaald gebleven op
ander HUIS ID de Plein-straat zulk den 30sten November, 18;}9, zullen
een groote en goedkoope uitstalling vatbaar zijn om zonder kennis-
geeft van p.as aangekomen nieuwig- geving te worden gedagvaard.
~eden. W g hebben bijna ieder ding Op last,
ID voorraad dat door een dame A. L. BJiODZlAK,
ver.langd ~ordt. Er zijn duizenden Secretaris.
artikelen In voorraad die niet gesd- Afdeelingsraad-Kantoor,
verteerd kunnen worden. Wees zoo Malmesbury,9 Nov. 1899.
goed te vragen wat u verlangt, en
er kunt er verzekerd van zijn het Afdeelingsraad van Stellenbosch
te krijgen van 'MORRISON &GO Tender8v:~0~~:r~evering

DE afdeelingsraad van Stellenbosch
vraagt hierbij tenders voor de

levering van kaf, haver, haverhooi,
r~ilge en ~arst voor het jaar he-
ginnende den lsten Januari l~OO
en eindigende den 3fsten December
1~OO, aan ~e hoofdweg-partijen t~
Sir Lowry il Pas en 22-Mijl statie.

Alle tenders moeten worden in-
gediend bij den ondergeteekende op
of voor d ...n 2den December 1899
van :wien volledige bijzonderhede~
kunnen worden verkregen.

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

Op last van den Raad ,
PAUL D. CLUVER ,

Secretaris.
Afdeelingsraad- Kantoor,

Stellen bosch ,<6:;:~;;'~~:~6'pEN Westelijke Pmilele l.IIII8.....
OP Maandag, den l3den dezer, De Zevende J~ljklc,he TeDtooDatt1l1J:W,'.,:'.Jlsal gehouden

een Hottentot Jongen twaalf W9rden te RO AN", Kaapata4. .oP boJldeidag en
(1.2) jaar oud, GERT ARIES, gekleed . Vrijdag, 22 eD. 23 Februari. 1900. . .
Wltte broek en hemd en donker -- ---
baatj~.. .. G OE~({OOPE Spoorweg-prijzen {balf enkel tarief voor d. dubbele

~ll wien. hIJ mogen aankomen rel~) zn!len worden ~ van alle Sta.. iD de Kolonie.
gelieve kenDlB te geven aan P. C. Fl'8IUe pl'IJzen worden aautreboden 'VOOr Wol, Vederen. Sohapen,
DB 8WilT, Kllils Rivier of aan den Bokken, P~rdén, Vee, HoenJe1'l, Groenten, VrachteD, Lmdbouw-
ondérgeteekende. . proddcten ens.

Wie hem aaohoudt na dese Prijslijsten én alle
kennisgeving zal verv.olwi worden, den oncf~e.

W. S.M.I1",
P.O. Ktaaifontein. 8t. George'. Straat 4A.

22 Nov. 1899. XMpeW, P.1t. au. 678.

Groote' Uitstalling
VAN

BOEDERE. van 't 118ule
Seizoen.

VERRASSEN 0E WAARDE.

MORRISON & CO .•

PLEIN-~TR..U.T, KliPSTAD,

KENNISGEVING.
Afd8811ngsrud Calvinia.
'. tlLUITING VAN WEG.

KEN;\ISGEVI;\G geschiedt hier-
me?~ dat de AfdeeJingsraad

van Cal VlO la, voornemens is Zijne
Excellentie den Gouverneur te ver-
zoeken op aanzoek van den Heer
J ..G L· van Wyk. van Matjesfon-
tem, . Zuid O. der Bokkeveld,
Calvinia, eene Proclamatie te doen
uitvaardigen in termen van Sectie
152 van \Vet 40 van 1889, zijnde
de volgende Weg te sluiten, viz. :-

De .~eg bij~ de PutszijnlaagUl
waar hIJ lVcgdraait uit den weg van
Gr~tft)nt"1 n naar Papkuilsfontein
tot 10 den hoofdweg van Mat jes-
fontein Over Papkuilsfontein.

Eenig per~n die objecteert
tegt'n de SlUI1IDg van genoemden
~eg meet zulk.e objectie schriftelijk
I~zenden . bij den onderteekende,
binnen drie maanden van af datum
dezer kennisgeving.

Op Last,

N. S. LOUW,
Secretaris.

Afdeelingsraad Kantoor
Calvinia. '

24 October, 1899.

Grootste

"THE· DÊ}iIl\.NCE'''i
! !', ~' ',., ',. ! " :. . . " ' ., .

Esscben:hooten s!:nkam, ~r ,~telt"Goedgedroogd ·Hout
: E. . eat <Afgewerkt. " .' '.,

ONS _rOEM V'ÁKSEL' - - ee 'e-.

Kaapsche Gouvernemt'uk YBRP1CBTllGYD TOLLBI_
Spoorwegen. :Houwhoe.k en Jlermanua lunoU.

Tenders roor timmerhont 1900. IA
fd
ee1ing CaJ.edon. i

KE~N18 wordt .hierbij gegerven

TENDERS worden gevraagd c t gezegelde tenders ge-
voor do levering van bet adres!'6erd aan den v()()rzi~r ivan

volgendfl timmerhout. vereischt den afdeelingsraad van Caledon! en
voor d-n dienst van het Spoorweg gemerkt lO Tenders voor toU."
Departement: zullen worden ingewacht bij, ~eD
8000 Grenenplank~n l_ollldelr!reteekeIlde tot 10 uur "v.m.
>'000 Yloer-planken 'l.aclf ..... i ..'" den 2den December ,1899
700 Pijnboomhouten hogs voor de huur van' de tollen te
240 Teakhouten hogs lIouwhoek en Hermanus Junctie
9{3 Teakhouten planken voor het jaar 1900, en als re.n

870011 Vierkante voet denneplanken voldoende tender ontvangen wordt
1200 Kubieke voet stinkhout. zullen de tollen worden verp80h~bij
Tendervormen, cootTlictvoorWIl3l'- publieke veiling,

deu fn alle ande-re bijzonder- De hoogste of eenige tender niet
heden kunnen verkregen worden noodzakelijk aangenomen.
aan de Spoorweg Magazijnen. Twee borgen moeten asngewesen
to; aapstad, Port Elizabeth, en Oost '_1JId,an.. 'voor de behoorlijke uit-
Londen. voering van het contract.

Gt'zegelde 'fenders (alleen in het De geslaagde tenderaar voor de
oorsprolJkelijke) geadresseerd aan Hermanus Junctie tol zal zijn
d- n Controleur en Auditeur Gene- eigen tolhuis moeten verschaffen.
raal, Kaapstad, van buiten gemerkt Voor verdere inlichtingen doe
"Tender voor timmerhout," zullen men aanzoek bij den ondergetee-
worden ingewacht tot Donderdag, kende. .
den 1(}deD .lanuari, 1900, 's mid- JOHN J. MOORE,
dags te twaalf uur. Secretaris.

De laagste of eenige :tt'nder niet
noodzakelijk aangenomen.

w. RINCLAIR,
Hoofd Spoorweg )lagazijnmeester.
Kantoor van den Hoofd

Spoorw~grna~zi [nmeester,
Kaapstad, :30S..ptember, 1899.

Solide

Afdeelingsraadkantoor,
Caledon, 4 Nov. 1899.

Afdeelilgsrw Fruenll1
WAARDEERINGS LIJST.

&UIDoAnuWMoHB
&O.~KLUU< •• ILDIEN8T'-... ~£ .. AI... • Ma &l.I4tlappij

W. PORTER, 63a, Breestraat,. Kaapstad
Het I'ijnloos Stelsel van T~ndbeelkuDde,

vAN DE AFRO-A1rlElUKAANSOBE

TANDHEELING MAATSCHAPPI
46, STRAN"D STRAAT

(EEN DEUR VAN HET WHIn HOUd BOTEL).

De Voordeelen daarvan zijn:
1. .Alle behandeling beslist zonder pijn. . .
2. Geen Platen of Verhemelten veNisoht wanneer ons speoiaal systee

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