IDlii;
t'V~.

$.

OLD, .

. Pw-l. .

a:4.N,

I........

,

Ittrlll.
,

~l'I&K.K.

,

~rstraat,.

£t6tot.£M

R

wteit,

rublicke !Nerkooping

dEST.
van
bij

garen
nning

Een Eerste ~ tits Darsc_,
Machlnl ID EIliDI,

nede VOOr
.le Stallen
den. regel
het jaar
f'r, 1900,
~eteekende
Maandag
Tenders
k.t worden

,

i
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R, ~'i & -Co.
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sdekt met

I:<:'n Eerste Klas Acht paarden
kr ,,'ht
Marsball's
Engine
met
rh! -ch Machine
en 4 voet 6 duim
[I~ .m.
Deze Dorach Machine is in
e' r-tvk las werkende ~rde vooral de
r:IIt:lne en de paar kleine dingen
.•·"Ike aan dl' Dorscher mankeeren
i ::i"!l
de verkoopers
gratis ver":laITen.en de machine in complete
II -rk ende
order
aan den kooper
.l:l'·\'t',·en.
Deze machine
ii! wel bekend in
.i.: Illstrict
als die welke altijd gei'['II:kt werd door den heer B. W.
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pik zwarte merrie
ezel 5
jaar' oud. gemerkt op rechter
»o.it, en mak gedresseerd,
laatst
~('Lj"n in de nabijheid van Y ogeJgezau~, dist. Malmesbmy,
ll eeren Vrienden en Schutmee"iters
":j wie gemelde ezel mocht komen
-auloopen, gelieve kennis te geven
aan Jen ondergeteekende
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Allen woten welken opgan~ dit dorpje maakt en hoe gretig de erven
met de eerste vendutie gekocht werden, er valt dus niet aan te twijfelen
dat er wederom een groot g..tal koopers zal zijn. Htel dus niet uit tot
e-n latere geleeenh-id
om een prachtig erf te krijgen; daar soo'u g ...legenheid. u misschien niet weer spoediz te beurt mag v,.llen.
zooals allen weten zijn bijzonder gemakkelijk.

1899,

Brandziekte Dip

Bet AI uw

~!~; :~::D:::

:::::u
ToWll z"gt: "lk heb UW" s..n..... UJa
gebruikt sedert jaren In mljne familié
en sonde er niet zonder wiJlen lijn. Jk
leed aan ewerea en huiduit6Iag•.gepunl
met groote loomheid en JrWakte. Ik
- __
was ZOO zJek dat
ik mijn AkeD Diet
kon "WUI'DÓ_
Doch ÁJllr's Bar.
saparilJahenteldé
mij v(llko_ tot
yolmaa\tll
ge.
soDdheld.
ut Iiëb
bet&edertd~1.1jd
I
voor mijne km.
deren gebrulk1i IDyerschllklDde zIektea,
en het; 'wall steeda met gooden.1!.itallc ."
GIJ kunt niet de besta werkiDc ....
de SanaI*'IlIa
krijgeD WIlDDMI' de
iD«eW&DdoD verato pt zijD. Verbetert al
IN1ke neigingeq dool' het nemen YIlI!.
atYoerende doses VaD .4.101". PW ..
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MORRISON &00
PLm -STR.U.T, KA.A.PST.AD,
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HET BEROEMDE

é

OOGWATER.

E

EN
bottel.....bewerktwoodc"""end8lleDflD
.. di
~bruik
IllJeu erkenDen d~ bet de ....diheelt
w ..... heid i•. Met poe~
3a. IODd.. pofi&eld Ia.Y.-rllrijl("'r b'l

HEYNES, HATHEW
Cb.ml .....".

& 00.,
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De heeren

In 't groot bij ~ Den heer .TAMES COUTTS,

R. WA RNER
FARRAK8TRAAT,

'VREDE

& Co.
KAAPSTAD

H. J. DIJKMAN,
BPlnd.wUI-'I'I'.Il.r I. ".ntaller,
TlD-II '.p.r •• '., L....
l.I.
lWSSEtSTRliT, WORCESTE&K.K.

".II'

(V roeger in de' Hanoverstraat,
7 Kaapstad.)

Brandew1JnkatAlsIn Yoorrud 'li £15 tot£50

J. E. BRUTON'S
PHOTOGRAFIE
Tegenoyer

Adderley

POl-t Elizabeth.

WATSON

& CO, Kaapstad.

KUNST·INRIOHTlNG
de Ned. Ger. Kerk,

Bé.......é

~oe.

Deze inrichting is gevestigd meer dan
30 jaar geleden.
Bezoekers kunnen zeker zijn dat alle
IIAIldacht aan ben gewijd zal worden.
Slecbte eeM!te-kla.e werk g'3maakt tegen
lage prijzen,
Onze ontvangkamer!!
en gallerij zijn
altijd open voor het publiek.

MANIFEST.

IJ zijn ook ééne der firmas die alhoewel bij ons aangedrongen
werd
om OORLOGWAGENS
te maken,
volstandig
hebben GE.
WEIGERD
en-kunnen dus onze klienten berichten dat wij daardoor een
groeten voorraad EXTRA
DROOG HOUT
voorhanden
habben geschikt voor wagens en karren, die wij bereid zijn met den meesten spoed
en te~iUijke
prijzen te vervaardie ..n.
Goon UORLOGS-GEZIN
DEN behoeven zich aan te meiJen

HA VENGA

en DICKSON,
Vrede Rijtuig

Fabrikanten.

Kafsnijders en Winnowers.

IAFSIlJOE RS
YID

£3 tis tot £20.

VRY

PUBLIEKE ~CHOOL.
llEISJIS

DBPARTKKBNT.

.......

~

Hui.. , &edel-, V~eriDp-

eD

Algemeen Agent.
Admiuiatrate1ll' van ~Boedela voor
10801venten en Alwedgell.
Huur en rekeDillpD worden ltipt
ingeZlUDeld.
Geld YOOI'I8IIOhoten op Eerste Ver.
band.
Producten Koopen en Verlroopen
Vrug

Malmesbury,
December,

de LIJBt YlUl eipodomlD8D.

Koloniale IqtvJ gebouwell,
Add'lrley-atru.t 84, Kaapstad,

T"ea HalfprUrr· T_

BtltprJjsI I

~_.-'

VergrootID~,
nlt~
op de
beate WI lie en in Ramen YIUl " duimll
"ergulde Lijsten guet., alechta U/" waarde
dubbel lOO'I'eel..
_
EeD groot UIOPtImBllI OI.Hm!rf_ Water.
..erf 8ehilderijen, J[mm Pholognphtea en

LAATuw ro!,TUT III IlO LLIlITun.

I

Veldkornet.

au

WIep.

G. BUDRICKS,
"Alf

._ Io.....,._

D8

1._.

II'll, WI!EGl.lJlZEH,
ManEN la P~

Groot eD KleiD Portret, VercrootlJapeD BohUderijltjet8l1-Pabr1ek,

~

Doe

Portretten 'WlOI' Versrootiogen,
met
yoJledJ~ adzes op de Poet., en alle _.
dacht 1&1 ti lIIlI!. ~1!.keD
.. orden.
Tak : H Hoofd Straat
P' lt 8111 888
port Elisabeth.
Kaa,.£ad

Tudheeltnndig Instituut
BEPBRKT.

ULqef lamen, Groeatqarktplelll
Verrotte Tanden gE!8topt en tot
hun vroeger natuurlijk gebruik
hersteld. 'Tanden Zonder Pijn
volgens ieder\! bekende methode
uitgetrokken.
Gouden Rtopsels
Knnst-tanden,
passtmd
ge-,
maakt
door lucht-zuiging.
alsook zonder platen, volRena
hét stelsel bekend als Bridge
Bar, en Crown werk.
Alleen bet beste materiaal
gebezigd, en alle tarieven
sijn
gebaseerd op de billijkste BCbaal,
overeenkomt>ndemet goed werk.
EV&RABD DIGBY,
L.D.S., R,C.S., Eng.,

:de lAnden

TaodbeeI-1IIl<iIBe en
OIaaring ar.. a.t..1,
BB8TUU&DBa.
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VLOO
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plaata.

OmstrekeD
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Stellenbosch
Stellenboacla
Stellenoo.oh

Bottelary
QJ8ItROACRI!8, TORllEN
................. _
na Klapmllt.8
....utt.ur __
....

loaa ........
CD OOI< .._
Het PtfllU=_
GIW AA.RSCHLWD ut
Paau- ... het·..............
de ua
.._
fta THOMAS K&ATRlG.
. V
bl

IIW

LO_DB"

J_. .....

-

"ENNIS
w<»rdt hi~rhij ~.I\. dool' den 8fdeeliDgsraad
'VaD
Stellenboseh dat de plaatsen waar
de hondenbelasting
v~
het jaar
1900 en achterstal liP' belasting
moet worden geregistreerd en be.
tacld, zijn als vol.rt :-

)

PhotograYIIJ'III.
Speciale -andaoht wordt
.,.,wljd
UI!.
StaJol Gn.VUI'eI, tqeD 416 in U:I SJ dllim,
Ramen In 'daim
lOlled EibDh01l'
en
Vergulde Ll;.tea. kompleet, 1Ieeh~ 1&/••

lM99.

Hondenbelasting.
Atdfellugsraad

1'ort.et

'Yroe&U .....

WINNHOWBRS

MALM •••

25 EN 28, KtRKSTWT, WPSTAD.

\Il
't

Paarl, 6 Nov., lR99.

.' Pold.·.·.er;',

B. H. HBA.TLIB,

Oost London.

prijzen

TE KOOP.

~.

-

J. en G. GORDON,

LDe beeren 'fHOMSON,

Tegen de laagsté

bewijzen.

Yerkoohii bij alle Wfnkellerll.

---

1000 CIon

van deze verklaring

Laat u niet afschepen met waardelooze vervalsohingen,
maar sta er
op de .. 'fRISTLE"
'fABAK
DIP te hebben, de echte, de goedkoopste, en de beste.

J{ 1III'I)!lt" ....

StoomkooJ Stoomkool

t~:~:18!~;

Je Droes
op {het oogenblik
zekere muilen heeft.' aangetast
toe['eboorende
aan!
de
Imperiale
i{"geering te ,ZEE~O~VLEI,
veldkorn ..tsohap Heldërberg,
verklaar
".khierbij ingeVOJ¥' de macht en 't
"..zaz~ mIJ" toezek
d dool' de 11de
~
~
~
.-vctie van de cc V ziekten W et ~ O.
:27van 189;3" dat e area beschreven
IU de hierbij
gevC1g le schedule van
:lf den datum dez. een besmette area
l.'l; en verder datf~ot
ter'ugtrekking
of vervanging
zer kenni,;geving
door een Procl
atie, lIitgf:\~even
door Zijne Excellentie den Govverneur, ik hierbij terbied het vervoer
uit die area va~ eenige muilen, of
paarden, of die .eieren al of niet zijn
aangetast door lIe genoemde zIekte.
Ieder
penjon
vertegenwoorJigende de e.enaars
van de genoemde muiled of paarden, die de
!it'ren vervoert of het wegloopen of
I'l'rvoeren toeJt.at, tegen de termen
q li Jeze kenriJsgevinl{
in~ zal schuil: 19- zijn !I.l'n a,n overtredmg van de
é!Plloernde we' en zalouderworpen
K Il nen worden
aan een boete niet
l ,II te bóve,gaande,
of in ge~reke
l!.1.,.rvan aaIlf gevangenisstraf,
met
of woder h~den
arbeid, voor een
::J li"'l"k niet! te bovengaande
drie
m:l.tnden, telzij die boete vroeger
.'on:r beta.a.Jil.
,
Ill' Itierboten bedoelde schedule:
lit' pLl.ats ~eekoevlei,
veldkornet" "i' Ilelderberg, Stellenbosch, met
J:tLu;lderinli van dat gedeelte van
de ~l'll(){'m~ plaats binnen grenzen
:.
Wl rden Overeengekomen
met de
"1:"0:1.11:-;,
~at
noodzakelijk
mag
\\')~'!"n om uit te slUiten van de
J:",.:n kwarant&ine ten einde daar
\.,~:,"ll \'uarraad af te leveren nOO~
I::" \.,,or pet
onderhoud
van de

Eén proef ermee zal de waarde

. . ,

u.I.A.

de boeren vaó Zuid Afrika
is het eenige vertrouwbare

De "THISTL
14:" TABA K:S DI P is vervaardigd uit de zuivere tabaks
bladen aan onze fabrieken in Virginia V.S.A., en wordt bereid volgens
een speciaal proces om het geschikt te maken voor den Zuid Áfrikaanscben handel.
In plaats van de wol te bederven zal de "THISTLE"
tabak dip de vettigheid en de lengte ervan vermeerderen,
op die wijze
nog toevoegende aan~_a:El_.!L~e-van het scheerset

-. ,.

eJken avond,

EXTR.ACT.

,,~A
zorgvuldige
overweging
hebben
.. ,
eenparig
besloten
nat TABAK
geneesmiddel tegen brandziekte.

~Ig;

Sarsaparilla.
al dit alles vo<>ru doen.

Helderberg
Eente rivier

G. S. du PllIBBja
Go'S. du PIMáa.
G_S.da Plenil.
J. K Hofmeyr
P. de W...t. J.z

Eve~
SaxenborS

Hottentots

Holland

Somer.et WestG.CJmm&lmau..

Alle personen die verplicht
zijn
WORXK.OEllJE8.
tot beta.liDg. van hondenbeLLstin'" 1'1
WORJDtOU.Jll8.
WORXItOEKJ'ZS.
moeten haar betaJE'b voor den ) Men
~~!!~~:!
Maart
] 900, aan de inzamelaars
WORXJtOBJUBS·.
/ respectievelijk
voor ieder veldkorla
• ZUlVIlRa11PI.ANTMItDIO
ill _t
OB .......
ode.. netschap '
IJIN
SUlbRGDAK
•• oooI.l
na wt"lken datum wette-....,het
_In -._.
_idOId
......rijpt hJke
stapnoon'
zullen
genomen
Iq
..........
01 ......
Het" _ ---tt.¥riIls
r'
ea .. dIt "'1&101. •• lo -poc!oltt ._tl ........ ~·OrbCW
worden tegen., alleo die in gebreke
• bIIIOja OBIndIJa
bij alle .....-_
~.
THOJUS KUTlIfG,
LoIl4eD.
blijven.
~
Op last van den afdeelilulsraad
BT beroemde "'pib!koolaad is
PAUL D. CLUVBR,
.
weder te' koop tegen 148'
Secretaris vaD deu
per lb. bij Mu. J. C. DI WAAL'
Aldeelingsraad
van Stellenbosch.
Dorp-8traat, Stellenbosch en bij

;gm~

..1
,

~

H

P. DE WAAL.
~.nbnrg,

TE HOOR

Kuila Ri...

O

F des verlangend..
uitBtekende

te koop, 10 -

plaateen

Di

IOOht in de Afdeelingen 'Yt.D ~
bert. Hay en Bark1l Weet.
Gehouwen. LandenjeD. Fonteinen
Buit.engehonwen.
8teeoen Kralen
eD Kampen op.·Je ClI'ODden, vijf

minuten rijden vau bet Post" en'
Telegraafkantoor,
en 't Politie
Station.
Goede
aoboJeo iD de
nunjbflid.
Ovenloed
vao wild.
V
in
't veld, dat
oor Paant ..n, 8trui,en .
tl8, Kenno
Hebapen. en . geiten.
~Dige reden VaD den verkOOlis dat. de eigenaar door aI.".hteD·
gesondheidatoest..od
zich teragweD8Cht te t1'ekken. en het boeren.
>

VAN ALLE PRIJZEN.

SOlDer•• ", fiërand
"BEACH HO USE."

ALF. F. HOSKING,

oe

Bestuurder.

bedrijf wil opgeven.
Richt u tot:,

.. <1

H. R. CAWOvD,
PuetkaDtoor
yia.

Plipkuil,

Ceimpbell.

Telegraphiach
Actn.:
Cawood.. Papkuil.

HIII_ll!IIl"~_

Stoom·
YerlaMD
.aak.....
III

De Boeren

Drucbueltoolpen. .

&leD vaa 100 ... 2OOlbe. ll'OCIMt
,~ duim bV si dal. bij 18 dá,
etbekende
P
~
prij. op de I.. ate T &ooMI~
ftII bM fA".tbffla .... DOO....." ..
....
bulk.
Prt• .£l8 lOa. od.
"'.
pent

.....

ne.. ..
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74 Droge ErJten,

TABAK.S

Onlt_veer

HE

zijn, namelijk :_

Boeren die het" THISTLEl"
Dip geprobeerd
hebb sn, hebben beslist dat het de beste tabaks dip op de markt is, omdat 'tet nooit nalaat te
genezen, daar ieder blikje van gelijke sterkte is.

DIl!:RST

\I oesamedea
.tsat.)

die nog niet verkocht

Het"rHI~E"

LIJN.
i-mosd.

\

"- BN-'

om half

raad van
eh.

Pequena,

.z-,

BOWater Erven,

V ictoria West,
27 December,

vER,

'lE

Nt,"

L. H. BRINKMAN, Vendumeester.

suta»,

Is dit T:WI'l o"de"indl.ll'~ :rrl1L gij (Ovcn
veraWeId '11 lUorg""" .bi <leM '-"<nllb t
Vindt !tij bot bard oru.to
"'er .
ken t Zijt gij I~
en tor JUli,r ~~Ia
gen? J>M. I~ uw Moed llI:1I1 en dllD, eli
vl,I'TI\lI ouuiverbedeo.
Waarom ulet
tk"" ourelnbediln ,!tw ijt gél'8&ltt lj.Il uw
blo..,.l.sterk en tood g6~
p.
.
.

:ruueten

ZEGT HET VOORT.

R. M. ROSS & CO.
.l/OORE gA fs/a!le·r,~.,

'BDIEEL
V£RM(J~D:

.

De termen

i.re.

IlPFRS,

gemeente
te
per publieke

/

Is thans een van de bezienaw&&rdigheden van Kaapstad.

VDiJendeR Pnnden Waardtun lerstNieuwigheden en Attracties.

rt 0

gestiêht.e
wederom

ZATERDAG; 20 JAN,~,~
1900.
..
Al de etveu daar liggende

Draperie Winkels

KOM EN KOOP.
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00

I f:lOI.\"'.

oege men
'heunissen
ingewacht
] tot den

Jast van den Kerkeraad
d3~ thans
LOXTON"
zal de ondergeteekende
veiling verkoopen te
I '
lf
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MORRISON &: Go's
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Lev .....?
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lit dat telegram seoals door de eenIOn
doorgelaten, bleek Dlat door wie de aan
val gemaakt 11'011, en "ij opperden de ver
onderstellmg dat een afdeehng van kol
Plumer 8, macht daar moet zijn geweest
Go•• I lt de SI ratscourant der ZAR.
heb
ben WIJ de namen der gesneuvelden
vermoorden
en weggevoerden bij die gt'le
eenheid gt'geven en utt de RawJpost van
Dec pnbliceerdeu w lj III ouse vorige uit

~

lf'S",dbeid, dl~ UI het.
dtD«
dat. lI'l kUDt doen om recht t. komen met. eie
deu W""e1d D.......
ru .. , ...... a1gw_n IIl1d\e1
Wheeler's Extract,
..,.. pa.. pw la. Gd

HEYNES.

MATHEW

AP')THEKF:n.S

&

KAAPSTAD

MARKTPRIJZEN
K UP::sf.lD

s brrkozen
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Buo nen

gr
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Kool
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De bear P J MaraJa Ja heuoemd tot lid YUl
het be.tonr nn bet SolD_'
bMpltul
UI d.
pJlall ua 'lt'jJleDdr J J KolJe

De BW ....(*'!

ft eie .. ~
.... ~.
'fneaOeJilk .......
doat .. IDle,
bebbeD de lD.. it 'JiedQ il> hid Afrib aua
IOb_ op bet denkbeeld ,.b!ieh1,.da, de Eat.l
ache koloDiëA 14111r....-I sUu 0lIl bUD lIIOIlder
land .. helpen lU cfeo oorlOW ,baaa door Bar.
land "",oen! &errecl -te BepabliekeD ID zaid
AfrIka.
Ja, mea had mÏllob_
redooeD om te
gtslooma dat hd PUI ArlthOl_e.
me& c-'-

oentOr

100

1t&.IIT~U.T

.Dur
( Rand P08t,' 6 n.ee.ber)

r.OOaJi ~Ok
alhier ~rierd,

_Jd

GiD41UC_

BD JOG
LUYlHDilJa!
dnft
oDI... kt 'I'&!' en dd ieder BrillOh
BloemfoDteiJl
ó ne., -Ben JolllJ6lmg ëlie
Di vHili YUl
oodmll&D nn "erJaopD braadde om un d_
d~na.m
lL4IIl
Iwt pveob~ te MOdderri,,16I'
Wuutr1li
_ dur op JOo balt
strijd deel te oeDIen
28 No"emher geeft bet voJgtmde "ersla«:Du JIJ " iIHIaaJra&r wil at
Wat Anfirallti HJlKlllt, _lIot
nllm ecbter
Mund.gnaëbt,
:Z7 NOYlBber, verlMbJl
0Dder dl ....
Miledak
allea bebal", bet geval te Ilill en reed, eeruaen
"IJ het laa.pr, ten einde de brug OYeI' de
Eu JlplUlI'UI .. a1 clat,
tegea deu vlJaud te
OOI el n eereden kommando
van 300 man
=:~~~nd:~
::~ ~r~~oe
kr~ir:~uGt:
oo~t tud goh,do;a oalDeD Wil benebter:. o"er .. aarult Moddemvaer
Wit Je cbi, .. at )oD l'11li ...toor'
men
Dinadagmorgen
zagen "IJ JI8 komerl
"U ongrwtlHr
(lOO karfers
de helft Ire doen en redde bet kind Jat later llaar bet bet btee..r dat lD IIOJDlDlgeder Awotraliaohe
WIO _, ~a dUUlt)1 lO Jowoor?
Er _ren
~
VaD
or duchtIg ... rae~ beatood tereD V&Il alle batcju
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goh09rd In de rIchtlog "IUI Stormberr
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Wm
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temmlllg vao lord Rober~
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Modd(fr .. er Z~ LJ"" 'la Prot.oru co Lt ren!;O
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)-WIl
boordeo dezen mClr
gen Dl.t bet ~ewone saluut n.n bet Ill'OQte
marloekanClo
Er word, ge",,~d dat bet gtl
teren avond geba ....ten 15
Onze "oorpo5ten maaktel g.. t.oren avond eeD
valscb alarm, dat d.,n slaap verstoorde

Natal zijde •
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LIJSl

VAN ONGEVALLEN

De mIltalfa
lIutontelt<ln bebben bet ,.01
Kende a~n de pen .e!Strekt De volgende Clngevallen worden van Lad)
.,Dltb b"noht op den 22aten dezor
Dood -lOde
berg batteru
1 Clnderotficler ,
G loucetlter reglmeot
8 ooderoffictereo en III&D
scb~ppen
Ge .. ond -5<10 Illn.ters
LUit kolonel J F
!.{ F~"cltt
( ... aar) majoor A. C KIDi' kipt
W.tson( ) kapt Oakl'tl Inlt eo adJuh,nt I1alile
(hcbt eo flOg ID dJenst), 1 onderoffieler
Glou
c08ter rpglmeot
G Clnderotficle.eo Bn man
scbappen
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hierbMa beroepen III Mllll hoopt ru.t bet
ant_rd
guo.stJg mag weseu
Dat de gemeeote
ID hueu berderioozen
~d
oiet voonlt
gaat III to be«riJPOO'
Het IS waar, dat de prediJrbf,urten des z0ndag. geregeld _rdM! waargeoomen door d.
C Morgan van de Kaapstad, eo dat ~ eerw
ru. cat«hisatie ltIaa eiken "(IelIlIIdug boudt
""bter, III de gem_te
als schapen zonder
herder
Het 18 m het oogvallead, boo, sedert ds
Hofm..,-r va.n "lJaberg ...eg 18, 00 opkomt<too
de8 Zondags ..eel 1d..-1DOr &1\11
Een lt...
m<"Cate wil een eJg_ herder hebben
En.
ZOll<ler een etgt'1I leeraar
klU1 _
gem'-""olIt6

1 E."
pur der eerate bommen
"erplioktten den "'IJaud OlD lila .. erk '-' .taken,
Diet bestaan
eli IDea koo de R.publikeanen
naar eie beo .. "
De Presbytertall_
bebben hi..r IIU ook pf'n
Sien wterlld8ll
Later 10 de mo,.... &ag mea
p;emet:nte
g<>.stiebt, w1'WIJI de EPIHCOpaa1scbe,
weder kl_
klomp .... na den .jjaOd, die clad.
\\'
esleyaaUliCbe
en
Baptiste
gemoonten I:lCh 111
lijk mei oolllmeu Wrillll p"0rp8o
meer NI meer wtbl'eulea
Deo cabeelota Dll)rt(On kon m~o Lonr Tom
Het kamp der militairen heeft nu eMl heel
Ilea IOIJleten no Umbul .... De b.. ..,1 op Lao:ly.
gekregNl
5edert bet UI 1'80
Rutb, wordende bet acblOten .. n het !raoon RAder _len
... olad door _
lIarde oatplOffing
Het
bOlipltaal
versnd.ord '"
Eeu. a_ta! groote
t.enten ZIJIl er opgeolagoo, waann de ziek"
jelal41'&n bet woo
bereikte ons 20 weondeD
Ml p;ewood" ofIiClereo t!I1 soldaten verpleegd
nw.t de rooit: geaen wml
IAd1110ub bel\n~
won:k>o
Niet "II'6mtgen I:1Jll al m lIDO vern.
woordele bet "Dur nl.'
henteld, a..t ZIJ zich reeds 10 de open lacht
GISteND .'I'OIld bralt er eeo norm loa o.er
ICltDDeo bew"l(8a
Het 15 een aáudOl'nftjk
bet kamp IlO de reJeD die "iel ...... w.lkom
Eeu patroaille .. n de South AftJeaa Light ochottwspel om al de ftDWOIIdt>ndaar voor
ZItten of op eli neer
Horae I&g eeo groote troep .,.. den "ijaad hatm.. tent .. a tel:len
met -'l
gt!8pll1kte arro
gtatereD &all oou DlteNte lioker bnk, maar loopeD 8OlD~0
anderea or kruklrou, andereu weer m..t h..t
geen «b"ten ''''Nea aewiueld
hoofd
vo
bechtpletstel"l
Aan
hefderlJk ..
H ..t Ropabhketneche
hoepiiaal kaa lI'8alen
verpleegders
ontbreekt
IK>t Dl..t
Al. WIJ
wordea aan de andere lilde "ao Fort W,lte
goed geinio'f'Dl(M'rd "'JU dan m~U-n ..... w .. l
eo er Wa&l~ een groote "lag met bet roode
nuroeo; n ZIJD, bUIten
kra:ll
U.rbal,.e IOhieten 00" kaDoDDeo me~ een veert:igl8l dam_
00 bebaln
de 200 solda!.eo-<>J>P3"""r'!I Op
op Fort W1.JIII
Hut boepltaal III blu.bnr
het oog ..nblik moeten ..r tuMCIum de 400 ""
,root
'I
OOlllldd"lhJk
Eeo beredene pstroaille
glog Daar t .. ee 500 tr.ieken en gewonden r.tJn
tr(,1ll
plaatsen omtreot dne mIlIeo 1'&0 hier met het na d.. aankom.t nw eeD ambulanoo
doel om wag"DS te nemea die In 4,.0It
der JO"t .. elren 1'0 Jt'6wondeo ....ord ..o d. mlhlutr"
dokters ID 't openoe1'<'n Nl amput('('r"n
\ all
Repabhk8lnen
.. erdeo gebruikt
Een Icber
mateehng "ood plu!s eD meD Eegt dat oeger. ,I" ....... nd..n trouw bIJl(""ta"n door pandeu
hero p;e.-beeren
'oor de gl'woud<1l ...ordt
man vao deo VIIIlOI godood liJD De plaatsen
dn. ~
gezo~
'''10 het eigendom van de beeren L,bu8cbagno
De
dam""
vun
\\ IJUberg t Il oOlJitrpk,,"
en Hattiog boeren ,..,0 NIltal
Z_ W:l.gpol met
"ool]veren In bl't aandragen v.n all. rh I II'lL
buooe Ipllnoeo nn o_n
en eeo ,.oorraad
k..nu)"n voor d.. gmoooden
t \\" ""n lUl~
produkteo werden geoomen
helt) om t. ZIen boe op Kers~
t h",plt.1&l
wn.s lD!I;enom", door dames
dl< ID' t mandJ"~
SIR WILLIAM
'MA.CCORMAC E·N DE
, rUt Men Bn scb ..ukbonlen
I!:ebak
d.. ('OOP
GEWOSDEN
t..llt III <'Il d" and"r ... UIUit-pl'1l om dp armo
~.
\\ond~n
te
trnk.t""roo
Eo
7..on<in+:
I<ond
DarblO
2S Dec - (Rlat<lr )-Str Wtlh.un
lIa t1pn nyondrl .,..st vef'C"emgden 7.lch -MacCClrlDlC de b~roomie chrrurgno
,. bIer
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Modd.m"ler,
28 Ueo (Re.r)
-Het arill
lem doel word grateren "oorlge'"
tot Ia,t III
deo achtermIddai,
man de bommeo der Rapu
bbketoeo ",,11000 Ju .. t gnaard,
ootploftea lIle'
en dedeu ,-een kwaad
Rel manna kaDoa liu
d. Repobbk8lnen
toe om te "lIr .. lODder ,ot·
woord te ge.en, tot.dat plotaeltng CIm_ :Jar bet
e.n LydcJlIt bom wierp. dIe met IIIIlke JaJatheld
getcbot.o
werd, dat &8 baNtte ,allt
bU do
bo ... t"erlng
bet grootale kaooo der Repo
bhkelnen
eo dadeluk eea aulDg 1'&nbet YIlar
veroonaakte,
IOblJoende de "oand t.ot de Ofer
tOIiIng gekomeo dat bU IIlOb lie,.r .tillD08IIt
!waden
L0rd Metboe 1 d,e ID deo IIChterDudJag dil
kanooaeo een bezoek bracbt, beval dat lDen dne
'1'&0moe.t ncbt<lD op de pOlItie der R"}Jabh
kelDen tegelnk be,.el g••• ade dat meo .. ID den
nacbt lOU af",bleteD
OmLrent 11 aar la cS.n
nacbt toen de m_te troepeD In b..t kaDlp aID
.Jaap waren, Wierp het manoe kllooo een l,d
dtet bom IJ"volgd Daar kClrte ta.tCl enpoGzen
door zun , .. ee makKers
De blllteapoitea &agen
de bolD mst eda rlog 'l'&n"aor bu.ten "lak op
da und \faD Ma~enfootelo
Ieder wu gereed
om DUf bed wug te gaan toeo er plotaellDg '1'&0
alt de Uepoblil,,"oacbe p<*.tle bet be .. glte ge.
weer"uur kwam oog OOit door de troepen ~..
lieu
RU Da rIJ der RepabhkeJntCbs
po,mea
werdeo ...,hcbt dOClrbet ""hlltdnlada your dar
gewered
De wlod W>el bard ran UIt de poeitie
van den vlJ~od en bet ",ren achtll'n zeer nab,,~
... ar Dleltllgeoatallnde da en .fa vreeaelUlr.
dOI~ternll vaa deo nacht, vuurden dol ,.OOrp;lll
ten geen eDkel .cbot, een lf >ed bewU' der beer
~cbende krugatucht
Een bslf our later open deo de Repubhekel
nen zonder blUkbne ,.,den een IW.1ll. eo gmd
onderboudeo ge .. eervnur op Dleta gencbt d~n
op m.aschleh 80Dlll dw ..leod vee of boscbJe. eU
bo<>moD HO!. lJ! dUldeluk dat de vert.ooDlag
VIIO gl.teren b<!W118t
dat de Republlkeloen zeer
Y1'ce8acbtlg ZIJD eo eeo oaebtellikeo aanv~ ver
wacb~n
Dezeo mor~en begooneD dol Repubb
kemen lOet twee kanoonen bommea te ""p"o,
maar bet m~rIQe kanon bracht ben .oel tCl~
zWIlg:en
H"t kamp 14 ou 10ultmnntendeo l(ecoodbeld8
t.oe.tand en er heerocbt een goede gent, loo<lat
man gor.lO!dla .,.,0111 oo~eobhk legen deo "Uilod
op te rukkeD
Ue oatullr un bet te.relD geeft
on. groote voordeeleo, en scboon de Repubhkel
neo tusacbeo ons e3 Kimberley ltufl la baone
pClSltle DIet te v..rgeluken mut dO! onze
ZIl
durven de ulo kOPJeJ DIet te "erlaten.
Wur
'U .,ch ook bIDoeo buone bnlen bewegen Wdr
peo Clnae kanoooeo dadelIJk een bom 10 bun
midden
O,.er dag kannen su geen water kru
geo en n~ de ondervinding nn IillSterao af'Ood
sulleo IU W&D.r8cbunluk des nachill Jaa
geva.lI.:n "ClrdeD

pE'r dCpe<'hernder naar Modder
-(Reoter
)-Voor bet HIlbrekeo
VIIO
dail trok een afdC"hng onzer beredeoe
troe
Illt In westelnke rIchtlog te UlDeo
mAt
n macbt der r11ktlDfantene
Op da
recbterflank
W"I :lo DIamond
Fldda HOl'1le
De I .tenJ.a"e Chrm..d, vertelt bet VOlllerl<{e ooder majoor Rog"
l{C8teund door een com
lJll do ,ur 15 een Terbaal ID omloClJl dat de pal{D1e van de Loy~ NOl tb Llneallnrea onder
ramp die de Booglandsche BrliadQ t<l Malfel"l Illitenaot Depuboo
eo de kanonneu van de
f"olem overkwam
duor Ileneraal Waocbope
o F A.hlleno De.e VlDgeo DIllI' een ~PJe
Vl)0rultgezlen
werd
l>e~e lelde
aao lotd en maakteo eenH verkeDDlng nabu VooruI tlUCIJt
~iethueo
<lat ..algen! zllne meeomg, men "er
en eeo deel vao WIIJebeeMtkUiI
keerd bandjlde met voortterukken zCloder ver
De artIllene
1'I1nden "naod te Kamfel'lld~m
ken nc," ,.oorop t<l hebbeo
Lord Hetbuen
opende vOllr op ooze maDDen op OttoskoPJ" eo
ant woordde b16rop dat bil de bevelbebber der het jlIl'lluoon np
no 1 Klmberl~y fort ant
dl""O .... WlLIlropgeoeraAl 'Vaucbop~ een,.OD woordde, tWIDltlf bommen werpeDde
dig 1110 manscbappen ..ertelde dat bIJ WIlt dat
Kolooel p ... kman In het mIdden met de
cr eeD mUl6lag begaao werd maar bet be,." I Ktmberley
Light HOrM en de Kaapscbe polthe
wao om voortternkken eo er bleef DleL. andero trqkJAngs dOAJa .. retto rand nillr t:artera plaaill,
Clver daD te geboon.men
G.boClrr.aamd werd die be, .. t wae door een bo.reo plltroutlle, doch
er en de noodlottIge ge,.oll{eo lUO bekeod
trok dadeluk terug na ber8lkIDg ,.an bet doel,
dat olet kan genoemd worden De Yen;terklDgen
DE D F Adosrll.'r (Klmbarley) VlO 16 der.er 1'IU1 den "IIand kon men Zleo aankomeD "an
ZQat dat er v.. lllekte la Kimberley beencbt,
achter den Wimbledon rand
koorl~ ""barlaken koorts, dlphtbena
eo m,,1e
Kol Chaamler
op d. IIDkerllaDk met de ft
len en het sterftecnfer
III ,U per 1 000
Het nODDen der koamkluke artillem onder maJOOI
If&rtluoen meeot ecbt ..r ID ataat le liJn "oor eon Soow wï.e)de
umtrent
e~n doalJ1l bocameo
langen tlid Uit te hoodeD, 100 bet noodlg toai
met de ftllOPoen "Ql den "I)&DIIdie ,toDden
achter
hun
o.-ertchle
vcnehan.'Dgen
lU bet
auo
Luttenant L W {''lDIl, "an hot t"eede \: o~k I midden "ao WImbledon nnd.
Het "uur wae
.hlre IIcbte rOlter" !'CIItlment, dl8"
Modder
Diet hUZODder IICberpf maar de "jjaDd blOld een
nVler sneuvelde had ut Augustns II eea pIJn- "'\I Iaogen tijd fr mede UIl, eu de RepubhIU ondervlodloll
Htl toon,J" tl&n ana lOS kemen haddeD enzen lalatea afaand, maar wIJ
ke
ter bel meclwuek ....n een oleu"
tooa _ktea
pbraik 'fall elkeD deklriDlf
hU bIj ongeluk deo trekker aanraakte eo Iuar
Zood,. d. bnollDIIO weder aaDgehaaki wer·
bE;'; \ \lI;IWL.\AM,(
II ONDERZOEK
dooclechoot
Tuen bil naat' h~t oorlogstooneel
dell opeadu
oJllleea' 54JOR.poblikelnen,
blOK
"ertrok
OIUe bU dc hoop .ul bn rou 'Deu
bur
.....
terkmpo
(daar WImbledoo
raad
I (Joden _. lXc -(Reuter
)-De
ed John
"elen
alecbt. zei Jllillen '1'&11 eie SpjjtfODtem rand .)
_
_r
warm 'l'Q1If 'I'IUI unDII ,,_llaDamgea
Ha~ ""cretan" "m stut beeft een oodenook
,
UIl den "oei .... _
WlmbledOD rod, op gel.ot .0 bet nelllen door een BrttBeh OOrlOll8
Een Engebcb blad segt dat er te BIJ'1II1Dl _o...uppea
dlO ODIferdetkiDlf teJ1llU'01rkeD
.chlP Tan een bllmg Amenkunpcb
meel te
bam een bospltaaltretn
"oor de TraDII"ull8
AIJeD k.-.o
'ITIJ _tllltaoncletDII
'I'IUI Ma
Dela oabaal
_kt
word,- De tnlln beelaat alt 7 rjjki&eo,
~
waarno bet ee .. te tea pbnuu
'I'&l1 de d~
De bewepur ... bedeu toont dei de Repabh
I1ET CITY OF LOSDEN COR~
eD ... rpl""l'lten
.. I lIJD Hel ttreede rgtlll(
nOl dne lraDounell bebbell la de houri
betltaat
UIt
eeD
d_rtrak
eli
.,.rtrekba
.oor
Londen 27 Dec -(Reater
) - Het fonds voor
....0 :KImberley
JPOt macht om uel .eJ'IIterkin
offictereIJ
eo
dokten.
De
'InftOIW
IIIJO
geo te kriIIJea
.)ok. bDDne baaat om dadelijk
bet C.ty CIfLonden corps stut na op £7a 000
lDIenoht
'fIM)r
psttellteu
ea
echkruD
11
Alen verwacht dat. CMmaDDen Daar ZUid Afrika
luum. poIltiiD te , ~
keuken.
lulleD ,.ertrekkeD oop,..r
clea lllciea IA11aa1"1.

0""'"

-

-

Bechuanaland zijde.

NUh EE:S VERKENNING
DERLE"t

-

".t,

Gra,jJ Reloe~ 2'J Ode -(Renter
)-Eo!l
l1;e
belmzlnnule taak ....Clrdt ,.erteld te O ....alf ROl
n~t Iilet blnkt dat d~ heer Robertson, een boer
ID het C"ICllberg dllltTlcl ZIJD"rou .. naar Grul!
I Ilelnet zond toe~ de boereo In de kol on I" .. eien
Hn bleef ~n bad all metl{ez.1 een neemd.n u't
GEVEeBT
TE VICTORIA
WEt; I
Illowekene van Tran.,.aal
De boeren lomm'D
deerJen eeo voer bool fIn RobertIOn le "erd .. dl~n
DE IlRI rSCHE
TROEPEN
(.AAN {IT.
alln bet laager af Zij kommaadeerden toen znn
hevehng.pII'rd
In bet apen
Robertson wet
Ilorde en drell!de bet purd dood te ocbleten
IN DD
NACHT
HIJ werd door de boeran ge.ul'llcbow<i Zlcb
RClberlarm werd zeer opge
GIsteren vernamen wO UIt eeo scbunb:aar kalm lo boudeo
goede bron doch wu moeten erbu ,.oeg.m cbt wClnden; keerde nur "JD plu~ terng spande
er offiCIeel Dleta van ltepubltceerd
I. dat ZIIOkar In en vertrok oaar R 'Ntmead, ,.orgezeld
door lun Traosvaalocben Ullllp.wekene
pr
Dinsdag oacbt ID de nabnbcld vao Victoria
Op weg daarbeen stierf Rob~rtaon plolsehnll
West IS Ilevocbteo
Meo &egt d"t de troepeo
dIe bet Ink naar
dIe te V ICton. West .tatlOn geplaat.t zIJn dien aldus ,.erbaalt de m.tgezel
bracbt eo het daa. met de kar eo
nacb~ werden Ultgezooden om de 8poorlun te Rosmeai
paarden ovprdroAll aao le~Dd
HU Ir'ng toeo
!laan be'«lbeTmeD dur bencht wa. ooty.ngeo
dat een kommando op \yeg WY om de luo te yoort na .. Gnal!' Reloet, WUI' b I op Kentdag
goan opbrekeo
Er wedeo
schClten gel08t aankwam DeD ,.olgenden dag beroeM bn meVl'
RobertaCIn eo vertelde hur wat er .00f'lt8vallen
tot den morgen docb toen bet hcbt werd wyer
wa.
De ongeldkk\lIe vr<CO" "~rtJat zuo a<ires
DIets .ao bet kommaodo te zter.
DI~ doet 008 deokeo dat bel eeo val8cb alarm te "ragen en daar de vreemdehng denaelfden
'11'&8 en dat de BrttBebe troepen
ID den nac~t dal{ vertrok naar po.t Elt&abeth Il! leder spoor
bem ..erloren
Men
RobertIOn vertflk
tegen eeD deokbeddlg kommando
waren Olt nn
g.. toren naar Roemead om een persoonluk
getrokken
Olldel"ZClekte doeo Men Iellt dat de overledene
aao fe" bartkwaal leed Men
Uober~on II
S A LlGI1T BORoE
erg nrlangend
om bet adre~ "an den ... oemde
hog
te
wel
en
en
wanoeer
dit
onder
Inn oo~en
Een e,ltadron vlln dit rUIterIl reglmeot kwam
Donderda~namlddag
te Kaapstad
t~rug van mocbt kClmen 11011 b.t .Ia een welwllleodheid
RIchmond Rosd en IfIng glSte1'en aan boord vaD worden bescboowd als bil bet WIlde meedeeien
De janIle Brulfman de ~oon no den seere
bet troep8Cblp I{~l'lemo e Hunoe bea~mmlog
tans vao de Mldlaod aunraatJe
m'aill bappu
Il! Cbleveley
kamp
d,e land er eeo p~nny a~n de boeran te
Barkly Oosl ontlnapte
I. b,er eD baogt een
r;E;';ERAAL
HULLER
trenrlg tlIfereel op nn de vernederIngen eo het
verh""
door
bem
geledeo
ooder bun baoden
'e ...cblllende ,.erochten ztJO JO omloop OlD
trent geueraal Buller
Het ortgloeele Reuter Bn .prcskt nn groote pluoderlollen door Mon
telegram omtrent den al&~ ~ Coleolo lelde dat DIk van Barkly OOllt en ""fit dat de wreedate
Il'J wordt luer ge
oeo bom der RepublikelOen 10 een zeer jle manDen Illn de reballeo
pre""n voor I'Jn 10y~ltel~ ooder moelluke om
vaarluke posItie 10 de nabubeld van den boofd
ter.1I1 een eekere kluse bem
staf .,el
De correspondeot vao d .. Clpe A rg ... •hndl!fbeden
zelde dat generaals Boller en Clery belden beleedigt omdat bU ZIch nIet hU de rebelleo
Ileocbraapt werden
De correepondent van de beeft aaogesloten
\atlt II ,t .e•• meldt dat toeD de tWI'8 batteruen
10 gevaar
kwameo gtogen geo.raals Buller eo
Clery pel'!!oonlllk om te ZIen ze te redden Het
hJdt du. geer. t"Ufel dat geoeraal Boller onder
ochot was Er I. een gerucbt, dat bU eon .cbot
OSGEVAT.LEN
TE AIAFEKI~t,
door zIJn wan il been gekregen
Een ander
gerucbt I. dat hIJ hebt lO de maag gewClod werd
Bet ,.olgende J8 loor de mlhtalre overheid
aan de pe", !er puhhhtte
I{elonden
EEN EN ANDER
Ongevalleo gedorende de week elOdlgeade 12
U ,t So ner.et Oost bebbeo 10 perj)()Qeo Zlcb December
DOf)Il
bIJ Brabants rUlteru aangealolen
No 170 korporasl Walter Frankl.b protoc
t.orr.at relllment
Het Iran"portscblp
U 'tJ0rt z:al blbnen wet
No 263 troeper WIlltam J IOCksonprCltecto
OIg~ d.gen naar Engeland
teroltkeeren
met
raat regiment
een groot aantal ge"oode en zIeke loldateo eo
GEWOND
offiCIeren
De beer WIlham Smltb van KrugersdClrp (bl)
een ongeluk)
dIe e·nllle
De zoo~eo ,~m le belegenngstretn
~ 0
17 troeper T Donno protectoraat reg I
dageo geledeo I. aangekClmen zal verdeeld
ment ao gaat goed voorntt
en L ldysalltb
worden nnder de KImberley
No 1 ~roeper Tbompsoo protectoraat ugl
ontzet kolonoe!!
meot Itcbt eo gut gCled vooruit

I

oung

.pod.,. ...

NACilTELIJK

1(8--

P'Jo

DM'

ate ... "erborpo
Ik _
Re(llOblik.. _
de depêobtll
dU wel clat deu looper SUa
den oot.tolen door 'u .Iocht ._boeicle!)
bGlr~r
Ala bil ... dii doorkomt dur wetell WlJ CL.~ de
liat .. lakt ..
{)NGJ,:WONDK GEVA.."iGBNEN
Wn bebbea In c1ë Ia~te Uaea g_ Otellw.
.AII de bUIteowereld
gebad . De "oand b93tnl
&EGBN8 NOODIG
0118 .tllllJi
ID te .IDtteIl
Vrudag en Zaterdag baddeu wit beel w~ Da,.hlkteu
Vl'IJdag 'I'1IIler eeu bolD lil bet Mar'ktOillllftley
kamp 23 Dec -(Beater
)- Bepleaa die een klearhog o~
til de .~be
flObt 1& ont ... ngeu Wol kaplteUlli Klrkwood en
ken WI.kel.,.a
LenDon gedeelteJok .,eraleld. GreafeU, 4ie -lP
CIafeO gelédtJa genara
Twoe .tafoIBcnerea meL deo beer Beaa Weil geoo_
nnt-. oagedeerd lil bet repablilteJII
hepen 81' bard heea om de aobede te Rea, ft acbe
k_
Kapltelll
Klnwootl
lt
ook OlDte kjjkea of er l-..d.-wood
..... ZiJ 1... 'elblllkl!lDd lO IIltlaod ... kringea la Jobann.,.
waren Daawelop
eien 'IriDk,1 biDDea toea HU bare
tweede bom "Iel, die blaDea MIl ~
u.dea na
Bepaa 'rieletl bedea af e. toe. Een_tal
deo ..... teD ba .. tte, dal cloel '1'&11 de apothebn aenlloa
'Ra !WIkte "iadea plaatl, blo ,ot'OiIe
winkel "'flllelende
dat OOI wa bib...........
aer hltlle.
Een
raacleriDlf na weer
De beer Well, Leaaona bestUllrder eo eie OIIi 11911 de clokMn belpeD 14 de bebaDdeliag bODDer
clereo W&reD te .. men in deo
U &Ilea
pau.oteo
oDik mmeu op woaderbare wjj..
SLECHT
lUEUWS
ONTVANGEN
na cle '"eede ~,die
eea IIOOr' '1'&11
"lOOi lObOlO. W"Ir, eo doodlI. eea IDUJ,
Obi..., .. ., kamp, ij' Dec.-( B.euter )-Het
FraakllOb reDumd
aleG'"
na dan dood "All du ..eered
lo deu middag werd eea l"ee\le k1earliol
heen bier eea _r
Pijnlijken
IIrg gewoo.! door het boIIIYIlar, .0 _ bom Harry E~mbe,
werd .eplaaW
m eie baan '1'&11 bet BAA. tort iadralr gemaakt, 1'00I'&I oncler de NatalYDlaDEac.xDbe bnobt "etIedeU "eek
00
bet hoofdkwartter
..... kolooel BON,_' Il.... De b_
beeoelt UIl be, kalDp eo bad paprelt.keo
door eoo mao ..... bet pt'O&ektonat l'eIPlDellt ..
met
de
OffiClereD,
en IU)O dood kw .. all .811
iObeel alteeoge&laaen werd.
Ale een ,evolg ....n de .. ontbdliO oo,. ....11.n, ICbok
1fI0g een led ..r deo arond Ill, en _*en wy allen
SCHlETEN
AAN WBO
ZIJDEN
atll ,edareode
deo Zoodaa. toen er welDll
eobieiea plaate "ODd souder meer Dagelakken
W A.GEN'S GENOMEN
De yuand lOboot sun &llllDDDIIJe"erbeterd 58
hebben, daar de bommea dIe lil nD "Ol'8n een
Cbla,.ekly ~p,
28 Doo -(B.anter )-De
veel grooter en aiJdelin'llCbe epnagkracbt bebMII
I"are ullOaa'"
llid beden weer bu• .an .f
dan die oorlproakelilk door ben gebruikt
_
Slohtbare betuel "óor bei kamp, waar lij

OraDJenVler 211 Dec -(Reuter
)-Een bevlge
st.ofstClrm woel heden oyer bet ump
Alles Jl
rUItig bier en de al~meene meening III dat er
,.oor eenlgen tud wel alg "oorwurtacbe
bewe
I!'lag ral 'liD
De belaogstelhng te OranJeflv.er
haogt gebeela! vao de gebeurtO!Dlsi6n t<l Mod
dernvler, daar dIt tamp "Iln een Dleu .. s oog
plint geeo afzullderlnk b<llltaao beeft
EES

w6fd
cJ. looper eie

~

Aruadel 28 Dec -(Reuter
)-001e
koloDl&le
troepen, op patroallie lIJode, IIJfI op bet ee",te
iOllCbt do!)r onae "oorpo8ten genomen "oor
,."andon, teniO"ofi .. bllnoer ".toa,ber
boeden
Gelukkllf "oDd er geeD ramp plaats
Tange,.olge
bleft'ao
Jl be,.el al!tre,.urdlgd
dat
all.D
I AND
dragelI, en de noochge hoofd
I,Clndeo, 27 Dec - (Reuter)
- Het eerst<l bel men moehn
bat~Joo nn bet West RidIng r~.ol
.. I d.bels lolleD soodr.& 1D0g..IUk opgezoaden wor
Zaterdag L" n.aar zUla Afnka ,..rtrekken per den
.100m.chIP 0, mil eo bet t .. eede batalJoo no
O~AANGENAAM
WEER
bet Gloooester regiment H&&oda!l per atoom
Iclup Cym"c
De CrlmrlC oeemt ook drie bal
Arund ..1 2:1 DC! - (Keoter ) - Eell
ter 11<10
.rtllleno mee
De mClbtlt.atle van de zneDde dIna..
1&1 lUid OMter beerecbte blor met ba,el en regan
bOlen dt. ~'1.tlneen oogemak 'l'erooruakte
Zaterdag deo 30sten d.zer voltooid Illn
De NIeuw ZUId Wales batter!) aal Z~t<lrdag a \'
STOF EN RUaT IN OR1.NJt:RIVIER
vertrekkeo naar ZUId AfrIka

D. katfe ... dIe .nlke frule verhalen no ge
Yacbtc" te L"dv.mlth
edO t II geleden uo de
norlogscorl'8!<pDndenten
10
N aCal oph.chteu,
bcob n bIJ bun teru.keer
In L'idysmltb bet
~oerlgeloovll{ ..olk da.r .erteld
dit lf8Doraai
Ruller Kimberley bad ootzet dat bn butten
KImberley dMr de R.puhllke.ne"
genngen
1f""omeo werd eD lat<lr dat [luIIer Bloemfooteto
logeoomen bad

I

aae~
komea.

VKRGISSlNG

.s

I )IW

1

EEN STADSW ACBT VOOR mU.IIAMS
TOWN

~

I~DIE

u ~etrakteerd

to

GENEESHEER

Hopeto.o
28 Dec -(Reuter
)-Vler
bonderd
vlucbteltngen yan VrlJhurg 11111un hoo lot
Zll ....rheten Vri!
londen
21 D C -~neuter
)~Eeo
Ileuter s overgelateo t<l Barkly Wetlt
bur~ op de.l 'Iden en k .. amlm ClPden 2llten te
tdegra n van C ,lcut~ mel<lt dat bet Inllscbe
Barklyaan
Toen an 1'&0Vrllburg .... rtrokken
gou.arnemt nt he,lutA' heeft om oog een regl
Ilent ~ ng..llIChe ksval"rl.
naar de Kup
to kregen ZIJ ,even ukke:J meel wat ..oor 400
pe",ooen
31
Ib
,.oor elk p31'1100ngaf, om vao
Jell len
Hd t..legra~ &egt verder dat het gClu
Da landdrost
no
vernament ook b""I~lln heeft om ~ 00) extra !e lo.en voor h cbgen
Barkly beloofde ben zoo,,"el mCll(8lnk te belpen
I '3rden te zenden van de Inboorltngeo r<gt
maar er zlln dur weInig levenimIddelen
eo de
meuten
vluchtellDgeo konnen nIet koopen daar bet
verkoopen van levcnsmlddelen verboden
\ EHTR~ K , \.~ L()IW UOBERTS
(Je heereo Morkel ~le,ntJes, Cosoett Gee
rtng lidi eo TIlhard zun hier
E;'; I' \jAlLOES

it! w umg van et:n
II \.:r \""erum~ldeD
.,C
uJ~r!lcl
eu
\"'r uw Bruut
I

\Vurdt

8IJ DEN STAF

Koloniale ZIJde.

Looden
27 Dec --(Keater
)-Slr
W,llaam
8t.oke., ,eoe_beel
Y1UI de koolngtn
ID Ierlaod
la benoemd t.ot ooll8nltoereod iOn_beer
aa~
de Kaap
--VERTREK
VAN TROEPE~
UIT ENGE

I

wcrJ :l t pr vate
..eo dour Jtcn

lartJ"k.
I r Bu' ct

STANLEY

COS:.ULTEEREND

eu g ".t.t.r bebb.
1 ""pa'''' kc
rharp ~~,onlitt Il til
I c. c \110 dt:r ~PQY

'.

GREENE

London J7 Dec -( Reuter )-De Tww deelt
mee lilt lord Roberl. Ipeclul d6 toatemlDlDlf
beeft gekregen YaOde I\ut.onlelten t.ot gebruik
tan de 16de lansters ID Zald AfnkLc

.nat
l In
Het
rnl tn voir gev •.,!l'i
el e .L'!l"llDl!.""~te

Ilr eank.rbaa,

CONY~GllAU

DE 16DE LANSIERS

londen 21 Dec -($euter
)-De
beant .. oor
d ng un d~ vruwllllQe"" aao de oproeping der
relo:eer1D!( v lor <llen.~ In ZUId Afnka
I. zoo
groot geweest dat de .pphkatlen ten zeerste de
beulloJ I~dhedeo der aq~orttelteo overtreffeo

TRUEPE~

811

T&AN8POBTSCRJPEN

L')nden 27 Dec -(Reater
)- Lord Slanley
zill &.cb aaD.lolten bil deo stal van .eld_r
.chalk lori! Roberts

VOLUP

~

DER GARDE

Londen .!7 Dec -(Reuwr
)-De
beer Con
ologbam Greene had de eer te dIneeren glIter
.,.oDd bjj bare maJeatelt

CITY

Londen
2J Dec ......(R.uter ~Teoge.vol"e
.au de geeetdnftlge
,beaot "OOrdlOg gemaakt
10 verband met de bpncbtlDg vaa een CIty
Korp8 bOtft de Illrdl m.yor nn Londen aan
lord Wolseley voorgtlllteld om dat korpe te
v"rgrooteo tal 1400 mf'scbappen

t~

aall de ~t

DE HEER

DEIUCHTEN

-

EN KINDEREN

Londen
27 Dec -(Reoter
) -De
komagin
beaorllde g.. tereo eon lIenooogluken .'NDd aan
de vrou .. ~n en
"an d.. garde door een
ID St Georr shall, WlOd
sor
Hare maJulct t de bertog en bert.olfln ,.ao
(.)Clan.agbt ea de berioglll ."", Alb20y war.n
aauweztg

--.--

VRIJ WIL~

II

VROUWEN

~laf ..klOll 12 Dee --;.Alle. wel b,er
M ,dderrtvler 27 Dell - ,elOodbeld VIlOman
""bappen ultslekaud
Poaltte der Repubhkel
nen up den :lholen ver!lend geen ongev~len
Arundel 2ï Dec - ~lIeti bedeo ru.hg
Sterkstroom
2t Deq,-Een patrou,lIe maakle
HO I.... , ... teo eu eeolge paarden bUlt
D. postlie
IS on veranderd

I~ onder

I ,eoracht

Londen, 27 Dec -(Reuter
)-De ltoomboot
MallCh,,"'r v,rparat,01l nu te Gibraltar, beeft
achade UD de ecbl'oe f geleden

I.ORD

'\ ERYEERDEnl~G

"II~

GISteren tlla er weder t_
tranportaahepeD
lDet tPOl>peoaaDgekoIIIeu Dameljjk de A1I4JIUn ...
LA. HB - Generaal lord KIl cbener IOheepte "'0 Qa8flnlt.o"D, IB. het 21e bat.l,oD 110,..1
.. eb In op de Dln",tlar Qulle to Gibraltar eD Field arhtkrle en een ammaDltte kolooDe eo de
P."e",or, ".n Routh&mpt.oo. met _ afdeellall
lInteren om middernacbt
Ho_bold
Onalry
pe AaanIMJII Is cladeliik
Daar Natal ... rtrolrkea
WEER EEX STOOMBOOT HANK

Algemeen, berichten.
OFFICIEELJ

KITCHENER

Een treiJlwracbi pwOllcle 811
III Doia4efWaft)Dd
.... ~
rl_
bl81'
Oa,e_
70
werdea DUP BOáchboucb Iat.a!p pbncIat
reat II1I&I' WUnbe".

en IOW"""

Londen, 27 Deo --(ReDt., )-Generaal
lord
Kltcbener kwam flOteren na Ihlt. te GIbral
tar UIl op weg DUI' d. Kaap

Dol Tim'JJ
nog bet n
Iroepeo Uit
:>e Britsche
schiet nOit .teed. de
met kanonnen
Het Britsche
door de J:...poo .... emeu
11 I gereed
voor
1 Graham!stad
,.ormd
gadateerd 10 deler,
Bericht vau
plaats erg onGngetOODt d ..t do bell&ller1o:i
de belegerden
naam begoo te
Bet Londeneche
corps .. 1140Oman
.terk zon
In bet
~Iodderrl fier '11'&8
h"t groot'! manne
2381en I!eba",ten w:lll
De \menwoscbe
~",·rnl.a,';. nn staat beeft
ëen onderzoek oe
bet lO bealag oe
men door oen Br tMC ocrtcgsscbip
nn een
lachIll{ Amertkaan!ICbe rusel te Delapbui
Sir Charles Warren. III le Cbieveley k&mp l:e
.. eest

het.

plakken meI de
IIi<h~ld onlv.ogen
lrJt:htJQgen
waren
we .. g t Jt f:root
.1
Jonge J ~1l!n
I ooderwuzer"M(U

Lond.D, 21 Dec.-(Beuler )-oDr. te,di III Op
beaoet II1I&I' ParjjI, maar _II weet DOl .Mi __

Korte

REGENS.

Eiekt._

DB. LEYDS.

OB

ALLRIGBT

Lady-mltb
26 Dec. onhaogeo
rr
beliograaf te Frere Kamp -(Reuter
)-A
de troe
pen ID LadyllUlIth brachteo een vroolu"ke ketat
dag door, en wareo leer Yerbengd o.er de
..rlondel(ke
en hefderUke boodIIChap no de
konlOrlO keu:eno
De vIJaod bet ons met rWlt.
Er "ood
zeer W..IDlg schleteu plulo
..0 d.t zonder
eff.kt
Generaal \\ bite I. goed eo wel

terllgg~ltomen
un bet oClrlog8tooneel
BI)
vArtrekt Zater~
naar Kaapetad per stoomboot
N n,.ma", op weg naar de 'WestelUk" greos
IS r
W.lltam 'l'erteld.;mu dat hn tegen .. oordlg wu
bIJ den .lag van Caleaso op den 15jen en later
openatJen deed op een &li llal der gewood~n
aunde bij In e~n.ult geroepen tD vele mOetelllke
genUen door rio Idgllr art<oeo Il!) pr.16t ten
zoerate de ICbllr:kluiOn bij bet oorlosatoJD",,1 en
hngA de Iuneo "an commuDlcatle vOClrd~ dade
Inke en kracblllle holp d..r gewonden d.e vol
muJtt .Ua
HU meent dd suae getu'lreou op
dIt pUDt de gem<tetlereo der aog.hge betrek
klagen der "ewoodea m3& gera.loIItell~n
De
melle m'lDllr Wallrop de gell'ooden logebraebt
werdeo van af bet slagnld naar bet ..eldbo.pt
taal .... " om er I mlMt van te seggoD "er .. on
derliik, en werpt lf'lOten lof op bet 1'Oinntter
ambulance korps onder DlilJoor Stoari Wouley
81J' William beeoboaert het dnagbaar lyate3m,
.ooall bU die geiegonbeid pbrulkt ,.eel beier
dan de alUbul.n2
Wflll8O, daaMbet 't Jllloll1ke
.tooten ,.ermn4t dat ona&cbeldellJlt "erbondeo
Jl aan de laalat~m.ld8
maoIer no nr"oereo

"",,utul

t'f'!l1

,rl~_nd( n

Ml

., nf"ndinufOTl

'an

rou

Onz. 7.end..IUlC: "".,..
Jouhert
h....ft \ pr
lof ~ek"'ll:"u di" njf ~..woud" \T ....Udim ,la
~ebJks te bo_ken
hel.j:..en door ht'n d.n
ook wer op prtJ' ~""teld ,",onlt
Ook d,
Mol')tllll '-kt
hf'tl DIt tol ;;. ru"t.t< lhng
\ au bd:wg~telle.Qde vn ..ud ..n

AFRIKAANDER
KAAPSCBE

BONO

WIJK8BESTUUR

EAn 1'Crl{&denng .an h..t wuksbe!!tuur werd
Vrlld'll
29 deUlf' un bet kant.oor VBO On.
Land lolebonden
Boofdlaagel',
W)lllDltb
23 Dec "la Lou
Dc ed beer J H Hofmeyr presIdeerde
ren<:>:) Marqoel-(lleuter
)-De
trelD loopt
Notnlon der vonge vergaderlog gele~n en
tbane naar Colenso
geteekead
De vergaderlog glDg over t.ot hot klezaD nn
SCHIETEN
ME I GROF GESCHUT
een nIeu" WIk.bealudr en beambten
Op ,"oonlel Tnn ad'okaat
Malan geaeCOD
Chleveley Kamp 28 Dec -(Reuter
)-Men
deerd door dr VaD Oordt werden de beambten
heeft de groote kanonDeo ID de rlcbtwg ... n eenpang berkazen
Ladysmltb booren ..,b,eten
Het ..,bleten ""nd
De beer C dn P f:hlllpplni 8t<llde ,.OClr gc
deo
Umbal .. ana berg wml
glllteroamiddaz
s...anieord
door den beer Rynboudt
dat "I de
,.oortgc~t
leden van bet wU".bestnur J(ekCl.lenwordeD to~
F.en natorel die IQ het kamp gekomen la be lo:len \ an bct dlstnktsbestuur
rlobt dat de Bru8cbe macht lO beut I• .,. .. Pa
Algemeen aangenomen
tumbolwaoa, maar dit ,. oo .. aanebunluk
Lon~
Gerapporteerd
.. erd d.t de beer J 0 Ma,r
Tom
wa. n1"t In bet gevecht van de po.,tle
qoard bedankt had alA hd ,.an bet dllt.ri.ktabe
tier Repubhkemeo
bedeo mClrgen, of anders stUUf
II bot verplutst
De Rep.bhkelDen IChleten
De heer A BeonlOg werd met eeopllrlge
'II'Ul'IICbllOIUk van Pep .. ortb beu vel op Lady
Itemmen gekozeo om de nca1ure aan te vuIltII!
Ala oleo we leden werden yoorg ....teld eo aan
.mltb
Na deo ..... ren regen op gISteren nond beeft Ilenomen de beeren H ,J Wuserf~ eo Gert
bit .,.Id een yerfnl!Cht 'Voorkomen
VOIIloo
Ik br3ch~ bedeo morgen f'en "roe1 beroek
Daaroa .Ioot de vergaderlDg
aan Batteru
Heuvel en -~ de Repnbhkeloen
,.nar makeo "oor de morgen koffi!) WIJ gaven
den v.t&nd bet we"one mor len wvo ,.an de
mUlne kanonnen
De troepen zuo In een gClede stemminIl en
bet acblolen "an de kanonnen .. okt Iteeetdnft
bU ben
Zo 'ur. bOtJeerlil weder de geleg8lJheid
te bebb-n deo Repobhkllluen te tooneo waar
oran bet Brlteche leger gemaakt la.
Er VIel eeD zware regen gedoreode deo DI
nnddalr en de nVier moel "eel gezwolleo Ill"
611' Charles Warren b-acbt onl ptereo
hIer
eeo kort bezoek
COLENSO

T K1NDSTATION

GROOTE WAARHEDEN.

DE TOESTAND

TE LAD\ SMITI1

LadJlmltb,
22 Dee -Te
Marltzborl!
03t
nngeo
fer boodsehapper - (Ileut.el ) - De
Vlland beeft eeD aodera bOU_JI.for op Surprt1!8
Bill In de pb.atl vatl dat dat bUltg~maut
werd
en werpt bo ....\ .. erlogen op "001' meer kaooonen
op Lomburd8kop
loU ,.el'llterken buune poIll
tlee nog met'r op l'en IlabU gelegeo beu.el en
TOMMY BY ZIJS TOT
bewaken ons eikel! naebt met bet aookhebt.
ME~ WORDT ONVERSCBILLIG
Het dagelllkacbe tombardement gaat no~ vo:>rt
en de yoaod IS er 10 11118\u;d d~n toreo van b~t
Pletermarttzburg
25 Dec -(Reater
)-De
.tadbuls te tre1feo
VIlodaa~ werd bet Jlllobou
kommandant van Plete.mantzbarg
heeft kentll8 dend fcbleten vali groote kanoDDeD In de neb
gege'Vt"fl dat op DlDs-iagen en VrIJdagen Il. A tlog
CCllenao "ernomen
Er sun IlOODtee
• bara en kantlODen ID de stad gesloten zO1
kenen van een "oor!lennmen ai1f19&1
op de stad
SUn ,.oor ane troepeD, Imperiale eD kolon tie, wlW'IIChllDIUk deokt de vnaud riat bil on. bn
na 6 uur savenda
EeDlg Iemand die bon na ultbongeren maar "'Il bebbeo .olop
eo
dat uur '1'&0 drank "oor&Jet, 1141vef'l'olgd .. or al de troepen
krebeo
plumpudding
en
lI1g&renop Kerst.da.g
den ooder de krUIIswet
De meerderbeId der ~ewooden albier maken
GEUt: ( li rEN' rT CHIEVELEY
snelle vordenng en velen "on reeda .'0 de
beterhand
lien "eeft .uoe "erbaZleg te kea
VERKESNIlIOI,EN
EX MARINE
neo over de lDelle genealng 1'&0 de kogel won
KANON"EN
den
Oodernaaxd
aangaaode bet ge"oel wan
neer mfID getroffen wordt aegpn de lII&1Iaell
Cblevely kamp ~9 Dec - (Il~uter)
- Bet
dat weaoeer eeo kogel door de aeno. nn eea
arm of been pueeert, bet 11 alaaf men Nn woreat bencbt op voidoeDde aotontelt dat donr
bet tweedupche
echletea Tan de manne ka
lpeldee_k "ooit.
lJODotellJ "cried.", week tll8llChen de 30 ~n oiO
net ge,.oeltm bIer 11 een van 1'I'88IIIde on.er
achilhgbeld
MeD lAbekomen '1'&11 de ecbok der RepUblikelneo gedood lIJn
De po&lilAl .. erd glIteren ten QOKten geb .....l
nederlaa~ en het ~ge_
nrtronweo
ch' ge
I l>eredea lot-Iene
oeraal Boller eerlaDlf de R.pabbaeaueo
lilt 1I'8I'keoddoor Thor~ycroft
ColeDllo zal druveD beeft de oa ... nclllllÏlfbeid
De"lJ&IId _kte
geen verachUnlDjl
GtatenJomicldae "aurden de manne kanOODeO
"eroonaallt
Bo"eodlen wonU wetnlg LleaWl
ecboten en 1'OOr hat blazen nn
De
t.oegelaten door te komen, bltpeo ook "<trant _t.ge
Iul.te post" werdeo
bocamen In ColeDlO
woordclUlt IDIg wel8ll..-oor de bedaudbeid
ge"OI'Fen
ALLERLEI
UIT CBlSVE:LE'\:
JU.llP
Cbteveley KalOp, 27 Dee.-(Reater)-De
Republikeluen gebruikten bedell bn beliOgrul,
_,
doel antwoord te kriiPa
EeD mill geGEWONE BASUTOLAND
PRAATJES
duá Inidde .. Hoe pat
bet Rle$ ..-1
Buller ?" HODJIc poglngea waren D1It$eloos
EEN
ONGELUK:KIGE
VLUCHTELING
£ea met-ootplofte L,.ctdJet 'dteb$ bij
lIaUra, 26 Dec. - (Reater. ) - De'__
Fori W1lie liggende, ..... blijkbur eea OadM
Keratmlll .....
YODd plaata 0Dder eie VrjjItMt
.. erp der ntea ...... ~id
der Repabl __
boereIblaop
Buato-pea .. c1aar ID liCII
Gedareade bet oade
kootplofte cle bo. IDOl ...
~
maalten __
iDY&I door eie BUatOI
onUe",,"
geweld
moet
op
cl_
..
bWechter.tiL
..nipa hebbe_ .. haeL

"'0

pro,....

een.,.

Vrljstaatsche zijde.

-P'JIOIdir..,

(bn

"",lull.mde
kerlqtl!OOt.td1a.pp<'1l 0,
hpt
kamp
m. t ... 11 harmonlUnl Jo:t "a.p<'lId om
de ".. "ond"l1 op heerhjke
Kpr~t lOUT. M< t..
ollLlut.l.Il
Z,,, tracht men hit r ru _lO \T! Il
,
II
d,.. H1'D1e OIuc}lUld4:" .lacht .. lf. rs \" Il
o..zell WY'""dtIl oorlG!! t. I... lUg ..",
Oud,r Ol' " ..,,"onden 1-IJn "Jf Rt'publikNll
_cl", Irrlj~>'-gCTallgl"" 0
'wr
htlluW'r \ ~r
Ileml'n "'J "'Jil aaJl J" }",t ..rlwntl
m.1f
d... ....,fo, te wl't ..n kommandIInt P,...tonn
moet 10 ""n bed ..okeltJken t ..... tund ' ..rk ......
H

cs.

..u.

i

r

XERK EN SOBOOL
PB.DltBBtl'RTBlf
WNDAG.

o

.

51 DWEliBEB

De Villien
27.ten December,
~I V Lf:rTU in dell
en 2 m&IU1Iien.

1899.

Iet. zeer buiteoptr~.·
_
bui~~
dat met de jongBtemail
, ontvaogea
llIIf8I:
OUDEJAAR.
&cbe blad..., het \"!loll belang aobteR er lpeciaal
de aandacbt op te Y'B8~,
~ den heer
J.
Groote Kerk. - '. Morgllll.l, 10 ure (Bol.
ClwDberiain
OnIan(r;O ov",+omen". H;ij hi~d
Jucl8cll) ·lDamiddap.
teu NO
ure (BolbiJ de prlJlllUtd~
laDd-ab): d.. J. P. uu Heerden; eu •.... 0DdI, namelijk een
aan de k lUlStBchooI
te Biimingham, en nabij
ten 7 ure (E~lat.h),
da A I SceylleT.
hst emde van de redo ~
hij stekon, OD
ZeepIm~-'. MorgeDA, ten 10 ure, en ·I .. oeda,
koo voor oen wijl niet het rechte woord riDten 7 lire, eerw. propoeent 0 J Malan.
De LondeD
PapeDdorp. _ 'sll0"i"0',
'~n 10 are, en den om zich uit te drukken.
.. Times"
beeohrijft
wat g"heurde als volgt:
'1hood.., ten 7 ure, dl. De Beer.
,. Do beer l'hantberlain
... &8 bezig
nit te
UAllOyenuutKa~I.-·1
~I"rll""", WoB 10 ure,
wijden over de ODd~heid
Vall
de perell .... 0DCh., teo 7 aN, da F X. Boome.
soonli~k.heid vaD den
aa.n de .. erkc'
Molll"DA, ten 10 are. Nlrw.
Knoliël,
·I •• ood... ten 7 are. eerw. G W VlO tuigelijke pl'OC8ll'leD, toeo hij huieerde voor
....n
woord.
VenlCbeiueóe
wa.len
herhaa.lde
deo Boe, .u tao 111[). hr". J B Koobel.
bij het bel!;in VIUl deo z.in en al meer .. erwlLrd
Sien ..
Kerk, s",e&traat.-·. Morgena, 9'30.
rakend ••, wendde hij zich eiodelijk om naar
"n ·.... ood... 7 uur, dl. 0 J le R March.nd,
nievrouw Chamberlain,
en ~
haar hew
BA, BD.
het "'oord te zeg!l:l"l' W,\.IInlaIU' hIj. ~bt.
InNed. Oeref. Kerk, B01itenluowtraauaaLt ueechen juichte
het gehoor modehjdead
toe,
Eogeloohe
diensten.
'. Morv~"..
10',1"
ure
eo t<M'U het juichen bedaard
"'all, zeide de
eo '. uoo,l s, 7 are, eo teo 11 30. kaodidaat P
h...... ( 'hamberlain
met een !(limlach:
WallK Albertiio, B.A.
u,....
r
ik
tegenwoordig
spreek
moot .. ik .zeer
N.B.-Biduur
eiken
Wu<!OlIdagHond
ten
voorzicbtig zijn ill het kiezen. l'lUl DllJn "oorbalf-acbt ure.
d.... opdat ik uiot, ongelukkighjk , door ee~
St. 8tepben •.-·. lIIol11"n •. 9'30, on • "olld.
of ander editeur
misverataan
wordt,
HIJ
7 uur eo 11'1:" ds M C Botba
kN'tlg toen ",od"r de d...-l "lUl sijn rede en
Ey.ul{. Luth.
Kerk. "tr.Ulht""'l. -'. ~l",·
g"os, 10-30 ore (Hullandech), roorstelling <&0 bracht haar ten einde met een paar volzinnen."
kerkeraad.l~den.
en '... onds, 7 uur (r:nl( .. loch)
De Londensoho correapondont van de "B.
dr. Zaho.-Woodstock
Luthenche Zaal. Scandi-

toes"""'"

"-der

ao.cr.bu.i. _ '.

n... ëodieo.t.
ten 1(3)
ure '.m.
da. AAtrup.
en '. &voods, ten 7 ure (Engelseb ). do. Astruf'.
Rondebo-<eh.-'.MorgeoM,
Itr3U, en ·.. wod.7 uur, d s, Marcb... d.
(f"'tlnepunL-·.
~Iorgeo.,
9'4[> (Uolland.,,"
1
1I·1!l. (~~Ol(eIMCb
l, '••• ouds. 7
(Ellj(~h'ch)
d ë. ;:0.; J Brummer, 1II.\, HD.
Zon.lag,,"cboul,
ten 3 ure n.m.
Z"ld-Afrilu,"08eb
G"'licbt.
L~II~"Lraal.'. Morgen ... ten 10 ure, en '. avuud.,
ti :10,;~crw
A ,j Pepier.
ZeoJio!(kerk,
WoodlIsock.
M,)f~en.
el'
'... ondo. "'"'". De Villien
~;bene;.r Zeooinl!'kerk, Ro.zeotraat _', .\I"r
g~n", 9'3U, en '... ends, 6'34) ~. rw Ureyer.
Vrije
Protestanteche
Kerl<. Houtstraat.i-A \i'vodditJnAt.
ten
7
ure,
onder werp:-R. U .. lmfortb
Wlinber!(. -.
~[orge',.,
t"n 1ll'3') ure \ 1101
landseh
L en '8.YO'HiA,
ti<io llrt', d!40.
~lmoOO8ta£l. - '.Morgens
(I:loll,""j,.chl.
.,
's 'Vf}rllt~, Il U'Jr, (En~i&ch),
dK. (J VllO Llfl~t·n.
KaJkbu.i.-·, Mor~.n.,
I'J:{(I u,,'. J.

li",

""0

r Roux.

I;roote

Kerl<.-'

•. \Io,,"n.

,1.

(Hollaod.'\<:h).

H..,,.,ien.

n

A. ~ ews " ,lit

vermeldende

""bot:

Ik

beb

'Geb.

de vetc1Ql'De1t.ao1lfP,~Q:
-Ó.

Va.n der 1denre.

Sohrïl~... 'b~ ., tsal.<IaDll~baiisi;. .
bekend Ilelena-baai)
zul1m Wérdeo mtp

AN familie en vrienden wordt
gemaakt dat het den Heer van leven aloten in Jloover, dat de afdee~
dood bebaagt heeft 1.1. Zondag middag . raad iedttr van die belas~

A

eu

:\t'orlj'eoK, ~erw. prop ~lal&n.
~Iorgdn•. ds. De Bc..,r.
Ihuuve",tra&1 Kaptl.-·. M,>r~~"•. d. R""me
Ro.~.baa.i.-·<\Jor~"n.,
ter,... Knobel.
~ieuwe
Kerl<, Br.""traat.-·.
~[urgeD'.
teD
~":l0 ur., d. 0 J le R lh.rcb.od, BA. BO
E\"a.ng. Luth.
Kerk.
Strandstf'&at.-·!!I
~or
gen •. ten III;~(I ure (HollaDdscQ l, rir Z.h ... Woodstock Lutbeno..:he Zaal.-" ~lvrsen., tell
lO'30 ure. kinderpreelr, ,b. A.atrul'.
ZeepuDt.-'.
r.pendorp.-'.

werkzaambeddl
aan 't theol')'{lSCh ~nnina
num. St.t:lUeobo!lcb. zullen
up ll~ JalJuari
a.S.
ben', t wordeu.
D!.4. 8 J Pcrvld
en [{ezm zqn naar ~Iurrav"
burg teruwl<""rd
'I~t de geL",dhe"j
,:."
mevr. PerolJ
ga'it tet gOtJ vooruit.

•

!(e-

2'A'fo(l1. Jat dit buitengewoon
ill, omdat de heer
(hamberlaiu wnarschijnlijk eeu van de ge"'e"M.. publieke sprekers is.
Ik heb hem
hooren sproken
bij alle IIOO-teo v.m j.(C~enheden,
in het parloownt., bij publieke maai-

------".
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~
0
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PUBLIEKE

«(_ ~

A. II E B.9
..l&n PrQdukt8nh&ndelaars en Boeran.

VERKOOPING

li ondetget.eekenden
málo:en er hnn iJ'j",nder.

O

ontUQftIl

k:eDllaar._z.

tlogel! wenchaft
gemaakt

1i,.fderi.J.·kttl!.an,If'llkiulo(Ban
dierllBr"n en onven:tHt"lijk.",
1::-.;

1)

I)

II

fI

!

1

I)

6

n 11 4
2 II
A
o Il 3

b"t ba,Jeu 1'lOr etln gl)lf de "..u wig" rust
werd i, ge.oerd.
Ue ~t..eds trl'u"",de oD,lers
P. D. en 8. J. DE WET,
W'orceHl,·r.
Trootit\'ul blijft zijn bAriIInering gewis
[AI is zij" t.aak hier ook "f({"daa" ]
Als een 1.0 ,t en lief gedachttmis,
Blijft hij imwer ill onze hal t~n voort
b6staan.

25 Gedresseerde Paarden.

F. L[!£UEXBERG.

7 Li
1 i
I 11

£3.

Volle kostgang. £10: Toelat.ing, £:1.
WekelijkHche kOitgang, £7 l(s,; Toelating
£2 lOs.

~.

.

Aanzoek te doen Lij den

Ons is verzocht nog meer van bovengenoemde artikelen in te voeren. ze ziju van dezeltd~ hoedanigheid als die welke wij het vor:ïge
iaar aanboden.
Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, en Toestell!D- voor t' spannen van
Draad, tegen de laagste prijzen.

PUINClI'AAL.
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eD Langsl_l,
KAAPSTAD

LOST TRANSFE-

N

OTICE is hereby given that we
intend applying for a certified
copy of the Deed of Transfer made
on the 23rd day of Aug'ust, lSGl, hy
PETRUS JACOBUS FOURIE in favour of
WILLIAJl HUNT, whereby
certain
House and Premises
together with·
a piece of Freehold
and piece of
perpetual
Quitrent
Land adjoining
each other. situate in St.ellenbosch.
contig,,!ous
to
the
Steen vlakte,
measuring
as per remaining
extent
414 Sq uare R"ods an d 15 i Sq l1ll1'e
Feet, was conveyed;
and all persons claiming to have any objection
to the iasue of such copS are hereby
required to lodge tbe same, in
writing,
with
lobe Regi~tr-dr of
Deeds, in Cape ToWD, within Four·
teen Days from the publication of
this Notiee .
Dated at Cape Town, this 211t
day of December, 1899.
WALKER
& JACOBSOfIN,
Applicant:;'
Attorneys,
16, Wal'3 Street, Cape Town.
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Veranderiug in Prijzen.

TENDERS

I)

"'ce-

ZWEEDSCH E STOVE'N.

Afdeelingsraad Fraserburg.

A

.

• ..,.
...

witte streep. "eh tel' elk blad "01 .[lJ dour de Wereld. D..... ;,. llOI! hoop 'I'0OI' be",
braudplekken, wit ondcrborsl tot bij den
bij Wheele....
s Caplllarine gebru,kt. be.
I .~
navel, kleine wil te plekken ol' kruis, linker
bMt.O Haar·middel
iD OD. Land I met po
n II 0
\'oorbeen wit.. wilte plek op recbterbout,
Il il
li
id.-A""oteo
HII:YNB8, llATTfH;W
Op
Donderdag,
4:
.'1
wilLe link"l'lieN witt.., plok oude,' uier. en
o I' 0 'f ULL~~~
0pl!emelde
088en en ill ~Iecht(' .'ouditie. Indiell niet geloHt -------- ---_. - --~---------,">01' 27 Janua ..i !!lOO,ml dezelv8
nit
de
I.J Koeien publiek verkocht worden ;oo;chutkt'aal
verkocht worJ,m op dien datum
o 5
aan Klapmllt8-Statie.
Zij zullen 'M mlJrgen" (Jm 10 lIur.
I 6
I I') ~ zeker
present
zijn.
ti. H. STEYN.
I 10 0
W. MAHKS.
2 0 I)
SchutmCt:"tl'I',
Saldanha
il",.;.
.1. S. MARAIS & Co.,
n 3 ti
ENDERS
worden
ingewacht
:!;I Ueeember, l,~\)~'.
U II
li
Afslagers.
. door den' RaaI'} voor ééne
ti () o
o :1
ANGEHOUDKN in het Schot te St. reparatie
van den weg loopende van
I Jl
Helellafontein over den veroorloof. W illiaton tot naar
Van ReneD8.
\V
EGu
EL<){
)PEN
den
tij,l,
en
aldaar
te
worden
verkocht
op
I) Il
plaats,
Tenders
te
worden ingeSKapater
BOH KE N • den 2:!~ten JaD" ,ri 1900 ten 10 nre vm. innaar
den Secretaris
niet
dieu niet tevoren gelost I zwarte koe, met zonden
I j 6
later dan den 19den Jannari. 1900.
Rechtt'roor
af, 22 December.
Alle tJle~,scbilder pen~ 'lD wiLle acnttlrbe"nen,
gemerkt, linker oor halfmaan VIWll voren
onkosten
zullen
vergoed
Tenderaars
zullen verplicht
zijn
I :l 0 billijke
recbter oor stomD met_fr:1eedje V!Ól &ehter:
wordt'n.
alsook baar kalf, een roode ba..!ongemerkt, 2 goede boI;gen te geven.
o I.l 0
omtrent een jaar oud.
J. W. LOUBSER.
Op laat,
o I" 6 Uitkijk,
h"'oote

tuak'llg.

in I1n.:eW>d ~ ..

VerkoopinBen 'Iln prompte
llilBeD ge'lil'8.al'borgd.

Xngebehe

J. W. Moorrees Jr., & Co. Afslagers.

voor de Twseie
klas publieke school te Upington.
Moet werk overnemen
niet
1.71 EN E H"llandsclte dame tus~cben later dan hf-gin van tweede kwar£ WO per
.l2..t ,eerti...: Cli "ijfti:: jaar oud vuur lauis- taal in HlOO. Salaris
werk
pn koken. Sd'I'ijven dadelijk Mrs. jaar met inbf'grip van toelage voor
A. HOSSCHER, Somerset We.t,
woning.
A pplica.ties ontvangen
tot
einde van .T anuari door den
SOHUTBERIOHT.

I

ti
il

Voor Onderwijs pe,' kwartaal;

[

X !tet Schilt alltie,' b""indl l.ich

I

II

ZOOl!

PIETEn
DJ:; \\'r;T (H"y). ,hl' op;11
Dec.
lll!)7. te H. P Fuuc..-in Slr"Dd. terwijl aau

~.
I

onzen

Volledi"re Cn,'Su•. Mat.r';culatie ingesloten .
Ligging bij nitul'mendh.,id ~'06d.
fie gr'Ouden .lnitol! yierdehrtlf morgen in.
(J 1'00t.grasveld \'001' spelen.
Labul'at<J,·ium.Werkplast.s, CadettEn Corp~.

It·gdd,·

Vellen. .Boil.
.Ve'l"trouwbal'6 Kabel. Inhchilu Liberale Kaa . Ahl'!'c.-

bij oonsil1llemenu.B

S)108Cl1Be

Wijnberg Ho'g~ School Joor Jongens.

Z

.werk wall om, t.". pla&t8<'li)h
l1aar de marken
Wal·, Btruiaveel'6ll,

of voor, yenelteeiUjl:

DINSDAG, den 23sten JAN., 1900.

60 Gedresseerde Paarden.
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Fraaerburg,
SA Mlih"" ."
I IQ ~
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I It
na
o S 6
o ~ 9
21 November, 1899.
TI'" n".flAl
La~d!J
2 lj
0
2 II
,.
Nde Private
Boeren Sch()ol te
ST. GEORGE EN STRAND STlU.AT.
----_._-------_._._AADPLEEG
voor
de
Beste
s .a: ~Ddll
.
o II C
V "'.re I Deep.
I 3" 6
Oliphants
Kraal, dist. Malmes'\ Goedkoopste
Kunsttanden
het
gEN
ervaren Medicus wenscht een
bury,
Elm e Gouvernante
behooZUID-.!FRIK AANSCHE
deelgenootschap
of een praktijk
M .. ~eLaar",
:,'
.
rende tot de ·Ned. Geref.
Kerk, te kooptIn, het laatste bij voorkeur(·hl.llf\IHnj,,"!C~)ltlDbeu ~t. nf'll()rl(t'tllltrn~'
bek waam om onderwijs te !leven in in senig deel van de Kolonie.
V_IO_ LIJN
SCHEEPVAARTBERICHTEN.
Engelsch.
Hollandsch
en Muziek.
Doe aanzoek bij
KUNINKLIJKE
MAIL.VIEN~'l
STRAND
STRAAT,
Salaris £3G per
jaar met vrije
KAAPSTA[)
MEDICUS,
(naast Am08 Bo~~iDg.Hui8).
inwoning.
Werk te beginnen met
DIOI8TOODOOTlltiT8CHJJlpr;
A.AJH11:I[O"'K~
P.K. 13, Cathcart.
Dec. 2S--P'l-'t'!iI:t
.aa Hhlh
Verrotte TRnden gestopt
en tot Januari kwartaal.
'.....
K.T).
2~)-1:I'qn
['ark.
I'urr l·,nt'.
hun
vroeger
natuurlijk
gebruik
J. MORISON.
2·"4-.\llalltlan,
(: ..n."",' rt~':lli"
\'Mn tJueen ....
SPQORWEGMAA
TSOHAPPIJ.
B Mailbooia ur ~
.y.....
hersteld,
Tallden_ Zonder Piin Oliphants
Kraal,
31-1'!ot!morl'.
traDl,pon_.~c~up,
yan
~I)ulá.
V.kbD
K~
.... r Kapland
vO~6e~
iedere Bekende
methode
2:3 Dec. 1899.
lI.O!).Jlon
_
NOLAN, Tanddokter is
De korste en Goedkoopste Route voor Reizigers eD 'ria Madeira, om den &Ildaren WooeJUCUg
2~-"
·h'\wk, tran"f')rT8C'~lp
\'&n ~at.al
nitgetrokken.
Gouden
Stopsels.
:l~I-l'h1k.l&
13\111!~n, Viln Hamburg
Verhui8d
naar
STlUJD
Goederen
van de Zee naar Pretoria, Johannesburg en '- • uur ILJIL, ..... OUer ual"",u4e.
Kunst-tanden.
passend
gemaakt
TEUTROKK
.._~
NAAR ENGELAND.
STRAiT,
(tegenover
het &4dere plaatsen in
Trannaal is via
door lucht-zuiging.
alsook ~onder
Ll,.'(". 3' - R "h iUla. naar lhr ba, tOt:!
27 Deo.-aooT,
(DV.bheI 8chr00af), ~
Grand
Hotel.
Uren
9-6.
j ·-I· ....
panal. nur H,)hart
platen.
.MGrt...
11EN vaal bruin ruin paard, met
S;-(fu
..lph, naar S tlfh.mpt.on
Alle
LOURENCO M~QUBS.
10
J....-NOBll.L
....
(DabbeI 8chroe{),
LPL
2~-H.ITI,·('h
('urIc,
Dur Jt! kU!-lt.
. Alleen het beste materiaal
gebeJ
lichte kol. witte haren
als
a..,-ldL
2;-..\(la'II.1.n,
Ut)t:P.I.·":lh ll&&J' S.LaI
naar Pretoria· 349 mV1en,.naar JohanDesburg
zigd. en alle ta.rieven zijn gebaseerd
tuigmerk:
op borst en knie twee Voor Klanten van Buiten en VaD LotIreDOO llarquee
LO:-;DES.
TUSSCH1I:NBOOTIN
NAAR KNuKLAND
894 mijlen
.
de billijkste
schaal,
Overeen- ja.ren oud; als ook een donker vaal
21 flee -( i""1 'r) - D- <'.ri.broke
C... lle I"'&lu op
Winkeliers.
Zater.ia.,.c, dt~n 1.hHf>D.
J !;-lJJlJd&gll
IIm 5 uur u_;.
GREEK,
(Dubbel
8c!hroe{),
lupt. a.op.,
komende met goed werk.
Van Durban naar Pretoria 5U mijlen, naar Johannesburg
483 mijltm.
ruin paard, met doffe kol, ook twee
t;ou'hamp1ol}
"An
. t~· ('Ian
nuchan .. n Yt>rhct Za.
OIIPY_ lJ6 December.
UNNBN de OIftprockelljk. echt. HoIludacbe
Patienten
van buiten
10
éen jaren oud.
t-t'fd.J~, J,1 d~J.#·~, LjYt'rpool
'fOOr ZUJd.A.frikun~he.
DUI' Pretoria
1041 mijlen, naar JOb&rnk.\Sbllrg 1012 "GUELPH, CD-bbel 8c!hroef), .!Upt. &ag-a.,
Een ieder bij wien ge.-mtddelen 't'&II Dr. O. r . .JtJRITZ AI Van K~~
hfucne.
Dc O·'l()rkha kwam om 1'iO n.lD. te Sootb.
bezoek geholpen.
-.11 Ju....".
1.t>gde dieren zijn of komen aan- 00 " Yel'1LrepD WOrdeD bij de .mp
."'plOn un 0" ..t~Dth1cn (loodaV).
Alle tanden gewaarborgd.
.£ea VU de Maat.chaPPIJ • !Dooie Bt.ooaaDc &: 'Ilwam
Ms&ndall .. ond. 'liste" de..,.,., len
HeY'D88. Kathew &: 00.,
loopen. gelieve
dadelijk
aan den
VRACBTPRUZEN REIZ:a.GERS.
S li"" Ic Mad."ra &Iln. Dc RrilOoarriveerde M."o.
boot. lAl 8OUTHAllPTON .. rw.
IItA..A.PB-r Ar
T. H. HILLIS, L.D.S., aC.S.E.,
ondergeteekende
kennia te geven.
J~"")od
1)01 7 Ullr le Madeira.
De a.wlan Caotie
yoor B.AllBuBO,
kcri ILl d. M.k_rt
Vu.
Lourenco
)(&rquea
naar
Pretoria
i4
71.
84.
en
£8.
9.
• :YL,,! !d.'OJaga'011<1
om g Qaf te Londen aan.
.Alle billijke kosten zullen vergoed
..... de .. KaiIItooaIbeoteL
T.oddokter.
If
JobUDllblll'g £4. 191. ID ~8 !8a.
BETOU1lUilT.TE8
OGJI.
_~'i
WT!XBOERZOOS
L~ DE FRANST. (}EORGEBOIES, Secnta,ris worden.
LAND pagbur "oor .ze. ¥aa
...
. WLJNGAARDEN," door ad •. MaW.
If
pretoria
£6
III
£4
121.
"
Durban
GILLIE MALHERBE,
--_ - ---~---------CIea uitgereiki ~
eell y~
~
,dak t<oUJ' Y1UI "on. I.nd. nl Prij. la.
tt
Joh&nn.burg £8 lOa. ID i4 8a. 6d.
10 J*'C8Ilt o~ den Dubbelea P._.-Ir"i;j1.
Verkrijgbaar
bij de dnlkpe~
II
IJ
Klein Drakenstein.
,ij Vu -CJ. Saadt de Villen .t Co,
KKTOualr.uRTJEB
..... RA~8
"
pretoria. £1.1 181. 9d. III £8 6L d.
" K&&pfiad
IMP de KUST worde. uitpreikt _ eiWie - go.d ea Ilottig b
Y'OOr
. 1NbMJl, det Diet aJlMa YeeJ
40 Zakken a.... 8oeren ......
biaaell Drie M.. pda pa' cle
GEVESTIGD"
J.ABllN
""
" Johannelburg £l111L 94. ID 1,7 19a. 6d. ~
INt. makell na wijD ~eeft, Jna&r
U...
ot
8aeAoop.
OOR ""n Jongen
Pmc1U'eur een
IDliohtiDpD verkrijgbur aan het IIoofdbureau, POItbaa 888 te pre- ........ i de Ceetle )(lItee1.appij at-.
de ,,.PIa,YIlahn.
hudelt.
Cluonometer-, JIDrotop.lI J1ebnHm
betrekking bij een wel-geYe.tlgde
YerHim dit werk bc:;tellen.
t.OJrÏa (Z. A. ~ubliek) eB bij de Direotie Heerengraoht 210 te Amster- oednkt _ Uitpp.......
&I Co., firma in een of andere plaats op bet land.
jf .... a--. LWfI.lll~
dOGr doa ed. beer J. B. WILLMOT
~
dam (HollaDd).
) UA dit boek l!'''II;eYen is
Doe aan.wek " ArRlKAABDBB,"
Gouden ell Zil'f8I'ID ~
..
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4 Januari,

.A. L. BRODZIAK,
llerkooplDJt
·.O.~'V.ID.
des Hemels bodem over geplo.ntdoor
Secretaris.
den Heel' ol' den 20sten dezer
ilUT~IX HUBHEla; JACO~A in den ouderdom
Afdeelingaraad-kantoor,
van 2fi jl\ar 5 maanden en 3 dl\gen, H!I.&r
t ijdon, en hij !(TOOte l"'pulwl'e
vergaderingen.
Malmf'shul'Y,
zon des levens ging ouder in deu nacht des
»n ik herinner mij niet dat hij ooit !(ebn-k
15 November,
f899.
h.u 1 aan 0011 woord.
Maar de toestand
van
A'~rs
ftD H..M. Imperiale
GouvernemeJit.
doods toen het bij baar null' dag was. Zij
zijn gt~\St~ik wil nit>ot U'<1!Zf>nvan zijn gewp- bezweek door de koorts.
t .. n _
moet t.han zee r onbenijden, ..... aardig
Wij brengen onzen dank toe aan allen
w,,,,...,. Ik ga de Beluge kritiek Waara&D hij die Oil" behulpzaam w .. ten, ook aan Dr.
onla.l)tz;~ onderworpen
W&'I
door
zijne vrienNieuwoudt.
deu door van pen Eng..·l..ch - Duit .. oh - AmeriGpzang l:! vers ::I.
kaansch«
xlli.mt.ie te g"""njI;en voorbij. l\laar
Zij Wfl~ 't gahoorzame kind van
<I.. gpvOI!(fln van 'km vreeselijken oorlog die
in Zuid-Afrika
in b .. t leven i. geroepeo
moe11 N VAN HHYN,
IERBl~
wo~dt kennis geg~t .. n ' ...aar op hem drukken,
1.0081. bij r.elf
ell T. A. M. SADIE.
voorcpeid had in "'Jn moor gem"tigde cl""...!.
ven ID temen
van secne
VAN
Uiepkuil.
n.· 1000kom.,t i.' duL,t... op 1.ijn best; op zijn
107
deel
Il
van
wet
DO.
40 van
lJarlinlo!',
...l('('hbt
i.<; 7R1 "01 van $..rroot gfW1'.&1",
Voor
den 2:l"ten Det>tlm ber, l8!)!).
,,11... dat r....J.. g.·h.>urdis, "oor alios dat nO!!:
l8cl9 dat er een publieke
verg&deC',·hPun'Jl
kan,
7.uHf'n
de
V't',nl·en.schingen
_op
zal
worden
gehouden
van
A~
bloedverwant.f'lI en v.';e"den wordt ring
),,'1 hoofd
nn d.'n l" ... r ('ha.mb.>rlain
nAd .. rom te stemmen
d"I'·Il.
\' oor ,I" rp('htharik
der !(eschioopw..
hierm ..dl' bekend I,!'ernaakt .lut het personen gerechtigd
In de S~
MALMBaBUR~.
.'11 n~u zijn
,L!:f>,,"ph~n
7."1 hij gedaagrl won-Ien d.ell wil de~ H"eren wa.~ Vtill Illiin zijde Wt.'go voor raa.dsleclcn.
in de hofzaal van
om n·kt'-1l.~·hap tA p:evon.
te nemen 0(' den :!.~.ti'n
I!eeembel', 1,,9\1, Calvinia te 10 uur voormiddags
op
mijn dieth ..re tlcht.gcnooto A~~.\ ,I Al''' ti A
In den Boedel van wijl~ den 'heer J. G. L. STEIJN, Senior.
Woensdag
den
lOden
Januari
]900,
KIK'Tr~ >rebOl'CIl[{u,,~ouw i" dell jeug'te kiezen
digen oudPt'dom vali :;:1 ja ...'" .~ maandeu ten einde twee auditeurs
en :?I dagen mijn nal"wu~e met i, hulpel';'?ze voor de rekeningen
vsn dt.n afVe L xecuteuren
zullen Publiek Verkoopen
op
kinderen om met mij dIt sm&l'tellJke deelingsraad
van Calvinia.
verlic. te betl1'ut:en. H....... uiteinde WIlS
F, E. PHILPOT,
vrede met (jod. Hiermede we",'ch ik mijn
hart.elijken dallk tUt· te bn',,)o(,'u aR.n lIr.
Civiele Commissaris.
Nieuwoudt en ook aan I)H. de \ dIrei ..
-----------zijn liefderijke tueMpmak aan de
CIRCA 60 ERVEN, 80mmigen met gebouwen erop, in" de
Op Ma,/naa.cr, 8 Jan .. 7900, "'10"ul'leJcndc.
bloeiende Stad M~LMESBURY.
Bijzondet'hedeD
waarvan
later zullen
De
bedroefde
eehigen""t,
ULLE~
vE'rkocht
worden
te
\"ool'?-itter: Hoog Edl, Sir J, H. II[ worden gegeven.
C. L. KIRSTEN
KLAP~fUTS-STATIE.
\'ILLIER",P.C., K.C.M.G.
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