
II ZUll-lFIlU.

~ROEPEN.

vin_ 1ri.j .. ,...

gellerul Ban. ...
sebe lDobiliaa_ •
l.5eh. Teldaaaqt, ~
IS van d. N......
4DTan~ a....
e Te",:~ TQ ....
· sir Red_, BIIIl.f
Jil, boe~e1 .u. oa:
nauwkeurigheid ~
I de macht~'
IlSChappea, ala ~

Ilgftll ~IIt, ...
'canlerie ~
teUen. de artiIlWié
eer lS,l00 1IIaIl, t..
,t doen ~ de Itl.
jna 10 ,DOO lI1aJa q],.

pen, die~
,rij.~operati:~ nu..
n !1""nennldea, p-
u te aelDeI1, 1rOrdIt.

man van Indiil g..
oorloga-teneiJL .&la
I" sOortea ia Zaid-
.. koloniale 00Iltigea.
.a' van 20,000, daa
aal "lUl 89,634, .....

I FRIE,

·,:~f'rte en de RO,.J
:,' n een gematigde

f..'hal ...e de lIIIeI-
" "J de iaflllllt.rie,
, n, ,Jp hll"lIlIea

., h"pen ~elalld. di.
I" I naden-POWell te
"e Kimberley, ..

p de greas van Rho.

"n,ler .. eg aaar Zaid-
vuorzien "lUl lunrit.

rh t verdeeld tijn in
, '",.taande uit .ebi
,tiJeeli..ng VllQ drie

-ldmar-h r en de "lij-
II et hrigade eta ...

l<.' h.ltaljon telt m_
l elke cavalerie ""'gi_

De bereden infaD-
"Joa (;00 man talJlI1.
f:FI_r:\"G,
leren zal luit.-gen ...
· eers te brigade zal
,r-Ileoeraa) sir H, E,

, 'l!t de 3de Gre_
I ·(l!Jitream".
,I"r het bevel -taan
,) T Htidv.rd,.n
dp ~rle Ro~aJ W.. t

" ~de Dev'on" 2de
.r-en , 7de, l Ide en
,I., veld-artillerie. R
· .llo rt e, o:enie troe.

communicatie io-
" ,ui pn no. 19 .oId

',.;"J~ zal onder bet
r· ,;eneraaJ. A. G.

,I., r het be...el .t.w:
, Lv tel ton.
.)11 je lete RiJle br'-
: ., e Durban hchta
" I{ill~, Iude Ha-
. r('~1t>ne mfantene,
• ,,[lluklijk.. a.rtJIe->
r' ,;lt:neJ batteriJe.a.

"rl£" brigade, am4
I{ 0 C, :I8ote

~-p<lrk en 110. ti
!I., • ..... ~8nl6, veld ell
.r L!~"r compa.gD.18 TU

U:I.I_\;O,

uI onder bevel lijn
I' trvy Hart.

,IJll l ste Connaught
.n Fusuiers, Iste Ie-
'()\~J Insb RuI es. A.I
jj' Ierland gekomen.
.,,., zuilen onder be-
I"rdal G, Barton 811
.e t ~de Royal Jo'lIJi.
'u "Lers. Iste Royal
.val Scots Fusiliers,
~!IJke veld-willen.,
ilO. pl taal en kooW-
elt,

ï)EELDiG.
LiJ onder bet baTeI
LJ. p, }o'réllcb,

"ads zal aange.oud
-r aal J M, Illlbwg'
loor majoer-genersel
!e bereden. lllfan~
t_'lU en brevet lwt..-
'u bet t .. .,..de bataJ-
·~eneraal 'lf r, W.

al het be.el b.bbea
en en geholpen ..Ol'

ER BOND,

IPOE.:\PA..'i,

:eJcn welkom, 811
i Llet>.,nlJerg Je .er-
;et>ed, 1
~~ was om twee ...
IncJzlektefaad, wa&t*
v""["ltd"e d. b.1t..

Du.eubage, Jr., g~
, W, du Plooy; OIl

d. n tak b:J de boi-
'rtegenwoordlgon, dl
ti, Sw"'gen \,oor-

ven
,taris ...oor een ':';
, lO' a t gesecond""",
Jaii;er,
veNlag van den ~
nspecteur; g~
1 zetJe onde~ lUl ~

t het een "'.IDJ>! op
Ijken tiJd. en ,er'

--, cl 't t ....en,.,.1uunul iii;•.
bestaande mae J-

')(Jr de vergad~
al' nJl ,ti

'pbet ID" bedallit.
';;adeTUl~! 1<riJ-
• TOOr ZIJn """ d.
er L, d~ Jager
t gebed.
J, MYBURGH,.

Secr·l~

.u.... u......wordt bij dezen ~
".lrnmlIl· 19voor de verkie-

5, aubsectie 8, van
de Wet AmendelDent
Wet No. van 1899, van twee
leden van Brandziekte Bestlliur
voor deze attlBeJllDg, zal plaats vin~.
den in de Magiatra~ts
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TER PLAATSE ton, op den 2den DooeJlD-
"UITKIJK, PAARDBBERG, __ ber1899, 8 uur v.m, en

~ 8 uur n.m,
MALMESBURY AFDEELING, II. De """""UO&JI&I!i

Het volgende behoorende tot gemelden Boedel:- volgende I)8I'1"n,>n

VASTGOED.-De plaats UITKIJK, gelegen in de Siebrits Kloof, zijn, te welr.enJl-
Paardeberg, zoo wat een en een half uur van het dorp Malmesbury, groot K 1. Jo ....w.....,.

108 morgen 278 v. roeden. De wijngaarden en vruchten boorden zijn ~Ysbert
allen beplant met de beste soorten van druiven en vruohten boomen en Grnnoallea is in eersteklaa orde. '

De gebouw81l !rijn ook allen voorzien. .. 3. A. S. le
",.'ITI. Alleen ."'ClOUIU.,.uLOSGOED.-LEVENDE HAVE: 3 Paarden, 85 Schapen, 32 veraohijnen

Lammers, 2 Koeien en Kalven. lingsraad .........--..
BOERDERIJGEREEDSCHAP. - 1 Wagen. 1 Openkar, 1 sectie r van

Kapkar, I Set Voor Tuigen, l&t Aohter Tuigen,l Cultivator, 2 Hoegen gerechtigd omGraven, Pikken, ens,

VAATWERX.-4Stukvaten, 5 Kuipen, 10nderbalie, 3 Leggers,
1 Halfaum, 1 Halfanker, 2 Hal1ieggers. En ivat nog verder zal aange-
boden worden.

De Wijngaard is beplant met 80,000 Wijnstokk£'n en 10,000 Ameri-
kaansohe Stollen, de vruohten boord met 260 Vruohtenboomen.

R "O':J:B!I:ORElD:J:E:T.
G. W. KOTZE, Secretaris

J. W. Moorrees Jr., & C:'., Afslagers.

VENNISGEVING geschiedt hier-
ft. door dat een Waardeerings LiJat
van de vol~nde Eigendommen in
deze afdeeling nu ter inzage ligt ten
Kantore van den Raad voor de

inspectie van eigenaars, bewonen De kOJ'lte eD. Goedkoopste Route voor Re1""'era enof huurders en dat de Raad een Hof d Zp' J .....__ ~
ter beslissing van objecties tegen Goedanm van e ee naar retona, o~esburg en
gemelde waardeering za] houden in &Aden plaataen ID. de Trannaal ja via
de Hofzaal te Fraserburg, op Vrijdag LOVRBNCO MARQUES.
15 December, 1899, te 10 ure 'a Van Lounmoo llarquee naar ~ria 849 mijlen, naar Johanneeburg
voormiddags. 8~ mijlen

Eigendommen :-
Rietfontein wijk No. I.l Vu Dnrbu DUI' ~ria 611 mijlen, naar Johanneabtu'8 488 mijlen.
Erven N08. 19, 22, (21 ~Kerk VUl ~ naar~ Pretoria 1041 mijlen, naar JOhann"',bllrg 1012 Afdee1indarud Fraserb

nJld
•en 28) (31 en 33) 24, 58J Eigen- mjjlen. . lUJ60 "'b

en 59. dommen. VRAOBTPlUJZEN REIZ.'GERS. DB !load _scht bekend teW1~i~i!.r-uw Riet. V.. Louroa .. Karq...... p_ £4 71.ea. OD£8. 9. Jen diem::~~~=~h::;
A. J. BOTES, " " "Joh&ueaburg £4 19.. an £8 18a. belaating voor 1899, na den 15den

Secretaris. " Durban " pretoria £8 8a. an £4 128. Deoember 1899 gedagvaard zullen
Afdeelingsraad-Kantoor, " Johu_bug £8 _lOa. en £4 6a. M. worden. teUiJ sulke aohteratallige

Fraserburg" ',' ~_ " pntoria £U 181. 9el. an £8 Ó.. 6el.
be

be~~_~~ hen vdor dien datum11 Nov. 1899. .....u &al qn.
"" " JohaDD.burg £~1 U •. 91L an £7 191. 6d. op lui

JE. SCHOE VER S, I lnliohtiDpD y.. kriJgbur UIl het lIoofdbure.q, PoatbUl 888 te pre- ' . .& 'J BATES• • .... (z.!o- BopahIiok) .. bij do DireOIie B.............. 170 te ....__ . _. ~
l1li ProGnr. ItIIIi PUllet, dom (BOIJOUa~ . ~ •.rc..m-i
-"LLDICITO.. '_ DB DIBlIOTIlI. 18 Noy. 1899.

HBRMA.HH .. CJl.R&.RD'.

lU/VER~ ROlEN SNUIF.

B9, 40 en 26, Plein8traat, Kaapstad.

DEEL No, 1].-6,886.;
28 NOVEKBEB" 1899.

~ ....... J8!C..
EXECUTEURSXA.MER.

MANIFEST.

PUBLIEKE VERKOOPllG Malm,es . Exec'u1eurskamer' en Voogdij en Mrand
, ASsurantie Maat8chappij.

p~I,rmKE- VERXOOPING
-9-

'..
,

V.4l1 DB '.4CRTIlfG VA.lI 8ft
VAN

Los EN VASTGOED,
¥AI·nSBURY AFDEELING.

Publieke Verkooping Tolhek tl fjelD Berg RiJfer B~
(vroeger te Halfmana Hof).

DE onderget.eekende sal ter pu.
blieke verkoo,Ping aanbieden de

1aarlijksche pachting van het boven.
genoemde tolhek, op den 15den
December, 1899, te 10 Qur voor-
middágs voor het raadakantoor te
Tulbagh.

DB onde~bnde beh~rlijk daartoe gelast, dool' de Executrice
. T~~, ~ den Boedel van wijlen den heer Frana Johannesdu T~~'blia __ Yel"k.oopen op ,

IrQE•• DAa, 8 DECEMBER, 1899,

,rOR,GENW AOHT,
AFDEELING MALMESBURY,

VA.N Op last,
C. ADAMS,

Secretaris.
Tul~h Afdeelir.gsraadkantoor,

14 Nov., 1999.

Hulsmeubelen, Graot-.8 1111.VI8, PUNII,
BoerderlJllrel_SC_" IIZ.

.- -- "_ .._-------------
TE HUUR

OF des verlangend te koop, 10
uitstekende plaatsen uitge-

zocht in de Afdeelingen v&nHer-
bert, Hay en Bal'kl.r West.

Gebouwen, Laaderijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Tele~toor, en 't Politie
StatIon. Goede scholen in de
nllobijh~id. Overvloed van wild.
Vogelstruizen in 't veld, dat
geeohikt is voor Paarden, StruM,
Vee, Merino Schapen, en geiten.
De eenige reden van den verkOOJi
is dat de eigenaar door slechten
gezondheidstoestand zioh terug-
wenscht te trekken, en het hoeren.
bedrijf wil opgeven,

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

via. Ceunpbell.
Telegraphiach Adres:

Cawood, Papkuil. BELANGRIJKE VERKOOPING

ln dcn Buedel van wijlen den heer J. N. DE KOCK.

, ) 1-: bf>Cêteuren zullen publiek doen verkoopen op de plaats
J. ".\!(lftGESWACHT" gelegen in de afdeeling Malmtibury

Op DONDERDAG, 30 deler, Ol 10 DBr 's vOOrtllddqs
ALS VOLGT:-

HUTSMEUBELEN ;_

z ,\ \1, Ii,-~ Pianes, 2 RondeWels, 1 Muziek-stand, Stoelen enz.
b '-\ \1 r:J .. -:- ideboaru, A.anzit Tafel, 2 Kleine Tafels, 2 Hang Lampen,

Klok enz. enz.

:)1.\.\ ; \ 'If li,,--;3 Ledrkanten met Beddegoed, 3 Kleederkasten, Kleed-
,'n \\"a~ehtafeJs, Commodos, Spiegels enz., enz.

LEVENDE HA VE EN LOSSE GOEDEREN :-26 Beesten,
.: '1.

1 Schapen, +!- Bokken, 9 Varkens, 2 Paarden, allen in goede
('I)ndJtle.

I Kapkar en omtrent 38 mudden Koorn.

V:' '. Ui - Kasten, Trommels, Bak-kist, Provillie-kist, Kowbuismeubelen
,\Ielk Emmers en Ba:,ken enz. enz.

E " : ~!,'I\ -;21) A.andee1en in de Hestern Mutual Brand-Assurantie
.\faat.,-,c happij.

Malmesbury, 10 Nov., 1899.

K., 'lr· I -c-bon wun.
fI,,~k vun .t~ ,,,,j,lerl,,,·. "Jl \V..all!t,Tat .. n

f\.(tap~tad. 7 'PVt--Ul'tH."r, l";(j~. •

J. H. N. ROOS,
voor Zelf en Mede E.recuteuren. Porter 'e~ aterhuis.VEE •

-TE-

TENDERS gesseerd aan den
Controltlur e Auditeur.Gene-

raal, Kaapstad, e gemerkt op de
envelope "Ten rs voor voer"
zullen worden in~ acht tot 12 uur
's middage van ns~ den 6den
December a.s, voo de levering van
35,000 Ibs. haverh oi van de beste
kwaliteit voor de dienst van het
jaar 1900. ~

A. Te worden eleverd aan het
Porter-verbeterhui ; of
B. Te worden afgeleverd' in

balen aan het spoo eg station; of
aan te wijzen in d~ tender, voor
consignement naarl het Retreat
station. ~'

De geheele hoev heid zal wor-
den aangenomen in n of meer af-
leveringen om de tenderaan te
gerieven, mits in h t benoodigde
wordt voorzien.

De laagste of eeni e tender zal
niet noodzakelijk w rden aange-
nomen.

De geslaagde tende
borgen moeten versoh
behoorlijke nakoming
tract.

Tender vormen kuun n verkregen
worden op aan vrage v den onder-
geteekende.

B.O

Moorrees Jr., & Co. Afslagers.
- --~-_.--- -. - --

GROOTE PUBLIEKE VERKOOPING
OP

WOENSDAG, 20 December, 1899,
ZULLEN de volgende EIGENDOMMEN te koop aangeboden worden

per publieke veiling

I.-De plaats PATTATASFONTEI.N, groot 3776 morgen
2.-De plaats JAXHALSFO'NTEIN, " 4200 "

l30venstaaDden sijn twee Karoo plaat.en, gelegen aan de zonzijde
van de BATHSBBRG en sijn seer geeohikt voor Struizen, Schapen
Bokken, Veet Paarden, en ia werkelijkheid voor iedere soort van
Levende Have.

Dese plaateen sluiten aaneen en zijn ongeTeer 5 uur rijden van .Aahtón
Statie en ongeveer 7 uur rijden van Laingsburg Statie.

op den selfden dag sullen te koop worden aangeboden.

"v"ee elm. ~""lPdelm.9
en eveneens allet. cL.t mag worden voorgebracht voor dat doel door
den Afalapr.

ROOIBERG
EEN UUR RIJDENS VAN KENHARDT.

Dr: volgende Goederen zullen verkocht worden, voor rekening van de
heeren Rorx & Co., op bovengenoemde plaats, op

WOENSDAG, 13 December, 1899,
:'! 'EH:_\;:-

TE .. UUR.

1" Wal Schrapers, bijna nieuw,20 Schotsche Karren, do, 4 Bok
\\',,~p: " do, 1 Kap,Kar, do, 1 Prachtige Reis Wagen (Travellers Home),
;P"":·';'· 1'lïJ~ toegekend op de Tentoonstelling gehouden aan de Paarl
:n 1,'"" ~ Kranen (Cranes), geschikt voor twee toonen gewicht, 1Mijl
";'0(',r\\ t'", met 1t; Trokken en ToebehoorseIen 11 Bell Tenten 1
-!I.~'·(;:dllJnWater Tank

,\ L:-; .\f EDE: Een groot hoeveelheid Graven, Pikken, Staal boorent
tJ.a1j. r, K')i"voeten en Yzer, 4 Blaa.s Balgen, 1 Slijpsteen, I Schroef,4
.1am,,,·e1d"11 en Smids Gereedschap, een meuigte Planken, Balken en
llUk I'!art-n.Klaargemaakte Deuren en Schuif Ramen, Ploegen, eDl.

l'I)MPE.\"._2 Bakkies en 2 Force Pompen.
I)I.) P E:\ ,-500 Voet 2 duim Pijpen.

Wln..kel GoecJ.eren,
ZOC;I'o Koffie, Suiker, Rijst, Meel, Gestampte Mielies, Koorn, Zout, en
'€n,!! lJkk('n Zaad Haver, Klaargemaakte Kleederen, en een menigte
~t1trt' \ ;o._·d,·rl'n, UI veel om t~ melden.

EprJ lot Gemsbok Riemen, Tuigen, Halters, Zwingels, Ketings,
·J:hel. t [J Stroppl'D, eenige Vaten Cement, IGsten Dynamite, Doppies,
L:m~, Kl'!ild, en wat verder aangebolen zal worden op den dag der
v~rko, 'tJ:Ll?,.

~VREDE

Porter Verbeterhuis,
Tokai, Retreat,

18 November, 1

lITIJ zijn ooit ééne der firmas die alhoewel bij ons aangedrongen werd
JJ om OORLOGWAGENS te maken, volstandig hebben GE-
W.BIGERD en kunnen dus oUe Idienten berichten dat wij daardoor een
grooten voorraad EXTRA DROOG HOUT voorhanden hebben ge-
schikt voor wagens en karren, die wij bereid zijn met den meesten spoed
en·tee.. billijke prijzen te vervaardigen.

IIIr Geen OORLOGS.GEZINDEN behoeven zioh aan te me lden
HAVENGA en DIOXSON,

Vrede Rijtuig Fabrikanten.iN8111Dlsrau f
WAARDEERINGS LIJST.

Nooerlandsohe Zuid -.Afrikaansobe,Leyende aaye.
1~, l-:lNl'-klas Slaoht en Trek Ossen, 30 Muil Ezels, mak geleerd,

.~R~ III Tn k Paarden, 1 Lot Schapen en Bokken.
k()()::lerg,Kenhardt. Afslager.

SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.

Dorsch Machines te Koop.
AAN BOEREN EN· ANDEREN.

,,~

DE~~".l'l'n GEBlioErn>:Rs KING bemerkt ..hebbende d~t andere takken
\ l: :.IlD bezigheid te veel van bun tijd vorderen, bIeden te koop aan:

Dn, :, ~t.'! ('l:lyton & Shuttlewo~h Doraoh en Kneus ~hiDea met
Jl, fo I'ltn '\ paardonkrachten ID eersteklasse orde, ZlJnde van het

~:;:l' ruunt·! en speciaal gemaakt op ooze bettelling om te voldoen aan
~ \ "."".c:htt!tl van Zuid-.A.frika.,. en eerst onlangs ingevoerd. Deze
c ,,'l'· I.IJD eerste-klas Kafmaohinee.

iV'KNBD8 :
) :':"i ('Iayton & Shuttleworth DOJ'IChmaohinee met Drijl'eJ' van

D:ia,,;pi\r:j"htin goede werkende orde.
•. 'llachln:'s gewaarborgd in eerste-klaa orde. Voor prijsen en TOOr
oardt'Tl dOt· ruen aanzoek bij

8EBROEDERS KINa,
Durbanvill. ea.-aJpn .. b~.

8. CAlfI ZO'U
KolO1lJale

KODIIIU11f.
Werke.,

MA I,HESBURY

PUBLIEK E SCHOOL.-nr(lM:ne.tI:r.6W· Wet-Amendment Wet,
28 van 1899.

VAN LEDEN VAN
KTE BESTUUR.

JONGENS DEPARTEMENT.

GEVR.A.AGD een eerste aaaiatent
in bovengenoemde school Salaria

£200 pel' jaar-
Werba8.m.heden te beginnen na

de 1899 Ker!!t vacantie.
Applicanten moeten gecertifioeer-

de aU"hriften inzenden allee» van
hun oerti6caten en a-etuigschriften
ens., tot den 15<fenDecember 1899
~n den or;~e,r~~~kende.

- FRED. WERDMULLER,
Hon. 8eol"6taria,

School Comm.
Malmesbury,
22 Nov. 1899.

GEVRAAGD.
E·EN gecert.ificeerde onderwijzeres

als eerste 88riistent voor de
Calvinia pubtI-eke school, moet lid
zijn van een Protestantsche kerk.
Bevoegde kennis van Hollandscb
vereischt. Salaris £40 Der jaar.
Kennis van muziek en teekenen zal
een bijkomende aanbeveling zijn.

W. S. TRU-:'ER,
Secretaris Calvinia publieke school.
Calvinia,

21 November, 1899.

Onder\vijzeressen.H811ng ,an BalasUnD.
G'EVRAAGD voor 3 DeMe Klu

Publieke Scholen in ;t dist.
Salaris £60 p. a., met logies in
huisgezinnen waarin de onderwij.
zeres8en zioh zeer gelukkig zullen
voelen.
Onderwijzers certificaat wel

noodig. getuigschriften en bewijs
Van litiruaatschap vereischt. Kennis
van Muziek en Tonic Solla eene
aanbeveling .

Werkzaamheden met volgende
kwartaal te beginnen.

J. A. BEYERS,

KENNISGEVING g880hiedt
hiermede overeenkomstig

.Art. 266 van Wet No. 40 van 1889,
dat op eene vergadering des boven-
gemeld en Raads gehouden op den
lOden November 1899, eene belast-
ing' van een ld. in .het £ sterling
geheven en gelegd i~ geworden op
al het onroerend eigendom in deze
.A.f-feelingdaaraan onderhevig Voor
het jaar 1899.

Een vierde van gezegde belastin~
te worden aangewend Toor Hoofd
en drie-vierden voor Afdeelings-
wegen en andere doeleinden. De
ge...egde belasting sal vervallen en
betaalbaar zijn aan 't Kantoor van
den Secretaris op den laten
Januari, 1900.

Willowmore,
Nov., 1899.

HOFMEYR TE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapstad.Op laat,

P. A. VANZIJL,
Secretarie.

Kantaor Tall den A.fdeellnlJlraad,
Van &hlJn'. dorp, 20 Nov. 1899.

'DEZE Koet-Inrlohting, door den
Kerkeraad der Ned. Geref. G.-

meente, KaapBtad, fr"IIt1oht, en onder
toezioht van dan Heer en Me., DU
PLa88Is,1. ree<b geopend.
Aansoek om opDlUDeIran gedaan "orda

lj dea beer O. F. Theron, Scriba "-
Kerkeraada.
Voor behoeftigen (WBar'fan bawijl moet

"omen geleverd door den pla&tlieliJbn
Leeraar) w de prij. a1echt.. .£20 p.a.. allee
Inge8loten. Meer ~eil bet-Jen
£40 p.a.
Het ..Te H.u." biedt du un eae

ihhoone gelegenheid VOOr ouden dj...h1lDlUl
wnen Daar de Kaa~tad ier echool Mlldu,
an hepeMln dat orij onder goed oh.riReUJIr
optdcht lUllen staan.
Voor verdere bijl'onderheden Yen"oese

men zich bij den heer J. du PJ.e.ia, &heed.
S~t, of bij deDoo'jAr ~kende.

0, J. F. rHERON,
8cri ba d. Kerhraadt

Bveu 8&nIM.

Atdeelingsraad ~ Piketberg
KENNIS wordt Ibij dezen ge-

geven in gevolge secties 156,
157 en 158 van Wet 40 van 1889
dat de volgende bepalingen behoor-
lij k zijn vastgesteld in verband met
wegen in deze afdeel ing :

lste Dat de breedte van wegen in
afdeeling zal zijn 18 voet.

2de. Dat ploegen of eenige be-
bouwing niet zal mogen geschieden
binnen 6 voet van de vastgestelde.
breedte van wegen. Kaapstad, Jun.I,l899.

dde. Dat geen heining zal worden _

~laatat dichter dan 6 voet van (AAPSCRB GOURBNBDITS~:~;:nde vaatgeatelde breedte SPOORIEGBI.
NICO. J. VLOK,

Secretaris.
Afdeelingsraad-Kantoor,

Piketberg, 18 Nov. 1899.

-lIalmesbnry-Grey's Pas Spoor-
weg.

TENDERS worden ge'VJ'a88d
voor den bouw van de Moor-

reeeb'llrg- Eendekuil (terminus) seo-
tie van· de bovengenoemde lijn.
VOOI' bijzonderheden zie men de
" Gouvernements Gazette" van den
13den October en volgende num.
mers, en eveneens het nummer van
dit blad van Zaterrlag, I~ October,
1899.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

Kaotoor Tal> den Hoof,finaeni.ur.
Kaapetad, 12 October,l899.

weg-opJichter Gevraagd,-
A,PLICATIES Toor de betrek-

king 'VanWeg-opzichter zullen
worden ingewacht door den onder-
geteekende tot Maandag, den 1Iden
Deoem~r 1899.

Salaris £75 per jaar.
Werkzaamheden te beginnen den

20aten Januari, 1900.

op Jut,
C.ÁDAMS,

Secretaris.
AfdeeliD,(Sm-aadKantoor,

Tulbagh, \8 Nov. 1899.

Ilapscbe GoneroemeatsSpoo,,_
DW ARSLIGGERS.

TENDERS worden gen-aagd en
zullen worden ontvan,ren aan

het kantoor van den controleur en
auditeur generaal, Grave Straat,
Kaapstad, tot 12 uur 's midda,rs
van. den 2den van de volgenCle
maand, voor de levering 't'Ul 65,990
spOOrweg dw&rsliggers.

.Afschrift ' ..an de apecificatie 8D
alle l)ijzonderheden kunD8Jl l'8I'.
kregen worden aan dit kantoor.

JOHN BROWN,
HoofdiDgenieV.

Kantoor va deD ~,
I~

11 Nomnber, ISH.



.....EENB::::s=: .fit.
in de Stadzaal, )rIalmeabury 10 Gedrel!l8eercle Paarden,

te tien ure des oebtends, op :Maan. 10 do. Esels.
dag den 4den December gehouden
worden ten einde ondersteuning te I- 1.·II."q IIIIY
erlangen voor de Good Hope , .. fI, .,
Society voor hulp aan de sieken en
gewonden.

(1) KENNIS rdt bij dezen
gegeven dat de ste ming voor de
verkiezing onder 8 ie 5, subsectie
3 van de brandzie wet amen-
dement wet, No. 28 an 1899 van
twee leden van het b dziekte be-
stuur voor deze afd ing aal plaats
hebben te Springbok ntein, Bowes-
dorp, Walekraal, ijk Onder
Camiesberg, Garies, op :Maandag
den 4den December, 899, tusscben
de uren S uur v.m. e 3 uur n.m.

(2) De stemming al betrekking
hebben op de volg nde personen
die genomineerd Zijll t.W.:-

1. ,1. Studer v Doeksteen.
2. W. Dixon, n Mesklip.
J. C. A. van cl r Westhuizen,

van Grootvle
-1,. J. Kotze",

(;3) Alleen perso
voorkomen op de I
ling'sraad kiezers, 0
sectie 1 van wet No
~n gerechtigd om t

P. G
Ageerend Resid

Gedagteekend te Sp
heden den 2lsten

n Nigl'amoep.
n wier namen
st van afdee-
ernaakt onder
20 van 1004

Rel.!,
t Magistraat,
ngbok fontein,
Jov,1899.

KENNISGEVING.

Afdeellngsrud Prieska.
KIEZI~G VAN Ar DITEUR.

KEN:XI~GEVING geschiedt mits
deze, dat eene Ver;;adflring van

8temgerechtigden voor Afdeeling»
Raad doel ein Jen gehouden za I
worden in de Horzaal te Prieska,
op l~den December, 1890. te 10 ure
des voor III iddags, ten einde een
Auditeur tB kiezen in plaats van
den Heer Gert Hendrik van Breda,
overleden : voor de Rekeningen
van gezegden Raad.

1'. H. ROCX,
Civiele Commissaris.

Kantool' Ci,iele Commis:mris,
I'rieska,

23 NovembEr, IS9~1.

Afdeelingsraad Fraserburg.
TENDERS

TE~DERS worden ingewacht
door den Raa<l voor l~éDe

reparatie van den weg loopende van
Williston tot naar Van Renens·
plaats. Tenders te worden inge-
zonden naar den Secretaris niet
later dan den 10den J anllari, 19uO.

Tenderaars zullen VfT].!icht zijn
~ goede borgen te geven.

Op last,

A. J. BOTES,
Secretaris.

Aid. Rd. Kantoor,
F~erbllrg,

!!l Xovember, 1890.

SCHUTBERICHT.
CERES.

OPGF:-iLOTE:S in het !chut le De I':rf,
afdeeliDg Ceroe, :! Rammen. gemerkt

zwaluw8taart v80n achter in linkeroor.
&JD Ram heeft een oog verloren. W8.llneer
te niet gsl08t worden op of voor Zaterdag,
:10 December, 1~99, te 10 uur v.m., zullen
ze verkocht worden bij de woning van den
schutmeester De Erf bij Pili ,lieke veiling.

1. J. JANSE vu RE~SBURG,
SchDlmetdter,

Ceres, 13 Nov. B99.
Afdeelingsraadk8ol2 toor.

01'01-;81.1)T)-;.'t in de :;chutkn~al t,·
lIPllup,km.al. eli zal ,,,!'k:>feht wonleu

iudien uie! g~lu~l to Htlutkraal ~tatitJ (lP
den :;O,tel1 Deceml ...,!, lii~I~I, de, lU"l'I~ens
ont 10 uur, Len rood bruin Illt'rrie, rechter
w,tt .. ach kr poot, witte kull ..tje. 0l' "elwft
wet kleipe haus kul. uml,·eut ti jaar oud.

,\.::i .IUL'BEHT,
:'ChutDlL'Cbler.

CALVINIA.
A J.~(a:HOL[.H:~ in het ",hnt ti)

....f-l.. Buffel,leop, o"pr .Ien veroorloofden
t 'Jd en to worden verlro<' h t op den :;Osten
I",t'l'mlwr. 1i'9!l. indien niet te VOMIIl 1l't,lo8t:
~:en Jonge mallnetje Strni'vogel otittrcul
I", maHndell uud lea.al ,",ppl nkt, I'll oen ~
e'ebraudruerkt op de rechter bont.

(Get. I L YA' Z"l.

::icb utme".tcr.

AA~l; EHOr D~~~ iD het sch"t le
ZOD t pan, uver "':n veroorloofden tIJd,

eu le worden verkoeht "!' den :H:lstcn
Decemher, 11'8fJ, Ju,lien uiel le 'Ol'ell
g.:lost.

Een Zwart Will""'" ~lcIT,e clunkey uI'
deu Imker kaot vau de ock hr-alldmerk
H.S., omt!'ent ti jaar and. Eeu Zwart wit·
peL. rUlIl donkey anj<eruerkt orutrent ~ jaar
und. Een vale dunkey h<.ng'"t ong-l'ru<'rkt
omtrent I juar oud, Et'n I.wltrtwitpens
uonk:cyhcngsl bra.UUlllCI·k lf S. op de lIek,
umtrent ti junI' und. E"n zwartwitpell~
~len-ie donk:,,}, hrundrusrk II.S. "I' .I" nek
>fllltrent :, Jaar uDd. E<'n ,·"Ie :\IelTie
donkey ongeruedct omtrent ::! JlUr ""d.
~~cn vale )lwI;o donl,;ey 11I,.ndlllel·k H.8.
UI' de nek omtr't'nt :, Jaar ond. .Ecn nde
.\lt·rne donkey b"itle ooren halfmaant)(' vlln
H)Ur, b....ndmerk H.S. Ol' de nek: ollltl'eut ti
jaar oud. Jo.:enhlauw "ale meITie donkey
omtrent b jaar oud ongl·merkt. Ben blanw
"8ole IDI.'ITie donkey ongemerkt omtrent :.!
jaar oud. Een vale merne donkey brand·
merk lf.:;. o}' .Ie nek omtrent 7 jaar "Ult.
Een val" meme donkey Iillkeroo~ winkel·
hM&k van v('or rechte!'o,,!' halfmaan van
voor olllirent 4 jaar ODd, met l'en vB.al
hengtit veDleu ·l Ula&Ildeu ODd.

(Getl) F. B~llOLTlU.N.
. Schutm"t'~'t1;

A. J. T. ROUX,
Ageerend Secretaris.

Divisional Counoil Ceres

NOTICE is hereby given, in terms
of Act 40 of 1898, that, at a

meeting of this Council specially
convened a rate of lid. in £ was
levied and imposed upon all im-
movable property liable thereto, for
the service of the yea.r 1900: 1d. for
Main Road and ld. for Branch Road
purposes; said rate to become due
and payable at this office on 1st
January, 1900.

By order,
HENRY CARSON,

Secretary.
Divisional Council Office,

Ceres, Nov. 25, 1899.

l.5 n-IB.
as n.m.

5.-&!) D.ID.
5.M D.m.
6.0 n.m.

..

. 6.l0D.m.
6.15 D.m.
11.20 nolD.

11.25 D.lD.

ZULLEN opgemelde Paarden en
Ezels publiek 'Verkocht worden

aan KLAPlrlDTS-8T.&.TIB.

R. ALEXANDER.,

1. S. JUR:ATS &; Co., A.falagera.

550 SLACHTHAMELS
UIT de Hand te Koop bij den

heer
H. B. BEUKES,

Arieskraa.l,
P.O. Grabouw.

AfdeelinasrUd I~R
Publieke .Verkooping

Cares. TE .

MOORREESBUBG,

KENNISG VING, J. T. A. LOCHNER.
----+ Van der Spuy, Imm,zrnan !f' 00.,

l~het begin van Juni ......i~\'J"' ..ICUJ...-r _~ Vendu Af8lafJeTB
is alhier op de plaat8 Stink Vendu.Kantoor,

Fontein, dist. Worce8ter Veldkor- Malme8bury,
netschap Achter Hex Rivier, komen
aanloopen een ongemerkte twee-
jarige jonge os, zwart wit pens, kol
voor den kop en witten streep over
den schoft.

Jndien de eigenaar van boven ge-
melden os denzelve niet lost biunen
een maaJld van af heden, met be-
taling van loopgeld en advertentie,
zal dezelve gehouden wurden voor
de ko:sten.

KENNIS wordt bij dezen gege-
ven volgens wet I{) van H-l98

dat op een vergadering van dezen
raad speciaal bijeengeroepen, een
belasting van lid. in het £ werd
geheven en opgelegd op alle on-
roerend goed daarvoor vatbaar,
voor den dienst van het jaar 1900,
ld. voor hoedweg en [d. voor zijweg
doeleinden, gezegde belasting ver-
schuldigd en betaalbaar te worden
aan dit kantoor op den lsten
Januari, 1900.

Op Inst,
HENRY CARSO~,

Secretaris.
.Afdeelingsraad kantoor,

Ceres,
25 November, 1899.

Kenniseeoinr non Crediteuren
en Oeh/leuren.

wijlen DI 11)0; JAC<lBUS

KaTH.

ALL E personen die vorderingen
hebben tegen den bovenge-

noemden boedel worden hierbij
op2'eroepen die in te dienen bij den
onderteekende binnen zes weken
van af den datum van publicatie
dezes; en zij die daaraan schuldig
zijn worden verzocht de door hen
verRCh1I1digde bedragen te betalen
binnen dezelfde periode.

J. C. ~TEPH.!N,
Execu tellr datief.

Boedel van

Berg-rivier,
Afd. Piketberg,

27 November, 1899.

DEPARTEMENT YAN
WERKEN.

TE.\DERS worden gevra
de oprichting van heerste

gedeelte. van het Marine B' logische
8tation te St. J ame8, Kal ai.

Teekl'ningen enz., funn worden
gezien en informatie k worden
verkregen aan het DepaI
Publieke Werken, 'Ca
Kaapstad,

Tenders zullen worde
door den Auditeur·gen
uur 's middags van
December, 1899.

De laagste of eenig tender niet
noodzakelijk te warde aangenomen

H. S. GR VES,
Architect.

D. DE VOS.

Komen A auloopen

HIERMEDE wordt kennis aan
het publiek gegeven dat er op

Illijn plaats nigen Vlei, Calvinia,
een zwal·t witpens Bol loopt, om-
trent ,io jaren oud, gemerkt rechter.
oor !iIip en halfmaan van voor en
achter, linkeroor winkelhaak van
voor en halfmaan van achter.

lndien de eigenaar van gezegd
dier het niet binsen zes weken na
publicatie dozes komt afhalen, za.!
ik het beschouwen tn.Qn eigendom
te zijn ten einde de kosten te dekken.

OOGIE v. D. MERWE.
Uigen Vlei,

17 Nov. 189!).

EKN man met eea kaal k~p, !rome ID..... ora'
door de W_ld. Dur is nog hoop 'foor b_

bij Wheeler'8 C&plllarin. PtJnib, _
bate S--1Dlddal1a ou I-.t I am poft-
Pcl-ApKea unu:s, lrlAT'l'JUW

1MpM;ad, ~ ~ ..

A.fdeeling Malmesbury,

Ol'

'oNoensdag, 20 Dec , 1899.

DE heer J. T. A. Lochner, die
op vertrek staat naar Somer-

set West, al waar hij zich ter woon
gaat begeven, heeft de heeren Van
der Spuy, Immelman & Co. gelast,
op bovengemelden datum publieke
te vel koopen, het ondervolgende,
bestaande nit :-

I. HUISRAAD, als
[> Dubbele IJzeren Bedden
5 Enkele " "
3 Kleoder Kasten (kleine)
2 Groote Kleeder Kasten
1 extra Kamerset kompleet, be-

staande uit: 1 Hangka8t met
spiegel, wasch en kleed.tafels,
met marmer bladen en 3 stoe-
leu

8 gewone Wasch- en Kleedtafel~
1 Ronde Tafel
1 Aanzit (Eetkamer) Tafel
3 Kleine Tafels, 1 Dinner Waggon

(Dumb Waiter)
1k dozijn (Bentwood) Stoelen
1 Kantoor Stoel·
7 Madeira Stoelen
1 lot Schilderijen
3 Kombuis Tafel:;
1 Bok Kist
1 Potten Rak
ti Stoelen, 1 Provisie Kast met

draad
1 Prachtig Water Vat met Balie
1 1Vater Filter, enz, enz., enz.

VERDER: -
1 Kap Kar in goede orde!'
1 Bak Kar, " "
2 paar Achter Tuigen (bijna nieuw)
2 extra Rij- en Karpaarden
1 paar Ee~te. klas Karpaarden

(donker bruin)
Eene hoeveelheid Boerderijgel'eed-

schap als Graven, Pikken,
Kruiwagen8 en een menigte
andere Goederen, te veel om te
melden.

EINDELIJK:
Wenscht de Heer J. T. .A.

LOCBNERmits dezen zijnen ha.rtelij-
kon dank uit te spreken jegens zijne
vele vrienden voor hunne liefde
en ondersteuning hem en de zijnen
geschonken in het verledene.

N.B.-L':ijn adres na 20 Decem-
bel' 1909 zal zijn " Somerset
West."

BENOODIGD
OND~.RWlJZERES, onder-

WIJS te geven aan zeven of
acht ki~deren, Hollandsch, En_gelsch
en muzIek, voor Standards ti en 'j.
Salaris £40 per jaar met vrije in·
woning.

Te beginnen bij heropening van
scholen. De' plaats i!i drie kwar-
tier van de !itatie. Doe aanzoek bij

H. V~~ DER VIJVER,
Bosch Hoek,

P /0 Commadagga.

J. E. BRUTON'S
- . . I PHOTOfJRAFlE KUNST"NR'CHTINQ

OR.NOLAN, Tanddokter il T ...... de Ned. Gv. Ken:

Verhuisd :naar, STIf.! .&d4.. 1.¥ Bt"'t '1'"
STLU.T, (tegen~ver ...v" -.
Grand BoteL Uren 9-6. !

... T................... ,

SpOOPWI>lIiGAn

... _ WlIIII811G, (lflRW IISIIOISSTlD,

Kunst Tanden.

.... VERLOREN.
OP den 14den .November, tll88chen

Malmesbury en "De Hoop"
7 Kapater Bokken.

Vrienden en Schutm~ters bij
wie gezegde Bokken mogen komen
aanloopen, gelieve kenn..li! te geven
aan

D. M. DU TOIT.
cia Van der Spuy, Immelman &; Co.

Malme8bury.

,

•• tIluaea4. 1 D........... 1~.

8.5S T.lD.
9~· ••m.

10.25 T.m.
lO~ T.m.

AFGAANDE TREmEN.
ZATERDAGS ALLEEN ~ tMba Daal' RoDdebolOh.
BIJ,.~e trelD naar Ealktiea1. : .
Nur WIJnberg opphtmm.
ZalItoppeD te WoodMock, ZoawlTier, O~.road, )(owbuy en
&..buik.
ZATERDAGS ALLEEN al niet Jaunr .toppeD te RoDClebosch.
ZaterdagI alleeD, nl cloorloopen tot Kalkbaai. ,
Niet Zat.erdap, bU~ trein tot Oblerfttory.road.
Bijp"fOelde trein Dur RondeboeOh.
zal Tertrekken te 6.5.
Zal Tertrekken te 6.15.
Zal Yertrekken te 6.18.
ZaterdagB alleeD, tot BimoDll8tad &al Diet etoppen tUItehen Kaapetad ID
en Wyrlberg.
ZaterdlRl' alleen, bljge'YOelde trein tot Wijuberg.

OPKOKENDE TREINEN.
Van Wijnberg lal Tertrekk8ll te 6.10 T.m.
Van SimoDBltad zal Diet langer etoppea te Rondebosch.
Za~ alleen, blJgeyOfllfCletrein van Rondeboech.
Bijge •• e trein ....u KalkbaaI.
Van Plu.matead UI etoppell te Zoutthier en WoodJtock.
Zaterdage alleeD, 'ftD Wijnberg opgehe.en.
Van Wijnberg zal Yertrekken te 3.45 n.m.
Zaterdap alleen, bijgeToegde treil! van Kalkbaai.
Van Wijnberg to~ NewJauda opteheveD.
Bijge.o'ffde trein van Rondeboeoh. A. E. ABEL.

DOODBERICHT.

AAN bIoecl,.erwanteri e~ meedeD
wordt bebDd gelllMkt,. du mijD

8ch00Dnder JOJU1flfB8 OoUBLIS SIlIT,
iD den ouderdom TUl 72 janD ID 6 ....
den IIAD mIJne won iD, alhier II onrWéD
op Dm.ct.,. den. :alateD doer. HIJ leed
PIl le,.eronUtekiDg_.n mo.lt pdUl1lDC1e
de laatIIte weken veel pija ,.erduren. HIJ
II heaD_"'an iD het kinderlijk Irer·
trouwen dat hem OlD Ohri.tua wille een
beter elTeu WlCh~

S. F; VU TOIT. '
KleinTIel, Riebeek W_t,
2' Noftmber, 1899.

:'.25,..m.
7,55,..m.
9.2l T.lD.
10.4S T.lD.
2.36 D.m.
2.65 n.lD.
3'áO a.m.
4.5O nm.
5.a5 n.m.
6,-16 n.m'

( )VERLEDEN te Calyinia op Zandag
morgen den 19deu dezer J.~rt:R

.ALsr.RT SMITH Aan, oud 3::1 jaren, diep
betrenrd.

Ik bied bij dezen teVCOI mijn oprecbten
dank un ane bloedverwanten en vrieo.den
voor bun vriendelijken bijstand en ~1mpatbic
in mijll rerliee.

9.35 •••.
9.4.'1 T.m.
2.1.5 n.m,
4.1l) n.m.
5.50 n.lD.
8.20 n.m.
!lA5 D.m.

Z .ACHT en kalm In den Heer ontalapen
op Zondag morgen den 26ft. u

N 01"81llber, na een langdnrlg lU4en, onse
dierbare vader STBPHAlIl1t1 QoDPBIBD
KJuBGLBa,iD den ouderdom van 89 jaren,
8 maandeu 811 9 cLigeu..

Trenrig' oogeubUkken lijdell8.
Brengen mij iD rut en 'YI'engd;

Weinig oopnblikbn ItriJdene
Lee1'1'6n mij de kroon der deugd,

Die de Heer, elk dle g.looft;
Zelf eell8 dnlkkeD zal op 't hoofd.

Uit naam der guamellJke kiDdereD.
G. H. LE ROUX,
G. 8. HAUPTFLEISCH

ZONDAGEN.
'AFGAABDE TREINEN.

Zal loopeD tot Kalkbui alleen, en
Bij"n~de trein sal lOOpeDtot SimonlItad.
Za.l 1'ertrekkeu te 2.10.
zal loopeD tot Mai,enberg.
Zll leopen tot Kalkbaai.
Zalloopen tot WU~~l'JI'.
BlJge•• e trein van Kaapstad naar Wijnberg.

OPKOKENDE TREINEN.
1.57 D,m. Bijgnoegde trein Ten Kalkbaai.
5.26 n.m, " "., Muiseliberg.
S.3 n.m. • tO " .. Kalkbaai.
tl.a D.lD. " ..., Wijnberg.

lO.:.!,) n.m. .. "" Wijnberg.
Voor andere miDdere nranderingeD &lede publieke tijd·tafe) aanplak biljetten,

C. B. ELLIOTT, Algemeen Bestuurder.

Beven Vallei,
27 No •. 1899.

AAN bloedTerwanten en Vrientlen
word& belrend gemaakt dat het· den

Almachtigen God van leven en dood
behaagd heeft tot Hem op le nemen JIIlijn
teeder geliefde EchtgellOOte ALLBTHA
PBTaONBLLA DJ: WaT, geboren W.
naar, OD den 7den No.omber, U. in 4en
ouderdom "t'aD 48 jaren 7 maanden eD 24
dagen. na een kwijnende ziekte (maag~
kwaaI) van bljDa 9 maanden. De Tele
Vrienden ontvaDgen mijn bat1elijken
dank Toor de betooDde hulp eu liefde.

Uit naam mijuer bedroefde 1rlD~ en
mij aelven

N. J. DE WET, L.W.a,
Mooifontein, Diet. Aliwal Noord,
11 N01'8mber. 1899

Kaap8tad, Nov. 1R99.

DE GROOTE VERKOOPING
- VAN

Paarden
Voor

,
Muilezels,en

Zal

Gebr. HALL, Kaapstad, aangekondigd
voor den 29sten dezer

niet Plaats hebben. OP den 7den Ocwber 189'J OYel'leed, te
.A.ccra West Afrika wu gevolge van

Dysentry, Dr. HESI)RIK BE&IIR.\HDDB KxOI.
U,liCH, in den oDderdom van 35 jaren en 6
maanden. Hoe zwaar het 0118 ook zij dat
onze dierbare bloedverwant zoo ver v_
huÏll en baard zijn lao.ste mik moest geven,
toch willen wij met Duid verkondigen
Dat de Heel'8 recht iH.

Hij is onze Rotssteen en in H.,m ia geen
oDrecht. Uit naAm der bedroefde ~oeder,
broeden en znston.

ANGELIQUE KKOBL.AUCH,
,Geboren Tbcul1Ïllllen, ,
LOUIS K'XOBLAUCH.

thans
Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Kerstmis·en NieUJjaarsvacantie dagen, 1899,-1900.
Van den lsten December 1899 tot den lOden Januari, 1900

zullen er Excursie Kaartjes worden uitgegeven voor
gewone treinen.

FAl\IILIE KAARTJES. - Op
vertooning van een certificaat, ver·
krij~baar gratis aan ieder station,
families nemende niet minder dan
drie volle eerste of tweede klas
1ëaartjes naar dezelfde bestemming,
zullen worden berekend voor af·
standen beneden 150 mijlen tegen
het gewone enkele tarief voor de
dubbele reis (maximum £1 Ba. 2d.
voor eerste klas, of 18s.9d. tweede
klas voor ieder kaartje) en TOOr af-
stand£ln boven 150 mijl tegen
drie vierden van de gewone enkele
reis vracht.

Wanneer een gedeelte der familie
wenscht terug te keereu voor d.J
anderen dau kan dAartoe machtiging
verkregen worden op aanvrage
aan den stationmeester.

Gewone Kaartjes, Excursie Eerste
klas, tweede-klaas en derde-klaue
retour kaartje8 zullen worden uit-
gegeven (onverschillig Voor ,welken
afstand) tegen het gewone enkele
reis tarief.

GELDIGHEID VAN DE KA ARTJES.

Appels Kraa.I.
21 Nov. 1899.

IlIPITIISGHE BlIIITII
FONPS VOOR TlUN8VA.u. EN nu-

STAAT GEWONDEN, WEDUWEN EN
WEEZEN.

Reecb erkend
J. Loopayt

2876 15 •
1010 0

27 No,.., 1899.

£:!887 5 ..

C. P. SCHULTZ,
Tb_lIrier.

Tusschen Kaapsche Gouverne-
ments Spoorwegen (lokale kaartjes
op de Wijnberg en Simonstad lijn
wtgesloten) Indwe Spoorwegen.

RAADPLEBG voor de Beste,
GeedkoopBte Kunsttanden het
ZUID-!lB.IXliJSOlII

Tu ll"lI. I•• lt,
STRAND STRAAT,
(DUIt :&ma. ~-HalI),

Verrotte Tanden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk gobruik
hersteld. ~andtm Zonder .Pi1n
"Volgens iedere bekende methode
uitgetrokken: Gouden Stopsels
Kunat-t&nden, passend gemaakt
door lucht-zuiging, alsook JIODder
platen. _

Alleen het beste materiaal gebe-
zigd, en alle tarieven mjn gebaseerd
op de billijkste IOhaaJ, o'Vereen.
komende met goed werk.

PatientEm van buiten in een
bezoek pbolpen. '.~;

Alle tanden gewaarborgd •
ST. GlOBSI BOYIS,-.Secm&riI.

Kaapstad, 27 Nov. 1899.

MM\
A. SPOLANDER &CO.,

GEVESTIGD., JABENt
CUGno....tIr·, lbrologt. a. Ilotma.brt
"""G--.~.

GoadeD en zilveren noro1ogel Dr
V00J'l'Md aHoudea. ,

"

Kaartjes zullen geldig zijn voor twee maanden van den datum van
uitgifte maar in geen geval later dan den 25sten Februari, 1900, en geen
uitbreiding wordt toegestaan.

liet zal aan de passagiers veroorloofd zijn hun reis af te bl'eken
alleen op de terug reis. (.

Voor verdere bijzonderheden zie men de aanplakbiljet.ten aan alle
statioDs.

C. B. ELLIOTT, Algemeen, bestuurder.

J. C. SMITH & CO.,
Bou~ 1001 enTimmerhout IaguijnaDJ

. loloniaal- en 1m8likwsch lagenhout,
STOOM ZAAGMOLENS,

88,Breestraat en Riebeeks Plein,
S.AAP .TAD.

Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,
Reparatie·ben()Odigdheden,

Robber Band, enz., enz.
OM u te verzekeren dat u het echte artikel krijgt, schrijft of ver-

1IIIIIIrda Frilllu_ Bil about D:fo; ;;!:' 'i:t,rij. I~ naar een ftD onse boekjes ".All

TE KOOP.' De DUBlop Luchtbanden _aatBr.bappU, Z. I. Beperkt.
60,.Strand Straat;"

KAAPST~I
B~JOHN A. WELCH,

54'1 St. George'a-straat.
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Super !Uir
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Tweedea ..
Lokken ..
Sup laag bl
Lughlau
Koru, blau
Wiuter Kid
Supe' Wmt
KorteOrd~

Due iDriohtiDg ia geveatisd Dleer .I...
30 jur pleden. ....

Beaoeken kunnen zeker lijn dat alle
ndacht UIl hen gewijd zal worden,

8lecht.l ~klu werk II'lmaakt! __
bp prij.u. -8'"

Oue oDtnngDmen en gallen· '.
áltijd OPeD TOOr het publiek. J IIjl

ALF. F. H0.'3KING.
BestUllI'IIer.

JURKTPRIJZEN~
KAAPSTAD.

Jrl&VWI IU.UT.
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" Iltdboar In andere h1Ddeo OyergeruA .a

I t ,t lcd en on'leyeer 11)0baleu "'ID&Ilr
,. haar tegen lijd tot 16id Op d. plaat.

o oe ID ,rkt van DIU.d.., .. erden 38 balea
,I •• boden en Jl .akken,en ...erden23ba1en
Il I, wk ken verkocht. De medechDIIDIl wl'l'd
I ,I ~e'<tl"gd door de boyeuawnde kabel, .n
<'Hl do prilzen .. u .,uter .. erden kDDn.D
.een notecrbare veranderIDg 'I'ermelden.
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ook dCleen_ve hoe.
patnJaen en bommen door

in brand werd ,.to.
u. ·lJCtllll18rGall. om te ftl'hindereD CIa&

ftIl de Britlche kolonue
Dit werd geaeg.I omdat men

ammlllliti. baa"u op het
geTOnclen, maar het ia lDeer
datde amtDllnit1e die in 't

ge.eala.t ~Drulkt werd, daarin was ge.
w_l Hjlt getal cler RepubHkeineche
krijgageva,genen ia nog Diet definitief
bekend.
SI, RBDVBRS BULLlilR ia giateren te

J>letermarit&barg aangekomen, en gia'er.
avond liep er in Kaapstad een gerucbt dat
de Britao~ troepen .,aD Estcoart noord-
waarte zoaden trekken ter ontaettlng vaa
Lidyilmlth. In hoeverre dit waar ia weten
wij nUlt. Meer troepen "\Jn in aanl.ooht
en de LllndenlOlle 1'.mex IOht het verllen.
den van nog een divisie noodzakelijk.

-NA.AlI DATUJI GIBUGSOllIK.l'.

October.
ll.-Olll li aur 'I aallliddqa _ bet aJ&U.a.

tam der 1'rua~ ,...ua" eie
to.raatrwkldDI 1'aIl BritIObe troepea ..
de 'l'_tUIache PeDMG , ,
....ntnkea.

De krjjpwet 0..., den PbeeJeU Vrij.
staat .a O'l'er d. ZDid.A.fribaacbe
Repabliek pproclameerd ea de harpn
°Pa_pea.

12.-Het Vrijateat!lCbe kOllllllUdo bok o"r
V.n BeIe... a'. pu Natal bimIU ea be-
Atle AlbertiDa at'UOD.

De beer CQtlYDlham Greeae "rliet
Pretoria.
HOOly.rraad proclamatie door d.D pa-

yet'neu aitpnardï,d. Ea komaaado
onder kOll1llllDdaDS Croaje linl de
DecbaaaaJaud areal o"r ea b... d.a.Il00"''' op t. Knaipu t__
MafeklDl 'D Vrvbara.

13.-G.paataercle VelD til Knaipaa door de
boereD 1'8roYerd, luilenaat lIubi" ea
manachappen 1'1'IIII8n .. _eo en
ammaUltle .n kaDOUn81l bai~_ld.
LIJD tea DOOrden 1'aIl HafeIriD, opre-
brakeD •• n 181'811EnpIsah.D door bar.
gen lf8"n"D renomen.

Boeren t.rekkeu on)J' LaiDpnek op
Ne ...cuUe af.

H.-Generaal Bailer 'I'ertrokkan lIII.r ZUid
Afrik.. Verber met Kimberley afge-
Iloten dur Vrustaataeb. burgen d. IliD
te SputfoDteln en BelmoDi In belli l1li_
men. Geyecbt 1'Ond pl .. te ten Doorden
nn Mafelring. Twee hu,.,.. 'II'erd'D
Iledood en 6 gelr ...etat.

15.-Een gepaDtaerd. trein 'illlt ait .... n
Kimberley en rukte .lIaqs met de
burgen te Splll!oniein. Te RI ... rton
road, teD DoordeD yaa Kiaaberley, YODd
een IICbermutlltlholl' plaatl en .... rdeD 2
pohtae door de burp" r"'DIWJl Ifeno
men. De Kimberley ...ater .. erken 'I'.. leo
In banden der burgers.

16 -Krjjpwet In Kimberley .n noordeluke
daatrikten geproclameerd. N_oas~le en
Charl.towa door de boereDmaebt belOlt
VeracbeldeDe koloniale 'I'olantlClr korp
lien opgeroepeli. O ..e~ .... 'I'an VrObarr
laD de burgermacbt

Een aaonl te IDJddemacbt .. n ~e .... -
pende katie", onder blanke ollioleren,
UIL Mafeklog op de Boerenmacbt. De
Boeren b3&O~...oordeD bet yuar 'D de
nnyallen ...erdeD teru.gged1'oyen met
\'orh .... Webb, eeD ollielJr, ...erd gedood
Boereo geeD nrhflB.

17.-De yoorpollten der ~ren raakleD
.Iup met de N.talacb~ kanbIDleJ'II en
Border RIO. bn Acton Holm... zee
karablUle" ...erden gek ...et.a.t en lUite
nani Gallway goyangen genomon.

III -Het Vrllheld kommando oDder komman
dant Lucaa Meyer neemt besit YaIl de
1)undee kolenmIJn.

20 -Het kommando oDder koDflllandaot LDcas
Meyer ...erd op Talana heu ..el un,a
'I'.llen Dit bet Glencoe k.mp. N. acht
uur yacbteD trokkeo de boeren terug
met verhes 'I'an 31 dooden en 66
Ile...onden en 30 vermat. Aan de
nntscbe &!Jdesnenveldon 4b, en ...erden
ongueer 217 gek .. et..t, waaronder
I{9neraal Symon8, doodelifl Oayalene On
bereden Infanterie, die de boeren :acbIer
volgden, ",erden ge .. ngen gen')men
Oader de gey&nJsnert .... ren yerachel-
dene olliolereo. De Bnlecbe macbt .....
3 tegen I

:lI -Eon macbt ".n ongeYeer 6000 man onder
generaal Frencb d"tld een Ult.. 1 Uit
Ladysmltb en raakte llaap met bet
Jobanneeburg kommando, ongeyeer 1000
lun sterk te Elandslaagte. N. de Bnt
scbe macht dnemaal temu.lagen te
bebbe" trolr bet kommlUldo temg. Het
Bnlecbe verhE'fl .. u 57 Jooden, 206 le-
k ...ebt en tO yerml.t Het yerhe. der boe-
reu wru onieyeer 21 dood, [>6 Irewond
eu 1110 genngen genomen. Generaal
Koch en kommand&llt Bcbiel .... ren
oDder de ge .. onde gevangeDen.

Klein ge ..eebt bU RbodelJnft. Ver
la_a der boeren een geIr ...et.t. VerhM
a.u Bnlecbe lijde 6 gedood, 4 genn,eD
genomen.

Generaal Joubert beecboot het kamp
t. OIeoooe dat In den IIIICbt ontrul.d
~ro ,

2:.1.-Generaal Yule, trekt met alJn koloDDe
op Ladysmith terug de ge ...oaden te
Dundee acb ter latende

24 -K'1Jgl ...et oyer rbeel Natal geprocla-
meerd Geyecbt vond plaat. tnlUlCbea
JC"OOIemacbt onder generaal .. r George
White eu een Vrl}staatacb kommando
te RleLfontel~ Na een geyoobt Yan 6
nur trok de Bntacbe macbt temll op
JJady.mlth, met .,erhet ..an 23 gedood
en 164 gek .. et8t Het yerhea d.r bo'ren
"a. 8 gedood, lj ....ur ge",oDd en 16
hcht gewoDd

8cbermnteehng yond plut. tea noor.
den nn Kimberley tUll8Cheneen llJJlcbt
onder kolouel TDrUet en een VrU.tut-
!!Che kommando Het Bntacbe verhee
....... 4 I{9IIneuyeld on 21 ge ...onden Ver-
hea der boeren :.! gedood eD Inen ge-
...ond

23 -Dundee "'ONt door de R~pubhkeloen
bezet Zu vl'ldeo er :!SO dooden en t f)()
l{9 .. onden (Enlfelscben) Voorte .. ordt
door beD J)rotl~nd 1'00r [> flOOman voor
~cn maan , ook .... g.lIls met ammunitie
en paarden I>Ult68maakt

25 -Generaal 8ymon! oyerleden llalelunl
doop de boeren gebombardeerd Brltacbe
m:lcbt deP<! naclatelllke aan yal op boeren
kamp Brltache yerhee I) dood, 6 ge
.. ond. Verlies der boeren I dood, II ge-
",oDd

26 -Generaal Yule te Ladysmltb .. ngeko-
men

.?Sen 29 - De yerachillende boereD kommlUl.
dos omnngcn Lady.mltb en In uden den
.. ateryoorraad If
Geoeraal Buller aangelromen

3IJ -Roeren bombardeeren Ladysmith met
40 ponder kanonnen Zn baddeD post
goyat ID een hl hen Cirkel om Lady-
NInth De gebeeIe Brltlcbe macht deed
een ult.,.1 en een heftig g8Yech~ yond
plaat! te Lomburd.kor of Fa"luhu.
plaaLe ...aama de BntllChe macbt IDhet
kamp terugtrok Een afdeelmg troepen,
onganer cJ.OOO ( .. auouder onlel'eer
40 officlCri(]) met etn bergbatteru,
...erd door de boeren ge"""eu geno-
men Dit geechledde met yerhes laD den
kant boeron 'faD 3 gedood eo een'ien
gek ...etl·

Het Brltache verhel! ...a. tiD geaneu -eld
fin ~38 gewond Verhel der boeren Diet
b.kend.

Noyember
I -~oryalApont spoorwII(brug en Coleaberg

...agenbrug door V"",tate" In bellt ge-
nomen Generaal Kock overleden

2 -BombardemeDt Un Ladysmltb bernt
Telegrafiscbe gemeell8Chlp met Lady-
Imltb afgebroken Boeren nemen poel
tie nabU ColenllO, ...aar 3,000 Bntecbe
troepen gelegerd aun H ..t kamp werd
dOOr de boeren gebombardeerd en Don
derda~naebt ...erd bet door de Bnteeh.
macbt ontrUimd, die terngtrok op
Eltcourt
Geyecht n:nll Ladysmith UltlJag

llIet precaes hekeud
I) -Kommandant W_1a el80ht oyergne

nD Kimberley yoor Mundaporgen 6
uur, anders &ou bU de.~ bomhardee·
ren

II -Bombardement 'faDKimberley begonDen
7 -Bombardement 'faD LadYlllutb yoortge-

&et.
II -Boel1llllllllCbt Iluit Ladysmltb DIII ...er ID.

D. IansIen dedeD lIOn cbarge op eeD
VrlJSt.. wcbe komm.ndo, mar werden
teruuealaren

GeYecbt ten IUld.n no Wyamltb
Volgenl de Friend ...erd de BrltllDhe
macbt met yerhes teruggedre1'81l

10 -Ge't8Cbt nabiJ Selmont. Boeren bebou
den hun poeltie eo Bnlecb. macbt \rekt
lerug Daar 't kamp te OranJe"".r
Brltaobe YerjlM 2 offiCieren dood en een
aantal ge ...o.aden Verliee der boerea
onbek.Dd

l'rOOF~D aangekQmen.
II .n 12 -Meer troepeu Il4nl{.jomen &m

hardement 'I'm K:imberle) yoortpaet.
13 -Aliwal Moonl door de boe.rea beut en

de Repubhktlll8Clbe "l.g pbacben.
U -Donglaa, B.kly W.t, Oo_berr e.

Orikw~1ad lIaae&.
Ladysmltb bij naeht geboJDbudeerd

en nracbeidelae hUlleD aan brand p.
IICholelL G"I'IIII White deed NIl aan-
ya! op de ~t1. der boerea, AlII' be
'II'eerd 'II'ordt, ... ped 1__

O.....,ermer. 2£ Ncw. - (~.) - om t)le.. Dill' ia dell .~ea ~ea de 8oat.a ea Gre-..._~=~"!~~. V...u. Iladier Ga. wt tiet bmp '!up _~n 1'Q8t
"OW .. "......... 1'IIl d... hall'l'e1 en ~erdea ~ doo!: de
s-eu-;;;;;;L;=..._put- Northl1lllberlaada. Nortbuaptoaa ft cold-

aertreiD ~ lCIt.aOUt. H.. r dU liO struma. •
Brifióbe ~ '.lDM8Obappeo dood. 'T.nelfder tijd trok bet overbtiJYead ...
pw0D4 ea 1'1'IIIpa ,._..,. deelte 1'&0 de dmaie ~ 1'IIl Bel-

16..a..8cberiD:D_lia& bU JWcou.rt. BoeND m~. Scots en G~r G.~ ".""B OlD ,
~~~f·JtiJDberley. BrallChe 'I'er. nar blllDeD YlJftlft tredam 1'&n den voet 'I'IID
li .. 1 dood tO lf ..wood. het kop.)e. dat recht ~ van Bebaoat ligt,

19.-N .. a ..poon ....... door Bril8C'be tl'ne- en ...aar - ...ist dat de VlJ8nd la een aterp
pea belet. poutie ~legeD was_

21.-8cIaermDtaeJ4DI te KooiriYMr. Bribeha De nJIIDd begon te YUl'eBell de Ga_ lUlt-
ftrl_ 1 .1.....1. a ..... ODd. _rdde met Jaa,: op laag. Het PWefl"llVJ'

.......... werd met. 1'r8e8eIHb Irraebt vo~ 'VOOr
22.-~~. bmp" llooin ..ier pbombu- eeD halt uar. De Boel'llll .ibea Diet be-

boorbjk, ea bunDe kopla boorde _D m aUe
23.-l!!cberma_UDI te Arandel, Dabb N_.... nchtingeo over de 'I'1akte IIl1itea

poorl'" Britlébe mach. trok 1ena11D.t Er was g<PeJl bedekJdna: 1'001' _ maa.chap-
'I'erIi. 1'aIl 1 dood ea 21' -oud. pen, en terwijl de a.rcr.. ID het gevecht .. as

Spoorw8(1'8rber OD tel.,nfieahe I. trok de 9de Brigade over de v1aJrte ID wt~
lIleelIIClII,p lIIet E.tcoari ",.rbroken. gestzelrte orde -
Boeren ja balt .... deo om balf jf kwam

Groot ' ....ocbt nabij yl en t ...ee batteriJeB artil-
Dntaebe 1IIIOb' 1'&117,000 eo....boere-,-II·llene ID het ge\"1!Cht. en Da eeue po!!itae biJ
k do den 8~""eg te hebben 0Jl!l;ellOllleD, begon.
omman . De boerea trokken tera, Den ZIJ bommen op de posltie der Boeren te

1'111bun ... poeltie. 0111....8Or 40 bunlUll' "'erpen. •
...erdea I18Ya1lpll a_n, lO .nen'l'el- De Garde chargeerde nu m",t gev",lde ba.JO-
den .n 40 'II'~rdeD , ... ond. Het Brit net ZIJ blt!Ten Pen lUid gt'JUlcb .an, ..n Il&

,ab. 'l'erlie • .w. 226 doodeD 'D "WOD- _ vreesebJk ~Yl'Cbt ..aa een uur namen ZIJ
dt:n. de ....rste positie biJ .torm

GeyecM nabjj EtlAlourt. Boeren On- Majoor Dairymple, de onder&eve1hebber
'I'.rwaebt "zr:!len door eO!l lIIIClht der Scots ... erd.gewoud Het .. as een prach-
un 6,000. IJ oDtrDlDleD bun poedie tag lI'tua .. erk, de beste oyerlwenngell van
op BryndeU. beDy.I, maar herwonn.n bet En~lscbe leger .... rdig
die I.ter. u.t Bntaah. yerliea WI' 14 De 1'IJand ..Iucbtte O1'er de t..eede kleIDt'
dood en 62 ge",olld. vlakte naar bunne t...eede poalUe op 't kopje

23.-Gevocbi bn Oraspan ten noorden 1'&n ter roobterba1l4, traar een tweede macbt sterk
Belmont. Boeren tr.kken terDg. Bnt \'t'rschan5t WaJ
ache yerli .. 2:l dood, 167 ge"ond, 7 De Coldstream., Northumberland ..n North-
'I'ermat. Verh. der boerfn geMgd 31 nmptOIlll met enkele der andel'l!<n, ber:onnen
dood ell 48 ge ...ODd te .un d"D aanval In bet 'VOOrtrokken ...erden ZIJ

ondenro1'JM!n RaD Pen doodelijk knus1'llur VnD
de Bo..I'l'D Hun geatadag 'I'oortrukken was
een dappere daad. en nadlt eeDJge bommen
op bet kopje "'81'l'a ~barsten eB de maxlD1H
hun mboud hadden gelost, huwen de aanval.
Iers een .. aat Engelaeb geJuICh aan, en cbur-
g..erden De Boeren """'l'8tooden In het be-
gill den aanval en ('Sn'ie Yl'eeSebJke Iqen
.. erden op ooze .lJUlrutChappen gelost -be
voorwllRrtsche be .. eguag .. erd voor een oogeo.
blik gestUI t I maar de t roepen herstelden Zlcb
en met hun geJwch aanhoud"Dde, stormde~
de manschappeD over de groote klippen den
steden heuvel op. en oampn de posItie.
Het .. a. Pen groote opolfenng, maar t"J('"

liJkl'rtlJd gaf het de groot6te eer aan onae
wapenen

De Roeren rl'Cht..rflank ..... nn omgetrok-
ken ZIJ trok on..1 ..n met gelnk terug Daar
....n kOPJ" ter hnkerkant, .......r ZI) " .... n ~t..rk
v..nehan.t "'''''''D als 10 bunne vonge posl.
h ..n De cavalene was te vpr af om ben te
bereik ..n

Een verd ..re wanbopage .tnJd vond plaat.
waanII al ooze regampnten deel oamPD H ..t
,,'gende kogels op ooze mannen D.. manne
bngade 'parod ..n "Ier kanonnen ID pn kapitein
Protb.>ro 1.1'<>egZIJDgPflChut 10 poSlti .. op et'n
",ist .. ud 'RU 1,800 treden Hij ......rp ""n
aantal bomm ..n tu ..""h ..n d"n VlJaDd, en daar
hoot ru. bot-rpu te h....t ....erd. KQven ZIJ de
,.aak gewonuen, en trokken naar hun Iaag ..r
terug
On." mllwu'n t rokken voorw.arts ..n rle

lan.'I"'-' eu bereden Inflltltene begon de
v..r"olgan~
DI' nJaud %.OChtgE'en ""hoiling In 't laag""

..n w~rd.'n vI}f mIJJ.·n ....r achterToIgd Hun
\ lucht Wits volmaakt en de l!)ag van BelmODt
gewonnen
l" .. ~en '.....r ' ... rpn 'trlJd maaJcten onze

man""hIlPP<-1 een alln,..1 nn ,.ort>n ov..r z....r
olljl;ehJk ter ....m Dp kopJ.... ....aren bedekt
m"t khpp<-n .." I"""", rot ... n, ..u ""lfs oDder
gpwon.. o.... talldiglwden kan men den top
met ronder mO<>lteber ..iken Ik gang kiJken
nnar pike I""'lt .., door d..n Vijand Inll:ellOmen
&n I«'dlhClphneerde macht rou nlt.t er mt
zIJn gPJWlgd

&n ~dnt,,1 100Pltravpn_ ""hal17.~n" 'AlO-

al~ Ut' bOt:'rPIl Zfl noemf'u, waren d~r klap-
P"" g~' ormd, de e(On boven den ander, en
goed IDg~rlcht

1>.. t ...et>dp r"lhp wa. blJIDnder .terk. pn
UIt h..t Ilanta schAlIZen "leek het dUidelijk
dllt ze door ....n HIJ ~roote macht bellet ...a;
H ..t "'a, !l:pdurende d.. l>eotomung 1'80 dit
kOjJJ~t dat OllZe manschapp<-n bet m_t I.
den

1>.. bot-ren WIP,"!,.m ....lUge bommen, maar
ZIJ hadd"n hun " ..""hut doen terugtrekkpu
III den \ or~NI nacht, nadat die door onze
artilI .." .. tot "" IJgen was !(ebracht

Hpt I(ev"cht duurd .. _r dan Vier uur
Toeu d" Schot""he (,.rd~ de tweed.. """I he
be'tormd .., "p<-e1dc .,.,n hd hunner muzl",k-
korp' ....n IwdJ"
lend" poSItie etalon -diu cmfwyp vbgkquzfi

(lp "Ik kopJe lO em..n N'n paar doode en ster-
" .. ne!',.. boer ..n v,twontJ..n. maar ....roch...de ....
gewoncJ..n wprd"n door hen w"ggenompn

Op ht>t "e"t~ kop)" wprd pcn bot-r ID .... n
kmplpnde po'ltae g..,.onden, dood. J1lJ5t zoo-
als IIIJ ge,ehotE'n had

FA)n andl're mail, (hf' stt'nf>nd,. .. as, t'~r-
t ..ld.. IUlJ, d.t "'Jn n.lnm Schmidt tr8.. dnt
hiJ getrou ...d ...a". pn 'au llo.hof k...am onze
ambulance ~avt>n hf'nt bt~f-tea. (.'11 he ...e7.f'1
h..m nil.. mO)!:phJk.. bf'zol)l;lng TOtn ik lt
.I"li:vt·ld \'",Iwt 'ond ik dat !;ehoudt g~lor-
'till Was

EPn uant ..1 doode bot-ren lagen ID de
rondte

Adjudant ~'rycr, 'an d" Grenard"'",, ,.""r-
tlo een klNn klompje manschapp<-n Ban langs
de bNIdmg 'an ('('Il ,loot naar den nllt; van
de tweede posltlp HIJ wp,,1 opgemerkt, eU
""Il krll",.uur 'an t .. c" kopJ'" werd geopend
D,' adjudant w..,,1 doodl':"",hown
Onze m.ll'chappell bt'weZE'1l !!:rootplI moed

III het h.·I",." 'an hUllIle gewoude kam"r ...
<1.. 11

Tf'rwIJI dp I",r ..dellf' IIIf.nt ..n .. &n Oank.....
r, nd" 1,.......!(lUg Ulh ""rd, ,... rd pen ",hPrp
'uur op h"l1 ~\'Oj><'n<l ~;"n mHIl kl't't'jl; ZIJII
P" lTd O!H1t r hl'm doodl(,,"Chot<'l' en malOOr
~"Itoll, <lIP h..t hf',..·1 vo,·rd.. , klom nf Vl\D
zIJn paard, f'Jl JtHf tw" I aan dPll mAn OlD
zwh biJ 1.IJIl troep t .. ,o<'g..n. d". terugtrok

Ot' Il1.nsl..r. bereikt. Il het laager van den
\ IJ.md, til VpnlJ( Id~n alli·~ wat er Wa" De
nmmumt ... Iwt m'" III d.. lucht ><prlDlI..n en
dp i(e.....ren ...erden g..brok ..n Op hUil trtog
'"I1;"U y'IJ de b""ren hunne doodeu ..n gewon-
d.." Ilnar .-en klem hu," brengen

Een der bot-ren-dokw"" Bumaan genaamd
hracht glst"r"n ., oud Rplmont een bezoek:
"" ''1'Of'g om ....nljl; verhand-Imn ..n Men ..er-
t"ld" ht>m, dat hiJ zoov",,1 kon knJltpn at.
hl) ..prkoo<. m""r h..t .... rd bevonden dat hiJ
""" l( ..h",·le dokt" ... IlItrU"tlllg 1ftlde hebben
,oodat m..n tot de "ondu ...e k,.."m. dat de
"""r"l1 m....nd ..n dat hunne """Itie BOO.t ..rk
"'8', d.t ZIJ m..t \"<'rwachtten ....Dlge gewon-
den te hPhben

All ... te mn ...n UR.lnf'1I WIJ on.t ....ut VPf'rtlg
Iolpvllnjl:ellNI ZIJ .llllt,," <'<'n 1>11l!.",h"r H ..I.
"'nl>old genll&lDd, m, dw het beV" hJtd' O1' .. r
....n klem kommando m de ....,.,.te .tellln~
0.. gpvangpnen gaven hunn.. ont ..nedenhpld
te kf"no-en mpt hUnl1fl aanvOfI'rdpr" ID 't nJf"t

wntlpn Vali v..""t ..rklDlI;pn d.p bPloofd ...aren
0.. hopr ..n vertoond.. ...Pd..r d... ....trad ..r.

hJkh"ld diP PPU karaktrrtr ..k vnn hpn l' It;....
trord ..n (lp dn" grlrj1;pnhPden heoeh..n mj
de WItte ,lag. t"ITIJI het ""hiet"n doorgang
0"" vt>rh... .. ..rd door dpz.. omstandigbeld
vprmeem..rd D.. dood 'an t....... offiCieren
moot toeg ... chrevpn word"n aan d...... barbaar.
""b.. "IJ"" van oorlog ..oeren In d.. J....tste
st .. lhng ..olgd ..n ZI) dpz..lfde takhek, maar
onu manschappen glOl("O door met I'Chi..ten

Gt'uel'llal Jo'etherstonhaugll. de be....lh..bber
der neg .."de bnKadl', .... rd gP_and Kapt
Eall:e1' en lUitenant Bnn .. v.n de Sorthum.
bPrland ~'Ulllli..,.,. .... rd ..n gedood op 't t ........!e
kopJe LUit Slundell, VIln de Gl'Plladae""
stie( ga.t ..r..n avoud aan &I]IIr .. onOen '

De Orrn.rdl"u lUIm.." op d.. t .. et>de po!llhe
....n VrlJotaatoche Ylag, waal'llChlJllhjk VBn de
plaats .... ar de opperbP ..rlh ..bber .tond

&n untol paAftlt'n .... rd ..n J[en,m ..n, "n
tu.oche" de jte.....rt'll vond men Jaeh~ ..wer'Pn

Door hpt gebeele g"l't'Cht bewezeu 00 ....
manschappen ...... ....rbaZt'Dden .. oed ..n ZIJ
hebben ....np ;:root .. OYenrJDDlDg behaald

De ru....r Krugllt;- corr ... pondent vao de
.. Monung Po..t" .....rd 10 dt'D arm gewoad.
De ...j.nd gebruikt.. in zelre"" m.te dUID.

dum kugeJ,., ..ol onze dokt .. ,. hebbeR tmkHe ..r
nft wt on"., lI:eW'onden g"haaJd Er ZlJft lG
dokte"" ID oue _pitalea ~ goed IDjJMIcht.!jr,

-(,. oor den heer PJ. BorchmJs. ~
lIIIlP4nat. )

IOmUNEELE ZAKEN.

-VEERTIG BOER.l!lN DOOD &'0 GEWOND,

POSITIE HERNOME.'O.

-V1UJDAG, :u NOVEMB~. 1899

HONDES L'Il BTR.U.T
Thoaou B.k .... eD WiDem H M.rburgb,

.toDden be.ehWdigd k.._ laODdm. III d..
atrat.. zonder muilbandeo te bebbeD lateD
loopeD

De heer VanEijk 'l'HSCbeea YOUr de be-
~ CIie ondauJcIag PIeltt.

Abraham Adamae, t!t!D tJea)U1(l:e klMrting
~ dat de booden ID kwt.stie hem ~
U'OOd aaugoovaIieD fin ID &lJII hem en bande=~ lliJ _t lUOt aaa _ de

Door deo br VanEijk De hond die hem,
beet "'as MD ldei.ne "wlttetjt''' HIJ had Ite-
stapt to.n de ~ 'DaIU' hem Iw.mcn.
Eeu baas met .. 100 ru,. ........"'Jil OOgJItl"

~ de~ ::.::~~ lUlden .,u
Jan Hendrik Bligaau.t, lid VIll1 den ~

l'&Mi, nftiaarde dat tA>etl de .)OIIgen biJ CISa.
heer lfyburgh morbi] Irwam li"P"1 'I'ler boa-
den llJUU' ~ lli) waaide een bord In het
rood Nl gmg toen utten, ~ twee der
hcmdt'l1 h_ bo<teo De hoed ' ....n de.. b.,....
Myburgh beet den ,)OIlgeIl DIet HIJ had den
J~ gezegd biJ b"t politu, .tatiou Uit te
,.iDden aan ...... de boDdt.... behoorden, ............ap
de heer Myburgh gelijk .,.,.. .. windbuI" Ult.
k..-am en hem (getwge) vrneg .. aarom hij
...et zelf de &aII.k gmg ~_ HIJ (~
t~) aa toen met den JODgBIl mee P;~I

Dour den heer V.... Ei)k Hl) dacht n..t
....Jn pliclat Bobt", 1'Iln d" r:.a&k ~ nam ...n, daar
ZIJM kinderen ook ........ 11lllj1;'de strnltt li....
""n, ... wik .. honden hoogst gevaarlijk w~
r.... Twee honden hadden den JOng.... g~
het.>a ..n de d"rd .. wou hP.Jll ook pakk ..n ~u
de beer Dfi """,, de hooden .fk('('nleu lI'J
"'as mt "'Jn humeur dien morgeu HIJ """,t
1ft" de Ngeaaren d..r hondpn.."n-n HIJ
dacbt met. dat een fox t...",er " eeu
" ferocious" hond .."s

charles Chriotwl A de Y iJlli.n; gIIf II;clui.
gelLUl ID hoofdzaak ovt>1'eeI1kumeode met dat
VaJI dell ..-ongeu Itetutgt'

Pohtie-dienaar Fort..m verklaarde, dat da
JongeG bem de booden l'IUI de '-' My-
burgh en Ba.ker aaage......... bad :sleDIud
had hem gezegd den beer Myburgh te dag.
,.&&nien

H eadrik ..\ Lou... ZIIjI; d" 11;0000rt..rus, doch
Iron m..t ....paald uoggen of d.. JOlIh"ellgebe-
ten ...PnI

De magIStraat ..._ de zaak VlID de band •

-HET BOEREN·VERSLAG V.\N DE.'Il SLAG
V AN BELMOl\o'T.

NlDIeDa he~ baltDar,
JOEL HUGO

~~
Ea. "stlllUltr lis ee... ,.

. -
Pratena, :u Nov -{Reuter )-NJeu'll'1S III vla

Bloemfan.tetia Ont..-uageD, meld..nde dat ga....
teren een nv.r ge'l'1!Oht t~ Be!$ont plaats
vond De Bntacbe troepen ,...,Jtten slaags
met 2.000 lIIIIn van bet llI.oetnfoarem kom-
m&I1OO, die -rerplicbt .....I'9D ~ te t.rkk ....
van ""kere po8lu.... maar het ~ meldt
dat die later herDomen ....erden
op _11 ~ven oogeablik k..... eD. de En-

gellIChen. die good vochten, tot bUlDen ......
treden Zoo...er men "'l'<'t verloren de boe-
l'¥II1 yeertig dood"", ea ge ....ODden LAtere bl".
lIOnderbedeD word .... ""nracbt.

T••• opst .... n.
In de ContellljJorary Rt!t'UJIIJ van

November vindt men tW§9 loterelJ3ante
op3tellen over de Znitl-Afrikaansche
zaken, van twee versclullende 8tandpun.
ten geschreven. Het eene 18 van 81r
Cbarles Warren, die l.I. Zaterdalr Uit
L,>nden 18 vertrokken om dtlfll te komen
nemen Rao den oorlog In ZUld.Afrlka.
Hij geeft eetD hl8tonscb overzlCbt van de
op en af jlaIlnde polItIek van Eogeland In
ZUI~.Afrlka, en ellldigt met de verklarIDg
dat na den oorlog de Hollaodsche Afrl.
kaanders goed~ezl01e Britsche onderda.
neD .uUlen zijn, dooh daartoe acht hIJ
vooraf noodig .. dat ZI] een degelijke af-
raoz:ellng krIJgen." .. Hiervan kuunen
'" ij zeker lIJn; er zal tien maal meer
bitterheid ootstaau door het hangeu van
een Boer vQor hoo~verraad dan over'n
duizend ID den oorlog geeneuvelden."

Ht!t andere opstel IS vau dt! pen van
den heer Percl A. Molte'lo, waarin hij de
oor1:3ak van den oorlog bespreekt. Hij
toont daarlIl aan dat de politiek van den
heer Chamberlain met betrekkmg tot
ZUid-Afrika geheel en al veranderd 18
sedert Inr Alfred MllnE'r aangeBteld IS aid
hooge comm188ans. Hu haalt verBchll-
lende verklarlIlgen vao den heer Cb.am.
be ria III aan geuit 10 't J.lar 1~9tJ, toen hIJ
lord R08mt'ad nog als raadgever had.
Ongelukkig moest deze staatsman ZUil.
Afrika op een zeer kritiek oogen'JlIk ver.
laten, en wat sedert IS gebeurd IS alg3meen
bekend. De heel' 'Moltflno toont ook aan
hoe dat men bIjna dezelfde be8chuldl~1U.
gen tegen de koloDl' 0 III .Amerika bracht,
welke than8 tegen Je Afrikaanders wor.
den mgebracht Een pohtiek van geweld
'verd ID de laatste Jaren beoefend met het
gevolg dat ZUld·Afrika thans In eeo
bloedigen oorlog lt! gedompeld. Tlln
slotte haalt hIJ de woord ..n aan van Blr
Michael Hlcks·Beach .-Er was <'eu dlDg
'an meer belang dan manschappeo, van
meer helaog dan geld, van meer belaog
dan schepen al~ men met de zaken vau
een ){'Jk aid 't onze te doen had Ht!t was
dat de eer en 't goede trouwen het woord
Tau een EngE'liichrnan ongeschonden ge-
houden zullen worden Meo kon er
op rekenen, hoe groot onze macht ern lO.
viood ook waren, ons Rgk werd hechter
aaneengebonden door de eer eu het goede
trouw van Eogeland dan door eenlg It>ts
ander8" En dau voegt de heer .:\IoHeno
er bg .. Iodlen wd In de plaats ervan
gingen stellen, als een l:JaBUJ van Euge-
land's Rijk, het verbreken van COn'l'entles
omdat 'WIJ de macht ertoe hebben, en dil
macht van 't zwaard, dan IS het ondergaan
van dat RUk reeds begonnen." VERBERGING DER WARE FEITEN

... ! '('I " lntt:r
I\. r t> Or itualre \\'lUl.er

DE GEWONDEN TE ORASJEltIVIER

OranJen ...er. 2,') Nov - (ReuUIr ) - Met
de ge"OIlden gnat het goed E.m gt>w<>nde
boer, Wen m..u VI'OC!tK .. at hll nn de baJoaet
obarge dacht, IU1twoordde op ....rbaasdeu
toon u Allernaclatag. denk Jij ik bet daar.
voor geW'BCb"

DE ZUID--AFRIKAAN
VIIIUNIGD Mn

ONS LAND.

OrtUlJRn.....r, 26 Nov - (Reuter, - n..
nameG der boe""n-gt>tronden In het JJnt""he
hospltaa.l zIJn: -J 8a.roIa, 0 Jacolr.., M
Cronje, J Lombard, C &..teor. J ( l'!lII
Rea..btug, F.,..rie, 0 8 Foune, T Kie,..
hama, Sarel de Brum, s..non~, Lub ....,
Erasmu', FJ... , W van ZIJl, A 'Van WI~k,
A Shar, F Stnjdom, HBoth .. , LodflWIJk
!lOei, R Jm., J I> Scott. J ~I....... J
Hugo, D \'IVI""", T Vosloo •• T EraSIDus,
(ooedert overleden)

DE BOEREN-GEVANGE"\E"\ TE ORA"\JE
Rl\'lER

UI \'"~DAlr, 21\ NOV lS~)9.

,
Het yolrnde nemen "'IJ o\'er nit de f;,ho eeu

LondeDacb blad.gedateen! a NO'l'emM. '
Terwlil de dagen 'VOOrbilrollen, ...ordeo "'11

yoon .. n door de lelegruf I@entacbappen (W1er
Ielegrammen alle ~.aD door de banden.,.n <Jen
militairen censor) en door he& oorlopd.parie .AIJ" dM ~.
ment 1'&11 yerbalen 1'111 "groote BntlObe o'l'er 'MUDbeer,- Veroorloof DIll, een an.yelld ,e.
""Dninpn', bet 'I'ermeesteren 'I'an kaDDDDeaen ... 1 un bet licbt te brengen, dat op een OD18r
pout .. , en bet gebeellD de pan hakkeo ....n deD Weateijjke dorpeD heeft pl .. t. ae1'ODd.n.
'I'lland, die beet yenolgd te lun door de Oyer Daar WOODt een algemeeD ~t die eeD
W1anend. Bnleche c&yalene, IaDgzaam P1'OJgd groote OOlT8lpond8llUe yoeri. Docb 'I'"leden
na lange en on'l'erk1aarbllre tuaaohenpoo&en YaIl ... eek bl• .,en ODd@ncbeldeue door bem 1'81'
atalte, door lange Ijjalen, bijjkbaar aaleDuek, y&n wacble bneyeD alt HIJ deed onder_k en
dooden eD ge",oDden, met het nlenwa dat de 1'Oud dat niet mIDder dan t_ &&Il hem pedrel
genn,en wODDen DI.t genomen IUD door oaa, _rde bri ... en op bet poet.bnt.oor WINn 8Cbter
maar y&llona, en dat de po&ttiet &o<t scbitle gehonden en I_kt met een C HU "'08C
rend yero.,erd, dadelIJk ...eer 'I'erlaten 'Un. DaD nur de reden dur'faD ED Ir:r.eg tot ant .. oord
yolgt een &Dd.re tDlIIICbenpoollY.D ItlIM,.a d.n "thaf the letten haa beeD ceaaored," Dur er
mogen "'U ...eer yeraemen dat de eaniene, die l"Il "cenaonchap op bneYen In b.t dutrikt
den yeralagen 'I'lJIDd bebben "cr'I'01!rd, Protona ID d. pen 01 waar ook ...ae aangeIroIIdifd,
bebbeu bereikt naet.1a oye",lnn .. " maar al. .....oeg bIl' ...aarom en lOp "'Iem lut zoodaDige
Oyenronnenen, dat bet yerhaal "'n de dooden maal.rege WaB If"DOmea HIJ kreel geen be
en gewoodea yeel grooter I. dan Dlen eel'llt 'I'"lChgend ot dUldd,lk ant ...oord
dacbt, en dat Ona over"lnnend leger dankbaar H.jj IlDII' toen naar Kaapetad om bU de boofd
18In Btaat te zUn terug te trekken, 1[JIl dooden Irwartieren der r~geenOf le vernemen hoe de
en pwonden, 1110 ..oorraad .mmuulti~ ZiJD vor},;;IDde .teel ut Tot ."D 'fVbuillfl' bleek
uItrusling In de banden nil den VeraJaren ~l hem, dat nocb de thll8&llrier generaal (lot
'I'U&DdIcbtcrl.lend. WleDS c1eparte_t bet poat :&Otoor behoort)
Daarn. yolgde een andne touchenpooa en noeb de po.tmeeater I;"'aal leta Yin de ....

ptereD yernatlJcn we dat de hoereo le Glencoe _to MIJnheer, de dorpe poaWleeMer bad In de
blijkbaar een nog Illet genOOllld ""tal phDge- DlioefeDlUg YIIl\ IIfIn "'ieD geq,g, bUiten Illne
DeD nam De kolonne van Ifeneraal Meyer ..... .upeneuren, de comour Ioejreput op den
bet die bU Talana beuv~1 vemleb~ ..... , en die ou.gelnkkigel1 agent, en dien aUOO beo! .... t
nadat IU yeralagen, ...u ..erTolrd werd door onll.nef eD !lCbade &&Ill!edaan.
d.. hnzaren. In ...erkelukhei.i heóben de bOil De arent ... bJJgeyal, eon Bondaamblenaar, eB
I'\On oJllebonden te bestaan all eeD recament men lOU baaa& denken dat meDeer po.talea&er
daar de m_teD Inn gedood. p .. ood of te In zua oYVglOOIe loyallle1t Ilcb 'I'erbeeldd. daL
Pretona z!ln, ter ...IJl de "ye"Jagen" genenal een leder die met lallr eon ondlDl COI'IWpon-
Meyer dmk be.11l' 11 Ladysmltb te belegeren, dent nood ...endlg oyer niet. anders bD acbrll-
blgkbaar yol ""rlangen naar nog aulk een neder 'I'8D dan O'l'ef aamODrottm~eG tepa bare majel-
laac .Ia d.. ond,,"onden bn TaI&ria belnel telt Docb ook die theorie moet m.n 0Plnen,
HaaDdq .... s er eeD groote aIag bjj z.,y"mltb. W&Dneer men 1'erneemt dat cr onder de
"foor de eerste m.. l In dCHD oorlog ...erd de u jf8CenllOreerde" brle1'8D wareD, die ballen op
UltaJag Illet beecbre ..en al. ICbIU..~ maar de en ....loppea de oamialtenbare kenteek_n
als "onbuhaL". Het pubhek ...erd Dat~urlllk droegen YO&D.fkOl1ll'il te IUa ftD nlke bo".D
Mer ongerult. D.U'.U langsaam 'I'ergUDBlng alle Yerdenkiag 'I'crb....en peraonen all de beeren
had 'I'erkregeD OlD de waarbeid te bals mt eeD RoLert Croob eo Co, de beereD AH .... n en
oyennnnlog ..--de 111) den alt_Jag ftD een ge Co., de London & La.caahire r,", 1ll8aranee
Yecht gelijk op Spoedig begonnen de feiteIl l)ompen>, en •.
Dit le lekken OnA Imker .,Ieugel wal .... tIJe De &aak la (.11 geserd) bjjoill.)repen.n, 1ilUI-
&lgd, de kanoDnen waarmee EUge·... pend ...a gegeYen, en bet aa le bopen dat deze H niet
ge'I"aDgen, Dadat de err:elaop bol 'II'areD Iepall, lIlUJ' zoo met een _n]tl lI&I laten doopen.
en dat onse troepen teruggenllen •• reD Aan wlke cunellN bandelilllen beboort op be-
Ladyamlth Een -8Onte lOlt 1'&nong .... Uen eon einde te ...orden remaan. Er
hedenmorgen uItgegeveD. Eea gnoel YID 'I'er'" il ... .;t,;,rl;"r.;~~::.;:~;::;;inn dlea aard op IOlDmlp
hcbting sal neb ... n een leder _ter a:naken
dat bet pta! 100 klean la - 60 cloudeD en 240 Het p ..aI u reeds "IL .. 1u..Jaekend en die
p ...onden lfáar een ODgerust g... oel, tebaaeerd alleD SIen yulangend nIt naar de ~P.P- door
op Yr'Oegere ernrtogen .. I leder gemoed 'I'er- de I'flIO'nDIl' lAl ... orden pnolDen om t poblielul
outraat ... all men de cllfers 1et'lt Uet 11 buna yertroa ...en IDOOIposl.departement, ~t 100 bona
..lrer dat de l~t niet de pbeekl ltaal ongwcbokt te bewaren
..... rheld be ... t. Ala bet ...el het gemii! dan Ik ben, t!nz
bebben onu offiCieren llIcb oyergereven bn RECHT VOOR ALLEN
dozijHn en OnH manschappen bjj bonderdeu '
la dat de ...aarbeid·' Wij kunDen het niet
MllPn Wu pyen er de yoorlreur un bei niet
le gelooyen. Uit al deze 'I'enr_mnr en mlat
komt ,el001'8ll "'0 een fett daid.lpi t. Yoor.
achlla eD dat feil 11 de dapperbeid 'I'an o:aze
olIiOlereD eD 1DIIlaCb.ppeu Maar "'Il1"010 lIOa
bet &&Il bet publiek nlei ye1"OOrioofd...e18n
dadellJIr bei erple le ...eten' W.arom tocb
IOn de relaU. 'I'an deu legeeno, met ZDld
Afrika zoo .... 1 ID yred •• Ia IDoorlotr, 8i8D Ian,.
polibek na Yerberp:lg lf8..._t' De a1Dtptocbt
ontstond, leefde en ltierf ID daaalel'D" de ODder-
handelingen dl. un den oorloe 'I'oorat (JIlteD
siln, 100&1."'0 nllola0lCA_hand --a, Ol'er
ban gejaeeJe Jeoete Sebolllerlrt door yerber'11iof
1'&11 teilen, eu Da la dat prOC8l alte.bread tot
d. oor!opfellen Ala"'IJ'Weda achtuult p
dl'Vllfen ...ordeD laat ona dan bet erpte eten.
Geen EDfGcbman ia banc om het &Il eten.
Kaar ieder eepljjlr. Bnt la afkeenl YID d_
politiek die bet licbt dunrt

STADSNIEUWS. DE BOEREN GE'WOXDE.'Il VA..'l BEL110l\"T

\
Nogm.. r Brttsche troepen.
rE f"~ro\A:\DE het feltdat de be·

Tram ongelaklreD komeD in den laat.ten
tud YrU ..eelYDldlg YOOr Zondag namldclq bad
er .....ter et'n plaat. met noodlothl( Il""olg.
H.t blUkt dat .ekere beer J.oob Webber ID
Bar Lo .. ry Road een tnm 'II'i1debHtjj,eD die
llIob "oonbetroatr In d.lIcbtlDg 'I'aa Woodatock.
De overledene pakte bet band ... teel ".n d.
tnm beet ou liep eenage puseD med. toen hU
loahet en ..lak Yoor de t ...eede tremkar .... 1 De
wielen glOgen bem o..er bet mldd.n YaIl .Un
lIJf mei gnolg dat hU bU". onmtddellUk dood
"'1.11. De oy.r leden .... a, 56 laren ODd ea laa,
een ...edD...e rn kinderen DI.

dHPU ,.a U Erttsche zijde mete anders
I In erWInDIDgen aankondigen, waar de
" rIo.:' l>.'l.m le flartJJen elkaar ontmoeteo,
), h ru~lll, de kaoel ons dat de I.onden.

• hp! "lO een hoofdartikel zegt, dat
I , crkl' tier macht der RepuLheken
I I.'r'l hit \\ erd en daaroUl dringt ge.

I ) ru! l>lacl ten ~lerkste aau op het
ell I U \ III !JOl; een dl1lSIe troopen. Deze
cr. llDlog 18 moeilijk te ll)me:l met al de
"I! I men \ an onafgebroken Bntsche
(,er,," Illntogen.

D I rtt,cne strlJdlllacht thans In ZUid.
\tnb-Ie voluntlers,enz.medegt>rekond.
lJ le pi ti m aus ,-) I~I() man zIJn D,IQ zIJn

fr no, on.;eveer 21),ll()()man ondllr weg.
r 1 >Lh JrtngL de I ondenschl! TI/nes op
Id lenclen v 10 meer versterkingen. aan.

""lert onze longste uitgave hebben WIJ
b. rILU, ontvangen van twee gevechten
\ 'I I c I;ing het eene te Edtcou rt, ~ atal,
en hét antlere ten noorden van Belmont.
I le til I )rmatle omtrent belJe gebeurtem8-
"en IS ot1\olledlg en tegenstrudig - het
G It'k V,I'l Kaapstad wordt langzamer.

IHD I gew"on aan zulke ral'p01 ton en ver.
\\Jlbt ) IJna niets anJers meer

\ InI;3ande het gevecht te Estcourt
lll)"r Jat de geheeie Drltsche macht daar
I I DonJerdagmlddag nlttoog om een
"'U \ il te maken op een der Boeren.
l- Jtnmandos. De kolonne bleef den ge.
heelt'n n"cht UIt III een vreeseiIJken
- arm en m'l3kte \ rijtlagmorgen vroelleen
<iaO ,al op do voorhoede van de Boeren"
, elltog Die stelllog werd zonder oppo-
61(l~ lugtlUOmon. uocn dit gemakkelIJk
l>"haalde voord~el kwam de Drltsche
roepen duur te staao, Viant na een ver.
ledlgmg welke twee uur uuurd!' zagl'n
lJ Zich geooodzaakt met een \ erlles van
nugeveer jO dooden en gewonden terug
té vallen Een olllel!'r eu eeDlge msn.
nappen werden door de goeren ge van·

:en genomen
Ucl spoorweg die tusscheu El!tcollrt en

hl "J rl vIer station opgebroken W38. werd
kilJ teloue d r af~eloopeo week hersteld
eu tn~n verwachtte dat de trein· en telEr
..r~ ti dienst met het znlden weder ge.
,,/nJ tOU worden. E~n ander gerucht

le.:r Jat Je h!)6ren-macht die Estcourt
b"Jr~I.;Jt'. \\ eder noordwaarts II getrok-
k'D J 'ch terwlJI WIJ ·lIt schrijven IS Diets
J.Hr J[arrtlut deJlUltle{ bekeud.

Il r mu!'re gevecht, dat ten noorden
, I j"lwllot, vi ,IS van veel ern~tlger aarJ,

I < LlIJkt Uit bet getal gesneu velden en
_" lJ '[I latert!agUlorgen werd Je
k :Jne order I.rd "rETHC'E~ weder
-I.u •• m"t Je hepubltkelDen In de naho-
U"II \au ('Iaspan statie. het derde stallan
- I n lordt'n VIU u" UranJenvler lIet
.'" I \all D 'ntlerdagmorgfln had plaats

J I, III ·rókol ten ZUiden van Ileimont,
I jrt'rJ ....:morgen bevonl de kolonne

il JlJltrent I" !DIJlen meer nourdwaarts
I 1<- lion! ~Illl lot Iln II 'nJo.;neSL Kloof IS
• u , I J ko \,~ kt!' half '" Ilg waarm (, ras-

o '" ~~Ie.:en T~n zUluwesten van
I ;t, lun Iqt een Lug raudj3 of hoogte.
/, , dl, retlJs geLegd IB hel velJ daar v lak

Ijk zoJalsook blIjkt Uit den naam
D~ nepubltkelOen hadden

I J I JoILI, "cllter dte hen,eltJeB mge.
t 0 cl, Ir werJen ZlJ Zaterdag.

rOl "'ID.~\'.dlen. met Vielk gevolg IS
lt Jill lelijk lIet oJhCltlllltl rap.

L. 1 lt ..eu kommlndo der boeren
1-, h t ge'l'echt ZUid waarts trok

I r ,cn~ kJ!onue In den rng aan Le
II I \orlles aan de I3rtLsche ZIjde

) \ ~r IJ'k"lQ(1 I I, ge~neuvel-
1 .:' , )nJRll. \\ ,l3ron Ier een betrek-

1t:11~1 oJhcleren. vooral vao
\ In I retona worut gemelel dat

I', Jer It>pul>llkeIDen ID het ge-
r"o lt! d~n \ an Delmont was III

,leo I I ge" ond. De negentlen~.
~'\ "I-~ lie op het slag\ tlIl gevangen ge-
)"" r len zIJn \\aarschlJnllJk biJ die

Hdt ve rites dor Repn-
l" 1 III t gevecht ten ZUiden van

, I ,~ Olel bekend
? llMkel ljk, dit 10 de oJftclëele

ICo;.: lJ m~IJI ng "ordt gemaakt van
\ rl el"1t \.0 ue Guards. die In den
\ t'r I, n f\an,.;tlvalleo volgens het ofli-

DID blIJkt het ook, dolt
lC, r" waar moeten ':dleden hebbeo

" werJen teruggeslagen, en toch
J;" ! r t11cleple 0l'~oiaf slecht. meidlOg
;, • "lenvt'lcl en , ;:o\\ond.

, ntll! I,:z f>ntvlOgen wIJ een tele·
.:. I:J \ It, cl" !.nt.sche kolonos van EQ~hn,
"" I ~ "" rllsscnfln Belmont en Graspao
• 1 O""rlllt bliJkt dat lord 'IETHrE~
" ,n \ 'rder IB getrokkeu sedert
!, "ld~ lI",t tolgende gevecht als hIJ
'.rkr lekt lil waarschIJuh.Jk plaate
;1n I-,n I.'J llctm ngnest Kloof, waar de
\ pJ Jl kt'lnen een sterke pOSitie rlChlJnen
n.:" 'men te hebben. De paarden van
1" I rl ,en' kolonne waren zeer moede
Ud u" ~evecht en men aagt dat de IDge-
; pole paarJen veel meer op het v'!Jd te
Jieu uebben dan de lDlandlcbe.

.I£U •• UIT DE PAARL
VERHOOGDOG

De J~ heer GHrie Brink. A S ,~
alo kink ...... dA ' Afrietul BaAkulft Corpon.-
tJon" IIA&I' Graa.If·Rázw.t, ......,.laatat ~
hij op morgen a1'Ood deukt te Y"~M
Hoe....! het OM sflJt di_ )OI\gPO h-r Ult
OM IDldden te ~n knnnro WIJ BI..t BU,.
de", d.'11 hem met Zijne verboogmg geluk
te ...enscben.

GEMENGD NIEUWS. OraUJerIVler, 2(, Kov - (RflUte~.) - H..t
gaat goed met all .. g.....ond.>n 1)., bot-nm-
!1;I'vangen~n 11;"""'1 llnnhoudend huno!' dank-
baarheid te kennen voor d.. bethaDdffiop: bun
aaogeru.an F....u !.:""Hng"ue. J Era.smus,
-tien gasteren m hpt bo!!pltruW t.,.l g....oIge
\ Bn "'OUdell ID h..t gevecht te &bnont ver-
krPgen HIJ .... rd mrt ouhtaae eer ~
..en en 't ge .. on .. ...Juut w..rd door cu. High.
land Light lnfant ..ne gevuurd
F....n &Dde.... "'''K ..nvracht gC1"llngoDen kwam

gaeteren avond &aD.

FO~D8 VOOR TRAN8V AALBCHE EN
VRlJBTAATBCHE GEWONDEN. WEDU.
WEN EN WEEZEN. - De beer C. C. de
ViIIi.n .... egeaa gescmdheida redeaeD. bedankt
bebbeDde ala tb_DrIer 'MD dit 10Dda. il d.
beer D. de Villien ID "JD plaata aaug.teId.
Men geli81'll daarom all. bijdragen Dit de
bwtn..cfiatrikten te ~ "0 "I>e.n
heer D. de Vi11ien, t'o.tbaa '". Kaapstad."
DE beer H B. Beok~~, le Aru.kraal Idyer

leert dat bil bem 600 a1aabtbamela nit de halld
te koop zUn

DOOR don heer A. Welcb, 8t George atraat
Kaapetad, 'WQrdt Wn Ingeyoerde Jo'rlcaland bui
te koop geadverteerd.
l'u8llCllEN lIlalm.ulII'Y en de Hoop .UO door

D M. do TOit 7 kapaler bokken yerhNu ...ur
omtreDi hU IDeen ai ..ertoDtl8 r;anaa.7 da.t

DE afJ80hnpraad 'raU F1:U8rburg 'rfaagt In
een adl'ertenhe teade" Yonr eeD reparatie Un
d~n ...eg YIn Willaaton naar "'D ReeDenl
plaat.
GEEN ..,rlofl>rleyen zullen ~llllerelkt wordeD

om d" krUlflPyanll'81leD aao boord 'I'.n de
Pentlope ID 81mooabaal op morren (Woenlldag)
le he.oew.
DE stemmln, "oor de yerkuwng van leden

Yin 't brand nekte be.taur In de afdeehnl
N.malr ...alaód .. I blUk.1 een advertentie plaat.
bebben 4 Oee.
DE YeraooplDg YaIl pa&r.U1f en mu Ilezele

'I'oor gebr Han, IIDgekondlgd ..oor den :l9lten
lI&I blukena eeD .dyerientle tbananlet
YIDden.

DE OEWONm~S VAS BEL~fD"T
llAGISTRUT

np hrer W RPi ........ llf.. ezljl; op ....n 1-( ....

"OIidheid!"u-tJ". eli "'Jn plaat. IS lijdelijk
..ervang<>n door den h_r C'illier.., C (.' en
R M , van Graha.ms..ted

OP BEZOEK
Sir Pieter Faure 18 op .......,.,k aall cic Paarl

en AI ooruge da!ten alhier vl'rtOM"en

bn ILIDbnllLDoo-treln. met mp"r d.m lOO
oIIiClPren en ~8pp<-n, dl .. ZWaar ,::ewond
...erdeft lo b.ot ~ ..pcht te Belmollt " ..t.-tled..n
Doud..rdag, I' 7.olldajtmo~ te WIJllherg aan-
gekom"" Sloohts npr of VIjf d..r gPtFondPn
kond,," 7.ichze1V.... hel""ll, de 1ltld"lIen W8l'ftl
.Ueon zoo zwaar 1t"IIF'Ofld, dat ZIJ op dnagba-
ren moetM .. orden Ven"Of'rd .....n d..n t .....11
naar de "'811:"n aarmrd .. ..., aaar het hoo.pl-
ta&I te WIJn rg gebraeht .. erden V ..rochel-
d..ne d"r gewonden ZIJD oudrr eg van bet
~ ..Id g....torT ..n Onder h..n "" ]QlUona.. t
Bnrton. Van ","t t ..Pede batalJOll (4)ld<tr ..a.m
Guard. Rrt hoopltaal IS nu g.wouu voor
bet publ.iek

Dlb_phat,
23 NoY.I890

F..en VerpdWIDg &al worden pbondea IDd.
publieke ecbool albler op Vrlldal, 1 D... ~ d.
DaDliddap om ~ aar~ OlDeen Dien ... baltaur l.
lrieun 'I'oor d. 'I'olg8D4e twee JII'eII

Leden ...orden berinnerd lID art V ftD d.
buabondelj,ke ,.la ..NleDl&lld _I bet recb'
bebben om le ale_en 'I'oor dai zIJD.Dblcriptie
betll&ld la."

"S188TE IIiTSCIIE DYEIWIIIIII£I."

't Vervoer van krljg.g.vang.nen.
\ ,Ill verschillende kanten hebben wij

vernomeo. dat gewonde kriJgsgevangenen
die van Oranjerivier StatlOn werden
opgezonden, den weg "liegden In open
trucks zonder eenige beschuttlDg
tegen zon, weer en wind Oorlogi'
tIJd IB ~n vredestIJd, dit verstaat een
13der, en daarom verwacht men thanB
grooter oogenef en ongeregeldheid dan
gewoonlyk. M,lar waarom werden de
gewonde krlJgsgtl\8ngenen,lodlen t>r geen
p_aglers wagens voor handen waren _
hoewel dH heel onw3al"llchijnllJlLkl!nkt
want al ons roln.aterlaal I~ naar
het noorden gegaan beladen met
Impenale 'roepen niet 10 over.
dekte trucks geplaatst waarll1 meer
op hun gemak kon v.orden gelet
dan In open wagens? Iodlen lie
13rJtsche gewonden in dezelfde soort
open truckd vervof'rd werulln dan zoud.'ID
wu natuurlijk er e\-en hard tegen geplo-
testeerd hebLen.

WIJ kuonen het met gelooven dat ge-
wonde krijg.,gevangenen de geheeie
distantie van Oranjerivier station naar
r:a.lpstad In de warme maand ;o.oovElmber
werden vervoerll In O}en trucks.
I lt de I'darl hehben \\ lJ verno
men dat toon de krijgsgevangenen daar
voorl 'IJ glOgen, ze ID die opJ!ln trucks
\\ aren. Een cQrr ..spondent, <he over deze
Zdak schruft, zegt, dat hIJ gelooft dat de
gezagvoe~nde overhllid Diets vau deze
behandehng Ider gewonden heeft ge-
,veten, maar dat een BLraog ondeuoek
behoort IDgesteld te worden

DB 008TBLI )KE kab~1 la ...edcr "cntoorJ
dILmuI tnaschen ZaDlibar en Aden .• ood.t "De~
...eder een opbooplng ..an kabelgram men mag
yer ... cbten
CIEUITEUU en deblteur~ worden IU een

advertentie opaeroepen In yerbaod met de.l
~el nn willen D. F Kotzee, Bergnrier,
PlkeLberg afdeehn!!,
DE afdeehngeraad nn Cerel geeft In een

.dyerteotle ken DIS van de oplegglllg van een
belutlDg op da. noor ntbaar oDroerend algen
dom no I id. In het .£

Di: N.t.ILIIOOT nn d. week, de Du~',,,n
O.. tl., ...ordt Yroog hedenmorgen bier .,er .... cbl.
De uitgaande hooL de Hoor, .al morgen namld
dag vertrelikeD 100 er geen .,erblDderang komt.

DOOI hot departament ....n publieke ...erken
...orden ID een adyertenhe tenden gcvrugd
yoor b.t oFricbleo Y.n het eel'llte ~edcelte Y.n
hilL manoe blOloJlllcbe .Ialaou te Mt J.me.
Kalkbaai I

h de ~Iadsaul te lIlalmeabory zalll1uDdag
4 December eeD publieke .,ergadenng gebouden
",ordeu, ten emde ond""teuDlng te erlangen
yoor de Good Hepe Society voor bnlp .. u
sleken en ge"ODdeo -.7:••AD"

DE Jaarlukaobe tentoonstelhog nn bet .. eate
Ink proYlnole landbouw genootaobap aangekon
cbgd tegen Douderdajz en Vrudag 2.! en 23 Febr
!!JO() te Rosebauk, iIt bluken! een kennlage ..,Dg
nn bet geooobchap onder de adyertenUes Ult.
gNteld

DEN 12Jeo December 1&1er naar ID een ad
"ertentle .. ordt meeged.eld, 10 de Uofaul te
Ineeka een ..erg.dermg ...ordell gehouden un
stemgererIlligden, "oor het kIezen van een .Dd I
teor In plut. YIn "uien den beer 0 H Yan
Breda
DE ontkennlllg 'I'an ZiJne ..xcell,lntle den

gouyerneur In lake beL onderbond met deo beer
J.mes Molteno, gepubhceerd IUde Dad'l OIrO
."clr., .erscbuo! IU d.. bUlDeolandllChe bladen
all eeD gonvernementa ad, orteoLlo oDd"r een
"op lut" dor magistraten.

TI\I:E P~RLI:!oIE~TSr[DI!lII-Debeeren H ".n
Heerden, yan Tarkalt.d, en D J A vau ZIII
"'n Clan ...i1ham, beYlDdeD Zicb thana m de ltad;
eeraLgenoemde II gekomen lo yerblnd met den
toestand yan onl laad, en de audero beeft een
auk oyer crond ID bet hooggeréc:btabof

Ah r het 00' op de D&DlI,tund. Ke"t en
NleDWJaars ... cantleda.gen, .. ardL onder de ad
YerteDlies door den algemeenen beatuunfer ....n
de gouvernement.a .poor .. egen ken",. Iregeyen
VlD de v.rmmderde larleyeD waartegen daD
e:a;CDrlle eD ramlfJekaartJeJI woidt.Q uitgegeven.

DE 'I'ool'llllllmste Uil d. trelD1'8r&nderuaaeD
die met I Decembu begmnen op de !tID naar
Wunborl, Kalkbaai en Simo .... t.d, ...orden In
een ed ..ertentle in dl~ namlDef .. ngegeyen door
den algemeenen beatuurdep Yan de goaYerne
ments .poonregeD Er .Un 8ODlm18e treloeD
opgebeyea en andere bngeYoegd, en "D Yer-
acbeld.ne IlJn de tUdltippen YaIl yertrek en
aanlroma' g.... ij.igd

HEr \"OLGEKDB,dat Aker "DIeu ...... 1&1,un
..oor de ID_ten ODler leien, Yenobunt ID de
T.me, qt Nulal -Het 'ICbuut d.t oDJarageeen
rapport ID d.. kaapetud ....rspreid werd dat men
de llolllSlldtlabe kerk In de IDcbt SODlaten 'I'he
gen met dynamiet. Vergeefaob ooder_k ...erd
plaan aanpande de oonprong yan bet p_
rucbt. BU ge1epabeld YaIl he' Nachtmaal
'If. de kerk mur .... ai ... vald. en .... nneer er
teD dear krukt. waa iedereen gereed om op le
.prlDpn, en men keek ang.tig rond. Toen de
predlkaDt am.n Hide k ...tII1l er .. '!Ie lacbt "'D
.. rlicbtln, Dit meDlp bon~' la dan ook
II!tIIl kleuuab Jld om op IDlke b80te kolen te
'Itten.

Reed. erkend £8,416 4 7
Kaapataciacb.D Bondatalr per C·
&hulta Tbeuurl.r.7de contrl-
batie .. 10 II) 0

Ricbmoad, per J F Botba 3<~. 14 'I
Goadinl )Jer d. J A Malherhe 70 10 II
SI.yD1b1lrl, per d,. W Boabotf 16 10 0
Graboa ..., per S Malan lO 7 ~
Van Rhynedorp, per E Rood " 70 0 ij
Durbenyi1~ per D ~ Malan,
3de coOtribaN . . :.!~ 12 0Tarkutad, Afribaader Bood,
per C. H. Venter 46.3 6 lj

K&lmeabury, D R. . [) 0 II
do. J T [)reyer I 0 ij

BraluiYler, Maraiaba"" A fnbau
der Bood, per D. F Marai. .. 12 lj :t

Een w.arschuwlng.
Het KolooIale po~twezen staat nog 00.

als gewooollJk onder het beheer van den
theBauril'r·generaaJ, en g8f'n ceusorschap
over bneven wordt door de mlhtalrt!
o"'erheld daarop toegepll8t. De telelV1lm.
men alleen titaan onder de mdllalre
censors.

Maar toch vernemen WIJ Uit verdchll.
lende dlstrlktl}n dat o::Jgenogeldheden
plaatll VI:lden met hneven, en daarom
\\ enschen WIJ all~n te waarschu wen voor-
zichtig te zIJn 10 het schrIJ ven van briefen
0\ er zaken van. prl vaten aard. HQ voor.
beeld al, een jonkman aau lt:lJu beminde
wenscht te schrijven wat hIJ onder gee ne
omstandigheden gelezen wd hebben, be-
hal ve door de oogen waarvoor zune
regelen bedoeld zijo, dan moet hIJ voor-
Zichtig zIJn. De ot>geregeldheden waar-
van wij ge\\aagden, zijn onder de aandacht
van den heer l\Iernman gebracht en wor-
den nauwkeung onderzocht.

Men leze ook den bnef van een corres·
pondent over deze zaak.

TrunuJ II \.~ ~"'" ' ..m.n 'IUR ,.:Ms.

Spoorwegv.rvoer.
ElJn vergelIJking van de opbrenl(8t van

de spoorwegen voor de week eindigende
2ï :s'ovember, voor de afgeloopeu drie
Jaren 18 van veel beteekenl8. De totale
Opbrenll!!t voor die week was In

1.'l'l7 " £~8,it~
lS'I", b7,4!i1
1,,9 I 4'1,3;';'

Men ZieL dus dat de vermin·
derIDg el li: jaar per week om·
trent £2Q,IlI}I' was. Maar de op·
brengst vau de dgeloopen Wiek werd bUI •
tengewoon opgehol1:len doop het veryoe-
ren van krij~8materlaal en troep'\n op de
westelijke lIJn. Hier lijn dil aliter, voor
de laatete t \\ ea jaren.

STELLE!lBOI!CD- Een correapondent meldt
1'aIl daar dat er 'I'e1e paarden ID bet daatnkt
"Ord.D oPlekocbt door d. Imperiale ntgMnn,.
Een untal "rtI"IUltren .un l"D Stelleuboecb
yertrokken, doob er '11'_ aleebta twee Afrl-
~der II&lPeoend.-eD die 'I''lJwllligen kannen
aoed '''DIll' wordea. De predikant 1'aIl de
Ilbjjnacbere-nk beefl &IJn paard ook 'I'er-
kocht. AU. dq.eB ordt.bldDar aehoadeo .n
de bjjeeDkornalel.l orden dnalE DelOCb'. Er
1fIIII Q."''' eeD oaceiaJI in '~-4!feiad nu
het elMp, doordat t",. karrea t.. n elkaar
lief*I in lae& doilk.,. Beataai er d.a"eea .,
cid .ne róbaipD Da 81111 bePUIden trid Die' door
de .&raten -.- rjjdeD laDder eeD licbt ~ Waar
..... d. aechincht? ». nlpeD 1'iuI11 dit
jaar HW .,. ft JU doea .,..1 k'IfUCL-GVrr,

z7 ~ Oft.ber 189'J

.t:9,41J 3 •
D DE VILLIERS,

Theaarier.

1:\98 I S9q.
WestelIJk £20,?87 £.16,019
1IldJelland.sch 28,5n 7"H.\
OostelQk • lli,.'i6ï ~,~,.,\

Aan 't vervoer van tienduizenden van
Britscha troepen naar de OninjeriYler en
.... n duaenden ronnen kOJreI. en voed8el
al ~hter .paadi, eeD elD1e komen.

D~ HOSPITA.AL-TREIN

OranJenner, 24 SOY - {Reuter \ _ De
hospltaal-trelD b.. liatere.naYOlld aIWeI

1



II. "'l'1li I..,t Ctlcllll ...... ,......

Omtrent bet gebeurde iD bet PreabyteriaaD-
IlChe concilie dit jaar gehouden te Washington,
. Amerika ontleeeen ...ij in aaJU!wtulg methet r..Ja ~.~~:teegedeelde, het \'Olgende
aan .. The W . . ton Poot," n~pena h~ ~
cident dat daar voorviel, namelijk : het mm.
nen van ZIJD ont.lag door den. dgevua.rdigde
uit .1ohruuu"bu r_g, eerw. MeInng, tengeTolge
van de Ilebruikte woorden bIj de bespre~
VAlI do ~oorg""telde resolutie om zich wt te
.pr..ksn 1."",' gunste van arhit~e tuaache_n
Groot-Bntu..nJ~ ell Transvaal. De resolutie
werd voorg estcld door eerw. CyTm Cort.

De kwes t ie "'{'ld gi3ter8ll tot een acute
cruis >tebracht , aldus lezen wij iD bet ..~lag
VBO de ~~ooemd" couraot, door de lndi8llJJlg
r-an reo brief van deo eer w. P. G. J. Mrunng,
van .Johann es burg, voorle~I~:e. zijn ontslag
en terujrt ,,'kkiog van .de .. ue, Eenigen
tijd scheen het of hij ZlJO .. oornemen £~u
urt voeree , maar dezo uit.lag ....erd gelukkijz;
verml'den door Je voorstelling van een reso-
Juti e , di .. oonigaains werd beschouwd in bet
Licht van een couceseie, "-aarvu..n de 8trekkl~

WIL' dat de alliantie hoopte dat Groot - Brit-
tADj,' en de Truusvaal de moeilijkheden vreed-
zaam zouden r~p.lel1.

T oeo ds. Corr deo vongen Dinsdag zijn
resolutie voorstelde, werd practisch gerraagd
dat lij 7.OU ~.an nnar het comité "an beztg-
h.. id, dat ,hLD ,ers.l,,~ kon ge..en. D1t. ~n
oen ,:pmakkplijke oplossinz van ?e ~,:",iliJk-
heid zijn K~I ...eest , Jaar het concilie t ijd zou
hebben lóefllld de zaak t .. overwegen en kal-
mer te boschouwen. Deze loop van zaken
werd verrunderd door ,le hefti.re taal van som-
m.4z:en van de af ;:et"aardigden'"' die te kennen
~avpn dat lij h~t laakhare ..oorstel dan en
.laAT wilden dooden.
Het is waar dat de Hritsch« llf~evaardigden

me zich rrH·t"llli.!den voor den aanval, niet
hE'hi~er m hun afkt·nrin.g w!\.rp..n dan sommige
dor A.w.·rikann ....(.:lw afr,:t'va.ard4tdPD.

"Rr'W d-. .John<..toll.' van Londen, Canada,
nam hpt st andpunt in dat hij de resolut ie
orul(,,....,t.'unrif·. zpt.:,gc..nde dat als het begi~1
!,old voor het ah •• rad". dat het dan ook !(old
voor h ..-r coucret e . Er wa. .. l'ljlCIUJJk nItc'ts om
zoove-el dr u k t s- D'-I-r t e maken. De tegen-
'OLllld,-r. vuu ,L·n muatrq:el zeiden. dat zij
pr bezwaar rt~t'n hadde-n op ~~ond da,t be:t
lt Le....--1n.'>('·1 1Il,i)('rJp Van bsmoeiimr met ,poh.
t ieke z...akl'll, cn z.ij wen-ehten zich "IJ te
houclou LUI zulk 1'1:'>.0 inmonzing . Het was
zeker nie-t meor d'LO .. LLir" om te veronder-
s t ellen dat h un honl-!" besl u it ~f'tqt{'rkt werd
door hot f"'lt, dat tit' polit ieke kwE'stio pen
Yf"rwlJt ueva t te a.ui Je oorlogvzuchtige hou-
dinz van hun I·igt.~u la.nd. ~Iet andere woor-
den, d.rt her pat nor ieme ee-n zeer zwaarwe-
p.:f-'ndt· o\'f>nn'\_::in..: W~L.';, t ou ~inde J.€'Zt", resolu-
t lt> af t (I wr-ndou

D,' zaak I-I",·f .drlu-, han~ende tot heden.
den t ijd tilt wannee-r zij was nangest eld ", De
nt...of'rlaa.j..', h, ~f·WP.! me t 6,!'f' .. loten st omrmnz ,
wae ze-ke'r . cn h, ..t .. ('hl·Bn ai rif' geheeie. zaak
f"t"n ru ..t I..! ua nziou hLl-d l!Pk.regen

:\la.ar ti... a lha n rie had ft.\ doen met di€l
VTPf>rnr!(' f.rcr o r dit' Uil d€' Hrit sche "t.aahli~
d-n In d., war l.ronzr . flin di' ~('hf'>ele wpreld
\'~rha.a ...t (1...· nlPt-!()t>\!l>vpn(lt~ vustberadenbeid
van cl.'n \O(H'f Eeu ul t irnat urn f>\"pn vast als
dat tut..!~'L:(',·pn a.i n Chxmberlain door den
.!ItrOf"Vl·n {)om P:wi, Wt·rd Uêt·r;.!;t"worpen door
ds. 'f"irlJl:.!, vn n .Iohanuesburu Hij zond
zijn ht,.bn~il1": III mn ln-t ()(I:.! op den loop
dien dt' I..a kon hadd.'11 .reuomen. en trok zich
van dIl Vt'rdl'rd ver rir-h t Inf!,f' u v.in 't concilie
tt-'f!l<!

~:r !.iJIl \"!'r"dll"d"TH' rh," mr-t. d.". Mt"irin~
...VIT\ p'l t hi--v-rr-n iJJ !.ijn ;,;t.andhoudton t e-r wille
v"an dl' "I":t-'Il;~lrd,i.!:p po·nt,!, waarin hij (l,f>-

ptaat ...t l.. nt' pr\..~tikal1t In Tran";Y:.lal i~ mf'f'r
d.JlI ,'(>11 _'i'~'OTl" jln·\·kf>r ZIjn pO~l\tif" is 1.on~

d,'r Wt .. 'r'_:a In OIlU' t"l..':onwoqrdillf'l ~eestf'lijk-
hl'ld. Hij 14. d., ..adt·r "an zijn ,"olk. f'f'n heor-
dPT '''oor 7.1JIl kudd.... Zijn ~.~mf\€uten luist4"rt
n.tar tl"1Il :d~ r""'n h!(,.-<!'t"prw:lnt, en hij is Jp
w",r ... "orm"r ',tn dr' op>£ln!,fir'.... mf:·ning

E"rw B()-;;ffi.Ul, ,'an PTotona. io; r('o(~rl..'" n3Af
hul., gt'i,!'littl. • HIJ wl'rd daa.rhf,,:·n :.:,'rl)4"pen
d()()r Pt'n kab.'L.:rHru van lijnt" rt~f'f'rjn~. n~
\1"'lrJn..! ~"(lrdr. "ok hf'n()n(li~rl. I'll pr W'orot
hiJ h.'1n (lP a..Hl:"> ... lrr·,n~f·n Z()(1 ~pot·di~ mO~!'f.lijk
t.' k ("'11 "It Jht toniJf hIJ(' 'n o!T\)ot 1l.anrl:~l Il""

Ct"t.·.t.·[ )kh"i1j llr'.:mT III tlp t..a.k('fl \';Ul rit- klt:"in('
rq)ljl,ljt'k
nf' ~·,'\·(w!t'rl .. "illl d;;" 'L·innl! W',lrt'll ~~

kw,·t. .....t -dHor dl h:tarki,J\"'nd(l ~",'wt'rinl! ";LIl tit"
/oIJd,. ~·.In ,I., Hrll ..r),,· afo£l"\';U\rrli:,!fh'n, dat .If'
7.;lak Illd k"l1 l)j,...dlOlIwd worrlptl :d", (....,.nkw,~
titI vuor ,trl'llr:l'::I', daar hpt ~..!,whil liep tu.,-
-"ebt·tl ,··..u Il:itl.· ('n (...~n ;dhnnk.·lijk land, W;t...'lT-

m'·'r II) ",u.,.('r'·lTlltf']r hall. pn niE"t tu,,~ht-D
t."f ...• "'ull\'t'r"IUI:' martltt'n,

lht w:\t' Tla!1!lirliJk. ('I'''D h.u.1...;.ti~+.,. ()prnprkin~.
rti" ",·,·1 m,'.'r ...1 !l,h\..~ \"t-"rt·j"ichtp (lan ..r voor
r~I.~.J k,)t! W'nrdpfI. \l'i\nnN~r it,m:tnd in {">CD.

warm,' IIt~trIJ{!Jn!..!. hp!rllkken i~. D..:. '(eirin~
H)4"·ldf' "ich d.lardo(H I,('htpr 1,f'tI£'f'dijJo. pvpn-
aL"I door \'I'T'-f'hlll,>IIIIt, rtndpr~ Jin~PIl dip t~r-
....'!frl.'r tijd "ezo'gd waren. Hij I'(,.,ldo dat hij
dt" ' ....r '",lIl lijn l:l.od had np t.p houdt'n (>n hij
\ (,I:.!rl," .lIJn wip.t ..' om J:1t tt"'tloen.

Cbl"ff'll "P d,~ ,,(·ht,'nd z.itting:, Jlllf r1~ ~rpi-
no'-l zijn hrl.,f "tan (Jm ...h~ &;In hrot ('Omit~ van
b(vLi~ltt-'j,1 p,. '''''IUL':P FLankondlgln~ van de
z.\.a.k <ktn hpt ('(mc-ila· U";l .... dt' 'erkLW"i.n~, dat
pr ,.....·u Ilrkt' _a.n ,1... '(HinD;;; W;.L<iIontvan:.!en,
....n dat d ... Inhond np dat (){)2;Anhli.k niet kon
""rdp!! \",k.·nd ~em""kt De hellt V<Ln dp af-
gpvl\ardn:,lt'D wi ..t ni('t ""(llk ~n groot h{\lan~
(·r a.an dit· ,·;,n\"oudi:.,:e a;!nkonrl.l~nlZ: "'''.'lt zat,
maar :If' I~>(h'n Vali hpt ("Oml!~, e-n 'rooral de
....oorzit~r. rL.... Hnh"rt P Kl'rT, k(·ken lRer

ern ...ti~
Yoor h,,~ ()()'o!dlhLk Wi\~ hpt onmo~pl!jk iet..~

va"n df' 7.aak T,' '·I'rll.mt'n, daar '\"1. ,rejrin~
7.-Jeh uit Je kprk rad "'rwijrlprrl f'n niet Opge-
~poord kon Wf)rf~t'u Gr'''''pJe .. ;~fg('~<larrliSO!den
kon meJ! toP "a.mdl !.ipn ht·r;,ad~la.p:f'!Il. maar de
he-1ft ,an dl' hr0MPrf'1l wi.;t ni ...-t 't onderwerp
van h!1n i..:'''--Olpr,·k

H~·~ :--1,t \':In .jt~ z.a~\k kwam 's na.midrL~
A~t rOlltli~ "idI hp:.o.i:.:,h(·id wa..~ ..nn g~,'l..il.."d
rl~. ~(('Inn.:.! ft" \Indj-.n, PIn f-en vool""tel wf-"rd
~NiR:1n d.l" df'O ;ot njd h(,"!N:'httfO Onmid-
rlp}Jjk na doP hf~"'mdl..:in.l!:' \"'a.n de ~()~l ...di€n,'1t-
C')I"fpnmr: q·'nd di' yoorzlttpr '"an het he7.lC::-

h('I<i .. COllljtP. ,J ... Kf"IT, (lp. en 7.R1i ft'lt hIj N'D

T~H;nlutlf' :1:lTl h.,~ tt\D('ilie hael \"oor te "Itell~n.
Hij Zf~1 ,bt hl} hr>t niPt d"",'d in zijn ()ffici~eleo
h(}f'o(Ltnigt-H,jd :1}" nH'lrzHtpT. ID:\3.r dat hij b£'t
dP-t-.1 r.l-.l ,-,"'n Ind]'ndu~1 lid ~{\n he-t, con..gT~.
Hij la.;: 100'TI de \'(,II!t'ud(~ r.'~olutip. voor'

.. Ht· .. lot,'n door lw! 7.e..p.nd(.~ :dt!Amf'o.~nf' COD-

C'difl '",III dt .....r,."TP(omlfl.PTdp Kprk O'V~r dp !l9-

hPf,lf' "·prHhl. ,!)h~f~n,jl' hf't PTI',llvt,.nna.n,,;,(·h ...
..t(,j ..f'1, d .. t hl·t f'On('ilip. JT\(lt ht:o.t" ()()~ op de
~:,aa:l,lt' trf'url":'~ rr. ...i~ t,11.....:rh~·n Groot-Brit-
tanJf' pn TTltn.;;~:)al. dl:' 11fH.)JJ lilutrllkt en bifit
dat ('{'Il ,·rYe<Iz.llmfl nplo'-"'ln~ ....an d. tf'l".!pn-
w.)()rdicr 010t'lllikht,d~'n rna.g wordt- ....n hf>h~lk-t,,"

Z.)q ..;t.il v""c:. Of' t!phf>plf' 7":La.k nw ,lfOn hrief
\'":lO d,"'i. \1"'Hing ~ph()uJt'n. Uat .-..en of twc('
nfg'f'Vil"T'flijldf'n ontlf"kpIH! mut d.:- (f>(!('onen ....an
d~ Tt.~(lllit if> npqtondf"n om te prt)t&;t(,f'~n te-
~eo.n rhf'lll sf :lp ~P'nomt'n np dit oo££'nhlik.

Dr K"rr wi t""n, dat hlj b~t noodijz achtte
dat Jl' rt'~nlutit" wf\Tff l\nn..!:f'DOmen. Hij T..ei
zf'li dat !tIr prnstii1t' reo<lf'nen ,00r waren. Dlaar
dat hij '''' nu niet kon bekend maken, doch
i!tt <m. ,IU"fl [,Ij J~ ",'rst ..olg,'nd~ Il:"l<'\(enhe.d
dif' Tol( h :\."\ll hood. -

DIt ,tdd., ~Ile OppoSlt.e el' " ....._~t.ie ...N'd
ILln..zpnOftlf'11

Heot r'nn(') Ii\., l."P' A'~......Jt. nIn v~rlichtin2.,
An tp nlld.l... • ltl rip inon.k"'E'kkpnd" .tilt"
di.) "t'rof'g dt' ....oorzitt.'r fir·n f'»f"TW.
p'IL.;lpl\l\.l ('a"·'n, d·"'n \l\cl ..f \~an de allian-
t.ie." 1.oonb hij ..;omtljd'l wOTdt genoemd. om
in hpt "pl~i Vpor te )laan

Toeu 0" \><>j.arde ~e""telijkp naar "0"""
kwam PO in f">e'n nl rig£> maar t nllf'nde st~m
den ..\Imllchtig~ ~ om dpn vrP<l~ te b....
Wi\J't-"n nnd,~r nllf" men!IIChf'D. 'rO>E."ld,~n de allle-
va&rdi~dt"n dat er mN~r dan gewone ~pa!t-
~g' l\..'Ul ..lA~lN'ht m~t WONen. en zij ~lll'en
.......rklank aAn 't 'HO<'l V:\Jl de bed .. mpt ""n
inn.iu; ".Arnon."

Hf't Wil .." ('.('on 7N'r dramati~h en ~eput e:in~
df1 t'an 't inC'idt'nt

:\1"11 7.~~ dat ,t. :\IeiriUj( zioh zeer vol-
daan ht-l!oC)nd~. on'r .It' tt)OCt"fS""W \""0 de f'eIIJ()-

lUll+' f'n 7..~fq dOl di .. ('u..~ ...ie O~t~r dt>r al~em8E'118

)t.rhitTll.CP T.al fin ~eheel de wond niet, weer
o?,\nCll.

F~ OUD GELOOF. - De ouda ge1oof-
d_ dat rheumat.iek het wwrk .... van _
dui ..el iD den m.l18Ch, Ied_ die eeD _
..al bad ~IUI beapjieJat, van 0Il~
rheumatiek, ""I 91' mee iutemmea, dat de
kwaal duiv.l~h gen~ is 0111 dit geloot te
~erkJAJ'en. n..t ia nooit beweerd dat cham-
berlain'. Pijn Balsem de demooeD _ ai~
"8"""11, maar h..t ra.! rheumatiek gen_, llII
banderden dragen getni~ 1'&11 de .._,...
heid 1'&11 dsz8 """klaring. EéD lWI..eDdiJag
verl.icbt de pijn en de .neIle ..... lichting die
het te"Mg brengt il alleen meermalea Ha

, . waard, Te !roop hij an. wiUm...-
~. Pete- _ 00., ~ 1IfIIl---
~.)

De Beroemde
lm8l'ItuDscbe

Baking
Powder

Voor hat bakk ..n van hat fijn.1.!! brood
koek, potIertjee, puddings. an!

Maakt het voedsel zeer licht, smakelijk
an gezond.

Besta in rijzings-mcht, an de eenige
poeder voor 't bakken, dia .n8aDgetutdoor
1'.chtav6randeriug blijft. Blijft ..erseh en
behoudt volle kracht totdat het gebruikt
wordt.

Da Royal Baking Powder van wereld-
W\jden roam wordt enkel door de Ror.al
Bakinz Pow ier MaatlChapp;;j van Amerika
.:emaakt. Lei sorgvuldig op '8 maken
naam op den omslag. om de substitutiE'
van nag ..maakte goederea te verhoeden

Royal Baking POlder laatsch, I

New York, Vereenigde St., J.merib.

Groote Uitstalling
VAN

GOEDEREN van 't Nieuwe
Seizoen.

VERRASSEN DE WAARDE.

MORRISON & Co.,
zijn zoo n,j Lun klanten van buiten
mee te oef'l"n dat er voor een waarde
van £10,000 is aangekomen aan
Nieuwe Goederen .

De Damps zullen geld besparen
dool' monsters aan' te vragen of
persoon l ijk een hezo ..k te brengen
wanneer zij ill Kaapstad zijn, ten
einde ze te ouderzoeken en de
pl'i jZf'U te Yf'1'!!el i iken De ,,:olgende
Artikt'b moeten worden gezien door
iedere ~oed,l dame die goede
waarue verJuugt tegen de laagste
prIJ !.On.

NieuwePique 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-blouses
Nieuwe Corsetten, Nieuwe Hand-
schoenen. ~ ."" we O",ltlrkletlren. Nieu w
Zij,len RokktlD, ~i~nwe Plooi. kragen,
Dasst!u. Bow;. Kraagj"s. Chitfou8, Kanten,
f1(Jrd...l~, SnnRha les, :\[nrsjurkf'n, Vuor.
cbot"n. HibR. Zijden Zakdoeken, enz.

~ it'U WH D(I"~1I·8totrell, Nieu we Blouse
Musllne, ~itluw Bedrukt Katoen,
Sitluwe f1ebor.Iuurde .lapounen, Nieuwe
GelVa~ech, Il Zij,le. Sifluwe Loop Zephyrs,
Nieuwe Dames Hoeden, Sieuwe Zon-
hoeden en Mutsen, ('Inz.,enz .. enz.

MORRISON & CO.,
kUIl nen bt'"list verzekeren dat geen
ander Huis in de Plein-straat zulk
een groote en goedkoope uitstalling
geeft van pas aangekomen nieuwig-
heden, Wij Lebben bijna ieder ding
in voorraad dat door een dame
v('rlangu wordt. Er zijn duizenden
artikelen in voorraad oie niet gead-
verteeru kunnen worden. Wet's zoo
goed te vragen wat Il verlangt, en
er kunt el' verzekerd van zijn, het
te krijgen van

MORRISON &GO
PLEIN -~TRAAT, KAAPSTAD,

VERLOREN
( )P Zaterdag den 18den dezer,

van de G\Juverments Plaat!!
" Remount," ~ Vale Merrie Ezels,
de een pen weilJig donkerder dan
de ande!'t', omtrent .'1 jaren oud en
omln'llt 1:\ handen ~ hoog. Beiden
beslag-en en waren aan elkander ge-
koppt'ld. Licht vale klein letsel op
klauw aan linker vocJ!'·been ; dOD-

ker-yale klem wit mprk tusschen
knie l'D fatlock ; beiden tickets aan
halter, meL naam C. A. de Villiers,
Paarl. lIeeren ~chntmeesLers en
andere bij wien gezegde Ezels mogen
aankomen, gelil've dadelijk kennis
te geven aan de heeren C. A. DE

VIl.LIERS & Co., Dwars in den Weg,
Paarl, door wien alle billijke on-
kosten zullen worden betaald,

Paarl, 21 Nov. 1899.

VERLURE~~
) P den 2:Jsten October l.I. van

{ Klapmuts kraal weggeloopen
Licht bruine merrie, met scheevtl

kol, met £'en of twee witte achter
pooten, is weggeloopen in de richt-
ing van Drakenstein. Heeren
scb utrueesters en anderen, bij wien
zij mocLt aankomen gelieve kennis
te geven aan de Ondergeteekende.

A. B. DE YILLIERS & Co.

Ll.kdoo.n. !
Ll.kdoopn. !

LIkdoo ...
Wbeelen Likdoctrn ZalL.~ het dood elka .latr

Met "'* geld lL lOel. _ ~Je.
IIitiKS.bnn • Co.. WPIIU,

........
TE DURBA.NvILLE.

A ANZOBKEN sullen ontv.angen
l~ worden tot 9 December, eo!...
Informatie te verkrijgen bij

A. D. LUOKHOFF. De

BENOODIGD
Jil EN Boekhouder voor .dubbel
.ea boekhouden en ook een' be-
kwaam handelsman voor een winkel
op het land. Hollandsch een ver·
eischt.e.-Doe aansoek postbWl 258,
Kaapstad.

Voor Klanten van Buiten en II
Winkeliers.

KUNNEN lie OOIIIPJOIIlteltjk, echte BoIl .. cI.. be
~elen ftD Dr. O.r. JUlUTZ &I

00., .er~ WOrdeD bij de eent~ elgenau- ..

Keynes, Mathew &: 00.•
K..A..A.p.TA.r

KANKER.
H ET A~siab Geneesmiddel wordt

steeds bevonden een onfeil-
baar middel daartegen ~ zijn

Vele Nieuwe Getuigschriften.

Adres Mrs. A. B. VAN NIEK~RK,
Lëwenstein, D'Urhan Road.

TE HUUR.
MONTAGU COTTAGE
.._ Maitland. Woning van wij-
len den heer L. DALE, bevattende
9 kamers, buitengebouwen, water
enz. Voor bijzonderheden doe
aanzoek bij

DE ALGEMEEr\E BOEDEL

te

en
WEESKAMER

Adderley Straat, 106.

HET GENAS HEN A.1J4~~N
Mijnh.eJ',-Negea _dea geleden getw,.

de ik iD _ brief _ II YU de goede aii"..
king Y1Ul IUlEUIUTICURO iD mijD ,enl.
Ik Den 60 jarIlD oad ea heb 2s j- wi& po
leden _ CHRONISCHE ABl'1DU till

H.liElJMATIEK 811 &OObt nrl.ichting bij ••
beroemda ~ _ ,...,_.. ell.
lODder beat te 'riIt1I.a _ bad iD aija PnJ
a.II. ,eloot ill m_oa~ bekwumheid ......
loren, tot dat ik &HE MATlCURO probeer-
de, eD is _ aijD mijn NearaIP. BJae_
t.iek en pijna iD boofcf ea .... ~ ....tw..
nen, ... het Diea ........ _ 1rijd nn,nidl
dM 011--'- VU Rooy lUll,. hee!-'.

" ".. YU die WODderiijke -.diaUa," ea
~ WerbUJ.k W genl; e~ ilié liIet
probeerde t-..b ~ ML
De bM, Jeoobna zijl, na VJakfOat..ia (B

IIU ..... 8teyDeba!J), • ~_a "&Il ~n
oohijabur ~ ~ YaIl &h8Wl1atiek
en Jicht. Nooit, .. u,ja aaoeder, K.nou ..
Vu Zijl, _ mij, ..... er MD erger jt81ll1 ... u
,Koort.siakte," -.1.0 áj het noemen} 0.
:.ente dom &HEUIUTICURO d~ den lij-
denden j01lg1lll lII&Il ru!Jt~ slaJM'n ea mPdirijD
werd YOOrtCIar.ad toesediead, boe". do. buo
ren ea 1'I'ieadea Md. CIM lIij _t .........m ....
ui lI.ij !eYeD _, " .. hij tweoomaalhi"r, ""
getuigde ..u de RHEUIUTIf'T1'Rn "n PH.
LEN.

De oude he. Vu der Welt, na ~
barg 1J'Wd ~ door _ bottel.
0; heer A. Ooeteee, BI'IUIdYW, IlidcIeIInarg,

K.K., \'Ond dadelijk ...uchtDg. )(ija-.
JUl, en aijD IChooJander, de U. J. A. &.it,
van WoaderbocD, Barpndorp, ,,__ OOIt:
~, maer ik moet Illl .mtea..-Ik blijf
a" duak'beN m-a, J. C. YU ZIJ.
JONES RHEUMATICURO
Het groot.te Zaid-~~. JCL

del ..oor Jicht BJaMm.tjeohe J ,I.-de
Jicht, Ilea]! Jiakt, h h~ _,
en heeft ..- d.i PqU.i, -....a ....
dan bOY8ngeaoemden~. la .-.bijgbur
nn a.IIe Apotheken 1111 Winkelien door phee!
Zuid-Afrika.

Aardappels!
INGEVOERDE POOTERS OP DE PLEK
geread voor onmkldellijke pooting :-

per kist, overeenkomstig kwaliteit.
Fransche Early Rosa, in prach.
ti~e conditie, goed uitgezocht,
allen in kisten van ongtlveer
66 tot 70 Ibs. '" &I. tot ge. 6d.

Koloniale E. Rose, Dnitsche Blauwen,
Fourba1l8, overeenkoUlstig de markt
prij un.

Deze cijfers zijn AFGESLAGEN
PRIJZEN om den voorraad op te ruimaD
en ruimte tEl makan voor BUTTON'S
ZUIVERE POOT AARDAPPELS, t6
weten: E. ROSE, E. REGBNTS, FLOUR-
BALLS, MAGNUM, DUITSCHB BLAUWEN.
SUPREMES, KING OF EARLlES. eaz. (Zie
de earRtvolgande ni tga ..e van de no~ri ngan
voor Granen, Meel, enz,)

HET FEIT ALLJ:<;EN dat aAU aard-
appel wordt mgevoerd IS NIETS. Wat
noodig is, is de invoering van versche,
pooler!! van zuivere hoog" kl&ll8ekwaliteit,
en het ia IN DEZE RICHTING dat de
SUTTON'S HUN NAAM HEBBEN GE-
VESTIG D over da gehaeie wereld.

O....thoudt dat Suttonll AardappelJI
met vak-kennis zijn "uitgazocht met de
hand, en dat het de zuiverste pooters zijn
dia man met mOl1elijkbaid kan verkrijgan,
evenals 't geval iJl met onze ZAAI-
MIELIES.

H. RIES &. GO'J
Graan en Pootaardapp~ Hlodelws
00.1; Londen.

Knecht Benoodigd.
EEN Fluksche Jonge Afrikaander

als Boerenknecht. Goede be-
trekking-en en zedelijk gedrag
eene vereisehte.-Doe aanzoek bij

W. G, BOONZAIt- R,

Groot Beyersfontein,
Victoria We8t.

look-atll" .

TEGEN DE LAAGSTE PIUJZ:EN TE.iEN CONTANT.
BVENEENS

N......... k .voo... V... ken. en' IIobapen.
Iihan~ ,,. v~ .n e 'VcHMI ein.
G.PG.. ~n Glad Rond D..-..4.

. "M.' BOSS "CG:a. '.. ..
STRAND STRAAT. .

G6hoette IJleren Omheinings Standaards,
Span-posten en Yeldbetten·;

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

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

BOCB"D
Burg- an Castle-stratan, Kaapstad.• ••

ATTWELL
~

CO.,
OOMM18B/ON NAI RB EN INVOERDERS.

,---_
DE

ZDidAtritalnscheOnderIin~e
LmDsvf1l8kariDg llaatach&ppij.
Gemaohfiisd bIJ Parlemeut. Wet, 1888.

(lhtJ.hf" it. 184.5 IJ'" tU o.4""Z'''9< A....nl"" J(~ __ de Kaap
lie GO«J. oop).

Bterdlutoor: Darl1I& strat, lu,staC
. ~'

O"OO~8I1de FOIl6$811 - £2,228.71''l
.Au.. hICtgd ta ZtlUl Áfri1tc.a~

8_nteiln.

•

EENIGE AGENTEN VOOR

VastgemaaktCrossley's, Parafine-machines,
draagbaar.

Cross's FtSlItiliaers en Kunst-mesten.

en Ver-

SPECIALE EIGENSCHAPPEN.
AB8C)LUTB SIIOURITEIT.

vaUDOM VAN ALLK BKPERIINGEIi
OBOOTI BOIfUSEN IJ:DIIlE DRIB JUl.
'fllOBGI BBTALING VAN VOB.lJERINGEN,
RIGULATIE8 VOOR. lil1JL·VERBE[)!!IiG

vw naBLIJ' EN RKIZEN. .
.&.LLB VOOJU>EILBN BBHOOIlEN AAl! PI

LBD.N.
GKKATIGO UITGAVEN,

GliEN PBa80oNLIJIU: AANSPB.!KELUI.
•• ID.

TUUCBBNTUD80BE BONUS OP \'0&01.
&IBG.

LIBBJLALII ".u..&OB BU OVBRGAVB.
WILI.lAll IlA B8HALL,

SeCrStariJ.

KENNISGEVING.
, \ Jl: oude firma van Gm.
~ ){:IlllING is nog tt! vindeu ~

No. 21, SUnonaatnat, Johann •
burg, en handelt &la voorheen ala
Markt Producten· en Commiaaie
Agenten. Alle goederen lijnde
Producten, Levende Have, of
anderains aan hen psondf'll hebbim
h olijk opzicht; en ea

afrekening na verkoopiDc.
BBL lbmuro staan boven alJm

in spoed, orde en vlijt.
Zendt al t.we goederen gt-

adreueerd aan Hox 4856, Johu-
ntllBburg.

Tel. .Adr Ahl.&IBG.

ZUI~AI'RIU.v.~CHE
KOBIBI.LUU AlAILDID8T

Officieel. Ijlt YU
DOOrdea _n.- .,
Hendrik PbiI1. "-

br>ld,Prederielr _bl
EI•. Wij ..... Pet".
Ell. Alfred ~ndnrft,
Il1&0, Ock.ri lubu ..
pbaon Ipdiu 0",
A.bra!D .Il1OlJbat 8t.
Klopper, Adr_
read Ohrilti_ .KI
Klopper, . 1-,»_
P.a. Joawu. &epI
Job~a_ 8&etlbaa1l. (J
Lombaard, bailie!
Adriaan Skphuae II:
Beadribe, 8toJfeJ Pel
Iaorot., AbelII_II.
tene. PNderik Wil
Adriaan YU "_HId
J"l'1I~eld" Gora,lg J,
B.reod Ila~. Ooraeli
Albert e.t",", ... :M
loab&r\, lUiM- Ka&be ..

Dil TJU,JI'Spj

UJIOI8fOODOOTlLUTSCW": I~"._K~}·
f UlO
-15.40
-UIl
-0.80
-0.80

flJ.1III

(Get.) W, J. K. BBLDOORN,
D.anr.

De oatn.gw G. L,
(pt.) ... BBILKBL.DE WTSTE IODBLLEI YU ZEIlBIIDUS, SIUDBRS IMZ.

••• t ... alUJd ID voorraad.
De nieuwe kogelassen verminderen de trekkracht voor alle

machines met een vierde. ;
~f8onje"i;ke 0881811 van alle maohinea altij~ voorhanden DB Ondergeteekende

aan het PIerd Publiek be.
kend te mabu dat' h" steede.... V-nilla -- D....ca' • \. • bereid Ï8 "Boarders Jl 'in~

T....... U .... Da en o.,lIad-. (Jongenazoowelala lIeiSjee-)-_-
• 0 qa QalU. *0Ra. ..Dagboarden," tegen billijke prij_..-11..._, r • ~·4/1 .... 1... ..

J..,.. . P. J. J. LOUBSOlIBB.

W. PORTEB, 63a, Breestmat, ~_. W~800.

Hoe bl a..... Le".....'1

BOUD aw ,.,. 'ndbeid. ~ lo be& '-te d~
dat trij kut d()o<o<I1Il recht. te k_ metde

deG "weid. Daar ia m.... _ al,.._.. mid tel
Wheeler's Extraot I - P"R' ~ le. Id

HEYNES, MATHEW &. Co.,
.lPO'lJDIUU, JU.&lIft~

------------
Agenten ,.,-oor den invoer van alle soorten van

Landbouw·maohines.

BOLINDBR'S BEROEMDB

ZWEEDSCH E STOVE N.
Verandering in Prijzen.

T.n ".vol.,. van' bJ,jl5On .... Bohlkkln.
It.n lID•••• Pab.. kanMn.

'''ij kunnen niet ge-
slagen worden in prij-
zen.

De GoedkooptI" In ••• Ciad.
GPOOtIe Yoo• .-..cl. A.ll. GaoooêCie:n.
IIoJurJJt' OJID PpJJ.lIJ- en caêal~,

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

WALTER A. WOOD'.

Maai- 'en: Snijmachine :Maatschappij.

•

KENNISGEVING.

nnacht

a.tn.Ia:t _ ~ ~
-.'ii'.::i:_=.._ eie VIIIiIfI A
~ ,..-
..... 'It \',0#
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SCHAPPEN.
L' lT'ElT.
HEf'EH I. OEN

ItE D JA.'
, I'()&I.>ERINOEN.
':" V RBEL' '0
.x R':IZBN ..
I!OUR .Ii AL' DI

.',
II

"(lA7 ~N.
.U'iSPIU LUI.

)'iUS OP YURD&.

,IJ ovs OAVE.

.HSHALL,

•... ,
\1

r : '·1

11_ .

s-:

'1'\

'.J"

\1,

EVING.
a van GBB&.

tt, vin
.at, Jo nes-

voorheen &Is

EWONDBN.
y

BBN BBN G UOST •

ezon en
ZIcht; en eene
na verkoop'
.n boven all
I.

g'(lt-'deren ge- r

~355, Johan 1-

3,160
1,000
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gll'fan nén
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8T
92,' 60
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r de air [jd acbt op oYer
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