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WINDde
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POK-

)(AOHINER.IE~

De Beroemde "OROWN"
duuMaamstl!l en vertrouwbaa.l'8te
groot vtlrm~en en tegen zeer lagen prij
;daarvan is tenvondigheid
in oonatructie,
slechts uit 2 deelen. Bdpa.ald'
Zuid !.frik", en veel l&ger in prij.
. Ook EIND OVER EIND
WERKERS, en alle Gereedschappen

K.\.RREN, BUGGIES, SPI·
• DER S. CAB RIO L ETS en
PE.£TO~S van aUe "(){)Il sterk

ea alle toe-
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zal pl$ts
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H~tpr.whtige

latllm

;
j

uur.
•
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n:Vw~
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'(f;~l.I.r.:TEDE:

'''FLVIN'G DVTCH~AN.";
Ploegen snee-wijdte
~duim,kompleeti
· ;.'
I ,:;.i
dra.uende kouters Zalld.koppen,
Gewicht'
!\..'
"
Ongetw1jfeld db Koning van alle Gang.
, ? r:.. ,I:e WIJ bl] duilleurlen, in d if land verkocht ';
;
FL YING DUTOH¥~
overtreft alle. anderen '1
<1. I'",-'en
"at betreft dl!8eh)k ploegen, gelijkmaken
'" Jc" -,rol,d, -t erke constructie
en lichte gang.'
, e, '1 t'l
drie-voor
Rloegen, van verschillende.
....,,,.!'
"
W,el

,,"I'

,.~""t'

Ook Drie Pulvertzera

Oultivators,
Ook

t 'e
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uwen Winkelier
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Mielie Planters voor eene en twee
Paarde Sohp1fels.
Oogst )(acHinerie.
Stoom Doniohers.
011e )(otont."en Stoom Machines
t
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e Landbouw Gereedschappen

ce.,

V&ll

rijen.
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en alle soorten V"II Gereedschappen
het beste maaksel.
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Belangrijke' Publieke yerkooping
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"Trc.()f)P
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11' ET Doel van dit Congres is omhet Rapport van de .Volksd~~utatie
SCHOOR .'.. nSB:rEngeland te ontvangen en.de betreurenswaardige p081tIe van
'
'!il' \\pg-ens slechte gssondheid
zIJn bezigheid opgeeft, zal verkoopen Z~l1d-Afrlka te bespreken.
r
t hbheke Veiling
; Een plaatselijk Comité is gevormd ~m de noodige schikkingen te
'0
.
0 d
"10
I $ken,
waarvan de heer D. S. DE VILLIERS de Secretaris is, en allen die
. p Dinsdagaanst., 2
ezer,, e
uur v.~., ~nschen een ,nacht over te blijven 'worden verzocht zoo spoedig mogelijk
,
TE
IJZElRPLA"T.
~ hem kenniservan te geven, .
....
.
d
Verversehmgen zullen op de vergaderplaats verk"lgbaar zIJn.
1. flt,t Verkieselijkste en Geriefelijkste Woo.nhuis! gelegen bij en
. A.frikaanders! wij mogen niet langer zwijgen! Laten wij in groeten
Ji ,": h, l'~, [J zer plaat, bevattende 4 groote luchtige' kamers, winkel, getale opkomen om ons gevoelen aan de Wereld bekend te maken. De
'h '".": dl"p~n",. en een groote zolder; voorts een: sta~ (voor 18 faaarden), Zuid-Afrikaansche Vrouwen hebben reeds gesproken, laten mannen en
kOt't'!.'li';(voor ~ karrers en. wagens). Het gebouw IS eerst on ngs op- vt:ouwen bij deze ~elegenheid alti één hun stem komen verheffen,
g"~.:,,, eu bi-dt een sohoene gelegenheid aan :als een winstgevende
. Zeer belangrijke onder verpen en resoluties zullen behandeld worden.
o..z::;! "ld~ stand Jaar klle Vf'rktJer van Malmesbury, Koeberg, enz.,
Allen die met het doel van dit'· congres instemmen worden uitgei" ~'hlJ de dP\ll' gaat. \Een altijd loopende zoetwater wel, in staat om noodigd eD zullen welkom ~n .
é"2 :'
f.ol'vecelllt'ldte geven, is op het eigendom.:;
Uit.naam van het oproepings comité.
~. Een :-:ltukBouwgrond grenzende aan het bovengenoemde, metende
i~ \·..:bute l'oeJen en 4ï vierkante voeten.
·
~. f-:"n ~ttlk Bouwgtond als boven, zijnde perceeien Nos. 5 en ti,
U;·"t·:;<i"
,,',I Vierkante rOOden en ti4 vierkante
voeten.
f. Twee Kostbare ~tukkoo~Bouw- eh Grasl~d.
r" l.'!lJprgE'teekende behoorlij~ ge~ast d~r ~en he.er W·IF.

D

VA.~

J

r'e.

lem.

)rlIJ k
heer

.L.

BOO

:0 :

lJ,'il

•

De Malmesbury Vakature.

,\'orlUll.

,dt'lJ

LSVENDE

HAVE.

:' ~:\r,tl' klas '~'re}{-en Rijpaarden,
ill pr~chtige' conditie, waa,rb.,.. rb t r;l.alt: paJ'en zijn, goed gedresseerd in ~uig; 4 Koeien in volle
tj''';
; :u')(:))eVarkens~ 25_goedgetoolde hoend~rs.

VERDER,
I

,,"1'

1 .1'
t,'[l

:.

.,1:1

:-Jc hOt6dw

Karren, zoo goed als nieuw; lOpen
K"pkar ; :l Stel dubbele Tuigen, enz.

Kar op veeren;

Jl:OOP"W'AREN.
; '" \. (Jorra,aJ Koopwaren, van alle soorten, zooab Draperies, Linnen
i"~ K')usenwaren., pmeel'waren,
enz., ~ kust en te keur.-Doe
',,:;
g\' vel'Jere bIJzopderheden aanzoek bIJ den Afslager.

L, '

!

Termen.

Gelllakkelijk~

III \" IJ.HJ, ~U
.

EMILE

.."0

or-

I_ ...

'''':

Vergeet den datum

SOVEM HER,
TE

niet:

TE 10, UUR

.t(

V.M,

J:JZEHPLA~:r.

~. 'VAN- NOtr~gEN, Afslager.

"traat, K;lap8ta~.

,

.

Paarlsche~Afrikaansche: Trust Maats~appij, Beperkt.

JT\ Iln:,

an

-t-~----

~--,

T Eej I{E~ wt'l}schen hiermede aa?deelhouders en het geëerd
;.l) :' l>~
t" bt>richwn dat het plaatselIJke ;Kantoor va~ boven get:~ni ..' \!I.d~chap!)lj (tegenover het ~tadahuis) !lU geopend 18. , .
· II, \l.a·'ch,lppij a.drnillistroor' Boedels als E~ecuteurs,
Admmlstra.I" .
\ 1)<I~r!t'il. CUr<J.wrep,Trustees van Insolvente
Boedels, onderneemt
:\", ~', w,ork Lil alle ver4,\k~ingen, ontvangt Geld op Vaste Depoeta, en
g...... )'n,,'hotten op v~te; eigendommen onder eerste verbands ID an0, ".., : ;rl'pro~wenlp secllp~ten
tegen eene billijkt: rente koers en veras"
,- "'T'
Vast en los goed als agenten voor SB8urazUl& Maatschapp~en.
,
J. H.· HOF
R.
'

retAMs.

daar

'
is 116 voet diep bij

Patent
.l

9p voet

<.

~ONDERDAG~ 22NbvEMBER,
het geheeie Prachiïie

e~ Kostbare

!'

~.

1..1..

ua.
J. H. 'li. ROOS, Secretaris.

Exee$urs
Kamer Gebouwen,
~pltaa,
27 October, 1900.
,
.
H~ JONES

op bet
J
Woroeetel'.
,
reuniDg ·van de hearen

;yer'ItOClIJ)eD

.'l'.k1;PIE'ln.

en

vW'.AJIUTI:

GJlLDINRllT8 :

Jonge Et.eIS

'D?Oll'lVln,TO

eie beereu

rekening.
'"

EEN ;FORTUIN
IN
.
,

TE]!; 10.80Uti,

Mt'411;;IJ,iVO

HUISRAAD, lilVERWERK
ENl.,
.....m.
00.,' ~J.ag

RABIB:

•••

"

Koeien tnet Kal,en

DE MARKT.

DE o~erp_Il'Dde
daartoe behoorlgk gelut zal opbre~
ter PUBLIEKE VUKOOPlMG op
ZATERDAG dell 24Rten NOVEIIB.R, 1900, te 4 our D. m, op den stoep "lO de geboowen, de
BuuR. V()OB KEH rtJDPEU
VAN a TOT 5 J.uJI ... n het befaamile ROYAL HOTEL, RICHHOND

(:
i

VaarseIl.
meIigevend
~pJl1I,t

voor

a~D

ru

alaohter.'

KD&kbtrlÏal.J..ren
u op bet ma~k:tpleiDte Richmond, d.' centruwte plek ... n bet dorp---en-iD-r:;;:~_±---~---,....,.-------... li de Pti'B~IEKE KANTOREN en
yoornaamate be&ig6eid.plaat'l8D,bent 9 Slaapkamen
Bar, Ee •• mer, Zr"ramer. HODlitierkamer, Badklmer. Diapenf, KombuÏll, 2 BroDnen op de acbter
.
OOpl
piaat.ll ~liDg
yOOr16 Paarden, WagenboÏlIIII Boiteageboa..,en.
Hel ",rd ge... tlad door den tegeDwoordigea eigenaar in ~b' jur 1875 eo ill soo betalend ge_
vAlI DB
w_i dat hij (de efienaar) DUgerMd u zich .. n het tocmeel: terq te trekken en._
ander een
bnue .. nm. ".
. .
,.:
.
..
Er wotdt een addderDlCht pnYilece gehoa.den IDYer~d 1If«lt dIt hotel, en er kon gemakke10k
een biljlitr bmell"u toege ..oegd worden dte MIl mo:ne IDk~te &OnbelOlllen.,
.
'VAN DI
Penclli_endie Y&#'pllnsUn te horeII'moeten er YOOr.zorC!D;ct- k&1ll ni~t te lDI_n die zich
slecht. éénmaal in een menacheoleYCID
YOOrdoet,ten elnd.lOCb een oud geyeiiigd hotel te yenchaf.
fen met iolke ber.ifheida conneetiee j bet wordt begunstigd ~r
iederen rei&igerdie Richmond
bezoekt. !
. ;'
,
Daar ~ poetw,jan Richmond l'OIId Ye!u-elrt.iederen morrie onmiddellijk na de unkomat YUI
den 6 oot u-ein eri:~ Richraond unlrOlDt oDgeyeer te 10. 3O,\worden penoneD die .... o plan aDn
te borenl.enocht IIicb 8~
iD yerbioding te stellen of me~.:den afslager of met deo poetoon·
traeteut ten einde bijtijd. lion plutBen besproken te bebbea, .'
,
In yert.ad met bet hotel wordt er een hlndelabetigb.id geI1I'eyenmet goede eonneeties, welke
besigheid door dell,eigenur zal worden behouden en alt hieJ1'lOOr
Yerder gedreyen.
De be",beid .. (daar Ijj in de gebouwen u, eYenai. Yr~av een IflOOt yoordeel besorgen un
al de
h.t hotel;
.'
,
huren
te
MIe hoiarud en. aardewerk die ou in gebruik &jjuiD het bo~l luUeD op eeD "teren datom ter
aw~Dle<Um tegenover sijn kan·
yeiliDg opgebrachl '!!'orden,
.

e kVk'
e e'r

ae

ng

Kloof en Klein
urg Rivier Brug,
[hekken.

:A. ,]? DE VILLIERS, Afslager.

...~ 30 NOle_; 1~OO,
TE 10 UUR~'

Op ~t
ADAMS, 8ee,~-na.
KAnWo~
10 Nov., 1900.

u"ENE PUBLII'JKE

D

qv

EM DEBITEUm.

JAARLIJKSCHE BAZAAR

D

UOI~lJl1.

--,.-_-----

I

TENDERS voor AANDEELEN.

1~

\

---------~-------

J. C. SMITH! & CO.,

Hout, KOOlen Timmerhout la*neD,
- ·,Koloniaal· en Ameritaaqsclle Wagaohomt.

"..cl

,;

Afslager.

VERGADERING zal gehouden worden in de ~"U~,llLl~~I'M~
I:!J .dRILL .tAAL alhier op DINSDAG, 20 :NOVEMBER, 's morgens
E volgende vergaderingen, in verband met de opvulling van de OIII 9
lt, bU welke gelegenheid d.e plaatselijke ka.ndidaat de kiezers
van wijlen P"&UI
.
vakature in.de Malmesbury Kiesafdeeling, zullen door den heer in dit gedeelte: van het Paarlselfe DISt. zal roe: spreken.
SVIT van Krl;" RiTier.
F.. S. MAI,AN, die op de publieke ,wgadering,
1~ November, te
,
Optast
M~lmesbury, als kandidaat ward gem,ell" worden toegesproken.
EYING AAN
D. G. CILLIE, Secretaris.
Riebeeks Kasteel
lban~,
26 Nov. te 10 uur V.Dl.
Riebeek West...
Maandag, 26 Nov. te 3 uur D.m.
in bovengenoemden
DEBIT
Moorreesburg
Dinsdag, 27 Nov. te 10 uur v.m.
worden hiermede 'ferHopefield ...
Woensdag,28 Nov. te 10 nur v.m.
.
rekennigen te 'feref.
OOR het Zuster Werk gezelschap "BID EN ARBEID," zal (D.V.) zocbt
Darling
l>onderdag, 29 Nov. te 10 uur V;.m.
of op den 16den Januari,
ge)touden worden op a.8. WOENSDAG, den 21sten dezer, eD bet
rediteuren hunne rekePaardeberg...
Vrijdag, 30 Nov. te 10 uur v.m.
Paviljoen op de Paarlsche Speelgronden.
.
zenden
binnen zee weken
Dé
Bazaar
zal
's
morgens
om
10
ure
worden
geopend
door
Ds.
A.
Wolvendans
Zaterdag, 1 pee. te 10 uur v.m,
aan een der onderpMoo~
en 's;avonds worden voortgezet.
De veiling van Levende Have en Ptodukter. zal te 4 ure '8 LAl'III' A1nn.:m
Boedel B. J. VAN DE ,BANDT DE VILLIERS.
Exeeu6:uren Datief :namidqags eell aanvang nemen.
~
..
Alle giften van welken aard zullen hartelVk welkom zIJn en kunnen
J
G. J. SMIT,
ingezo~den wdrden aan de 1?astorie of den h~ M. S. du Toit, Noorder
Kruis Rivier, Piquetberg.
Paarl. ~
.
,
H. A. ROSSOUW,
N ~B.-Het Amateur Muziek Korps zal in"deD avond 'Van zich"laten
Klip Hoek, Piquetberg.
,
hoorenl
'
,
Boedel :Toegang ~s 8vonds 6d.
DE ondergeteekende ""zal ontvang~.. tot den 8sten DECEMBER, aanst.,
NICO. J. VLOK,
U Tenders voor 980 AANDEBL'EN l{x-Dividenden 1900, in VAN DE SANDT
Dlf VILLIERS
&·Co., Beperkt, Eigenws
en Uitgevers van" Ons Land."
Piquetberg~
f#ln11Ath,..".
10 Nov., 1900.
.
nét Dividend door de Maatschappij betaald sedert eenige jaren is
tieD percent geweest, en groote sommen zijn ieder jaar gevoegd bij het
retlerve fonds, 't welk nu meer- dan drie maal het KapItaal der Maatschappij
~gt.
De Boek waarde van de .Aandeelen is £4.
. Tenderaara mog&Daanzoek doe~ voor een gedeelte van niet minder
dán Vijf .Aandeeien eh wanneer zij aanzoek doen om een grooter getal
mbeten zij er genoegen mee nemen een kleiner getal dan door hen
opgegeven, aan te nemen, indien hun geheeie aanbod niet kan worden
STOOM ZAAGMOLENSaangenomen.
De hoogste of eenige-tender niet noodzakelijk te' worden
&I¥lgenomen.
FRED. J. CKNTLIVRBS,
Executeur Testamentair.
K.AAP.T~D;
P.K. Bus 686, Kaapstad.
,

-----------------+----------------------------------._--------------------------------
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K alt,

No. 27 Grave.

w

bsurt

BIJ
~

V.M.,

-TE-

TE

IJZERPLAAT

~~ UUR

Pn:;,l

met Voorkamer,
9 Slaap~.·. era. Keuken, Badkamér,
2 Bedieaden vertrekken, 2 Patent

~ w.e., é;nz.
.
De geheitle grootte van den grond
breedte aan de Gra.vestraat,

WORDEN

Op DONDERDAG, 6 DECEMBE:R. 1900,

,(

qen

GEHOUDEN

Studeerk, ~er,
BuiteD~bpuw,

Zal wbrden .kocht

die gij Doodig hebt van ..ODS te bestellen.

EEN

woonhuis. 66 Grav.

ci,, zijki~~C~:::;r~8t:~traait,
bijna nieuw
eet?t onlangs gebouwd werd, met ~ kamers, Keuken,

3.

en Macbinerien

,.

DEN,

j Hout~k,

,

n
,!~

~'lIA~

.,

kan
om
om
ge-

OOST' LO"EI, GENERALE EN. MACHINERIE KOOPLIEDEN.

; OPGERIC:a-;q

,EN

.~

ml!t metale,1 Wielen, WMl' geen land of grond
inkomen. Hij wordt veel in Zuid·Afrika gebruikt
dammen te 1Jlaken en is net het rechte werktuig
grond gemakkelijk weg te krijgen.
Allen die hei
bruiken, zijn er mede tevreden.

Paardê' Schotfels,
aardappel
Ploegen.

.....

I

: sti'aa~',tegen woordIg bewoond door dr{ lrlanIro,

! Eetlujtner,

aak Wiel Darn 'Sohraper

6rergrni71el'8).

dubbel

2. ~et m~ie dubbe~e verdieping w,onh~,

GEPERSTE

i,'
--------..:-~-

.rt1LtA-U,

ab volp

dat ..gebo~wd "",rd door
eigenares, van het
1 Verl..W:ker, 'w,' .',
aller_te
materiaal Om haar alle
te geven, zonder te
T·...
.
r ' llett~n."op de uitgaven, en het op
..
makend tot een van
~..
3.,~~
de m~iste '00 niet. tQt bet mooiatet van de stadswoningen in
allen Oo~en, .. Á.tA en
d~ Ci~y, beva!tende 6 groote eo lucht(ge 81~pkam.ra. Eet~mer,
Z~tk.er,
'\ oorksmer, Ingelegd VpDrhuIa, Keuken, DIspens, •• ra_.. _ te ...... I!MHI .. IO .....
Badkjmer, 2 QJ'O()te Bedienden vertrekken, 2 Patent w.c.'s,
': BEST!&, Bx6'tutau'.
Houtbok, Groote achterplaab, enz. ;

;
.

l~ vt. 4 dm. wijd. Gewic~ 258 Ibs,
Maakt den
grond geheel, fijn en pakt n~t aan, De beste Egge
in dit Ulnd.

1

straat,

!

order:.
DrJe[j

~~[=~
'~;!~
~.

lULMEBBURY,

BEVATTENDE

BE-

E.G.S.,

hebben op

!/

allerbeete

soorten,

weg.

e .

,~Hoekvan Grave Straat en Staal Straat.

;

88, Btee~traat en Ri~beek8 Plein,

,

,

,

-+-'

j

:( )NZBt
'voorraad
. .
bes~ndé"
uit

Heeren
eni Jongens
.
fabrikaat
diat wij g'arandeeren
ala
beste. OUDERS wij noodige~ u speciaal uit om onzen 'Il'f)()rnl.&a
~pecteer,n
van jongens Zomer Blousen.
.
Oe gtfootste keuze die ooit getoond is.
. Voot $CHOENEN. dageq wij iedere mededinging
Voor
~eder paarlwêrdt
borg geetaan voor solied leer.

Publieke Ver

E

EN Kans voor
vérkrjjg~n bij £.8

TIJ(

On~"enRo.rend

T; MD RS fOOI kAV~Q
.

NE'LSON:

Eigendom •

,...._-"

FOB'MAN, D

E ,Ba.d

vraagt hierbij

voor de Le9'erin~ van
UaverhOOi en
Ibs. Oad Haver hooi. af te I.A .lIlrl!m
ONDER ;~A.ARL.'
E ondergeteekende
behoorlijk geaan de Corporatie
staUen ID
188t door. den .', hoor. John
III
. Hetwelk l~t8tleden
jaar :gezaai~ is geworden dqor de heere~ :~
~
.
Holloway die lijn bezigheid gaat
RutpSt~.~
/,
De ge~
tenderaar
.P.- WlIBlilID,
,
';i
G. R~BJ',
opgeven,
zal p~bliek
doen ver·
\,.
-'
.....
"l'
melden wanneer
de levering
koopen op de pl., Bird titiaat,
ZAQH EESTBDJ.
P. E. Ra~ILINOHUYa, ,
worden gedaan, eo moet
JAN BAUBBlIIISTBR,
WALTIR OCBi.BWIS.
STELLENBOSCH,
borgen dat het hooi nn
de
.Wij wa&rl!chuwen de ~re'n
o~ toch niet ~r
elk geimporteerd
kwaliteit Nl zijD vrij van
Haver Zaad te zaaien. . Ons Havet
Zaad is : beproefd.
Elk een die gelijk: aan de mOl'lsters die
tenders moeten worden nVAr,~ljlll(]
JAMES GREER.
Haver Zaad hebben wil m?6t ~poedi« 88l'J,zoek doen want het Gouv~rn~
TE 10 UUR V,M.
ment
neemt
dan
de
jtll88tlng
'af
en
dit
maakt
een
groot
ondërscheid
In
terwijl
,het gewicht
moet
,
\ OOQ; bet malten vali bet ti;U8t8
l. Ziju kostbaar
Huis en Bezig. den prijs.
,.
:
'.
;
nagewogen op .de Co~poratie
breed, k~k, koekr~, po ["nlie,
,
,beids gebouwen,
gelegen in Bird
en&.
~
het v()t;'<!1Ie1 uitwulJtellci
schaal, op de terremen
Aau 4.e Heeren NelllOo eo Formao,
licht, betrlijk, en gt'wnd.
Straat,
zijnde
een
huis met 5
Vrueht
en
Groente
Markt
ODder Paarl,
Uitl~{ik, Paarl,
H"eft '·de jtrootstt' sr"rkt,· "to lt
kamers,
bedienden
kamer,
badSir LoWTY weg. en de VV~~;Da~
14 Noyember, 1900.
doen l'ij1ien en ia bet toeui..rStt IJak:ng
Miinh~r,
.
.,
"
kamer, groot koetshuis, bergkamer,
kaartjes
mooteD worden
powdet dat niet geatft-KWf'r,j "'.'nj,
De ingeyoerde
hut'r die ik gelrocbi beb v&~ u, it niet in 't minat unptut
hoenderhok,
stal voor 8 paarden,
dool' bet klim."t,
Blijft v..n.cb eo
aan de 8t8.Ue1tl.
door roest, eo b....h eeD abn"rmaal ,ware oogot.,eg,eveD, ter"ul kuloniale ba •• r op deD 'aelfdeD bij de aflevering
grond sezaaid 10t4&l vernield it duor roeat.
kracht,lg tot 't gtlbrn i!ct wflrd:,
en een zeer groote achterpleats.
Tenders waarop aan de uu',,,,,£.Het Royal Bilking
Powder,
.la:
Getrou" de u"e,
Groote
Smidswinkel
nieu w gezijde gtl8Chreven is "Tenders
G, J, RETIEF,
wereldberoemd
is,
wordr all .... n
bou wd waarin een bloeiende bezigper JlUDl!a B.
Haverhooi " moeten worden
gelllUltt
door
de
Royal lbkiQ~
Oe heer ..n Faur« "an Eyk & Co.;zullen verknopen te 11 'Uur r.m, heid wordt gt'dl·even.
eER TU'lCAA T.
Powder Co" 'V.n Aruerib kt
leverd aan
den
Hierbij 1I'urdt ~('cerlific,'eNI, dat de ingevoerde haver die "U g.,kuc!1~ b<bb<tD' nD .de beeJ'eo
zoufvuldlg
op don asarn ",n, lien
II' 4 Huurhuizen,
ieder met 4 N,,)a.:n en fo\,rmall· uier ill h~~io.t
i••"\oge t .... t dour de roest, tja een ,waarder colat beeft gege,
niet later dau Zaterdag'
den
maker op het etiket, te.i ..j n 1- t~
YeDdan W ii ooi L vrue,,"r g~Kr~eu b"bl>eo met eeni, ao.de. nad,
kamers en groote keuken, gelegen
December, 1900.
beletten
dat nagemaakt.. g.,..,j"rtn
,
.'. G. J, RETIEF,
per Jas R.
in Berg Straat' grenzende
aan 't
De Raad
verbindt
zich
,
.
w,
u
CURLEWIS,
in de plaat. er "VaD worden geor,.IJ
Op de plek de volgende
gelieenseerde
gpbouwen
behoorende
tot den bovengenoemde.
p, E, BEOELINO I:lUY8,
om den laagsten of eenigen
ROY A&.8AI" •• POWDER Co
bovengenoemden
boedel ;
. .
J, N BAUERMEISTKR,
III. 3 Huur cottflges onder plat
aan te nemen.
NlCW YORK. V,S,A.
1. Het .ERF gtolegt·n op den hoek van de Hoofd stl'~t
en df' dak, met 2 WOote hoek erven
Op last
Strand
straat,
Paarl,
met e-n net en geri,'vplij k W oonhuis daarop met een front lijn van 240 voet, en
J. R. FINCH,
gezet, zoowel alli Buiten gt:'bouwt'n,~St;.d, e n z.
Dele gllhollw";n hebhen de fondamenten . van 2 nieuwe
Waarnemende
0"......
'.....
",.
een licentie bekend a's de "EIlJ'(lpe~'r, Bar" Hun lig~ing is buitengewoon
cottages,
centraal, en zij vormer, o:l;!etwijf"U'f:'ell k cst.ba .r t"g,mdom.:,
.
0J!:REN en anderen die zId een
Stadshuis, Kaapstad,
I V. De volgende kostbare losse
2. Zeker ERF gt,If'.('t'tI: aan fjpll Hoofdwl'g hij h ..·t Marktplein,
, ,voorraad
wensehen
te verze.
16 November, 1900.
goederen:
2 nieuwe Trolley (Mol)
vroeger toebehoorende
aan wijl n juffrouw de weduwe KRUGEIL.' "Har- wagt'DS, I nieuwe Buggy (2 paarkeren van Australisch
IIanrZ4ad
op staat een. gerievelijk Woonhuis m-t al clt:' vereisehts
BuiteDgebou wen, den), Tweede hands buggy dubbele
voor het-aánsteande seizoen, van de
enz.
Een licentie is ua n ut:';I;e g,I>01lw,'n verle-mi onder bepaling
dat disselboomen, twe.tde hands Kapkar,
soort die dit jaar bewezen ht"t'ft zoo
zek!;'re vel'lindpring..-n zullen wordep Bllogt:hracht, waarvan de bijzonderondergeteekende
gelast door den Heer .J. P. Malaeroo
biedt uit de
vrij te zijn van roest, worden ver.
II
1 stel tuig voor een' schotsche
kar,
heden dour de onJergptet:'kl'DdtlD
niet genoegl:n
aán 'voorgenomen
zocht hun Petttt>lIingen te dOC11bij
kompleet
1 stel dubbel tuig, 2 U hand te koop aan, zekere ht-1ft van de plaats" LEEUWFONTELN"
koopers zullen worden mt't'gedeeld. '
.
groot 3,t-l4) morgen en 480 VIE H;KANTE roeden. "LJeuwfont"in"
HEF'FING
V
BELA.ST
Zadels, I f!.ij- en Trekpaard.
Het is onnoodig om aan het publiek de groote waarde 'van deze
staat b-kend als een van de beste plaatsen in dit district.
Het g.-wone assort.imant Huisraad
plekken uireen te zette,
iJaarl IS nOgt'twlJf.·IJ l'en voorltitgaa~de
stad, en eerste kl;ls Harmonium
en een
Bij den opstal zijn tw-e geri$lgke
woonhuizen,
stal en andere
HIERBIJ
gesehiedt
kenn
waar hotel gebouwen van aanzienlijke waarde tnoe-ten zijn, wanneer
men aantal dubbele g..bogen enl rechte
Beneden
Geerges St,
buitengebouwen.
'
dat
de
MunicipaliteIt
de mo ilij-kheid om ee n Iicen tia te krijgen in, aanmr rkiog neemt. ~egolfd IJ zer,'n platen,
li:r is zaailand (buitengewoon
vruchtbaar)
goed omheind
voor 3 eigenaars
Belasting
voor het
Aaapsta,d,
Terzd£Jerlijd
zal verkocht
wordi-n ,'t'n hoeveelheid
drank, fijg~retten,
mudden zaad, alsook pen boomgaard,
die besproeid woeden door eene 1901, voor lid in het pond
PAUL D. OLUVER, A~lag"r
sigaren, fiesschen, wijn manden, Vit;l tjes, enz.
I
Stellenboscb, 17 ~o ... , I VOO,
standhoudende
fontein. ,
waarde van alle ontroerend eizendém
Verdere bIJZonderheden
k unn en veI'kn'gpn worden van de onder.
n()l)DBl-"RIOHTEN.
Ook zijn er twee sterke buitenfonteinen
die nimmer opdrogen en 4 binnen de Municipalitett
geteekendeu.
dammen.
Het veld is eerste klasse bestaande
il) Karroo, Brak ~n eeft, en dat deze!fve
en
ANDERMAAL
blIJe" de Doochen~el oo.eo
J. J. DE \ïLLIEH,~ A.P.zoon,
boiaeljjkeD Iuing ~b,
eD on"",o goh.ld ..
Gras.
i
ien
kantore
betaalbaar
wordt
ALFRED
Weg&'tWOIDI'a]in den oud.rdom ~lO 1
E, R. sv FHET,
Voorwaarden
zullen
zeer
billijk
zijn,
voor
verde
re
bijfOnderh~
den
Isten
dag
van
Januari,
1901
'I
jaar, 10 maaod"n eo (!!lageD,
"
Uit de Han" te Koop, vervoege men zich bij
!
~
Gezamenlijke trustees.
i
D. bedrtiefde Ouders
"
E&;N PRA;~TIGE
Op last
.
iJA..'1 HOFFMAN,
~.
D. J. HERHOLD
'.' ;
CHAS, P. MARAIS,
'c. HOFD{AN,
',i I

B. L~VIN

,

/

~:

'

Ibs. Nieuw

D

Str$t 26.

&- CO.,'Adderley

t

.......

·a......

Baking

I

,

VERKOdplNG

POlder

i

OpDI~AG, 4 DÉC~IBER, 1900,

Insolvente Boedel, van

..

VAN

KOSTBARE HOTEL EIGEN OMMEN,
Bij Publieke veiling te Paarl.

OP MAANDAG, 26 NOVEMBER, 1900.,

~

,
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i

~
.~

,
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B

UIT DE HAND TE KOOP.

t

{

Eene .Uitmu~t~nd:e Veeplaat8

"

Somerset West Straat

nE

Mu ici paliteit.

t9~1.

Wm. Anderson , Co.,
""t.

i

o s; LE!~.-)
0 L~r_

--

"',

Wijn·, Scltjap..
lo'nplaats.

~elangrijJ\e Verkooping
L!ND EIGEND.OM,
~

1)

.,
,J.

, i '

.

f

I,~

r'

.

.'

'if'

t

I

!t)NDERDAG,

L,,
f,

,

.

r:

.i,

.

.

tUITKOMS'
~
. TJ

'.t(;' ,

~. ti· .
',J

---"----.

~

'

,:

DE deondergeteAke~~en
hand te ~!,qp

Hpisraad,
Scbap~q, Bo\ken,-----Paardep,. Ye], &c
.
~.

,

,;;
...

13 VE('E1fBI'JR, 19UO,
l.d UUh

TE

I

V.M.,

;

WelbckAnJe

i

Plaats

UITKOMST;

geleg:t'n ?li~PVper
acblti"n~lIijlt'1I \':111 .\lllrTay:,dilll'~ t>n bij (lt'lJ hoofdw!'g nHat· Hipsj. ,-;poort
"tatit', gtiOot ~ I' t m()r~ell eli; {:~I) vi"rkanlt, roedl'Il.; ()J.l' het dgendum
Zijll twiiJ WUOCdlllizl'lI, hlllte[]!..il~I)OlIWl'lJ, wagenillli~, stal ,>n steenen
kralt'IJ. ~Er i" b'""I'r()l'tlJa;tr J'ulld ,"'mr ()clg'pveer t rntld(Iton zaad pr! een
grout
HUl'lllhoorut'n,:'
,lIet H'lJ hevattend'l
ganna,
btdk, {ln
karroe ~ van de rwste ,''0')('£ en goed voor alle sqortpD vee, en voor
DEMPERS,
struis\·o~il.'k
Ongevet'J' de helft van de plaats lS o~heind.
Werkelijk,
." Ul:korl-'8t," Loewel gCt'IJ groote plaat" het>ft den n~m van een van de
beste ei~odolllmen
van het cfi,.;; riet .\111rraysburg te iju.
[)t\~

afnta'

1

4:

~
;.;

---;,'j

l'aledon,

it

TEN TWEEDE:-

bokken

werden

iu October

GEL;IEVE

EEN

.Murraysb~,g,
t'1o'iWmber,

'.

.:

}!)Oo,,'

:

BOEKHOUDEN

.

t'

,

t

JUIST

GELAND

,

~

..

Gevl.ochten Draa~heining.
VERBETERDE

SOORT·

-"
~

~

.---...

!'~--"_--"

GELEE~f}
MAANDEN'

IN

-----

HOLLANO~,H,

~~
.~

D

ne

------~

.

\ X 'IJ

houden
pompen,
wagen-wi.~lb~ndell in alle grootten:
velg en,.RlJtu 19 Banden, enz,·~ . ' .
Pl'lJzen op aan vraag.

V,

EENE
betrekking
al, Boekhouder
of
dergelijk. door eeo Afrikaoer circ.t 35 jaar
die tot onl.ngs al. Hoofd ()Dd~rtvuzer io
belaQgrjik Vrli.taat8eh dorp werUaaIB wo
lfed~"Dde de laat.te ..ier maandl!O OIloernlll,
ding in eeo handel.bezigheid
beef~ opjl'edaanJ,>
Goede getuigochriften,
'
Men doe aanzoek bij
DEMPERS
& V.AN R
Boa, 627,
Kaapstad,

7,

CAPETI."

VAN

\

~

!

li

,

!,!

I

-~'ti

.

Kuila RiTer.
10 Norltmber,J9't>o,

-

.,

,

C

-

,

BITTERPOORT

AREND

Bo~~oD1
-

WOO1) HEA D,.PLAjNT &
dT:: GEORGE

EN STRAND STRAAT.

L, ML LLER

Muilen

Op Maandag, 2ft Noyember,
ULLiE IS' 50 gedresseerde
paarden
en 'muilen door den ond,'rgeteekende verkocht. worden k KLAP·
KUTS 811ATIE voor rekening van den
heer A. RHOODlE.

Z

MARA'.

D.ZN.,

AFSL·AGER.

VERLOREN,

CRAS. D. HOI KI\,-i,
Paarl,
19 November, ·1900.

I.
-------,

Tegen

"oe

eie

".eId.

.Bov8n ValJei,

M.

I. uwr'L.ev •• "

, BBIJOUD aw~"dbeÏll
cia llif 1t1Ul~.doea
0.-

dlt;. het t..t..u
l'IOCIIltte

_

Ilo••

..~

Whe.I ..... Extract ; ",,~poet

UOi'........

'HEYNES. MATHEW

"""".

la. per 100 bij

S. 'W. JOUBERT,

-----I;;!

--"

RANKEN

TE KOOP.

seoeT.

F, G, LOTRlET

PrtJ.UJ.t ;en Ca11i.~I~C)J'1l..
,

MALH£kBE

Gedresseerde Paarden en·

NATAL PATATAS

TE wordeD ..erkocbt op eien lI7.teo
hw aao.tr, iadien Diet ..ooral ,elo.t ;
Een· mail ..ale beurwt donkey, r.ehter
bal ..e maan YaD acbterell;
linbr
_r
IDII&D J&D 'ro,.a, olIItren~ 6 jaren oud.

$root .. n.

'I'

JOBANU

ERLOREN
tlU!schen de P!W'I
en de Plaats "M.OOI KeJ.je""
eeD zak bevattende
zadel l'[J tu(,ml
De vibder zal beloond wor.J,'n op
aflevering
van deze Ive aaD deD
onderteekende.

CABWABTON.

kunnen niet geslag$n

AUe

ba.reD H.. r
ocbtgenoole;

V

E worden ':"rkoeht
op den
November 1900 iD4ien niet te
geloat.
1 DON KEil Bruin Ruin Paard.
~ol voo~ deo knp, witte plek op' till
Imker achter voet wit, rf>Chter
wit, witte atree:p in 'len binnflnkant
muis, lillker vOOr poot wit streep •
oor halve maan "'lUl achIer, linkdr oor
ve maan van achter, vier jaar oud.

31)/10/11100,

De Goedkocitpne ba de _111,-'~

~oorraacl.

M4J1GaIET4

ID

(lfeboreD Le Gr&Di1'): op Ba vlll&o. Kloof,
DUtrict Prince Albert, ID den uuderdom vao 3j
jaren,
i
'
Diep betreD~ door aiii en mijne KlDder.D

il

Groo~

1

OP deo 14deu Nooe.ber
1900
ootslapen
mijDe
teerbemiode

SCHuT

T

,.

, ooi:

londeren

C8rna;rvon,

wQrden' in prijzen.

IQ

--------------~-----------,

D. F.

VANASWEGENSFONTEIN

;

Wij

ot

CARNARVON.

C. E. LE ROES,

gnolgi ,an bijzondtre 8chiU.tJlgen lmet de Fabribnien.

(l1oboreD
76 Jare.

SO

'Voor. lIJet kleip bokje.
I Ou Ooi. reehIer oor twee half
en stomp, llnk6r oor echuine, met een
,
B. J, A. DU PLESSIS,

ii,

i

van

(JP d.q
moeder

C, J. M. JUI,lERT,
J loor,)"

"

ZWElmSCBB· STOVn
"

JOB41'l1HJPt'IIEBT.

Villie".) in deo ooderdom
.. aandee,
'
C it DIj&Wder gelaménliike

:1

ill

----------~--~
Ve ~andering
van Prijzen.
-,,,-------

DE.ORA

deo Heer.
,Le6de'gelltfd.

~D

i

KRAAL

il

SOLINDBR.'S ·BElJOBMDB

ltD

VUUREN'S

1 . Zwart

'i

I'll'

STEYNSBURG,

-

~ 'Voren geIo.t:

niet

~"bo.

WF8Tllt'I.ln~

1ACOBl'R nSSER en
HELLET~E
A. w. \IS'iI::R
: (,tb, fIEYUENRJCll.
Riet Vallei,
,
DLit, Piqoetberg,
.~
12 Noumber,
l~,

1 E worden verkocht te
1.
den 2uteJJ Novembér.

houten en B~en

'.

VAN J)E~

ViMer iu deo jllol(rli~$ ouderdom
vau ZB t.rt~
11 IDló&od"oeo. 86 ~Q
Da nalakr.oc 6 bul~
loose klnjeren waarv..p <{" jong.te .1""bL' ~,
balf uar o ..d was t4en
'ii
.I,.f
U.I ~.
een bitterf! kelk ..oor óm, maar Wil lollto Dit!
"DormOreereDt,. .. aar luggeo : Vader II. ~
geNlbiede.
Bp de begra{tni ... erd gole
p...lm 130, en gezongéo dé ;I IUble r.r
nn geOllg 20 ala ook ¥"ung II ti eu I~1 r erd.! '
"8DlIChen "U oa&eo h"'teIU~o
dank te l>eluij
geD un Me1'1'oilw Joh&ona 'ar. deo Wt.tbuiuti
en de aodere Yriend"D ,eo "ri~&dtneD, dio b~
ZOO getroa"
gebolpen h"bbeo gedurendo baat
liekte.
.
De bedroefde oDdera
!

Siding,

AFDEELING

OESOU•• N OAP.TAU
:

•..

TWEE

W, C. VILJOE.~

DoyefoDtein,
Braakpoort

Dnnlop Pneumatic Tyre Companl, (S,A.) BepeItkt,
Bus 477.

WILHELIlISA

8l·U.N4

,

I

,

OXI'SLAPRN
in d,.n Heere op deo I~~
Augo.tUl,
1000,
t4 K.!einfootein, di!t~
Gibeoo, Lluitacll Zoid; W Mt AfriKa" onse IOtV,
dergeliefd«
dochter ] HELLF.T.lE
I:;LII,A"ET~

ZACHT
ont81apeo
9den
eleur,
Onze

l~j()(l.

Wit PeDS Koei, rechter
lIDeden en IWlUUW staart, linker
wi
,It
achter, kleine kol,
neus,
~
peni van keel tot
it
il
witte kWloIlt,' merk op rechter bout IU
li
een grooten.) v90rraad opblazers~ vc>et- als een onduidillijk brand.
1 Bok Ooi, linker oor zwaluwlltaarl
solutie, repar~tie;. benoodigdheden, k;indier. halfmaan
'Voor, rechter oor winke

,

~

.

eersten in 1888; De eersten. sinds dien ti,d.
GBl{arandeerd vOQr 12 maandert,

•

.

FLINK E J oDl{em.o al. Klerk iD eene
,bezi~beld ook eeD Jongemao um iu de
Idiatricteo te baod"lelL
Voor U!f"uu,,,,,.,_,u
'veryoege weD ricb bU den ondlerget&ekeDde,
C&lYinia.
15 November,

i

I

,:

I

BENOODIGD

no

il
, ~

.

,

H. LOUW'

Een~ OnderwUler voor 4 kinderen.
Bek
in Hollandseb, EDgelllCb en Mu&iek. Salaria
per jaar eD
JaIPII8,

DUNJ_~OP ~ WIE;LBANDEkJ

POST

LATIJN

TE CALEDON.

Mas.

!i

;
.ZI~N

E nieuwste, zelf·betjjt~rende, voor
alle doeleinde~, ;+n, af £20,
geleverd
en opgenc~t~ bronen den
korteten tijd.
~
Catalogus getonde~
aanvrage
bij

Hoet brg;.Straat en Groentemarkt Plein~.
.i-

~
•

1900.

ENTRAA.L
gelegen;
kamers;
net en 8choon,
een goede tl1fel. termen billijk.

ii

)

~RIEF,

WIND.OIJ*NS.

v

)'

-,.~
PE~

SCHRIJF
OM PROSPEO-nbs,
OXFORD
COBRESPONDENTIt
~8CHOOL,
OB.AHA.MS'ljqWN,
.
--,_._-_.,
- ---'----',.-y'--- - ------

P,E: lHt Et E:~.
~.

HER,

VOORBEBEIDING
DQOIl ;i.BRIEFWISSELL~G . VOOR CIVII!;!4\' DIEN8T
EN
ALLE KOLONIALE
~AMENS.
•
___
'1

DB'. W.A.AL &; CO
..

op\ivEDING
8TELDl: ~

West Strand,

1ste KLAS tUIIESHU

.'

Beginn;nde
te 10.30 v,m:, ,~n te ~orden
voortge~t
D+l~
namIddag ell Woensdag morgen mdlen Doodlg.
li ;
Dames' ~'en Kinder Witte Kostuums in al de laatste nieuwighbdeil,
ook een pfil.chtig 2ssortimf'nt
.Eerste' Klas Draperie,
bl'staandq
u,t
I,akens,
H~ndd'>eken,
TlI.ft'lklee~n,.'
Spreien,
Gezoomde
De~6n~.
Flane!lttU;ln,; enz,; Zambreeleu,'
Dl4mes' Hoeden,
Heeren en Jo~geris
Stroo I1otJd1n, Dames' Bbusen
eri Rokken,
Gedrukt
Katoen, ]!jre~
Materialen.
\ Een uitl{ezochte SQor'teering.
~ ,
Dit bie~t een kans aan voor. ~a~t'8 die ztll~en voorkomt,
dai" :ij
de goederen ran de hoogst verkrlJgqare
klasse Zijn, en mell er ten tolle
op kan Tertr~U\Hm.
. i
ii
Ieder artikel zal verkocht word~n zonder de minste re8erve.

-,~,---_--De

_,W

ENGELSCH,

~'RE.BRVE.)

Ve Wielbanden yan het verledene en de toekom~

_t

-..r.

Lof;

P.S. ~e af:;lagpr vt'rwacht n~)g eeu groot aantal 1~.vende b
,die
behoor:ijk:geadverteerJ
zull ...n ~ordt·n.,
Personen die vee van
nd
willen zett.r,ID m()pttJn zoo goed aijn om. aan dt:'n afslager' daarvan i.. tijds
kennis te ~ven.
'
~

GEBREKKIGE

O~DERWU8

ACEX. INN ES, Arslag~r,

OP

-- - ,- ---- "--

~p den

\

j.

9

~ey~.

t
~

!

1,

Varkeeping
te bagl,_n8n
te 18.30 V.ID.
~
.

;

D .. F. KA.AL,
en HIEBNI!R,
J. H. HOFMEY'i
Executeureyt 'l'estamentair.
Paarl,
: ,
8 Novl'lmber, 1900.~:
"

(ZONDER

~Tru.t ••• t-

It'

.

Geboren W, ~,:;"JI. ; i
Malm.bory,
17 No.,., 1900.

15November,

I

personen
dtp~ vorderingen
" hebben tegen o~ ~verschuldigd
zIJn aan den genog~den
Boedel
worden
verzocht
d~selven
in te
zenden of te betaler.!-ten
Kantore
van de Paarl Afri~$.nsche
Trust
Maatschappij,
Reper*t
binnen zes
weken vanaf heden. ,! ;

irE ONTHOUDlpN:

WERK00PING

Op Dinsdag;'Morgen, a.~•.

<.

..

--.

Somerset

F. M~HAI",
D. zoon, is geJast ~eworden.absoluut
zond.er ~enige
reser><e te verkoopen
Hen pracqtlg
assortlment
DraperIe
l~
het
Spes Bona Huis, naast de Air. Baqk Corporation,
Paarl, tegenovt ..r het
Royal liotel,
:j
.
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In den Boedel van ~ijlen Hendrik
Jacobus Kaali~~ Paarl.

;

Dat ~e verkooping
zal plaats hobben op "Uitkomst"
Deéi\mher, l!lOU.'
;
Dat
plaat:; is een van d~ ulter Oeste in deze afd~eling,
Dat f\l dl' It·vend ... hiiVfl g'()td~f'teeld en in goede conditie
Dat ~ terillen als gl>woollllJk zeel' libt:'raal 4ullcn zijn.

l:;den

,:

scb.ppIJ.8'~rIlt"

j.1. gescnoren.

.
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Paa..1 ~frllta.n.ch.

tijd zal \\'oJ'dt'~ verkucht voor wien het moge alltJgaall:
20~ I ml'riMo ooien, ~(ju merino ooien en lammeren,
:31)0 mf'rino '1limels,
:! en 4, tat,dt'n, 1()~I augora kapat.-rs, (volg-roeid) ;3 gedresseerde
:merries
en veulelf.!, 2 minen (gl!dre$ttt'rd),
1 kleine wagen, ·!ou eer~e
klas
angora ~en,
:l~)~, eerst(' klas ~ngora bokjes,
1 paar goed gedresseerde
karpaard~ll,
:; pruclItlge ruelkkot'ien,
L:'O twee tand angora ~!lpaters
100 ango~a OOI'~n, lUU JongtJ stl'ui,,;vogllb, van :3 tot (j maanden óud, een
zeer moe~ troep.,
:
:300 JY. olwii:isen Angora Kara~ TS (vet);
40 Jon!.{e Vogel8~tllizen,
van :~ tv~ ~ maanden out; -tou \ olwa....stID Angora J{llpatt'rs (v"t); 2
Jonge g<iedgpteelde ruim'u;
.. ~OO Merino Ooien (extra Vet) { 1 Al
Rijpaard.~
.
,
AI d~ Angora

MOO~E EN KRIGE,
Procur~~
vopr de
; Verkoopers.

1900.
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.
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SPEC I ALE
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dH bov! ngenoemdEl ~ la.ndbouw be..
;~
d rIJven.
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Zij is gelegen Q~geveer 2l uur
van de stad Caled6p~ en is ongeyeer
2,1 00 morgen
~09t. Zij bevat
:32,OUQ wijnstokken~ ~allen in vollen
dracht, heeft een gr~oten voorraaó
water en zeer goed~ ~aai Landen en
8chapen weiden, en ook een eerste
klas water- en sto<$J):lOlen mooi oud
Hollandscn W oonh;h~ en verschei.
dene gemakken
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zeer"lotmende
ondet¥mmg
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~ ;:
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men aanzoek bij
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Niemand late de handen
IJ hang-iiOli
,
,il,

ru
I'

r~I-!, ntltiJta.at 1111 echt ë- r, of de tIJd ook met IR &ah~pt·broken om dt' aaiJdacht
1'1 'IlZY verarmdmenseben
In Transvaal,
\ njstaat
en Natal ? Ol:il 'ollIg
1- rnrn~g- te dO.'11 van wat er al reeds IS geLell~d en nog dazr-Iijks ipla.ats
I r I, ~.lt'n'
~a den oorlog ~I het getal der verarmd .. "" g'.rlllll .... rdr hili-I lt del'- VVl.Jllllen en weesen
zeker overtr .. ffell
en hunne behoeftu waarlIdilJh
I III ,rn.€:J..:-er
aard zIJn
"eien,
zeer velen, zullen .Iechts
den blooltn;grond
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lito ... ootwikkeilDl
Vir
A.f,.baóder....c
I
Laat '0
.oel en ..
Bierna nep de h_
De Konk de !fa-t..n "0
f_l.paootell
een harteink wolkoIO t~
vooral
ED 4i ""Iod ltol te kUIr '
""tte bo deo bMr 1( Brink welkom, *"1D .. r
Afn .... dwt' "t"e vniade I
Q'IId&t zed de f_tI'reaede
met ~blge recite
Net "".\I d,.. ....... ke ' _eja.deo
.... lOU verboog..
HO deelde mede dot de
Kom di lIleftlt.ff' ~1"k81.. reenlflolJ pu dne IllUndeo ""'tond
Van
WIl JDllo"r~, Julle lDIUt '
4e .. Jooge v_nll[lng
moetl& meD da. nog olet
w_ <l8Qdr.,lIg' w,.rt 10" biJ" ,
" ...eel vennohtea
De ,e.one
_ra ... m
Sp<Y.A!'
,.ol ondereleuoen
.n I
Jledea 1110 aoede b..sprekinieo
van degeliiJ.;e
Di klOm
<nr Jal.~lf en
onderwerpeD, opstellea, rebltat_
eo malld.
Heel dl Alnband ..r apao ,
De eecretarw kODdll{t 00 S ..an t p~ralD,
,
JANn
lI8D voordraobt
.....n deD heer Jol Bnnk a.n
• et darereod &pplaol wordt de bekende dlch
.r bec-t.
zed dr"Oel "'OOr "de utlOraDUe,"
r
1f8)b ttJgemeen de lacbaplOI'8ll opwe~
Wil
behoeven D.. t le seageD dal genoelD je ..ear
DSVEB.G"-O.RIN-n
GEBOUDII:Ni OP
dntcllt op preittge wose geechiedde.
17 NOVJilMBEB. 1900
De --taris, de beer P JIalaD, pt ala DO 4
-v.-:_D opatel ~ beate over ''de Boil taal •
woordlj! 3(1leden
De opat.ller ._
op het Dat ....n bE't unlet!
II,,'·""':I .....
e~ rood geopeod
ren
n telen, eD mMnd. dat er gMla verocboo
dil ,vonp
YeJ';ead .. nng pll.eo,
_Ol
ae ..oor het 't'8I" .. aarIoo .. o YaDde meed",
DlrOer uhfenomeo
teal
8011ancbch kom' DIet vao Ielf,
voorutter
",,,,,_te het d lel der ..~
be"een!
worJt
Jh....& BoU ..od!ICb lloed
bek ..nd, lm"'!ll!JVIc een Jnooldaat ...... liet
lte,..o en dan andere ..reerade talen
Dit lDoel 1l&I!I.'D"llt te >~I ~,. "ren 1ft pi .........
deo heer
lijkbedeo .. n de BollaadJcbe
tul kuoDeo met
ot'r It" <lddllJljlh had
f
f'duld en oef.nlng OPerwonaea
wordeo
Mea
"'OOf'&lIft.r
e'l Il.. b~r
8c; u t;., T. W V.
atoe' lltet ~lIId
soa Hollaadaclt ta ..prekeo
hO 1(~~prali~ll, .. u... ndc 0i' .. ~: l>e"ICL,
ea te ach'1J ....n. Men moet lIIJD "rIeodeu "O&eD
de kpo." dAIl' er In vele geYBI11Kl.1;e1na
de acheod, vaa IOD .. pII tul te IIIwlreaneo
.tem 111 ha.l p.,J.,ment ct.. .dool'lll.. r"~ lOOa
,ogmu18
laten ...u andere talea lee""n. IlIaar
"""lAt.j(llD... mde w"ldd~ c»)k an bYer
D
t ten koete oo&er moederta&1
~
heliW.odn..r vao de. lie..r Sob .... ocr i~pIat)e.
No 5 w'" eeo p .. ao 1010 ...... deo beer B
lIIet!bd.. ot.. 1 '!Il)e "'d"lwO'"
tltrl4lkt.e
8\1'000.
101~.,o"'el ddr A.fnaan<i8T1l
No. 6 .Recitette ....0 de, h""r !lof Bnoll
beereo ol StIIlUh Jl( L ttboehn .telde Da
"J;eD goede '-"
al, kaOOIJaaL lie beer F S ~hltA, fd~ta1ll'
Werk ..luk de.., ...oordracbt
keomerkte
"c~
0... Lart&, .. elk vOQralti1 Da olJS'>lllGlUlf
een oPfewektea hanlortllh!leben I:ent
Zu
veMICh.."lene 'preke...
hn de bek .....
hoe een ]ongmeneeh ooolt !ljJn moeder
v.o dleo h.,..!' '0 lOUrier ""'0 tokele '-lea
mlnflchten
OMOle" .. erd 4'lngenom-n
Een 'foes.... 'I'oordrecbt door den heer P
....candta .""MM .oor cl. heerm B TraSl;obherl d. beer f) ,. X.I.II, ell de
Dit bE'er (}l'Obbel... !leeft 00 ~n ..rile
D Krljfe-N
L,a~
r lteldell '!OOr'
HU zelde d..t. ntelt.-g~Il'laan i. de
C A I{(",h, .a.n MallDtitbury
"'_nilll~
~ kort ~'taat,
bil "Icb
vredM
.... "..mll"" I,,~
~id('o dat ~J g&anle den beer
o ..ef brt tot beden verrIch
...-11
o !(A,u!l.·n, maar "an betD .. Jjt d~
Hmk ..oorlc .....m. wu. dat op al d..
bad 1PIl! 4at het b..m o"~"J1<
bao elllen taal ",be&l'"
ordt
als
ndW t!te..tUII
Daarop wof"!lt ,
uo
haad b.ennPde voort te g o. eD
D t' MA"'"
Qpart( ala .IOe'"14 ..........
doeo ~,
enkele )ongehu,d'e bao moe
af~"vaa·dlj(,j&; DUr d.. ben<leIlIlDp' ....
...... cb"'n
Han ouder-II""",
....0 mao
<O'ordt
de heer C A GrobIMo~r
keIlDI', bad hllo SGlb meolllDul
beer 0
.pnk .. een WOON
8 ...od, e!l dOlI, un
do.
WPdrr een voordracbt ... n den ,beer
meerdL·U ..... eeo.hti$iDg
"Hijn I.od, m~D yolk, milD teal"
De VOOrzitter d« ver"'DlglPfi ver
bUI... ader deo f_tvlerenden
_I a10~
dte te Aprekeo
t)...
~boe"en
olet t.. ~IID
dat genoemde
II. kerOllebtlge
.. (,,~dea en tie
II. ~prak
Hil r-a \de blln
le laan III ·Eendn.cbt, Hwaot,'
"Eendracht
maakt macltl"
Na
en bet &Inc" YSIItien
A.. >DdI.... ..trd de reooep1oke """'t'ODd

leD

Dntpers laatscbapplj Yan de :Bandt
de Yllllers, Beperkt. ,

&'M

•

Uoot

.900
__.__

l,rt er

Hder
:loot6

'ViEJWAOERING
DER
J LV,
GEHOUD~:N

('Ollld

~tellenbo~h

of bIJ den

TEIlii.

Gerauqea tbd 't'OOr~t de feeetevond:geopend
!lferd_ht
allr wu bet &allletCllVeo Ilor'beenebte et ID hd bov,oKeooemde
hilI. groot..
~Yigbeid.
De eta I,nt"o, eeD 31 tal, hepeo
pf 'D un, 811 onder al dit woelIlf bedrUf ui!
lIteJI .eo heer ea mevrou" J do PI_I.
beeD ea
weer gua. 0lIl daD bier, dán daar, nog tealle
fChikkiqeo
~ muen
Onder de I..ten Ai mea ook dea h~er ell
18e...l'\)'w M. Bnnk
eukele !Lm<-'lI eD beeren
rooodÏ(d.a,
De bNr De Koek bpeode de verpJerIng
lIlet
.. £enen, det bet de geWOOOte "..,. clke "erp
ilerlng DIet .. bed le openea
"I. zoodaDlg ver
jocht hij deo heer J da Plessi. te WIlleD

...

'i 1\ -Coll<'Cte

Burtoa

'0 Glrdln"r

FEmII IlT .Iflnl

h

(l

,fJ' H' NU:TlIIIYG,
\"oorut~r,
Predikant
\an StellenJ,o!'<:h
~ A Lol W, Sit, Ementulf
Pnxhkant
aan de P.larl
,fN:. J HOrliE) R, Theol
PrQft'Ssor
A~DRKW
MI RRU,
Eerste
Predikant
Ian \\dlmgt>ln
*J~ I M_!IL~I',
Tbeol
Profet!sor
:\t I STEYTLJ;R, Eerste PredIkant
\ an Kaapstad
"('t I' J Ml I' ER, Theol
P:rofes-~or
*W J \ lI.Jo~ ~ Secretam~, Stellenboo;cb
namnnL,., met een .. O'emerkt zIJn. zullen de I\('rk'''';:)l
1\ -De
pl'N(J~1l..
\ vIer
Illilchtmg
kan biJ den SecretarIs
word .. n bekomem,
Itllla k ~II
'"'1\1,.
V vprdere

d,n

In

ND appel

ran

2

IId..,o

ca

la,.,..

C. P. SCHUL TZ.
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~

Ook .ordt verl.agd ... a k•• ntlt.lt BOacHoiES THE£.
1)1

..
Dil
LTD

bof YSII GnkwalaDd
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1900

DIt ...
Mn ap~1 v.." de IIlkpraak fta hei
bOOl(e bof .... 0 ZDidel"k &9ód ... In eene auk
.aano
d.. appellaai ,eaácvaard
.erd dOM
4braham .. huc Piet""" ran Bllla""To. voor
(1) boItaIiDg vaD de "'18 YID .£95 6. 9.1.
bed,.. vaD _Itere on"o.teo door d. elllChe,..
,_aakt ID verbaDd _t
een ~e
wunn "erweerder (thaDS appellan t) In &!JDcapaciteIt a18
~aêraaJ
Pole·Oerew ta Cllel ...erledeo
MDJgt tru_ ID d... IDIOlveot.n boedel va ..
lJlel d. mailboot """rokken,
botwel 100
... eo d e leraweor
op 411 puugler.
Illot w.. , eL ... 1 wa'l'IIoIIrIDIi:la a.m. 8obel, eie k'"
dip
reapondeakn
d. verwMrdera, mln de eam
oog eeU w&6k of laager bIer ..erioe"8D Hi, h"D""
.£31
6e
8d
op
rekecunIl
betaald (2) reole
cuo .el-bl'lf ten blltU veo dr SohoI"',
clurop vanaf I' 'Haarl 1899, (3) andere vHHO~t
RlebeekplclJl, eo had Zonde( dlnet'
hcbtiog aD kOlltea der lUk
De deelaralle vao
Groot4i Sehaar
deo _her
m het
hol be ..... rd .. dat op
deo datom waarOP de lIClIe ,"gatelJ
door d.n
Eli! man, lCeDumd Wdh.11I Be.ell, nel ..er. .."r.eerder
ale &rtl,tee la den 'n""l ..oo!.eu boe
l..de .. r:.terdagnamlddag
III de
I",wry Roadi del, werd Ing_teld,
de eeDlge balBO va .. deo
vau ~
tram en bdk .... m er~'lIe
k .. laoreD. boedel bo ..e. eo beh&l ..e de ro>ed~~
na de
o
Zu j l!Ped wUlde af en toop hll hem wild. elfChe,.. Ifeëutcbt, lalechta ter "'~Yln.£to
nnli," , ...
tel bU van de tram
BIJ werd naar d. lftI'eo. ID het altem ..ttef ,.."deo
kl4l1e...
O~11iv
W,Ard .ertrllderd, .'ll,lUr m611b.rood
pond&n"")
dat de .erw
er (th&a.
hadd
dalli4l ian lte.... ....,
uar1eect
1;'I?P
, nala
t) de be .. eerde dadeo rvoote
eD _der
lut •• a de credltea"" • .t-t, en
Gi.~o
.... er "eder eeD sItting van bet
op deD d.talll toe~ de M'", ID~~1d
weM
Apec'-li bof voor boog ...erread lakeD. Rechter
de .. atge batea "an deo boedel sl,.,btl .£:l0
SolomOJt Pl'8llldeerde
001f8"""'.w
aan_keo
w.ren
Be' Iapre hof pf ...qnnll voor
om bp"IJtocht werden ioell'elltaao' onder ...erachll
leDde YDOrwurd"n
rell tnt de dla&rlkten de el8CherJ (reepoladeoteo) met kOot~, beh ..lve
de koete~ door verw .. rder r_ukt
I verband
Albe,t,
Pn_ks
Barkly
... t, Ooi_berg,
_t deo .Itern.t ..,., •• etaCb ID de deel 'all. der
Upl~n.
Vrij borg, aay en llafelulll(
Eomtge
eUcb'I~
I
:
apphqaijea werdeD oltgelteld
\Ot Doaderd_'
'f"fJen dt>ze altlp .... " w..rd g....ppell ... rd
w..nD4M!!l!
dIt bof waaracbnnlnli 'I'oor de lutde
Advokaten
Scltr«lDer,
QC,
en
Ruhl"
yoor sp
lDaal tiIi K ... p"ted r.al zIlten, "oor het tegenp"lJanl, a "ok ..~on &.arle. QC, "0 H J 00 ...
",oord~
yoor reapoadenfen
• Het appel werd va" de band gutrlelteO mot
Hei onderiroek In ....rbaod met hel receote
apoor"&It on~luk te Wuoberll' la af,eloopeo, eo koete~.
Daara. v.rdugd.
bet bof
bet bol '1'&0Onderzoek, beatelode alt deo beer

Beaootllyd ziJ. ter ...-.,.Oag voor
het hOsPltaa' la het "'aa
Pu.t
Trad, 60 oIOaSE 'OO.PoIE.,
ge.chlkt om I. vaten, te .orde.
gep_nL
perso.en"
.... 101'
ziJn deze boompje.
i_eachenke
te ,even. .orden vrle..Ie'I'k verzocht ze te doen baa4rge. aan
het adre. v.n den .....
C. P.
SCHUL TZ. 148. Len,aftlOrklstr_t.
K..,. ... d.

"'~ .. or B!lLTI'OIITIUX
C) • .oLID4T1lD
.IX~

~

....D de alupraak no It.t
W.t ID ND aak
4e ~tea
de appellanten
dag
nardea
"<>or d. IO.:D fta .£ 1.'41 Il, 1d
AdYobkG
Searle, Q.O • ea Rabie _
appellaD!.eu. ~YObt .. 8ohmaer,
QC, ft HeG,.
II!!IWlb ....be.
10" 'I'oor reepoud.atn.
Bet bof ._
het appe} na d., band lII.t
kattea

booce
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Volgens ~ll:lm<j
in dit blad verschenen,

1900.

I~wlkant
"f KerkeraaJ
vt.'rzocht
word'
d,lll ..hJk .'t'lIe Commis;"
van
1><:1l"'_'m('n, ~n emd" 1ed!"re plaats ell hUlsgt'ZIIl III de (J('m(', Illl'
b.,
)'lL",ert'1I
loor r!Jt doel
gt:'IJ of \ee (,norrJ/
Jalllre/'a)
~I{,II
"",'htte
, I I' Il lirzoek \ an een of ander der RIII~""- Broeder,
l
II,t
"n
tI,n
Kerklraad
lerlan~~
\\or(lt,
\oor het g't'cliller teerde IC, 1r/4111id
r , ~rrf'r"
k lil ~L'1[{!n), ge", bikte gronden en I\a< ht. n; tt vlll,lllI.,
r Io .. t
,
Il I. r
,~I t,,.,zlcbt kali Ivorden verzorg'{)
De Kerhra.a.d
zal t4en 1'$1 hpt
, I-I 'Il Ill] ~""Jze \ lUI bazaars als anderszllls,
de gecollecteerd
.. J.lroJudel~ en
t,)t
, ,,~k 1
f~elfs
\&11 bet gecollecteerde
gf'ld op ,\ent> vl)ord~hge
1\I)Zeltn ~Iteel- ek Il
\ler:; ~tll~ve daarl'nbtJ\en
steed .. III gedadlte
4' bOliden dat naren
<l0rlog
e lt ptlbh,'kl~
ZI'<!, ~dlaan;ch
zal zIJn.
1
•
,-)) lt ~IJ, n' P~,kant~-\rouw
vnendehJk
verz()cbt wordt l'CII lu.ter-\\t'rkj("t'zetehap
II
! zeHUI, rile! vertakkinge!!
In de vl'ntcheldell
,!IJken, o£ In lerhane! ~et JlHlgeIl "t n vpns-} ,'r~IIg-IIlg'elil,
tot het vervaardlgt'n
vooral va'1 kl!lder-kleept're~,
al"1l,I, r klt'<",lcno
\"'Jr Illllllb en Houwen
Dit werkgezelschap
kan ook UltjZIJIJi 1111<11 wr hUltt'n ',,, n( ('omIlIlSSIe van ColleCtanten aanstellen ten ('Inde In t~ zan)elen
I t
h( t ~k(jopt'n
van kleedll1gstoffen
om \er\\erkt
~ wnrden.
(b) &alfi'l~ten
n 11l~' '\\&!'-chen en beelgtlmaakt
te wornen
f
I
Dat l:dilr w~rkg ... :élschap
de gemaa.k~
of \ erzamelde
kleedrren
In pa~J~ f,prna--~«('
k liJ. r'-kiet4len'n
naar den ouderdom
der kiemen voor nIe ZIJ g-('"(hlkt'zIJ~
t('rI til
I'n ";'olll\eo-kleederen
ook arz~derllJk
moeten ZIJl!
l..der I~)e
wordt
'Z ,1\
van eap opschn£t
aantooneude
d® Illhoud van kleedlllg',tukkl'n,
welke
~ ,_q I' naardJg-d t<n \I)or Ileike personen bestemd
Il
"t!l'wdeek;nden
g"t'voelen dat het bocigst noodzakeltJk
18 de Vert'I_, hw goederen
;-·'ICP inol'ehJk
aan de noodlijdenden
te bezorgen
Maar aang'ezlén
de lIeg
II
'I """ ,., ". ,.,
h bh'
, 'psi ,ten ",'\" Illen ZIJ alle voorzorgsmaatregelen
op de Ier oven 'msc r'tven wllze
~ tt'n PI~I'
biJ de kortste
kennt8~vlllg
de lerzendlng
van bet Intezaotelde
L
I)~~r'L- \erlaneren
ZIJ dan dat na L'Cn gl"'even
tIJdperk,
zeg' """nlll't't de
I K' r, n
.~
...
,
,.,
d
d h bl
e ron e t len l{e' ..n I '(Ir ~el;)
"? en Vl"!' ' en dIe V OOI. oude fn nlel!IVe kloeederen,
I
Pn~hkant
Zijne ..»ade, nf ZIJ dIe Ih hunne plaats mngen optredt'nyjecne
\0~~c'hlkbare zullen zenden ~n den S ..cretans,
,olg-ens adres\JlIeronder
IJ-I vatl h c t Iif~
1

ver-

r

eell

"

et>n
~rzf'zaad
n de

I

t,

Van de Zitting. 1'00,
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Iwoftlrcltkr .. ,.,.,-.,.,
... IIAtUdorp.I

~

~l'rL>dIka.nltn
l{' vraagt) zullen worden,-zeg
l}:.zrlt:k ..n III lerband
met deze zaak

Ill,

n,

DINSDAG,

~

ZITTIlIG.

\ A~
oon gen'Chl 10 het vene l,ydenburg
sprek. nd, Zf~>1- ""'li Enget_chman _" ~Iet ....0
der doode bo.-,...D bad l'( 0 oW<.jngeDaam
gebat
oH·ma.nd ,be het hart h"d ont ZIJO poKt
t'g ..n zuJk ,"_o gt'...-"[dJ,ll:
..n ork~o 's do<xI. te
houtll'ln. kon ""n on langen \&Ill ~t
b..bOOu
FRn hnnoN, m..t een pracbtr.g<'n bot&rd 00 gol'end baar Ing met b..t hoofd achtérqver
g&worpt'n als een s1a!M'nd.. god
oeeq oo.den
.... l't'D er nDder hen memaDd Jun.it:t llllJ, voo.!
Jong ..r dan dertIg
ZI) Wll'tlIl mlJl!81l'f ID
hunne ruste. dJe ~esn ..oveld .. woeD d", VUOTS
\ rode, ongestoorde
Vl'edl' ZI) !mm'" a.sschp,
",nt
ZIJ WRnm
dapper .. mannf'n!"'
WIJ dank"n dl"U onbllk ..nd ..n schnJVpo ",~or dlf' woor
,wn
Zij dOOlDdiep<> <nanm In ( t\fr1lt:lWUlderneleo trill ..n
,\JJe edele meD-~
Z\lD Mln,
Dlt"t oon diepere ~d.
dan dit! der 'politlek
ol D.tioulit4iit
..u..-Het "zuid W.......

ba

CIrCaIiaIre.
Wij bt>palen- de aandacht
onE6J' lezers
ds ':lrcnl8lrs
die sldsr!! terschlJnt,
onder~
tt"t'kE'nd door professoren
en leeraren.
IU!
onae volgende
uitga YS komen wij op tilt)
onderwerp
teru~.

~~~~
TE OUES W6rd II.
ID de ...... der
glDl geboadeo om den h.. r
Wet tel
boorea OPer ay •• onder.,.nd,o~
ala lid .an dil
.olkedepotaue
D&&I'
Eagelabd.
De ... 1 w..
IÏTOI, 811 de aaaw....,.,o Illiaierd811 _, beJanr
ftelliol
nur het ,.te..-aDIe
......Iutal no CleQ
afpY&ard,~e
duI, beel wat vtrtalde.
Na aftoop
4er vernchtl~~cn werd eene ':kolJek~ g..boodeJ:l
voor de repabbbmw:1Ie
11.. II.1II .... en ,",rbaD
DeD vroo wea.
Dr J Beyape
bekleetIde d..
TODrUHeJ'lltoel

":'eabede

J.B. V

.

.

,t

f~

~~

;~
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.TBNDElt$
voor .}let· contraet
..
voor het ~tellen
der afdaeling15wegen~en
hierbij ge~
_ Tall personen
,ie bereid zijn né
herstelling op!~i'ch te nemen, en het
onderhouden
ih .een goeden en blijvenden staat: van herstel,
van de
afdeelings'Ye~o
in de afdeeling
8tellenbosdh, t.e weten :-den
Eerste
Rivier weg, dên Klapmuts weg, den
Koeberg w:eg,C den Saxenburg
weg,
den Jonkershbe~
weg, den Moddergats weg, of ~leidende
van de Vietoria brug te )ft.ellen bosch naar den
hoofd weg bifi Somerset West, den
~ttelarij
weg) den Banhoek weg of
NIeuwe Hel~oogte
weg" en den
Oude Helehoogte. w~g, overeenkomstig hun geproclameerde
lengten.
De ooutraeteur
moet op zich
nemen al de bovengenoemde
wegen
die breeder ztn:dan
13 voet op hun
tegenwoordige
'breedte
te houden,
, en op geen plek zullen de genoemde
wegen een breedte
hebben
van
minder dan 13 voet van behoorlijk
aangelegden
~eg.
.
De contraeleër
moet verder verantwoordelijk
zijn voor het verwijderen en v~derd
houden
van
boschjes en llPdere belemmeringen
over eene ruimte van 10 voet aan
iedere zijde - cVl\D de verschillende
wegen _'ten einde een vrijen door.
gang
. te ver~chaffen
voor
het
Tervoer' van. vee, behalve in de
... bergpassen,
tfoq_rsnijdingen of waar
de \ft:lgen qitgegraven
zijn in de
he1ling van ~heu vels, of waar de
wegen
gaaIV door aanplantingen,
bebou wd land, en dergelijke.
Het contract
zal zijn voor e~n
ko tijdperk
van Jir-ie jaar, beginnende
den 2den J aQi.lliri a s.
De geslaagd~
tenderaar
zal een
contract
moeten aangaan met den
, . raad, waarvae afschrift kan worden
gezien
aan pet kantoor
van den
secretaris,
eD' zal
borg
moeten
verschaffen t~r voldoening
van den
raad voor de; behoorlijke nakóming
van de bepalingen
van, het con:
tract.'
De tenderaars
.worden verzocht
de volle namen 'op te geven 'fan de
voorgestelde
bórgen,
Jie met don
tendoraar
den .tender moeten teekenen.
Bovenstaande
T enders
zullen
ingewacht worden ten kantore van
dsu ondergeteekende
of bij den
vooreitter
v~
Jen afdeelingaraad
op of vsor den -klen December,
1900.
' .
De laagste.of
eenige tender niet
noodzakelijk ;tê worden
aang enomen.
~
PAUL D. CLUVEH,
Secretaris.
Stellenbosch,'
October, 19011.

~

.ol(

NOTICE.
'_

MnnicipaQty of Hanovtr,
"of
.cessp its

T

'RE use
within the
,
Municipality shall cease from
'and after ls~~ Jaouarv,
1901, and
Iron pails sinillar to a . samplev'kept
at the Sec re ta ry .s Office shall be
used.
The :.coullcil
will supply
such pails on'payment
of SIX shinings sterliTJg each.
\
Anyone
w:isqing to have his pail
; emptied
on any day (Hundays
excepted)
must: before ~ p.m. of
that day leave a card signed by him
to that effect .at the Secretary's
office.
Cards will be obtainable from the
Secretary
on : payment
of
one
shilling each.
_,
, By order

u.

J.

DE

\"ILLIER~,
Secretary.

Municipal Office,
Hanover,
.'
9th Nov6!nber,

19uu.

KENNISGEVING
.
__,....-

Inn1cipaliteiJ van Hanoyer,

VENNIS
wordt hiermede
~
in termen
van
de
1897,
Gezondheids V
. ,ende
de Munioipale Wet van
WerMunicipaliteita
9, dat
ken Leening
Wet Van
raad
het 't voornemen
is van
der
Municipaliteit
van
set West
Strand
om
Excellentie
den Gouverneur
zoek te doen voor diens
van eene leening van
onder
de besproeijings
wet
of
eenige andere
wet of wetten, of
eener leaning door hen va~ eenige
andere bron als bun
het beste
mocht toeschijnen
van e~e
som
van £3,500
sterling
boven en behal ve de Rom van £5,000 sterling
reeds goedgE1kcurd en gelef{Dd, met
doel dit bedrag te gebruiken
voor
het bouwen en voleindigen van het
reservoir
en de daarbijbehoorende
werken, en het leggen valt pijpen,
met doel de inwoners
van
de
Municipa.liteit te voorzien met water
foor huiselijk
gebruik,
het aan,chaffen van de noodige machinerie
en het aankoopen
van ; zekeren
grond, met minder
lang . dan 42
yards en ~-t, yards wijd,' om als
filtreer-beddingen
te worden gebruikt,
van nit den boedel van
wijlen Daniel Johannes
.Morke.l van
On verwach t, Somerset WeSt, en het
verkrijgen van zekere rechten '> voor
het leggen van pijfWDt en voor het
betalen van alle onkosten in· verband met gezegd schema; 0 F~ voor
bet leenen door den gezegden Raad
van de regeering of eenigen: anderen
bron van een som voldoéndtf\ om
gezegd bedrag van £3,;JOq te. verzekeren en ook de geze~de -Bolil van
£5,1)00 terugbetalen,
ID geval
de
raad het beter zou vinden cim liever
één gezamenlijk bedrag optenemen ;
en dat plannen en specificatien en
een begrooting der kosten? van gezegd werk en een rekening
aantoon ende de uitgavo van het reeds
geleende
geld, en van ho.t geld
voorgesteld.te leenen, open ~ijn voor
inspektie ten kantore v~n den Raad
O(~K'

.

;\

i,

~u ~

Ha~
D J.a".voe..a.'
en soort
di~aeil106n
ala die welke

bieden

da4r,

Bestel, vroegtijdig
8tijgende is.

cI

A. A.

...
beP"l"kt

de voorraqen

'

IN VOORRAAD

OO~

K.OLONJ:A"_

I

Áustralisop
Jf

Mielies, Zemelen
Nepaul Tarwe

•

.

. J. H.
! '
""

.l."
!

Scheepslading
die we aan aaD bieden, tegen markt
prijzen.
.

.

ver::sohe klJine
i
~:
,

t
gele mie~.

,

---

.

I
~

-

.

GALEDON PLEIN.

w.

i

Grond

er

!

!

EFROI KEN

SALUEL

STELLENBOSCH.

'

1 ~ht-bruin

·

EENIGE

ECHT

markt

9

Iaiteteekead :Kapi'$a.a.l
PAARLSOHE TAX--;KA.NTOOR

-

i

&0,87$.
~

NAAST: 8TADHU~.

De Maatschappij
verassureert
tegen Brand, admiIiistreert
Boed~ls
atl!! Executeurs,
Administrateurs,
V oogden, C1ll'atore~
Trustee8
v8n
Insolvente Boedel8 .. OndQrPeemt Agents werk in alle vertakkingen,
O.t.
vangt en zet Geld mt op :Eera~ Verbsnd.
!
Age~ten
voor al de voorO&aDl8te Koloniale B~and en Leveh.s
Assurantie Maatsohappij~:w:~rond~~
de Equita~~e Firb ~urance
,n
Trust ~.o., Ltd.
De We8~IIJke
WVo, BrandeWJjn en, 8pmtus
M~t.
SOha.PPI), Beperkt, enz. '
.'
i
SEPTIMD8
DE, VILLIERS,
Bes~ierder.
D. J. A. VAl'f DKB SPUY, Be8tierend Directeur.

:

!

Bovengenoemden
BuBO STlLUT,

...

zijn verkrijgbaar
.

bij

"uk,

pe.

a...,..

dCMdJ:a..:

Venter, ••
beperkt asnta. Boekt..
met 9"PhOto.raph.an van: hat O*-og.".IM
~
(EXT~

-t....,-

III. pe•.

!nuk,'

10L
~08TGBLD ld. PiK
.

~

BOBKJE. •

"I

..De OpbJ:en~slis. t~1J voordeeie vin h~1Tro;'svoolsche
Vfllslaatsclte Ge1lJondfn, Wedu1IJ8nelJ Wee~en Fonds.
.
.;.'

~

)

:'

~

j

i

..
Bij.~ bes~~ lIlOM het pld gnobdtn JfOJ'den_
.kunnen de orders Diet wiC."oead· wordeu.
!"
~.

1900.'

,~

Heeft

'iaarldÁnlllA
1K8!OQlllt
.p!1miA

DrQ1tIicIiLe

GREEFF & HALL

WEGGELOOPEN.

Oi ~

BENOOmGD'- .

EEN

den 2i)sten October, jJ., in
bsjaarde
Dame
bt>kwaam om
" de buurt van Twee K
onderwijl te geven I&D twee ~Dde.
bij ¥almesbury,
1 z1Varte
~ 8 en 10 jaren. oud, in Hollandsch,
m~~,
met halter aan den kop. Engelach en Maiek.
Gewilligheid om
il.:'_._
d
I'
behulpzaam te ..ijn in huiBwerk.
ne aan80II',U[tlIlee8K1rs
en an eren ge lever, bev.sling.
~
£24 ppr jaat n reiao~ !h9lllArllrt
g,Oed te zijn kennif te geven aan lwItt>n. WfIl"~tnheden te be DDeD
den. ólldetfceteekende
~oor wien alle .J8.D~
e.k, Doe aanzoek ID
geij jg.
geJ"A;Ul~m
koSten zuilen worden l>etaald.
acbriften.
I
!
• ~,
i'
Wed. I!. A. !tAN DU HEE
!
v. D. WEST~'crIZBN.
I
KnaU nteili,
Kleiri»erg,
,
:
P.O. HoD.
Statie. l':'--+------j ........
-i-___;.f----

I

o

Vredenburg,
:Pist. Malm~bury.
,

L'IEN gecerua;;;;;-onde

CJ

een boeren plaat!!

Huis Statie.
Saiaris£~

GESTOLEN
• .

31 mijl

pjw jaar, logies ~. Hol.
' land8ch, EngelIth, Muziek en Handwark
B.den Baten deser, uit de &.al: te onderwtill8D.
;
d h .
Werk te beginnen na de kentrnie vac&n·
. l van
e ef3r .A. J. BA880N, te Lie; getnigBchriften van welk geloof; doe
R~tDlaats,
Afd~ling
Malmesbury,
ansoek bij
een: \;icht Bruia Reun Paard j alle
vie~ .-oeten beslaanjgi'ootte,
tUsse~en
een; Fooy en Boerpaard. Beloonmg
~ eenig per800D die den dief kan
uitVinden.
f~t
A. J. BASSON.

R~t~1aats,
$i.itnesoury,
i J~November,

1900.

--+-~-----. __
-- ----,---

Iaa~e GODlemementaSpoortlgeD
;, r

-

, •

-

'

lilt..

nll[IIIUT,

D. F. KBNTZ
Jagen

Drill.

P,O. Cook HOOM.
L\EN

Earlyke en fatBoenJijke jOllie man
"Is _i8teDt in een Jr8nerale bezilf.
heid. me, vrij logies.
Doe aansoek met
brief of p6J"8O()D:lijk tot ~6 NOT6mber mei
verlangd aalaria, bij

C.

HUGO

&

Co.

Shnona Stad.
16 November, ~

E' ENEvoor Onderwij&8l'el
op eea PlaaiJ
gouvernemente
3de klu
88Il

School, met 11 kindeJ'en.
Dienaten eeD aan vang te Dem~D na de
December vacantie.
Doe 8IlD&Oek bij

J. L. BOTHA,

Deelen
Zolder Planken
vloer Planken
Pijn Blo"en
Kajatenhouten
Blokken
"
Planken
J.V~'.""rv Vierkan~
voeten Grenen
Planken
Kubieke, voet Stinkhout
Populier Blokken.
Contract voorkunde8poor-

(EXTR,A. POSTGELD 2d. PER DOZIJN OF MINQKR.) ,

...,.,.

12N~v"

f[JIED "'.

Generaal 'LOUIS BOTHA~
Genemal CHRISTIAAN DE WET,
Majoor R. ALBRECHT.'
~
o~

'

: ,~

.1.00,000.
,

en

: zoq

MAATSCHAPPIJ!,
,

~
~

13

omtrent

• ll09g.

i"

-

goed

ook een voorraad
geplanken, deelen, enz. Alsook
; Jieeren
en Schutmeesters
bij Vensters, Paneel en Glaa Deuren
wi~ bovenstaanden
mogen
komen met
Kozijnen, r Doodkisten
met
aaIUoOpen gelieven dadelijk kennis beslag, enz.
te ~Yen aan den ondergeteekende,'
.Alles tegen billijke prijzen.
doqr ;'Wi~n alle billijke kosten zullen
Alle orders worden spoedig
vergqed worden.
gevoerd.
: ; LOUIS alNDEMAN,
Werks fabriek ID de gebouwen
;~.
Rooi VaIIei, Hopefield.
valli de heeren

i

'

wordt
met
hont gemaakt

; p1!aarborgd.

1 ~rt1ine E~l,

~_

Contracteur.

Schrljolerker eD

Ruinpaard,
5 j~en:
met smalle bles en WItten
lin~er achte~~poot,
:' ALLE
werk,
1 BrIllne Mema, met kol voor den:
gedroogd
QU~

f. ar.

NOD1inaal K"pl~al

De PORTRETTEN
dr C. P. SCHULTZ,

V allei,u

r-~J.

ASSURANTIE

KOLONIALE

H. J. HORNE.

ko~.

f.

(DE

"Rooi

MA.B.SHALL,
Secretarll.

"

. ·-~-VERLOREN.
V~~o~efi~~~

ZAAd,

Gteblr. '.'I!I'.:r~)I;;»"
"
-BW STRAAT,(illST!D.

WILLLUl

; ,

!4'

L. LOtJW.

i

stuk

heelt ook een Voorraad van Koloniale z.ad Haver, en wat
altÓOI in Voorraad, Haver. Garet, Bo" MieU8I, Ze~el"

De ondergeteekende
betreft Voeder vóor V~
Pollard.. Kaf, eDZ" en.

KENNISGEVING

.

EEN zeer

"0

r.-.--

Boven Douwni.r;,
; Ca.lvinia.

&&IIl"VIIi'

of TE KOOP

E Ondergeteekende,
SA)lUElL EVRQIKKN, woonachtig te Kuils Rivier. Btellenbosch District, biedt Oil aan om aanzoek bij bem te doen, en vroegtij ii,
Orden in te zenJien voor Zuid Haver, ~8tand tegeD Roest. &nl( per1IOOnwordt ,..lta
deze ui~Doodill'd om (fezeg<le 1138 t ge7.aaid te gaan bezien bij "en Heer JACOiJUI
ROB:x, Bov- n Paarde Vlei.
den harden weg tOl!8chen Helderberg
fin Sómer-t
West nabij de Spoorweg lij of Doe vroegtijdig I&n~06" te !Coil. fl.ivier bij den Heer
SA)(UEL J!:FROIIEl!I.zix>dat iictler een begeerig zij ode, zijn zaad vroegiijclig heb,",n
zal, daar de Markt stijgende il.
i

De Afri~aanscb8 On
Afdeellngsraad Piqnetberg. Assurantie;

A

~,""UR

\.iateC1on. 4 Not. 1900.

D

Somerset We"t Strand,
: 16 November, 1000.

K

BTBLLENBOSCH,
i "i, __._

lIIbI ,::r

_,------

MUAIS,
'Stadsklerk.

EN~ISGEVING
geschiedt -hierbij dat Hondenbelaatiág
voor
het jaar 190 I, betaalbaar is aan dit
~antoor
gedurende
de
maand
.[anuari.
, Eigena8..1·::; van Honden ~versuimende de belasting
te komen betalen,
zullen gehouden
ztin,
de
kosten voor collecteeren té betalen.
Op last
NICU. J. VLOK,
Secretaris.
4t.leoJJ ngHraad- kantoor,
l'i'llIetberg,
7 X ovember, 1UOO.

all"........

~----------

INGEVOERD

"HONDENBELASTING

£rUH

Tegen Roe~t Bestaande Hayef.

te

C HAS.

SecrNci!1:;

Sir
:

TEGEN ROEST BESTANDE HAVER.

Mun(i:ipalfteit,

,

' '

;

Bestellingen kunnen .ook gedaan
worden aan de Tak-store,
Lowry Road en te Herfiton, ook bij B. P. LAom, Caledon.

O IST.

West Strand

BunremEl88teJrJI

.

';.

R I IER

Somerset

". e.K.BI:ST~T,
THO.Aa,

t

A. J. ABRAaAMSE & ZONE$,

HOFMEYR

>

. Paarl,! 12,':November, 1900.
.
T~~
'YOrden se~rd
:
,A. A.: FURTER.
,,"
Noorder Paarl.

.

HOOI IN BALEN.

Dagelijktl verwacht '~n

••

1

Mielies.

.

EN BEST HAVER

Voer

!

\ Lucerne HOOI"
"Horsetooth
.

I

BN

:

zijne

FURTRR

t,1pt.enhOl'8ten, 0lijf h 10m
~1·ItnBllt
PUblieke Veiling
belJJojten dezelve per knrie;
dMlleJli'I' van de
.'.te ze~n.
Zm_,oI~1 ; Tendeirs
i Sullen
,dug door hrm
worden ~ht
tpt op den ~ lstelJ
ftl'd"~.,1
'dezer v~r opgemel~e plaats.

.':

HEBB~N
Tarwe, Rogge
Haver, .Garst

UIl'tr~

' Dat een vergadering _V~nb_e1~ttDg.
,
betalers
van de Municipaliteit
vali
Homerset West Strand zal ~houden
V
KUILS
,
worden in de Hofzaal, Somerl!!et
West
Strand,
op Zaterdag
den
2Qsten ~ag van December ~\)OO, om
10 uur ID den morg~n, met doel om
het verslag van den raad ~~ .hooren
omtrent hetgeen gedaan l~ ID varband met het waterscbema, seover
reeds ten uitvoer gelegd, en om hetgeen door den raad daaromtrent
Wij verkoepan aanwezig en aan
kome~,
gedaan is, goedtekeuren;
goedtekeuren
het voortzetten
;en - uitbreiden
van bet schema
zooals
llitgelegd
in gemelde plannen en
Van gelijke kwaliteit en soorten als die welke dit seizoen
specificatiën, begrooting en rekening:
en verder den raad te _machtigen
GEHEEL TEGEN ROEST BESTAND
alles te doen wat noodig meelit zijn
bewezen te zijn.
Om gemeld uitgebreid
sqhema. ten
uitvoer te brengen, insluitende
het
Best€l
vroegtijdig, daar de voorraad
beperkt
is en de
[eenen van de bijkomende~ som of stijgt.
de gezamenlijke
sommen a16 bovengemeld.
: "
Op last van den raad van de

TOLLEX.
,EN~I~
wordt
hierbij
gegeven
ET gebruik; van zinkpIltten
binnen de ~lunicipaliteit
zal I). dat de huur van de tollen in
voor het jal\'r 1901
o~houden
va~ en na den 1sten deze afdeeling
bij nubl.ieke
Januari\
lOOt, :en ijzerell tonnen za~ .worden verkocht
v~llltng te 10 uur v.m. op .Dondm-van een model-.te worden gehouden
d1ag den 20sten December; 1900,
in het kantoor van den Secretaris,
de ~publieke
k.mtoren
moeten worden gebruikt.
De Raad tégenover
.
kan zulke topnen
leveren
tegen alhier.
; De tollen in deze afdeeling
zijn;
betaling van zeS sh illings storling
Grey's pa.", Zuurfontein,
en Groote
elk.
~,
.
Een ieder die zijn ton wenscht Berg rivier brug.
!
NICO
J.
VLOK,
geledigd y, ~ebbeD op .een bepaal.
Seeretaris.
den dag (Zopdag
ultgezonderd)
AfJeelings Raad kantoor.)
moet vóór -1 ll~r 'n,m. op dien dag
: Piketberg,
:
ean kaartje in het kantoor van den
7
November,
l!)uO.
Secl1'taris laten door hem te dien
effekte geteekeJld.
Kaartjes zulle!) verkrijgbaar
zij.n
Van den Secretarl"
Legpn bet al ing
AN :-\chlltmeesters en Vrienden.
van een shilling elk.
, Gelleve
zoo goed te 1Wezenj
.
Op last
kE;lnnls te ge'fen bij wielI zoddanige
E;lel mocht aan komen; een rood
B. J.' DE: VILLIERS,
licht
bmi ne .Merrie Ezel rri'et een
Secretaris.
k~ein
kolleotje
voor den kop, getopte
Municipaal Kantoor,
stjlat
en
manen,
omtrent 'i zeven
• Banover,
_,
jaren
oud,
niet
heel
hoog ~op de
r'
9 November~ 190u.
~eneo, verloren op Ceres Statie, op
dEin 10d('n October.
Keonisgeving
Voor Klanttln van Buiten en g~chiede aan W. L. Louw; door
Wijlkeliera.
wien
alle
billijke kosten ]zullen
~
betaald worden.
'

H

-

E ondergeteekenden:

1U.l'1)81r.&a.

Port

Roodetaai &ech,
P.O. Zllurfonteiu,
Cradock.
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NIEUWS UÏTPBIE8.K.A..

DE KOLONiA

Pn_ka,
19 No., - (R.lltu.)
- Kol8miih,
".n de KODlDkluke Autralqche
al'lillene\ beeft
koloael BDrke oPl!".,olgd ala lie.,elWoermoe oil·
OIeorID de aoord .. Mtelilke diotrik&,ll.
Eel! lektIe 'IlLD de ADltrali8clb. baUerjj k.~1II
bedeo morgelI na Upwllwn aaD.
De drie diatrilrtea,
Prieska, Iteabardt
eo
U plnlton,
.. ordea lal'lll&81erlwid e"ea rUStitI
ala rroepr.

ORAN"£.

\\iel~

....
!l

"tm

.aq:tdl

!{J

.!:.l') en HU loglos

TE MARSEILLES

DE KAVALt.;Rll::

1.oure0'1> 'brques
16 ~o .. -(Re'
beer Pott beeft r,t!ime.. 1 !rAnDlI lf..kr
Portu"~",,cbe
,.~t"rlo~ dftl hu oph'l
dd Tr .. n... alscb .. en \·ru.t ....tacbe
geil te
blJocben, dat "ll die nl ..~ ala OD
nkeJuke
.t..teo kan erlteoDen
.~.

TEGEN
KEINEN

DE

REPUBLI

"Il

Maseru, 17 Nov _:
er Oleo I<ommando
Thaba' Ncbll lf (
renavond, kort ~OvT 'ol"., •• al"rllaL
tlOg geb lOrd

il

EE11i MOSu:\leNT~
OE I:'iA1fLSCHE
VRIJWIr..LlGER~

ni>".l':iDIGEN
PLA.-\ f:-.Ii:

wterd" pt'8dlJd6r~ te uod"rzoek,u
Zu .. etdllo
butmoet
dour d.u clvl.leo
qomllllMafls, den
.... er Btenkles d,~ met ben 8lLlll;U gIDg O'iate
roo avond na ban terngkom.t :zag Ik dr Ufe
gotT
die l~l{t dat de pauen(eo ~tt
"..au un ~e""kerd
.. aron oal beemeWIll te
4oorkOllhlU
ii IJ Ztlgt dat hU geen reden .,Gor
Hee. 'lel
lied, n ~a.. t bU cr I"eer een beeoek
hrengen
Oeen OI.U"" ile .. lIe'l zUn g~ra~por
)oord
meo verw.cnt OI"t me.., .terfg ..v,.Jlen
Een kl"urllfll( die tu aaoral<Io!{lgewee.t
t.met
Jll d~",\le,alleu tpo·,t alono01 geen teeken •• n
"wkte
l '0 ver al •• ernomeu·kon worden "an
h"u die Jd ~cvalleD "e"en badden, 18 "r gebrek
I"" du k"aadaardl«" kenteekeo~o die ge"l>\)n
lIJk "",u I,QIl"upest .. ordeo toeIl¥Chre.eD

I

Van lord Roberta,
Aan deo
16 No .. -StepheqlOn
nalDe ran vllf boerilln
8able, oahll PortugeetlCb
8et d!Jet mil r leed
Welcb, Haolpeblr.
de Bn,al HorKe Ar
Botba ;t1le "ewOi d,
Kolonel ROIlll i.
....n bet beteren
De
ecbappen bIJ d•• elfde
io·d voonllt
BU bet blOnflDbrengen
"OOI ..an
en. 10 V
deser, .. erd bet eekorte .... Ullt ......
repu blikelaeo .. erden
dreven door het jfoed
b~tt~ru
Men
elracl~e.de~,.
..... Ien, eD buo ambul.nce
beL .. erk
ven
~
Een partU rt'l)ub,llkeIDleQl
~;en aantal .preken
bewc"rden ~ zelfs ala op. i4den dezer,
een koloDlulliedeokteeken
ID Plete~rluburg
nil"... erden hcbt
"erd 0Pier1cb t, eeD untal plaatsen.jj bet land
kielDe ~edenkl.tlel<eu. eo mnurpill.
lIOad..n
oprlcbten
ter gedacbtenl8 vao de gerileneo
Uil
be' dl8tnkt, en er 'ou genoef{ vele_'beld
-un
001 dUlYoor IDteteekenen
"~
Ten .Iotte .. "rd bet .oorstel
....ilden bt!{)r
MurrayaangeDomen
met eeD paar ~eurende

elf'

81::" u\ [)):;RUul'L) MJ,;T UK GREGORY
t.,lue"n,towu, I Y So. - (Rellter)
- De ver
\ege"wcord,~er
nn Reuter te QueeDsto .. q bad
••"IJ
""der'lOud lu"t dr Gr ..goj'y, aasl.leni van
.1-11 ~Uut".l<undlgen
hoofdbe4mbte der &aap
kuiuIl''',
l"rwUI de.e op "eg, ..... OlD het Uit
breken van de burleupeKt lO bltt dlltnkt -"WK
wIllI •• ".to .. u te ouder£u,keu
O.er bbt al""
lOe~U 'jJrt I; enne, t. I je dr ti r~gory, dat bIJ g".
loofde dat de Kolollie ID ee I ,un,tlger
positie
w,l' dan andere plaat""n w....n je ptl8t g" .. eeet
w"" z~al.
b v tu I udl"
Er.&8 eeu vrU 111);1(1
.ysr'''''1Il In t oog bou jen op zl",~ten rlaar enIl de
...K.l.hJU1~
Kt lllll~
"'"U Z,lIi1I.Lt!U ml.)dtlL wordon,.e.eu eO de b~, oilllng WlLi! naar "",or..digbeld klem
"" uleC dlcbt op elk.l~r
ne :,'orza ..k van de
ultbrekin[l
der
pest
,.,,.,.
Olet
bekend,
.'LJeb"1'Ii! dat £0,'0 geloofde ~t die dool' eeD
kleurl,ng .an \!od.-lHnvler
wll1 ge [,racht
Dr
>Hoo~y, de g"oee.kuod1l!le beambte te Kimberley
ba I eub:L"r tl"" d.i>clUk en uitputtend
"{IJer
zvelo; te \1"clJerrlvler
gebouden. maar had er d.
ZlekttJ Diet kunnen Vloden
Hq (dr (.re<J0ry)
Lai( gut u r~.Jdn wurom wen liet ultl>rtketl der
zt k te nabij KIDg"dIUlm.t»"n
nieL zoo belet
t n "ch te vtlltlpr~lden
maa. h,l"U niel op
h"t u'J~nblik ~ereed <)01tQ zeg.en of de kie
m"U der "el<.e nIet roed.! ID apdere deelE'o d.r
Kolom"
.erllpr.,d
waren
De autonllllWO
nil ill" U alle Dlug..lljke vourzor~aatregeleQ
031
d ,d.\>reldlllJ
der .,,,kte te beletten
H,t had
dr ~t,tcbell meL h"m med ..gellomen dsar de.~
1(0) goed
~e.laa!o:d WllJl[Det de r_nte
geulleD
In ;"~Id,,o b~::,aal IJr ll~roabrlK>k, dl. web ee?
Jeskuudli('" o ..er le p""t betleb<Ja.. Je, .. a.r OOi[
L.,r 'II ner be!'ChIk In~g, lOri l..n ~ llLlLkeen jg1'óotoonn Qm..anil kreeg
Aa" ... ~rd ged..an 'lUI de
.. "kte biUllf;U I",rl.o,' te bouden, en er &OIt een
"akeDd OOI( .. orden gehouden OiK d~ .dlepen
te ()o~t Londen en 10 aod"re h:!veil.

I:: L \\ ~ "
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IN DE

EKS

"U

E.N

I[O~M.&.l(DO
KOLONIE.

Cradock
17 No" -(Beuter
)~
De
la Be, ~t
een ltollloiaBdo '1&11 MIl duiHad
IIWI wordt "erondersteld
te sua ta.ohea VrÓ'
!tora ea V-uen
StrooIIIelI.

VOOR ZUID

~
LEN

a1aevu-

Blot.lmf.JOt, Il, lG No .. -(Reuter
)-Oe k!V,
lene kolonn., die een paar dagen g.leden ..an
bier .,.,rtrok om de gnerillu teo .. _teo
de
LOUD KI rUHENER
IN NATAL
Ita1 te verJagen, g..rukte W oensd'llin
nnra
klOg met den VlllUJd, 18 wUl raD bldr. [I ..
P1etermarItwur~,
16 Nov -(Rpu(J.r
)-Dif repu bh~"lntln trachtten
eten ('<ltntle op de beu
c,.rre.pooduDI
."" de TH,,'" mrldt,l!lat
lord ..eli Int".eme",
maar
d. or bot ..rtilie
Kltcbener
te ~ e"castle
I' """!!"
utn op r1.. ~uar Uit elkander
"d en D"rncn de
Woensdagavond,
en Ina rel' den'
Igend&D vlucht
morgen ..oortzetle
.erl(ezeld ..an dil
"lIn staf en reisende IQ bet .LUt.
ex presldeot Stelln
Lord K,tch"n
Ladysmltb ontmoet do"r d"D bou.er

Kill"
WIih"m.·own
I" ,_dv -( Reute') ~J .. "regorven
\LtchHIl kwsmro gisteren hUlr
!lan .u g'Ul(~U J..dcluk uaar l~"h 001 de be

K.

KERii

EEN SHllK

-

!A>nJen, 1\1 Nv. -( R.oter )-Dr
LeJda 18 te
"danklll.s
aaog~k"meu
ten ..Iorie eI pl'tlllldenL
Kruger te v"rwelkomcn

u

).

r~:L I

a.o.-.

PI"termantzlDlIr~
lt; Nov -( Rel'
)-Een
10 vlue<iI Uke v..rgadcrIng
'1Ul
.tedeJi
eo .erd
t
jflateren geboudeo, met doel atapp
o.meD
)' QUt.'I~town
17 "uv -(Reuier
) -Een bUi
voor bet oprlch~
raD een geden1Q ken ter
~lIewone verlÓaderlog yan daIl st&draad IJl' ga eere der vrU"IIII~
die buo le ..en In: a oorlog
~udtn
lJlD lDaatreg"Jtn
t" udmen tell~n !.tét hadden ..erloreo
D~ ""te
mlnll
"erd W>~
ttr:;prelden
van de buIleop".t oaar dit d,.trtl£l
voor ut ter geko,,,n
en nadat bn &IJR artelnke
(jl' voor:;td van .lr B,.. "t Berry .. erd b....I<Jt.eb 8ymplCtbie mt't d" o...veglllK te ken?
bad g"
aan te UeVe eu .jat YOvrlllfolng "ord" gII ge""n, "'!Idu bU iat de boogste eo~ \lIe UU de
Ft",,],;t 'OLr het opncbteL .au twee bOSpl~ldll
g"ullenen
kon .. orden bEl.. e.en, ~
'Iln bet
teu "oor hlallken "0 de ..o<.I"re v..oorkleurhngelJ
opr:tchlen van tteD- nativoaai gejenk
keD door
op ~e8cbtkte piekkOla en dat ~~ genee.kulldjg
beL pariemelI t
amlJttDaar
worje
,"Il...{e~ttlld
t:.otJ v~ri·ïb6De ed T K. Murray ondenteu~et
..oor
~Iult bt.val aaU dat oe" lU:;t wor<l.. II' b"ud<u van Hel ten ste-kate, en .telde ..oor dat !e
opinIe
~e a.allLlOlD!!t
en het up(luthoud
van alle "feut
vao de.e vergadenug
heL unJenlt
aan de
Il106tll
l Kwp:wilhaw"
towD, eu dat de §updl
vrU"'lllIlIera die ID den ourlO!{ ge
len .un,
lOkudeot dor locatl" ell<en dag led"r bu," .ldaár
0. boort ver8f!O"lgd te .. ordeo door
gMChl~~
g,:iJ bt:lIXM.dl
tD ~Ile ZI,,"te:n
ra.ppuCleert;n
gedenh ... ken ... .11 "'~ge b", parleme~.
uJ
• Op elloe vergaderlu,! Uil d.{ll afdeehog8r
Kolonel Greene en de ed H lMle .. aren
,..rd
!oe.il,teu um 1U bot nemep ua ..lie UlIUIL tegen dit ..oorstel om reden dat '01 trtl ",II'l1e
''',elon .ameo te werileu roet dell stadlrud
lubocnptl_
..erzocbt .. erden, he~, ~III eene
betere gel ...:enbeld lOo "ebben 001 ~e
.. aar
deerlDK der lIe.,.Uene beldeo te k.eo
W ge
1 ~_R
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HARE

GENOMEN

l)t.:uuwcl
t!U e n ëtrlktb
k.wara.~talu~
(en I "",.un
t.g~n "old,n
m9r.eu

De landcom~

TROEPEN
AFRIKA

Londen, 14 No ..,-(ReDter)
-Meer dan.oo
lo Dtakllltng Fumters, de IDfl8rderheid waarJ&D
onder lIeneraal Boiler .tr.ea,
hebbea be.,.1
OlItflLDgen BIOO gereed te boodllD roor ..erLrek
Daar ZUid A.fri~., Sterke d,+"chemealeo
.-an
de CamerODlas, b.bben der",lu~e
orders aat·
"aDien.

, mijl., j Uit de ,,~d
Er h~ertICbt )flet
~"'e(l vre,~ en men t ~ qt h ~r aau I)f het wel j~
ur:k.l.e
1:01.
'<lI
Jt: Vltr ~ erfS-tHaUI..'IJ
l~ h t ~t!rlltel
lIf'ar bel -chIJut meer dan eee lDaaud gelt04en
pi at.
g1l.undcH
Er tlJU nu .lecblK Jr1e ge
,allelJ uuder oebaudehlll!: "0 geeu nieuwe Je·
,,,Ik,
11I01den gerapP",neerd
Van de.e <lrie
.., "dt
Ii'Ilroudersteld
éeu l1let J.e zullen leven
~u .11. ,geHlkll
,. tot Ju.verre
!!e.", .u~l!e
OU! \of kw:""J111K
loll .. r~tj
lil:~:S llt::tll
.g: gt:lW~st!
l.O(JW,IS
WOOJDIQkbet ~,.al
IS
"0
bo.~ndlen
-"U
q'clliaurl ~"n bdlU rlljke .eddtllug
"even ~oe
4c tl"kUl dete Ikdun £uU bull!:>"" II;U"lle" bd
n,lken
~,n"ezleu
te telt<:luk 4e pillat. lloolt
IitbbeD .!!rlal."
~.Ike voorzor" • ..,,,atregel "urdt

OR4'tJE.
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DIENST

lIlEEH

if

rtc
l~t:t",t
t.lwh~rl.\
.....
hl t
" ~""ftctllet<lu
\\ iS !Jl! uUi:(duk
....,2(.11
...
!lcm vvl~Ju
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1 rt 1Ot:rilkt
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K ng" tlloalD'!<)WU 17 ~".

Kimberley

J "OR-,
I{
li
I ol III lilt:
:it \ & 1 ht ~ legt:r
...
t [\eO
It' ~~vooJ.
tl In t~O
t ... nt
...lJ \ rt:c~~jq~~LJ
",ia~ U~ ht't l.Juord
" l:pt
k.J lj t11~
I~ ~t!a.rrt:~
I ui ll~d
\'311 A1JU lllo~lrJeoaar
te
\

gn

te

STOMMITEITEN

V'libara
ti No.,.-(8 ....
)-G..... haa
MD npao~
&rein bila ia ~a
..
eea detach_eot
"óaod . traeb"-il
odi cUD epoonreglUD twia'"
1110 teIl.1Iidea
optebrekea.
De trelD aoad
.mater de repubbkelD811 UIl, die
..aInaad
boelea, III..... ap de "IDcht

Looden, 16 Nov -(Reotf>r )-Eea
contlDg.Dt
~ UI WiJ met bljjdschap yernemen 18 er !.qt
.. n k"loOlale ..olcatiers, hebben, op haD reil
ABRABAMS
SCHERMUTSELING
BiJ
lIog tot DOg loo "t>6n verspreiding
un buile ..
Itaar bUlll, een besoek gebracbt
UIl Willdaor
KRilL
pest te ~ngwdham.tv
.. n .. ur te nemen, ® Cutle
HIU'tl maJe~wlt de komngiu
ID.pek
zIJn alle Qlol(~luke ,oouurgsau.atrejfEllen
lien,
teerd~ de ma'lICLappen In de Waterleo Zaal
men om cl" r.J~kte paal en 'perk te stellen
De ZIJ bedankte beD "oor bunue loyale dleDlteD Van lord Roberta.
Aaa den hoojfen eomiu .... n.
re."enLjI
beeft ook de diensten ..an dr Hornt
aao bet ruk In ZUid Afnka, lID .. _hte
bun
16 No ... - Hunter, die Kelly Itenn.y ",,"aa·
brook vereek", d, dIe IIroot .. Qndenlodlng
VUl
Ood. lIIBgentoe
11"0 beeft In bet be~el o..,r Bloemfontein, be·
de pe.t III lu,lle heeft 0pII"dun
UeZQ gen ....
ncht daL Iwtenant
koloDel Wb'te' ... oorboed.
beer ...... naar ZUid AfrIka j(ekomeo 10 y..rbaqd
VOOIlBERElOUWEN
VOOR KRUOER'S
IOmmlieo nn den 't'fjand op deo 1adea deser
w .. t d.. bewtlerde 'tlrscbunlOll v..n de uekte ...
ONTVANGST.
Dabli Abrabamlkra'"
ootmoette
LOlteD&D~
uelaguaba.al een'geu tud voor bet ultbrekeD v'"
Malo .. anuil
23lte e')mpa!{nl" imper'ale y80
den u JrI,,1l' H II b..raamde toen plannen vOj)r
Lond"n 17 So. -(l1ent.er )-0., IChl"~IDtI.D maory
.. "rd ID de bont .0 dU ."oar ge"oad
de t>t,.trUd ug der pe"t soo die bare verschUDI'jf
voor de ""t ..aogst ....n ex pr.,.I<1"ot KrUller te g"n mao vaa de&el r le oompall"l" onen, ..Ide eD
ln de TrlLl)ev..aJ mocbt m..keD .. at gelukk1l!l nte~ ~laraetlle.
regIODen bet lcarakter untenemen
ten .. erd ge ",,,nd
gebeurd..
81Ot8 dIen tu I "&I bU In d.enst "'0 van ~n"
ua~lOnab.L_h.
ell anll &.mluacbe
de Imp"rlnle r"l(eer1Dg, tln stond op ytlrtrek nur
be .. eglnjf.
DE VERMISTE
POLITIE
8urop.. toen bU door den Il.OloDlal"u lI4ICret&fl8
te Port j<;llz:lb~~h g.. iopt l>erd UID uur Klog
DE NEDERLANDEN
EN GROOT
OMTRENT
WiE ZOO GELOOEN
WERD.
willIam.town
ts !!alLnteu Plode Je drs ftregory
BRITTANJE.
eo MltcLeli biJ te SIaaO 10 hun ooJerzuek
EtD
WEDERGEVONDEN.
otliU"~." ,,,Ild"fln,, ':lI blnoeokort gepubhceerd
• EEN EISCH OM COMp'EN8ATIE
wor 180
--_
J
De seeretans
"aD bet
.. et.adepartemenL
Londen, 18 ~o., -(R"8wri)-De
regeerlbg
heeft he' "o'J(end telegram ool •• ngea '1&0 dea
Et;~
~PECIALE
VI-:IWADEIUNG
d..r NederlaDden zegt ID eeGe dé~cbe aan de oomm1l188.l1SVaD pobtle te Kimberley met be
BrIttlChe ....lleerIng nat het de pohbcatle van d. trek:lllng tot de C M R en KUI-be
pohtle on
lIet
gtlZondbe,.-l!lCOrolt~ van den .tad.raj(!
ond"rband ..hogeu tu,,,,,ben de ~.. ee regeer1nlleo
langlI door de repo bhkelDe. nabij Hoopetad geIOn Ka .."stad bl"ld !(13t.. ren tell stadbulZo eetle omlrdnt b..t In b"cbteulotne<Duu en ..erbanDen
v~roajt;!;na;..g
tA.:11tlOJd
III uverwcgln~
te IJt~m8D ..an N ..d"rlaod!cbe ond"rdan"n 10 de Trann ....1 ..aoli[en g~nomeq.,
17 Nov.-Voll{end
telegram
ooL..aajfeD .,an
de ",>orzor ~qroaatreg~len te .. )rden ~enomé!n op beL oogeubllk o""en.cbellJk
acbt. De Ne· lub lD.pectenr Harvey, Cbn.u.na
l~ll elUde de .el!lpr~IJlO, ... n de bullenpe8t ~
derlaodocbe regearIog .. lIilht op eeD ant .. oord
17 No .. - De .ol>{eode tna[lllCbappen door
Kaap.t.ad tu,;en td 1(''''11
De b Jrol' uae""Ler pre
van de Brltocbe rt~e"rlnll op baar vurso"i: ..oor dion "U~nd losgelalen
k .. ameo g1.tereaa ..ond
"ol" 'rrt~ ~n bijna ~I le leden .. oren tt genwoor
compen8atle ..oor d" ult~ttloll
haror ooderda
na
W ulm&rla8tad 'aaD C.M R.
Korporaala
d,.
Kolonel \! .., kay Will! It.&O""ZII(en Ilaf.un
oen, en drukt de boop UIt dat de aaak op be· Dep .0 OUlIIII, troe!",r Elh. en trompetter
btVILllllUM_tlU
a.w",aaude
d~ lJotrl~trq11U~ Jce pest
Hedll~de
.. u.e ... 1 "ordep g"""htkt "onder
PayDe
Kupecbe
pobtte
Kapitein H., ..ey,
10 \ u;tra:,lle I~ Ver,;adcnu~
teO be.te H~t bletlf ..rbltrage
Ref~rL<o wordt oo~ gbmaakL our
,serge.nL
m'Joor
Ban, ~o'rpora.1 Rogers en
echter bl] pra'en
corre8pondcntlu
..oor bel ultbre~en der vuaode·
tro"!>,,", P"nuock, Hulle, Van der M~olt'D, B
hJi<b~dln. ell de dtlpkbe .,gt J.t b~t plotsehDgé
P.acbey,
Kelly, Tbo)Du,
Reyoolda,
Po .... II,
Kl"t.WII.Ll
UbTu\V"
~.\B1J
ultllnatum
'an de 1'r .." .... al de beIWddebng
PrICltO,JeukiOtlUO, 8ymoud., ••• ar "e"!JDd a.n·
vau ""I:e d" N ederlllnc!efl nuttelOOII maakte
derson, hcbt gewond Gr1ffin

liell,er )-8"n
officieel
l'eit'r<Gur~ Ul!~e~.,ven

I

sn

,lg

BEGR.l.AFPLAATSE~
BEZET

rIEKE

•

EeD aan&al republikeialCh.
.,roa .. a ea !daderea &!JDook naar N.t.1 paqradJIL
'
EeD lterk repoblikelnach
Itomlll&Ddo .ordt
ge .. gd In den omtrek ..aD Vrjlbara te SIJD.
V.JI MallerD wo~t bencbi da' er MIl kom·
_lido
ID bet Thabt Neho d3trikt ...
la bet HeIdelberg dl.trl~
auo d. repubh
klhDen aog bedr!lvig ea GreJltagoiad wordt te·
..ep. door ben om"-jfd te .011.

DE B U I L E N PES

IS,

se

Traauaal.

Locden. 19 No .. -( &eo ter )-Na eel) ge ..ecbt
nabll Pdun''''''''I(l
do boksers 3,)() map ..erlOt'eq
hebbeu de ~'ran8Cben de ~,uaerlu"e begraaf.
plaatsen ~t
De Tim". correapondent te Pekin t..lejfrafeer&
dat de hoo:iiug doer de bnuenlandsche
ge&aDtr.
ung~nomell,
... akker "ordt
en d.t ZI] bal
ellicb fOOI\ bbl onsboefden
nn de prmsen 8'
hoog e ambtenaren
hebben verminderd tot ee.
..oor de .,,~rate
straf onder de Chineesebe .. et
blUkbaar .ergetende dat de prtasea Illet oDdel!'
.. orpea 'un un de UblQeescbe .. etten.
j

miuuterte

[llWU"

I(e I ter )-()p aandr ingen
, u rl ue betITeluer
heeft de

\

In

'e,

op dea .. lfden d..r had er ep .ch.raa .......
~~M~P~~
•
op den 16dea • .,4 Klerbdorp lOad. ~
geo.iaDd herbesel
I
De Nederlaadach.
regeenag el8Cbt CO~
.. tie ..oor het ol""ttea
'I'M Hollaad.~
0" jle

WAL-

Sir George

den he.rTh.ophllu.
Schreiner.
l

OP

_..__

k , pht den ~n s' aaralieden

'r

ONTEVREDEN
DERSEE.

,
Op 13 cluer .,.
• _ lIOIMnIlaliMlilltc te
A.hrUuukraai pIU'"
Op U deMr WUCI eea Brlacbe kou ..ooi te
frqbeid UllJet'&lIu, docb afcealapn·

Londeo, P No .. -(B.eul.er.)-Er
.un
ergvr .. ordepde klachten te WubiagWn 0
Krugabe .. egingen na ..eldmaaneh.1k
'
de,..... ron40ID Pekio, die bllllCbou!Vd
bUlten8pon,
t•• Un en bei etl'ek' t. hebben
de CblDee&$t .. eedeed til makea

In

m

1P}1

LoBlhn, Irt No ....-(Beatu.)--VItIIdIDIUI
...
Voa W"_
oahiDa
op (
Chlng ft ~Hang
Obana ia het Ill!i .... liilr
te Pekin. e. el8Cbte toen bea ter1l8lnlldl"la
de Cbioeeedbe troepea lilt d.
du
genomeue iinlken
Hg beloofde .,.rd.r da,
lleen eJ;ped~
Illeer .ou ultaendea.

........

Hu'
r.RI ',' '" Jen ooriotl Tao Jictk,,1
d,Vl8I.., w .... tot Dug to~ \:13 geaneu .." ,
•• nd clll '7 ..enDtat

!~

8temmeD.

HET

VERVOER

OVER

1'N ~~AL.
.::i

Durbao, 17 N.v-(Reuter)-Het;:.poor
.. eg
traffiek .. ordt loei o ..er de mlhtatrjtJlJ1l .oor'
gezet
EeD dUizend ton lerenlmlddên
en 260
paarden .. "rden ran hier geloDtien "pe meetlte
..ertlCb" purdell
voor het leger
door bet
depM te Durban
Kolonel Ste ..en"", lO.pek.
teur van paarden, ..erirelrt Maandalt~, r BrllMI
naar EDgeland
Kap1t~1D 8p nro..
d.o h ,t
beataar
o ..er bet dep~t "eh >eO
du,z8!1d
paardea
'00 op be' .. aklr YOor dlffllih tatreD
"lhier
1:'

g"

NOG Et;~

O~(H:rU.GP;LD

~~RP:;

Sallsbnry,
I~INo .. -(ReDt4fr )~t
beofd
vaD het Cftl~t1.oDl..,b genootacbap llijer beeft
eeo ieleg ....m ontv.nllen ....a bet h~. '1&11 bet
CaledoOlllC1r • eJ )(>t"Chlll' te Johaon~urg,
.,ra
geode of "r IW'r m."",,"
.. aren i.reed ow
dlensL te nemen lO een korpe da.tlat 8cottllb
Bo ....e aal .. ordeo genoemd.
DIt ~
..ol genl
bet telegram aedun met goedkeariq
.,.n lord
Kltcbener
Eene blJeec komst zal 'faOrgen ge
bouden .. ordes 001 d~ zaai: te beo~en
.

EES

DER

I,,~

LOSGELATENE
GIVAli
GENEN
(,0 '''i
__

Ktmberley,
19 No .. -(Beuter),~Troeper
Hutle,
een der achttien
pohtlemllllD"n,
die
verondersteld
"erdeD
..ermoord
W zijn, III te
Warrenw>n aangekomen.
HU rapl)Ofteert dli
de geYangel)en gemarcbeerd
baddë$i0t.ot W )1
roarallStad, .. aar III tot omtren\ ~"ee~
ge.
leden 10 de ge ... o~ ..nI8 .. arduo g
nien en
toen ont8lagen, .. auop EU boa .. eg,.
~ll
naar
Ubr IItl.nla
ji

I1IE.Irll

EEN

EN

---oeJéidlallli NWI'

-

ANDKR,

';

beeft

het 1'olmd.
aardll
..erbaal ~
.. Het b'Ukt dat er beel ...at opge.andenhlud
beeracbte bj) d. laalate wedrennen te J.!mberley,
.. ordeode daar eeD Jrerucbt ...."p*!ijd dat op
den .. eg naar 8chmidtapnft
er 0; eeu
pa
!.ronIlle getlCboten....,
en dat alill a&lAatttll .,.tI
de renb"'ll
w&ren geroepeo.
'Iileek later
d.t een UIlt'" i:lI;dereD "ich ""tm_t
hadden
lJIet soldaatJe .pelen. eD adat '"
poot.k
.. ogelllke apeelgoood ~.UOO h~d fea "erIu¥a,
D1\m~D tIJ besn
"sn (',en drr ODd. fotten en
.,erlD&&kten "iCII m.t op de ~
te
lCiueka
!Mt Imikbn. H.~

.a.t

"Ill

14bu,'

"i_.

""il

'.11 ..

"u.

....

I

.AIIII dut E4tUt0r.
Mijoh~,-Verachoon
mij dat Ik 0 Iu"i .,...,
maar
ik __..
Qa.UcJe1l JIUIt JIlIlJl~
onaer Jnten.
DU krUil8ge'llLDpnen op detlióë
CoQl'ae te Port Eliubeth,
gevoelen ... ti Ik toch
hilt eea eu ander meet1eel e n '1&11 wat I~ daar
jfdleD eo ge ..oeid beb ID de laatete dajfen.
Ik
1110et saggeD dat wti (een andere.dam.
ea lIlIJ
lelf) _r
beleefd behaod"ld ....,rd"D door de
lotelhgdnce.
eD .tafoffiCieren.
\Vil lIIen •• tell
boe bet daar 18 d.D 18 bet beat self t" gaan ueo
Bet ta oomOlIeluk een bewhru"lDII te lIe.,eD
DI' kan Ik maar zeKeea dat I~ DOOitIn IIlIJD
.10utBte droomen jfedacM bad SOG tet. te &leD
Wtllopge.,oede
da_,
muke
IribdereD, oude
moederl, allen ieluk, IOOd~r ond_beid
Vele
kIelIleo krILLk &lW tho mueleo, of ItJd"ode aa.n
d.l maagjca a.b .... 0111 "nItO, of door d~ ~dJt'1t
of ondraaeltJke
bitte.
EeD WOnlJ8 ItJdt aan
typhoul, Nil aod..r aan &lDklO"koortB, ""loluug
lleeD IllDkhoe.t aoo"er Ik weet
Aeb I bOl! bar t
,,,ncb..ureud
....
dit allOlI tvch, b"t deed olla
goed mel ben le .. ""DeO eD wu lucbtteD. "Acb
Heer hoe lana'"
Waw ta .eer ICha&r!.b, en Clr
ta 11".11 ka"8 voor de nooda.kdU~e
feln1jflng
.-aa de rele klunen,
r:en Jonge moeder al
Frost, 8th Compaoy
Aliglatly
met een tweeling vali lOO"a' vier IDlLIUIdeneD
November 10
Sovember 13 Lane&- eeD andere ltIe1n.. "aD ~""" Jaar met MD l..bro
k.D beentJe duol b"t om"II&IIoI) V8.ll ~IID teot
29th ('>ompaDY. killed.
R K MlUD"anng, 29th Com- Vencb't:1dene te"teD " ... iden OlD "IJ de bewoon
wounded,
Pri ....t., POYS«. .tera .. areD onder d.o blooteD hemel, met kiD
, lIIlT",eh ...ouoded,
La.noe déreD rood van de lDaHlen
Het eerste el.cbto!!er d1ULI'werd Dloed., be·
. 79tb OompaDy, attached
IIrayeD, IRtt 18 d.. kielDe Cbacte., woat],,""an
Corurt&bula.ry, died of en~nc,
d",o beer J acobua Hert.zoc, krgtPi,.,lLIlgeDe te
rn'1A>na."
November 10,' Privat..
.~ J
lid &OODtJe .... bOM ..cbt lur
(',ompaDY, d...a ol enlRl1c, at Groenepont,
Het .. u de familte eeD lfI'oote troost dat dl.
N_beor
Pienaar en Rabie bet ter ~de kODden be.tell ....
W U ó"dun "'at wy kOLdea e.ll meenen DOC .,.,el
OFFICERS
tAt doen
doelt "eDICben no b.rt .. dat but DIet
mag D~ljl
zuo bIJ de .. l4ac.:eCourae," daar he'
lot
Mounted Rill .... nellr Hel.fMt,
d~ .terke
begeerte 'IlLD de sllaten IS om toeb
November 7 Lleutenantol
H ~,I"y.
daBnlJ $8 gaan nu.r bODne beire~klll¥en en YmlO
g_erou..ly "qunded , Lieutenant
LEW.
dolO en wU t"Ufelen Diet, .la de .uW>nteltA1D
'flurntlr ""vetely "'DUllded. Lwutenant
A Z
C. Coe~burq, slightly wounded,
Major !'II IU~I~OIzuoab "g, dat dia de '-te wug ta, lil het
lJe toe&taod YID .. "le 1'rou .. en
(1. Welch. Ilants R"!(unent, di'" of JVOuoda, .ulleD ~l.aan.
Kroortstad. lOtb Novl'lmber,
Second Lieu· IlIaakt bet or.mogelllk laaa daar te blU..eo, ook
de " •• ke w-hnd
.,an ..eie lund"'leo n. de
t~llant L P~ton,
2Dd Bedforo..hlre Ikgiment.
ID&J',
n, eD d" ovd~"liike
h1tte
Da.r III .eel
Idiled. Thalif, 'Nchu. 16th !'ov:emlk>r, I,u'u·
tenaDt J W. S s.well. Royal Xn~neen;, re- beL", • .e, dur er ,,4It>0 tIJd ea IId"tl..ub"ut wa.
•.,1"
"-",,
W uren~en
I!.r IS !!roote begeerte
10.-1, St.a.t¥lerton., 22nd Ootobier
DSIOr 'hoor brood'
en zau "l'llkolD wat! een
ilroute lUI' boer beecbou, dIe JUlit "an Graa1f
IIVlEI Vll UEST 'It~E lAVEI •
&éUIAh lUluk ..... 1O terwUi "U er .. aren
Ij"t ....
aanjfel!l'alD BIJbeie en UflI&Ojfbut:~eII lO vel"
E&.'Ii D.EPdT4TIE HIJ DE.~ SECRETARD!
de 1u0000J'I' te zleu.
~
V Alii LA.~DBOUW.
NOV &egt oaa .,olk·
l,_'"
GQD 18 ONZE KONINO
Z.ter'dIrig 'morgen te 'elf uur maakte E. JORDAA.N.
<leputatill btit8taand~ Uit de
.Job Louw,
15 November, 1900
J Dre1E'f'"
A V !Sspr. ba&r op"achting
bij
';leD 8OOr~
van
Landbou"
om r.ngevolge
EEN BESLUIT
Tt: CERES GENOMEN
oen o~t
Van " .. n groote pu.bbeke .."r,
gadenDg ~oudt'n
te Philadelphia ll&IlY.oe\r. te
Op de ve~adenDg
d.e II DIDadag ID d,
doen voo( ~n lD"oor van !(ou, arnement~weg"
CJ 'I .....1 tl>lCer .... werd jfeboadlon, be.pralr de
Villi rOOBtvriJe< ba... er .'Tl !toorn
DA ~
Louw deelde bet doel ,au bun voor,ILler a&~ bet emd" dor yerga<ierlog d.
kwelltJe der
.. ngento en ..erbanlJ~ne noow" ..
kOIDllt _.
Ailerl!l>l'"t "prak h'J 0 .. 4' de
e8 kindereo,
aarop door den beer C J .,.n der
haTeI'
8r w... au al t ...ee Jaar bijna I g- )ler .. e de ..o geode resolutie .. erd ..oorge1lteld
O<>gi't ~e""_t
en ru, hot'r hJdt gr<><>te +de
"Deze .,erg urwg den ireongt'n u-tand d..t
Hij vr~ d.;n soor,.t"",, wat hij kon dooq voor ongeJokklil«' terbaonen vrOD"'''u NI ~tnderoD III
het verk.fiJgen un
roost "TlJ bUitenlaftdsch
de Ira lIJ jMID j,e Port Eli ... lle'-h .,u ..Id..n, lell
~
~oor de regeeflll!( ten behoeve v~ de dlel'"() geroflende,
.telt bil d"r.e de ,o~endll
b<J<.rel1,. Zij W""811 b<'vr~
dat als m..~ het cotrTrUM!:e &&J, be.taande
nit d. beeren wel
vroeger llDil'voerdeo zaad w .... r g"bruiktt
dat ..er"
W A :Albeit, J&IIIeI LOI)t, dr ReIDeck~,
.>r dan ~
~t
1.oU komt>n Dat ...... biJ J C Gerlcke 'ID deo "oo<lteller, om !JDwlddeug~
wd v~
door de reg""nIl& g"l.,..erd ook een acbrU ..t>Dlte riohka UIl de been.n ton dam ...
gebl~:dait
het jt "",,,te J""~ jl;oed ".... en comué I te ~.,.tad
..oor repubhke nllCh.. DOOd
het t ...~
roeo;t kreeg
lIJdeadllo, bUfl ..erWt>keode, kra ..ruUI •• "", da~
De !~}ariH
Van hmdbou,\
Sir P~t«
to .. n deputaU.41 ut eeoe petude worde iesoodeCi
}"aure ~
mee w,.t er v..n rtljl;,... rolft;5 ... ~e
aan de bevoe,de militaire anlorltelteo, deSfl
gedaall 15; Er '" erd dad ..hJk <'f'n CÓIDJDlMSe
.nendelllk
db.a drin,eltd
smeekend en .,r.
Il&~~to..n het bleek d"t t., I'f",st IlOO geode d.t d". '1100.. l1li en klDder.D lW. "ell'
!,rg W'IIJI. Mi dezll h.....ft het bt.>k .. nd .. r'lpport
b,umeo of ",vaugenen, 1000gelaten .0r~"D naar
Illt~ .. ,*",Iit..
Eeu dn ..rm ..oorkomencko
. bUIlDe familtebetrekkillllelt
of ,u"ltdeo, beup
'" I~
lW hpt l1.O<"fI1P" .. a.n 8f>1lgD&Iecheba r Ut de Kaa.pkOlltwe of ::\..LIoIui eleien, tAl lII~ell
~: T~t~
t.t.""IJI dl' \llKtraJi"che bIl.,er b&-- 1,1&0 teu tlpdJI de gevareD .an uelite eo bet!
rloeld "w~',
L'
later h"rsUold' Voorts h_t
OjIIadod1l!le Iupen waaraan de "loowen dU huonll
het d,par,tilm.mt
door bemldde~
1'110 den
i;loUer'n
ID Idu. ItamFeD bloote".teld GIn, le
11+("ut ielMlta.al u, Londen Inhchh~en
~
TJerIDIJdeD,~rakt
de hoop mt .lat de IDlhtalrtl
wOl1n<m "' .. r ~tvnJ('
bnver ID de vs""btl·
a.utontelten wt 8n1fiI.Jg eo dnnpod
.... r_~
1tmdo laai.k.n maar de informatie .. as niet wHen IIlwililflien. Eli wdleD lij OD. dit Vleit
~tlK . De 1I9Cl"tans .. lilt landbou...
IoIDJ1n"n toeIIljUu, of 'Ii OOI dan met eeD IlChnJ
dat bH VáJi p!en ...... I(e..."""t om een groote
~19!t aut .. oo.d "Illen ""r....relt.'·
hOPVetlheili ba .... r ID tt> v'>t'l'f\n di" hestand
LIe b" .... T
Tberon aeeoadHrde.
....... gtblekiéon tegen de tOOIt M....r toon
De hel:reIl< D de Wet, Robert Mobr,
de ~
dill v<mlCheldr>lle b&ud.,1aan z
'1. d. Merwe' lP ..... I) 011 de ..oorllUer (dr Ik •
~del'llOn fm C'ou.ton ook mSAtregm.n ~
Qeake) onderataDndeD dit ..oorstel met krach·
h~ 1I1"'_'"n VRJI haver die ,ht JIIAI' ~
tise
tot..pr"-eD,
waarop de r.alulte
eeopar41
vr1J ...... ~Ielwn.
An uu meellde hiJ dat d.
" ..rd nnKeD~.D.
regoo~';
Jllet m ..t hpn In competitie
m~
trede~ I UiJ bad than. 500 mnd hn..,,,r zaa
t-tel~f ui~ TexlUl die beow....rd ...erd rt)8St'fTl]
Z1JD !Bn lien 300 mud Uit Port Ehmbetb,
o£Ot~eijlt bet laatA~pnoemdt!
.oort bad biJ
""h~
~
h~nde
IDbcht1l\f!:PI1
kunnell
IaiJ~
Dit mad 7.oU ..erd..eld
worden
".()()rniatQU~k
voor pr",,(nemll~eIl,
W!lot 1.00.. lA retdH ge7.~c1 "8' h!<>ek .. a.U< haver die het
.... ""t>tl' JtI4r r()efIt..rtJ
......
h..t t .. et!de JI'O<lI't te hiJgen
h..er I.<Juw werd ....n mon ..h...
haver' jl"'tEJOnd, die N>fI<I. e<'tltge Jllrl'n hier ..
~ zlOb vnJ goed t"1!:en do> rOOIItheeft geï:,udeÁ. b_>TW1JI cl.. """r ..t...n. van landbou ..
een oioniter t.oonde ..aD de 1'''1'''' hav ..r
0... ....or:etan. van londbou ... herh ....lde d.t
Iwt niet werud .."hjk W<L4 om 'rlUl l'<'j1;eerJIlIIi'I'Ir,,!-\e)!l oompl'tlu"
t.. treden met de handela ..", !dl$ bezig .IJn roMtvrlJe
haT ..r In te

o;'f

'.11

"",·ren

=
""1

tot

Dot; ~

vn<>ret·
'
De "!tNt

d I
Dreyer mN'IDd .. dat d.. han e ""'"
en ~teurs
het groot"'.. deel van ~
...... D lIIan ge
pn)" UI l;'ln za.k 'lt"k"u, .... dat het ...ens< he
.u"u""",,,p,
bebal ..e lIJk y.ou "IJn ahi r"'fl;et'Tr.ngv~r _~ boer;::,:e
ken
reeds ¥J<)1'ee1 g..!eden hebben g.-u.pop
Cdllft.tre&lll Ou.rds .. erd zaad ~hikbaa.r
stelde.
dea "U.Dd
Ehr Pi.t ..r Faure !lnt"oordde
dat ook ...an·
eeo tudellJk~
n.oeI' het! gouv ..rnement zaad wu koopt'fl om
man IDeu ... lden, dat .........r H.Il de b<J<.rpn uo Terkool"'D, dan wU
Steplllly werden
de prtJlt 'I'OOr d.. b<J<.ren door d" onkosr..n van
ia de baad.
....TVOM'~
biJna op het ze)Jde net'~komeo,
Krooaaiad
dat eea want dat 7.....,.) ,.al hl"r afgelo"RJ'd worden ID
glatereD morgen fier de dokkMl en mO<'t ..andaar "eTVoeord ,,"orden
Oe b~
Louw Vn>ejI; of ll4't mlJ!!:ooJkl .. as de
IOv~ten
op haTer &f t., D.eID8I!l I
Sor Pi!It ..r Faur.. antwoordde
dat <k- bo>sIiA"l~ .sro ....r nl<'t Rnder hem thm, boorde
OQINGD.
lIllUIr bij "den th......un ..r ~enersa.l
~J
be
.)~Eea. bencbt ta loof& ..dill.". den tbPl'<l\Un8Tgen ..mal tf zunen
~e11
(jf ......
t IDIJ!!:ehJk was de lD_lrt>Cht...,
J:UtIOlIlDtIfll
dat d. repDblikeln811
..oor 1l1W'''oerd havt)rzllad d...t
dte llcih oYergege ..eD al te nem~
.... ~ voor za"l dooieinden
k wapeneo, op ~Jnd
Daarna
kwam
de k 'stIP van heil k~r ..t1 (.'r
Il de "IJk geno
~
Deo \toPerLou
zeI dat de I(oeljt oDder
~et ~IID
niet mind ..r el)!; .. dan oDder' de
ba ..e! MI dO!'dfoputatle '"lOPIt nn &&II' de I"&.....nDl{ bm ....t'6I' du, <GOrten koren ID; te Toe~en di" trOt!ger ook ZIJD Ingevoerd ,n die nog
b..t bAlite vIJn all..n voldaan hebben
Slr Pi!lt<-r F ..ure 781 da.t er jaarlijkA ....n
IIOm ...I'li .£200 011 de begrootiag iItoIld "oor
dit doolélodeo en hll rilde wel d_
!lOm be",..a... TOOr het.......t dat noegetl' vol~n had.
Dit biel!: uo ZIJl! het Rletbe korett
Bet
Medi. .. .. el beto!r tegel! l'OO1't '-tflAd
geIelr.pn lIUlar 1~ ovengen.
vl'el mmder i dan de
nett~,
~Ir Pietn fl'aoreo _ d.t hij ti<r da.<k-lijk 01Q wu bbe1etl
D~f't'
eindigden de "emehtingfIB

,.,.~~~~~~
w_k.".

fIln C.ledon
advert.e"tl..
U I.ou" ~r

restig"o Wil de
dil nummer
Ioglelthtna ua

ltl

P

8Ch&I"

J

Procureurs

WaJker
Do
J J van WI)k
(l
t nRM
(blUldi~ten
( 'p"

Telit_l'__: -De beer .L Faure
(9tJCInltter). -

B 0
r:J .._u'.,L.P JDJ--.
a-. A N

Tim_"

Jt. rnhard
D \audé

en Schulmau

eDDe
J. .atutea
Q J~ \'lUl de J.ut.t,e

-A....m..
•
_

dat reI- ell ~eurd.
LeiIeD L J JIIOCIOI, E. C Bouoaa_
E.....ua -..-Iaea het ~
te
d&i bij de la&t&tJe nrgadering.
toen de
Iatiee betrekkelijk
hoJldeDbeWtUlg eeu
lUlder overtrogell
ga_Il
stanJaen teil gunste nil eeD!' bellu'tlDC
!ft &! "oor !lIkt'll baad te .. omateld
~
betrekkiDg tot de aM: \'lUl de
bU:1!IIf \'lUl de PIaatA vroeser bekend
dnb;j~
1I'ef'II Maandag de
bet. 1
~e&t.eld
ala datlun,
~
op de W'OOII8tede nil de l'laate
derbljl,.knaI
proper behoort te SlJD, om
...eder./ppmetillg te be;dnuea
De ~retaria legde de notulen na 't
dHI'IDga bof ter tafel
Be!!Ioten dat dMelfde woroe

"Hdeo.

IN MEMOltlAM.
De 8.te Noyember .... Mn !feUrIjle dal( voor
de famlh. Lou"
en de falawe Elllelbrecht,
Yan Brad6eld dUltnkt Vanrhiilllldorp
Op dien
dag nam de H.,.r uit on. I!Jiddeo .. eg on ..
gehefde dochter Marill &h~,thu
Loa",
IJl
den hlll~1 haa ... I ."~.
ZI) "."
op een kaler
bIJ baar ."ager
"erd dur"
en ODIaIMJlID
<1 .. 0 Heer na rAn .... kt" yall .IMlht. 9 dagvn.
Do laatl1t a "'l()' d I 'Can ~a l'e I ppen .. areu
Ik ben u..bU • Vad"fI but"( eu toen reel
teerde IU het
Voor Mil "lg llliet den Heer '
Repd.
dn.,
la .. o
'0<"
baar .teneD
be .. ft
zu _an
baar
moed.,
geaeid dMI
zo niet lang lOU leven
"'lUIt
<fe n .. r
bad
baar
geopenbaard
dat IU Daar Hem
moest gRan lIaar beellgaan II eea I"aar .,er
hes voor de geat hie IIU ~era lDur IIU onder
.. erpen II A aan den ...11deo BOf1'eD
(wd la God, Un hoort In 11Ilt
\I ()D' lee I .1 OOI verdriet
Z I In 18<I"r oog ... al
DHk de Heer ~ochlkt bit al
1I~
Ied..ne w.. zeer be"'lod door haar
zwa~rr
er! zust er w lar tiJ VDM .. aanden aehter

eB

betfurd

Van 8imonsstad naar
Graa1f ..Reinet.

Slecht. Uil teDdeir .. erd on~en
verbetf)rmg \'lUl den .. eg te Wit.hart~hocllrf, •.
Er "erd bMloten dat .,enche tenders
u..gd .. orden, daar de un mgezoDdeo
boog q
DOOR EEN KAPITEL'II
, s.x HET urn,
De tend"r "oor Iwot ler_
VRn gnll~
LEGER
oehot.;cfte lI:annu-.bt
bwohea
de
'KlaY"rfonteill en W aternl .. erd n...'.....'Dftelf:
Be..luUa dat de tender van H F
Het 18 nu een aangenaam fert dat u • ~r
Uw dl*Dllt.. dienaren
tA!jten ~s 6d per Bcbot.,be
krurYracl.t
... 11 VlUl goed.. rllflporten
ea alechl.. t- re
G UIJRTKR, foorlItter pa tem
aangen<tmen, op voorwaa.rde dat de t..."lArlulI' ten de discip den nil generaal R"" b _ n
U S VAN RE".ORG, 8ecretuul.
eet'I!t olJltrent 600 vrachten It"lll!
door b&t douke",te Eiigc.;Uld hI'''''''' 1:'''' Tk
doarna '<iMelve v,,",acre
lDet twee ScllJot.•c1ltl ..n dat III) nu I.tezlg ZJjn OD'! door bel i >uhr
karren Daar de benoodiltde plekken
p.oo
ste ,ur.ka to tl'tlkken d" trompet III I '"U1
""ndl~
geweijterd wordt mO<>ten .....r.ohP
zool" nd IUtU de veriatenl'o
on dt ,~ 0"
lfet ,ol.lr... d e 1& een wttnk...! Uit een brief de .... ~d
.. orden
JJ+!;t'fl op .. .,;.ilend tot ""wgo
",e<1..cht..u
or
111 de .t..J olltvB.Dgen doqr een \i nJ¥taat6Cbe
Don
;W~
,n~pekteur
dl'
r....Ion
vIA
hun
'-taan
Het
I,,~pr 1UlU'~
S Stegmapo, Kaartad
<lame, en ~e ft de om''tatUIighedeu waaron~r
..
erk
na
to
ZiMl
cbc
..rdo
m
het
kalme
dorp
Gn.a.If
Ro-m.t
D
F: Roo. ~"p8tR
<Il! broeder van pr8S1dell~ Steyn onlangs I~
Lid C F
Erru.mu~. In term ..n 'an
onder da 'eie ,...krut.en
die %Ioh Let n III
J C Stelltler, Kaapetad
OI'efiedoo
k"olll"fl;evJng ""0 .,oorsteol .telde voor
6ChrIJvt'D, t>ehoonle ook Mu... McJnll< Gro:,t
A W M.rchand
Rondet. ,!<Ch
De heAl' Stoyn ....erd een nacht In de !!'jO- ken ot. worde I!:ell;p"en aan den wef[ I
....... de oaliteltenlll
In haar familie ..-ant d.
II Mllr~
Stelleuboech
'"",,,illU5
te Bloemfootelo
geplaa.t8t aJV1>rejL.
tpur
ZIJII kontrskt, Plndill ..nde "0 dnt
kINne Ap,,,, ....... een teer plaatj»
zo. teee
een k uierde
lt N8<lthUnl!' ~telle"boeeh
a,ULI' de Kaap tt, worden gewnden
Hl) "'"
",hp tend ...... p;evraa,ro .. ord .... voor den
dat het gt'(lot brengen YaD baar ...... n rakel
J Loo ... .Paarl
Wu bet uigen Ian..s do .....o w"iI onsen l'lnlgen
~n
krank
en schreef ~
den J>roy~
Dit .."..ro geseoondeerd
d,oor ltd LJ"
"" p;eweeat
Herha&ldel,)k
1\"118 "'J door
R H J ubert Paarl
dar k JdD
die ons UU"c>!.&eJ) bebbeo gedu
M~ru.lk.
verlof ~eDde
om een dnktilr
eobs
Dokters onderzocht
naar tenng
haar IO~.n
l!: Mur"."
Welhngtoo
ren '0 III Jr lI.htd en hu haar ov'rlud
n
to mogen Z'en
Er werd g....n dokter gezojt
Na "lllUgc discussi« "prd h....t vO'lrst('1
wl'rden ecllter aangetaat
be.,ooden
maar ")
~' Alberty,o Welhnll:toD
deel
Doo
volgenden
d~
III'hreef
biJ
aan
Eljn
.temmr~
Il..bracht toen leileD ('
F
'll'lUi
erg r;WaJt
Deze swakte Wil. W ... I d
(Vrouweo van I"e'arer
Ier N8<I Ger kerk)
zll'l'~r
bAlD
vrag ..nde h",lP te k1>lI!eD SJ ....
mus I'D t J Jocobs er voor .t..md~o
PO
00l"1.aak
....
het resultaát VaD ....n aanho ,ri_n
Geeolleet-erd 'geld.ëD mOllen gezonden "or
ns.ar kapitein Hitoheoek WiJde OleDIand toe- M J WePber J 11 JackllOll POd.,
n..uralgi&che hoofdpiju
W&lUl
....r £'J op
den aan d. A J St"ytler MouIlle Puot Kaap
llIf.1"
om
h..
t
station
binnen,
to
1!:8All
Hilt
A N KrummA<'k en E (' BO!I1I'IaDpr
haar prwst 'trae nel ZI) vaak IU ZWI)DI ah £)
.tad ZUid Afnka
gobeurde <lat dr 8a""tl;e 0" bet platform .. as
n..
vot>nntter
verklaarde
de
motte
\"1"1"""01'
.
,,'
op
ha
ar
best
..
as
leek
ee
op
....
0
Ipvend £..
Alle correapondentfe
moet gencb L ", rden
t')en q., trem aaokwam
1'" hiJ zag deo. heer
ptm
r....amte
Q;.a ... ehjks
In
staat te 81"p<n door
un de ... cr.tarJMe, 100.,
J H N beth IIII II,
Swyn ..n glOl( den bev<>lvoeJ"Pnden offiCl~r
BnA{ fZ"'I.....~
YIIJl dM! gezondhelcI.
d .. hoofdpijn
en DOOit In ~taat Dlpl _Jo..'I1.
StelleoboAoh
R J Ir ~8[)
a" l"r
jau g~l.l
diill ..U)lt: 'VRan.chu"en,
dat mdlen de he<tr teur tot de mumf'lpnllt ..rt rapport....
bet weuup:.. voedsel tAl Il"bruilr.oo da l hu,
mOlleD aan hohulfde adr •• g... , • l..n "ord"o of
SWI1 ,.,.,.,<Jo hl) waal'!lOhrjnllJk ZOU .. terven
op IO..trnktu'"
ontV'lln!(... van dr Rnm
oW;edrongt'G
... erd
ID "f'f'!I'1Vll \an all~ PTO.. n eeLI een J, r lum"" dl .. dit !Jer, ponder
Ill~tvbn ", r I ~""n de minste noUtu" gen~
teckend b" IJ J
h'J JarollU' pn SanA Krnl!l'r ..~noprol
tp~h'll
pn voonpelllDflOO
van "'~"'!'lIldlj("
mJf>1l Toon hiJ !o,pnn~fooUlID herN.Irto vroeg dIe hjdencl" war,,";')um
...ltt""..,rk....t,
blo"dvpnvanten,
sloot mj Zlcb nll't "UI'< n bJ
NB-Wil
tno lf ,,,d. ID "aor , udl. III U'"
h,~ w...ct .... om t.ney;elat ..n te worden 000 doll
""t la~t
op derV l1den Oct.a.b..r
het leger Ran maar werd r;lJ Spoedll( be'oT
e'gen taal overt ..,et,cn eli zoo Wlld mo~elllir te
tet , .. zren eo hiJ werd toen gllll1OD1et1 wt die den
doeo clrcaleerelJ
dcrd
de Iw-rbualde vera.ndenng \ an rl ""n.
0,",06
truck
waann hiJ ret.,Je, en t~n
h~l
DT Ramman rapport ... rde dat
all..
pIA"t. n~"r de nool fn hielp ..r toe m .... om
h.;t ~L' VIlO den dokter bermkte YieI bl) dOO(!
ts
U..nt..ft 9a iaj!:en had d,.. aan
IU1fir !(estel to verandereo
en ""IlL' sch""n r. J
nede~&n
10ngDot..toking ..n z"akheid lI&Il geled .. n hphhen, op doo So..teo Octobrr
I I van h Ulf D'''U~ 1l"T0Il dé l<PI!;I'OIIlj("O
!.. onri.r
he,t hart
Den dag toe~ hiJ Y'ertrok "as het
H .. t rapport "a.o doo "flit tn<peIrtl"nr l!'eiI.... nndeD
MHJaI' de natuur ",Id.. "Icb nl.t
bittel\ koud en ~h
w~
hij ID een o~
~d
den 9df'n Noverobi'r, Dotdl~rl"Ode
dnt lat .. n ml..IFlIdEll, PU de 8JlIInning die er _
tl'llolr. I!:eplaatat
ldlfn OOIt een man Yer. Rl .de we!Zpn bulton de een n&&r FrnAerlnrrg
e,scht w..N van dit zoo z....akke hchaam toon
Mllnheer,-Door
bet .,olgende te pubhceeren
ID4Clrd werd dan ,s 't hIJ"
in orde .. aren werd p:e1ezen en. gelast llIn g&- de Zich doordl\t ZI) herhaaWeh)k OVp.T'CermOtrld
zal l ~.d DIll gro,>(. nlilf' ..erl'hc~ten
hoor Steyn ...alo kronpel en leed zoo !lOOt
DDtuleri
te
worden
'1nl"
ZIJ WU ~
voor VIel' ,,1'II: .. n m..t \pr
I W.. ml) "aarInk ~o ~Dot om IQ a,,*alt
aait.: .1r8arh]V1gh~dat
hl) fpltoh)k Diet 111
De sec.1'l"tan. IflIl:lIe d.. heJ'<>kenmgen voor lof soms voor: vier maauden
zeil ..... n voor
ga ve van Dou-l ..rdal d... 15den d"r;e, te 11 dat
-ta"t "a8 rood te loopen T..oodat h",t bUiten
't loop"nde )1l&I' ter! tafel
VIJf maandeIl,' 'totdat zij Elch meer <'tlII Ia.t
men beeJoteD '" anderfl\llal ""D Volkaconlf
h. hr.-tie I' dat hiJ
lt de 'll!apeoen had OJlgeo
Leden M T W .....~r I'n J R .:rneoon ......r
dan ....n .too .. vatl het Jeger vueId..
F....
be"be" en ... 1 te Wo,.."..ter
Ua~ I. g"11 ge
IlOlIlell
I
y..nchten den secretafi.
om d.. no!)(l!!l:e kenn,.
..,ndehjk
na ~D eH Jangpn <tTlJd om haar
QlIkt )alDUler toch dat ht Diet " ..u " ..J kuq we
t.. Ill'ven dat ZIJ Op! de valj!;end .. vel'J[adennj!
pitcht te doen, Wwijl ul 00 gevreesde [IAI1.
&tID,"IDI &00 e.,o ol),,~kolIlát
I. reed. ~aD.
BRlaVE.BUS.
zull .. 11 voorsteIlen d.jLt een weg b..11L<tlnl!:van ran ""nu,",~aklt:injt
bud t.. hevecht ..n 0..
Ulte ... t ooodukeluk
ell Ik "OU dal all ware
PERSOSATIE.
~LJ DJ: STEMBI S
~-derde
YIIJl ef'(I penoy ID h"t I: "ordl'
I!'<'- !!loot zrJ ~
ontslll4l; to nemen
Ik""
Afnkaand"n
dit Irooden IDtlen
Men
oort
III 'fllrband ml't """ ak,te van 1899 over dt1 hp.....o op alle ""hath,,, .. elgf'-lldommen 1!I d .." 1
plan'
_ ~
t..""'IJI "" ID een hAAr h.-f
80m"ll!ien leilgen
I A,b
wat aal het hel
01
kll"' ....et Wijzen "J Ier op dat de .traf VOOI!
nfoo..hDg ;VOOT afclpl'lm!tA 1VE'II:eu
Ham.. .;p ..)fount Plp~nt
to SImon
.. t la oanoodlll
Oo.e pred,kanten
pa'-ICU
pol'tlOllll.he biJ de .tembu. gesteld IS op tronkBnpf 1Z('lezpn VHn T P Thl'ron 1'lIpport",
zat
om naar Graa1f Reinpt tenJ2
he" leden, 'folk m~en
eo d)( btor. hebbeo
~tr8.f, lDet of ZDllder harden 3l'beld, voor een re nd .. cI",t hiJ op Dm.dop: laat8tlPdpn epo hOf'om daar tt. If'veo r;f te st..T'Ce~ toen
reed. gesproken doch ~ ..ergoeft.
Wel lll!Jne
tij.! no met lallg"r dan twee laar
Er '" vpelhl!ld It'hppan ID den "'"flit ID lfolt ..no'. Pa.
howel'jb
aanzoek kreeJt vao d.!.o b....T
lDede Afrikaanden
ebtndienooteo
)alat 011
g""'l aJternatlCf vaD ... n hoate te kUDnen be- IrEIVoDden bad die I!:9Plaat.t wl"I'd..n af'ht.er
....n ,..edU1ll'"DlUU',
m ..t sIt.rht.; éo'n
d~t t Ib vllrgoef...
lDoetea .. e weer bil talQn II
d..
1F1"len
'VIIl1
tWf'Eo
~"11.8,
toebehool'9nd
..
aaft
lL:rewel
ik hem lChreef dat ik
e'leur kO!llen-neen
dO we Diet &O-~ rede
Jan eD Hlln. S.. an"f'lel
.,.. OlD met iemand to trou ......
D~reo
I Bloe<i 0 ner; .t.mgeof)o~eo,
bet g~
D~ vra.ag IJ! g~1I UI af Iemand tweemaal k&iti
BeR)otell dat des raad. prokul't'ur '"IIW'de !l<'hij ~t bij de saak ID een and ..r
kerru ouzer " ..vaollen .. ....ddr ... 0 &u,tera, de
stemlDen IOdi .. n ZIJn naam m lIlN'r d ..n één
la.t om ~PJl('n
tf> nemm tegen !tpnoemde
dllt de Heer miJD .... rkf'lll ha.d
rook harer hUizen roepe~ ono ol)e..o te kolDeo
\( l~netscb8p
op <Jk, kiest rsltJ't st..at
Het
dat hIJ ml) nu 8t"D f[",n... ,..
ea den Dlood te opene~
WIJ Afnkuoden,
antwoord....
n('ot0 (jn de persooll d,(. dit zou pa,""onen
De vol.lrf'ndl' r ..keruogM
betAald 'Canal
ber..orgea
Ik grn;,: ~ntl:
kelltleo o.azelve DO~ Diet ..... "eteo
DIet ".t
doeo, i.a.J Zl< h ""buldig rrul&en aau de m.iada&d
datum der vonjl;e n-rgadpnng
weroen
maar d" .lapeiOOllb",d en
Wll doon kuunen
Ik hid Il Ik arueek a IlDd
van J>4In;ouatlB I "ant ~
VlUl de vragen die
kraehtlgd don ooit
W,) troll'"
genooteD, laat niets u IO'ID he~ congres terug
do $t8lll0pnemer mOft doen biJ het wtreiken
£ s
bouden
~
B,mO'Dsstad
Ik hto
van M"11 stombryPlJe lS
h.....ft u nOf; ruet biJ T P Theron
InstnndhollcllOg ran
~ .. mede Afnkaander
tennjl de op .. ekk.n~ ... n
deze k.ie"l1ng gettem<t p
....l'I!: tot 30 Sept
1900
D V
ilr. "1'11'11t'bt. w.... m'J "".r
H F Verster
tn..tandholldang
van
P A H lG SOY 190J.
naQ"'ehjka In .taat wa- I!P
Eéll correspotjdent van de Paarl beplOlt de
"i",( UIt 14 &pt
1900
8 J5
--imiJ e.p. de hf'en te hoodoo d~ kalm
kan~~tuur
van dOlI br Cillié
Hl) maa.kt
P J le Grange, IIlstarulhoudlllll; van
mlln n~ .. e I"vlln mrJD "wak!e D,,!!
.... IllfQ' aallDlerJriingell over
den miskend"'l
W't'I!: tot 14 October
1900
4 15
maaltt..
~JD Il8CbteD bracht Ik d", r
M'Jnbeer -h: "dr.ollll Un J"n lOCbJlV' ril"
JOI~'
d,e wij me~ kunnen pabliceoren
F S Mot-l<e, af"ljking
ais par r .....
.ao de blOnd geelt om op nnchllfende
plek)feo
te~en
t'n WlUInN'r mil f'Chtlleooo
ROIuqe 10 AttgU8tu8 1900
f)
0
zIJn ...erk was op de 5('heeps .. enl'n dan
'P dlll.elf 1"0 dal[ een 'Wn~r". te bouden doob
~llD·t
ze,.!t
dRr; een.. bl~e
ovor T P TIuu-on UlStandhoudmg
Yan
beo h~t volkomen
ruellt bem eens "aar h!)
,k ml) Ofttr aan ' ..n vl'nd,nkk ..h'
(~
Taa,! OIl HIJ 1rIJst pr op boe "het beWt'Ig lot ~1 Ocu,OOr, 1000
12.5
rr,~lk eli "ater • "''''''''ulten
.fke Irt.
D'e
N' a ""' )'1&1' .. 0 t WPe mJumden '<"I
'taap T,IlD l'en rplk a~
'all haar taal, en T P Theron,
IDstandhoudlnlt
"ao
.p,. cOOl b ~bben tocb .,.!Dlg ..ffekt
v<.,rt"t1r"l~tio Iijd ..D bemprkte DlIJn ~ht
kloa~1 .... over <tat or zoon ..e.I vr""mde en on
......g t~t 31 Oct.>oor 1900
22 10 0
Ik .,,,rneem dat elk d,rp afgo~r
Itl(deo ui
toen .IliJ _
elf ~o
Zl ...k t<>bu
kil >;Qhewoord.... In !!rt HoUand,o;ch wordt Il
De "olgondp rekADlngen .. erd,," gepa<"<"Prd
k'el~n 0111 het c'logrea ~Il te "on eD mur "ti !!:.·.. Ojlrd, ID plaa~ vUD goode Holla.nd!lche UJt en gelast DID betaald to wOt'den _
op ......!ke ....'jr.... ,k lDlJD d~en doorbl'lU'bt
b J1'I8 d1t .ullrl .nde~,,\ .Iet .,1 d '''0 'R"g~n
hll <lroO!!;er liP &aD dat ik den Dokt"r cf
druklO!tp;1'II d ... ~ r 'Oor beo4taao Hfj meent
£ ,
, Wil b~bbeo afgeyurd~en
gelOuden eo zolJ~o , ..rdI'T IJ;.t h..t dl' phellt I' Villi d" moeders om Mumclpa]Iij!.t
of ander p;e'!leesmlddel ZOtl I.u.n ha ""
VIlD Beaufort
West
DU maar tehu .. bil) ven.'
NoeL, laat olom~od
miJ toOPn dnt mIlD zo-t"" • n
hlt>n!oot t", ....akfll eli d.. tuaI op aIle m~ehuur van kamer vanaf 21 Jnn,
eeoIg" opofferlog te groof acb ten om naar Wor
III'J hadden geecbrl'ven o~"r Tlr
IrJk.. WlJY'" aM t. mi>ed'll:.o
verder mooten
199 tot 31 Octoo..r, 1900
r "tOr te l[aafl, Ol' ,,,' on.
ov~rh IJ !.ot h-st:f
Pialr:: Pills for Pale PO'Opl. e" ik
ook de oudprw,~ ,",luerop
letten
\ie,rder
MUDlClpabtert van Beaufort
We.st
III ; Iwmen d .. t wu 10 urrl./ lua
ilnt.w'OOI'ml,,,,dW! miJn man door tp ttlIlJ!pn
I,...klll'lgt JIlJ het d ,t bet Hólland><lb over het
ooDtribut~"
lIlSta.ndhouding
Ik iet.; mOf>t l!ebruikl"ll
dan m
all!:etlleeb zoo slecht ID onze. HCh<>Ienwordt
,
AYllll:UNDEK
VlD
DOIlluD straat
25 0
Pillen QJD' Door OOD m ....Jnr .a,,\ "
ollderwl!&en eu door dliddel VlUI het Engelscb
Jack.1OD IDspekt.4e van WIttemiJD iflE'ln .tieldoclatf'"]e
tOMI
TRIl iJot.t.. roept lt I) rille AfrikaaJlders op om
hart..lroogt..,
I
CHIISTELIJIE ~O.8Ell•• nElEEIlaI18.
""D Infl" h..-eft een oo..kle naar I
~
~ wordtlJl bljn pLicht ruet te "el'ZUl
LHI M J Wt!eber stelde voor dat
, <3ll. dit boek)p bl.....k t..
'lO
lIl.. n lItIlar kTllc~~hjk
be werkan
ID bel.a.ng
r..ad met leedwezen Vl'-l'neemt dat ~]II ger&F RASERBURG
I
d..r flóllan<beheo taal
...
oVj>r Ot WilhaJll'~ PlOk Pill. for P&l
8pekt-rde
'VOOI'Zltter, de Iwer A Fann> Ro
Z IIi 19 16811 Ik li mUu Klptoo • raut
mM gelt.qlg"Cbrift ..n van vncudpn >aU
bert.;on, cIVIele oommL"""n. ....1 rt'SJdent ma
D'e Boer ZIIO vu Ir I. uJt~ brand
De ge .. one mundelupahe
.,ergaderlVl! van
npt
Tf!MFI)1 mlln lIlAn dp "evall li
Eflp 'frleod van w!Utrhetd
I{eeft eeo opeoat
gL~trd8.t, va.n Beauf West ~
vertr~kknll fIIIIl
.n vel(te wd bul D,et oo.... r lat'lUr
de U J \ le ~ ruerburg
gebouden op 3 No.,
1111Dgtan de .oorQaalQl'te leugen. d.. IJl deD ,een gell)ke 1lAIJst.elllllg to Wao. op te nemen
'" I.. a"", nep h'J Uit
HIN I' .......
,
lan Sc..,y" Uil bU .leb nld me'lf lIlOfJr
I~ Jl)
•
laatlltlln tIJd omtroot dep oorlo., werd .,erapreld
!!&h.-I g$ltJk aan dat 'VIUI JOu ~"luJ
Nur Lu,", haard 1:1'.t h
en w8IlIICbt ZI)D diep.ton da.nk aan t.. t(x'li::eTegeo"oordlg
de beer ~ L LlOde .. berg Ylce Oo.>r ."blek aall pl ... tarulmte lOoeteD "IJ .. elge
t miJ dad<!hJ!I: ~
tlt'fi<'bJe
Pil1pn
Rn
jIlen
voor ZJJDe geregelde
OIJWODJng de be\\ a~ W&g diU Bo"r het n trelll Rep.iI
VooTZltter
eo 14 Itlden
l
ren ~ l)p &e nerueo
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