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... ~ EEN ZELDzlME UNS. SPECIALE I ~CIv~AlfF;
....1!!I!fá.- .'AIL. ' Som6:d3et Westbtrand ...
(t' t~:;~~e~~t~Kaapsclle Publieke jerko~Pi~ ERRgTE .BANGS DRA t!irtt/~~:

~II E\tra VettB Kapater OALE,D O~' .'. (ZONDB'" 1~lSlaBJlY""~ «UMan~Wetftll188a,ende
!, k k )Il . ,. '~' , i _1 d . Munioi~its BetJprOeijirigs, "'er.,:,\)\ l . op:: ; 'U F. MAJ.l.AIS, D.~, ~ >geJast geworden uut ~~ er eeDlge k~n Lee~,g We~ vaJi 1879. !:dat

~ .'. reaerve te verkoopen eeu p~chtig assortiment. DraWie in. het het 't vooilbemen 18 VlUl den 'Op Mlandag, ~ December, ZA':ERDAG 1~DEC.,;,190f:), ~~esyal~~~~~is, naast de Ak,Baik .. Corporation, Paul, ~nover het dar M#fipaliteit van SOqler.

~ Te 10 30 v D1 • ' ,set We8t'~Strand: om bij Zijne )E
~/!·:·i'!-:\.;()l,~pme[~e Schapen en .' ~,. ~ •• Op D.-ns' dag' iMorgen ~a! S' E.1f:cellen~i~ den ~ouveMleur .~D. 'L.

,I. !~, Buk),:t'~l puhli-e,k vergoc~t D!Afl het, bealoten is ~ bezig- ' i , 'L. ., zoek te db$ voor diens~keunng Jl;OOp&&Il ,
~ ,Ot :,:,!l ,Id:] f\:1.\I'\II"1'S ::;T.\TlU:-i. ZIJ . heid te Caledon bekend ails . ï vaD eene!:l~ning van efe ~eering toor, p; "

.. ." :, ,L.'OP<!l' t.:olld';tle en zullen de HCaJedon Stor® It' te l~kwid~- Beginnende te 10.30 v.~, el! te worden voortge~ Dinsdag onder d('~~besproeijings wet , of V"-'td-id 30' ~lJmbWl,.490'0,
i"" ; l'l',,'tl

t

zIJn. ,:, ren, zal de onde~ett'ek~de per namiddag en Woensdag morgen indien nocdig. ;: ee~ige' an4ere wet of wetten., of IflJUIL6 UI 1
I. F-H.IEDLA~DER. publieke veiling :verkoo.pien dtW Dames' sJ'Kinder Witte Kostuums in al de lastste ni~wigheden, eeaer lee~ door hen van eenige to uuR.

I-' li. ~rarais D~u., Afslager. uitgebreiden en kostbaren v,oorraa(! ook oen prachtig assortiment Ee~te' Klas Draperie, b~de uit andere lirón als nun het bes Op last
bestaande uit Drëea-stoffên, G~ Lakens, Handdoeken, Tafelkleeden, . Spreien, Gezoomd", Dekens, mocht ~hijo.en' vaQ eene sonr

'~ ,- ---- --_.---~~'~-- - druk, t katoen, kl:;e maak t1,. klee. Flanelletten, ~nz.; Zam.breelen, Dames' Hoeden, Heeren ,lf' Jongens van £3,50, (J", 'ste,rling boven en 'be Seeretaris.
'''--,'',1'L~l,LE' \T U: 0' SCII. S Hoed D 'Bl Rok1.. fl_..:I_ kt K Ii....._ D ~
,'I r.. ~ l.~ .0 ren voor Dames en" eeren,i.l\ouse~ troo en, ames onsen en, ILen, vreuru a~n, ress halve de 'SÓm van £5,000 sterling

-. en allerlei soort Draperie, Sqhoene-q;. Materialen. Een uitgezochtQ soorteering. :., reeds go$lgekfurd en geleend, met
Puolieke Vep::kooping Laarsen; ~chijf~hoeften" Olie- Dit biedt een kans aan voor~ps .die zel~en voorko~~, daar al doel dit be!irag te gebruiken voor

- waren, 'Smeerwareli" Aarde~erk ea de goederen van de hoogs] verkrlJg~re klasse ZIJn, en men er i ten volle het bouweit en, voleindip.'~,: v"n ,het
alle soorten metaalwaren, timmeli~ op kan TertrOlJwen. " , ): reservoir'éb de daatbijbehoorende
hUilt, : drsadnet, verscheidene 'Ieder artikel zal verkocht worden zonder de minste I[6se~~e. werken, ~lhet ~eggen :v;an pijpen,
broeikasten, ploez : en een; groot ,"Ilr I fa b' ID' 8 te 10 30 , 18 f ; met doel trle mwoners van 'd~
assortiment verschillende al1tikeleq, er.OOll 81 lli 81' n n • • ~ t MunicipalWeit te voorzien met water .
te veel om op te noemen. ' i , voor hui$elijk gebruik, het aan.

' , S J VO"LKWIJ~N' Bl' ·k ' Vk' ~ 8cbafie,n YaP. de noodig~, machine, rie
" BAstuJrd·er .• ~ e angrll1 e" er QOplu,,:,I,' g en het ~nkoopen van zeketen DAAR ik mijp Bezigheid verkocht

v lj '. grond, n~ minder lang dan -42 heb we~n8 krankeliikheid.
Zeg het voort! _ " , 'V C,~T :: :1 OA ZOO verkoop a, aHe mijn Winkel.

. .J:U' ,yards en ~ yards wijd. om als 4D.

Cal2ed1No
n
O'Vember,Zlê'9'g00h.et v~)Ort ! Q., LAN 'D ."lil I, a', .- VD"',:, 1W, :!~:-~:in~t d!: b::~n !:~~G:lk~~~~r1j~~es ;~m~O:

.1:1 a...., \I.&t.L wijlen Daniol Johan~es :Morkel van koopt alle mijniklanten en vrienden,F A' C Guthrie .& fslager: , . 1- : ; Onverwaobs Somerset West, en bet vOOr de laasté maal I IT zult u

op DINSDA~,' ~'ID,E:~~~ER,1900, - 8/ELLEN aOiGN. · ; Hnisraad, Schapen, BOklen, :Paarden, Yee, i:&c. h:~~~:l1~';~:..";Lt:ar~~;~: o=:=t.m:~tall .. goed.

DE ~)llder~et-eekende beh~~lijk gelast door de executeurs ~mentair be~len ~ alle onkosten in ver-
ID den boedel van WIJlen '. F~NOINA JACOBABUROBR, wlefluwe van bahd met 8fI~ scbem"; OF voor :to LA~GE,

Publieke Verkoop ing·' wijlen AlW!J"ripetrus Burger zal verkoepen per publieke ver~~. ping te hetleenen _ r den gesegden Raad Vred~nburg, Malmesburyl

-----i! ,., \, U-IT' K' 0';MS,,!t' ~~ndev::~ei n~~':~f::~:et~
ZO:tiDER R.SER~E. ~ ." I, :,," ' .' gezegd bé , g van ;£3,500 te vi'r- Bi.t8£Lff' BIJBELS!

:J zekeren eq: de gdz~~e ~m v n -nri" 'u' 'tt.DE ondergeteekeade beqoorlijk;., . ' O~ . ~ i £5,000 te ' betalen, IQ geval . e "pndérl,,·k *oedkoop
~ela.st door dell heer J.; GINS· '~ I raad het . r zoo vind ep om liever . i :1['" BlIEiT

BERGzal publiek verlfoopen aán zijn DONDERDAG, 13 DEOEMBER,' 19~,';,, één geza '~k bedmg opten~m~; BII.balb: U:is,
woning op den Stie.tlonswM (de en dat Tl noen en specificatien en I _
~tages van den heerp. J. B~sman): TE ~O UUR V.M., ; i een beg tij:Ig der kosten van ge_ . _ _ ;

f OP" TE'.' EERSTE .._ zegd erk '\en een rekiming ~- ~, ~~J.E ••• ~t,
I 'De Welbekende Pl~ats UITKOMST gelegen i -pngeveer toonende de',uitgave 'van het ~s I ~~~JlPtiTJlD'.:

Woensdag, 28 .ov., 1900, achttien mijlen van Murraysbur~ :en bij den hoofdweg naar B~.jnpoort geleende g~ld,en van het g~ld PRlJZrl\J VAlf t,:U 9d. pUR STmr
TE 10 L'UR·_V,M. statie, groot 2114 morgen en 130 vierkante roeden. Op het;cigenaom voorgesteld' te leenen, open zijn v~r • Jl I' ar .D ua.

• ' zijn twee woonhuizen, buiteagebouwen, wA.17enhuis, stal eb_.i. steenen inspektie, t.-(lu kantore' VRQden ~Een 'groote sorteertng Kostbaar '-/v ~ _ j_i OOK
HUISRAAD, te "",eten'. ' kralen. Er is bilsproeibaar land voor' ongeveer 4 muddeu zwta en e"n D'/ : ad' bl' '

'" b k at een verg erlDg van e asbog.2 Dubbele Bedsted..n, met Spring groot ~~ntal vruchtboomen. Het veld bevattende ganna, ! ra-, en betalers VIn: de .Municipaliteit van
en Kcikosh'aar MatraSsen, 4 1l1nkele kar~oe IS van de beste soort pn goed voor a~le soo~n vooWien v.~r Somerset. w,~t Strand zal gehouden
Bedstede~, 2 Slaapk84ller MeQbelen, .stru.lsvogels;, On~evoer de helft van 4e plaats 18. omhelOd. j erkehJk, worden m ;;de Hofzaal, Somerset
Mahonie Houten Laiafel, 3 Dozijn "ITltk~mst, hoewel geen gr~ote.plaats heeft den naa.~ van ~ van de West Strand, op ZStMd8g den
Stof1I~D, :Wasch St~daard, ~~et- beste eigendommen van het district M:urra!sburg te zIJn. 2~sten dag ~ December 1900, om
tafel, Mahonie hQ~ten Dinner TEN TWEEDE :- ~ 10uur in dEl~'morgen, met doel om
Wagëntje, Hanglamp, CupJ)o~rd, . Het gewont} assortiment Huisraad, bevattende ,_k:l~erka.tlten, het verslag, tAn den raad te hooren
Voorkamer Meuble~fln~, M~zlek. :bedsteden. (enkel eD dubbel), stinkhouten stoelen, glas en aar4ewerk en omtrent h~tteen gedaan is iÓ vet.
stoel, groote Parafinê Stove, Gor. kombuisgereedschap. , ; , band met h~ waterschema, 'oover
dijnen en Palen. Aardewerk, Kom· ., TEN DERDE: reeds ten ui'tv.oer gelegd, en om het-
bUl.sgel;.ef'uschappen, partij Pik· Terzelfder tijd zal worden verkocht voor wien het moge ~ngaan: geen door, den raad, d&arorittrent
huuwe~e.n, ~choffels.. . 200 merino ooien, 260 meriqo ooien fln lamI1:leren, 31)0 merin9 ham~ls, gedaan is" goocttelreciren i g()ed~.
-<HO}l:~ DERS: 1.5••Hoenders en ,2 en 4 tanden, 100 angora kapakrs, (volgr?eId) 3 gedres8eerdé mer nes keuren het: voortzetten en UIt-
2 Pauwen. en een :gro?t <t>antal en veulens, 2 rUinen (gedr~sseerd), 1 kIeme wagen, 400 e$'8te klas breiden va~ het schema zoools
andere ar:tlkelen te JalnJk om op 'angora ooien, :300 eerste klas angOl'Jl bokjos. 1 paar good g~reS8eerde J uitgelegd in? gemelde plaunen en

- te noemen. '.karpaarden, :1.prachtig~ nit:illrko~i~n, '150 twee tan~ angora; kapaters specificatiën,~egrooting"nrek~n~n8',;,Pu b I leke Ve rkoo pin g. Verkooping op Woensdag, den 100 angora OOien, 100 Jonge strUlsvogefs, van 3 tot 6 maanden; oud, een en verder den raad.te maclitJgen

28sten ''!\ ó'vember, 19<),0. . .zeer moeie troep. . ; . alles te doeDjwat noodig Illocht zijn SLUITI•• fl.:tEEI£ TIElII •••
PALL v, CLL'VE1l, Af"lag-er. 300 VolwassendAngora K40aOpaVteris(vet);A40 Jonl!: V

te
°geJs(trUl)zen

2
, om gemeldb:4itgebre~d Isc~emda tehn

t
KE-iLISGlnhNG h' dt

------ ,------~-,~-~--'_.- van 3 tot 4 maan en out; ·owassen ngora ~pa rBi vet; uitvoer te t,eDgen,lrisUlten e ~ .NN, ;.' gesc le
Publ,'ek' e 'k ' Jonge goedgeteelde ruinen; 400 Meri..n,o Ooien (extra Vet}; 1 Alleenen van 4ê bijk0lI!ende SOln of hiermede; ID termen van

Ver., ooping. 'Rijpaard. de-gezamenlijke sommen aIB boven- Seetie 1;52 van Wet 40 van 1889,
~-:O:_____ A·I tIe Angora bokken werden 'in, October j.L geschoren. gemeld.' ';, dat deze Raad van v-oornemfln isIn den Insolventen ,i Boede( van Z.. E Il t" d G

'. . GELIEVE TB ONTHOUDEN: Op last v~ den raad van de !Jne xce en le en ouverneur
JI1BA:'<o"NES ALBi:RTC' WALT!EJl:8. Somerset 'West Strand.Munioipaliteit;, te verzoeken, de 'nevensgaande

Dat de verkoop ing zal plaa~ hebben op '.' Uitkomst" : op den M a D IS Trekking te sluiten/ru :__
,l3den December, 1900. " CHAS. S~Akl' k Zijnde de T~kking loopenda

Dat de plaats is een van de aller beste in deze afdeeliog., S t ...-rt .< t St' d"" t s er • ov-er Avontuur, Bloemfontein,D 1 d 1 d h cl ·~~ld . ed d't' " omerse n~t ran, D . f te' . k t kat a e ~ven rl ave ~oe ..ge...,., .en ID go e C~ I le IS. 16 N ovem,~ ] 900. __ ne on ID! en, over ze er s u
Dat de termen als g-ewoonhJk zeer lIberaal zullen zIJn.; . ~_;~_' ...--------.--__'__ grond van. Avontuur om behooren.

ALEX. INNES, Afslager. Innicipafon Raad, GaledOD. ~;. tot Boventuin en Baviaansberg

, ; ~--', Personen die :objecteeren tegen
, GB1fRA.4G-D.. de sluiting van ~enoemde "Tr"k-

Een SSCRE'!RIS ,en THBSAURIER ~n~," w0r?en ..~e:zocht zulke ob·
; ~ ]ectles sehnfteJljk m te zenden aan

APPLw~tIES voor de, be. den ondergeteek:en~e, binnell d
trekkIng T8D ~retar18 en maanden van af dezen datum.

Thes&urier nn den {}aledonschen It S. LOUW,
Monioipalen·' LRaad zIillen worden : Secretaris.
ontvaDgen ftOOI' déD onderga. Afdeelingsraad K)mtoor,
teekende te ?}2 uur middags van Calvinia, 19 O6tober, 1900.
Dinsdag den ~en DecenJber, a.s. ------- --- -'1- -. _~_~--

~~ .applicmtte!l; moeten opgeven N "'IBBSTEI~B8lEIIEES'rER
of ZIJ Jn staat zlln (le werkzaam., • . --+-- ,
h.,dl.ln dadelij~ bij de benoeming te.,. WiJ verwachten oon bezending
beginnen Salans £10 per maand. Alger1.scJl Haver zaad, bewezen te
. De ~e8taagte cimdida8t' moot lt.l ziJn bij 1l1tnemendheld bestand te-

zijn tijd on aallldacht ..aaD de bezig- gen Roest. Indien gij niet teleUl'-
heid van den ~ wJJden.' gesteld well8Cht te worden, zend

Kennis v8il Hollimdscb en dan uw o1'de1'8 dadelijk in aan Cor.
Engelsch on~baar. nells lIoll, Kakelaar. f aan Jim

A. DE POS~T DEYDIBR, de V1Weie & 00, :
BUl'geDMeBter. Paarl, .9 .ov., 1900.

___ ~--l900_,.___ --rif .iRdrtlu>k oO&WATER.

{:i'U .,._.."-wkt~ o.nde;r_ .. '
DJ ..-.no. nlIeIl ..-\en_ ~..t bet de ,.ta.ele_~4sa. 'jdtor r-tpld :..

i. .'.. -,."""__ & 0o-
t -.,-_~vr t

C1t.ml.·.Cl, Jtaa~.t.d.

Il

loof en Klein
Rivier Brug

_ ...,.,.....n.

..
OnroerendertRoerend

A

. Eigendom.,_ -c

)

Dt-: 'r:d .. rg-' tl·tkend~.: behoorlijk ge·
eH diJ'Jr den heer John

ij", ,'l\ a.1 die zijn bezig-heid gaat
'I ---"'YI'n, lal publiek doen ver-
';:l'-'l~Il op de plek, Bit? Straat,

STELLENBOSCH,
OP

I. ZiJi] kostbaar Iluis en Bezig-
..r ,1.- gl'bo:lweo, gelegen in Bird
;-;t:,I,\;, lijnde een huis met ,j
,al:1, I" bt'JIl'npen kamer, bad-
,;.)::1\,[', :';l'uot koetshuis, .bergkamer,
: ')~;i,[l'rhok, stal VOOr El paarden,
,"1 ,·,'li ZeL'!' gruote achterplaats.

() roote ~IUld$\~inke.l D ieu w ~e-
I") .w.l waariu een bloeiende bezig-
t,',d wordt gedl'e\·en.

II t LIliurh uizen, ieder met 4
, \1I1,'r, en groote, keuken, gelegen
i.. [l, rg 8tl.Ld.t grenzende aan 't

.... '\II\"t'!'l rt'~loemde .
.111.- ) HUil!' cJttages ouder plat

'. 'f { li]f'[ 2 zroote hoek erven
:",,~"'Il front 19n van 240 voet, en
c" i,)!,damCllku Van 2 nieuwe

EKOOP,
11811 11tI1,

,l

D8VB 811*{ï.ld8I8tter,
:nJ! "OIDIB. ~ Al GOEDKOOPTE.

Dot ~lIIllq HGeZUIR,
vnscllILI41D1 tr IW.UEJ.

Rappo#.en en lPrijelijsten worden
poattriJ gezonden ~r don

Eerw. L.IIND:TTALL,
S . Ii . :._L_JKUmTIIAlIJ,

7,~~~.~ra.a.t,
~ K\APSTAn. -

Onderw~.eree op eé~ P1aM8
eeu ~v.rneQlenti :jde klu
11 kindel1eQ. i
een aanvailg tt nem_ -ua de

U"'JWWUW' vacanLie. .Doe UDrookiblJ
: J. L. JJOTa4,
IVodetaa i 8O;ch,
P.O. Zuutf~t.iD,

Cradook.,

I \, Ue '.'olgende kostbare losse
: "::1l·n: ~ Dielll~'e Trolley (~fol)
'-,11:(':1", 1 nil'u we Buggy (.2 paar-
:r" Tw\.'ede hands buggy, dubbele
i -,_'iJOomeD, tweede hands Kapkar,
, <', till:':. vuor een schot.~che kar,

~ . Q
,; 'i' ;:' tt, 1 stel dubbel tmg, ...
GJC. " 1 Klj- l'n Trt'kpiJard.

ti, ' C:t--wunt·a.a..;ortimeDt Huisraad
':C ,': ,I, klas Harmonium en een
~i:l:", ,j·.bbde gdJOge-n en ret.:hte
:' ~ :.1 IJzt'rt'li platen.
. PAUL D. CLUVEl\, Afslagdr

'ijzer 'foor 4 kUiderea.
UOII&D!ilillCD, ED~lJch en )(usiek. ~ tro

Jogi.. ~
W. C, VUPOBN.

?:

'. !. '\; ~ ,)\' J'Jt li), KENNISGÊVING.
Alde"- 'CalYinia.

I, ·,··!..I ',L, willen M.-\HI'HA CA·
, ',I iii' TUrT, weduwe nu "ijl'éo

w. 'J \,. ;) ria 'luit. V'rirt {1prt·~.

D.. J:r!er-gt'teekende behoorlijk
-- ,1.,t tlo8r den Exêcutellr 'l'l'~.

n, : '" l' t'.al Verkoopen, per Pu·
,~., \' t'!Ilng op de ple~ op
ZAmOAS, den Bden 9E~U8ER, a.s. De oDdergeteekende zal d<><tn verkoopeh op

WO~NSDAG, 0 DECaMBER, 1900,
. TE lil.JO, V.~

OpdePl"t. ,
'~::eLTEV.::eDEiN'

(Eigendom van deo beer .endrik Ste~D)
, Afde~ling Mal~sbury, ,

HET VOLGENQ~;-

De 'DOg Ulet vers~reken huur
van de plaats "~eltevreden"
zooals die, bewoond :is door den
m,;olvent, van den fjdfn :DecelJlber
190\), tot den Isten:!April 1901.
Het fligendom is een -..ijnplaata en
de verkooping van d~ huur z*l de
gelegenheid geven om;~e wijn~gst
van het aanstaande zoen l~ te
zamelen~ . , :

4 Paardep, 1 Kar, 1 Stel Acbter-
tuigen, 1. Ploeg,. 1 Zei1tj~8, 1
Horloge en kettlOg, Zadel: en
toorn, enz., jmz.

FREt>. WERD ~LUE~l,
. E 'ige TnLjItee. 'i

lan der Spuy " Immelman Co., Afslalgers.

n: I,} lTHV:\i.

;J. r:~l't'n i'05. 0::-Jen 61, gelegen
." , l. v,ui het dorp Ceres ió een
::-'; • "i,Lt,·it, Op No. joS staat
":, \\ CJ Ili "il:-<, onder ijzeren dak,
"', r', :.,lu ,·,'n eetkamer, drie /

Murraysburg,
9 November, 1900. 1

P.S. De afslager verwacht nog een'groot "aantal levende h~ve, die
behoorlijk geadverteerd zullen worden. Personen die vee van pe hand,
Willen zetten moeten zoo goed zijn om aan den afslager daarvanfin tij ds
kennis te geven. •

- ,?bor de ~ 'fall
HOI>tdC)Q(lIFW1laer ia lUl JrI-. Pab~~ Dorpe

. ' d!.t, Ri\'er~ nU ..
!PDcil..rll,~t.,ell:ell.tle "ordeD, itiJetraeht

900. ApplicauteD JDOeieDbet
. booger uam"ni be~ben

OIlclen.iiulf1I oorti6eaat :Pnitteu
. Cbrieteljjk,u; lIedeljjk

................... eeoe; Pro~lecfIe
1P"08!I:GlHilq om iD beide Bol!and.ch

~"II""''!P' "'>d...... ,,. le eei8ll. Ke~ VaD

, het Jaqaari k..nuJ te
,per jaar.
J . .M4LA.N, ".n.M.

B.ivefW(lale.

. ".\f",ll,,(:r~ t'[1 kombuIS mpt aange-
"J ,1\ " .;ta;. '\0. (jl· biedt een uit·
'i", '. ; ~1,J,'z('nheid aan IVoor
,,~, 1"'''', dit' ZWIJ een goed perceel
,"', . ',' Vi '-ll'kl"'PO, dat aan ge-
• ',,: ,t ";":1 h "werop te bOllwen.

" h g'Cl)ot lUt' vierkante
_"'!t"i ,"~I ~ ~ I inkunte voeten. De Malmesbury Vakature.A. 8ER8IU •• , Afslager.
I" '''', I" '\ovl'lllber, 1900.

Iste KLAS LOGIESHUIS DE volgeade vergaderingtln, iij verband met de opvulling; van de
vakature in de Malmesbury lGesafdeeling, zull.,n door den heer

F. S. MALAN, die oR ;de publieke vergadering, 16 Nove~ber, te
:Malmesbury, en op de. Algemeens Bondsbenoemings Verga.dering op 23
November, als kandidaat werd geko~n, worden toegespro~en. ;

Riebeeks Kas~l ... ... Maandag, 26 No •. te 10 nur v,.m.
Riebeek West Maandag, 26 Nov. te 3 uur n.tn.
Moorreesburg Dinsdag, 27 Nov. te 10 uur v.~ ..
I-;Iopefield ... Woensdag, 28 Nov. te lO u~ v.m .
Darling Donderdag, 29 Nov. te 10 uut v,m.
Paardeberg (Granaat Appel. Vrijdag, 30 Nov. te 10 uur v.~.

fontein t.h. den heer P.' "
DU TOIT). : .

TE CALEDON.

lll-:\ l'lU.:\L ,;elq;eu;' lut.:htige
~"'ii"I'~, nt't l'n schoon, en

. ---',".' :. tafl'l, termen biUijk.
.\1f£.~. il, LOUW.

Zaterdag, 1 Dee. te 10 uur v.pt.

~AlAL PATATAS RANKEN, '

TE KOOP.
EE:'i KANS iD'.een me['8Cll,e~I!l!ven.,-
Middel PlAt. dittrict Hay, 9
atad. water volop: onge,.eer
mell. prachtige ' en
~OOOacres ;
moet ...orden .. ,... "" ....
eigendommen, goede oDbreDQ~
Doe uluoek J. J. ~u,~.w_, .,.,,-----e'
Mathew'. GeboáwlIII, A.ddlerl,,'flltJ_t. A .... plRllU

N.B.-Vredenburg' en de B~ zullen na dennominatiedag, 11 ~bt>r,
b~zocht worden. Kebnisgeving van Vergaderingen z.al later geseQ.i9den.

.; r ,

, 'L'" I, per 10') bij

..., W. JOllH:RT, /
130vtJn Valiei, Wellington.

Wolvendáns



'(-)' NZBN voorraad Heeren en; Jongens
.~de uit fabrikaat. d~ wij aa.r'llll(].HHln'l

beste. OUDERS wij noodigen ti SJ,Jtll.lUWU

inspeoteel'$1 van jongens. Zo~er Blousen.
. De ~tete. keuze die OOit getQond lS.

'. Voor'SCHOENEN dagenLwij .
ieder paar ;wordt borg gestaan' ,oor solied lee

qit.
I

B. LllVIN & CO., A.dde :er Straa.t 26.
·1

DE PAARLSCHE Vi KAT URE.

Voor

8tf'yn!burll',
16 November, 1900.EEN PUBLIEKE VF! GADERING

ZAL ·~ehouded. woreien ~p QOXD ~R G, den :2\)steli dezer te 8CHpT BERICHT AFD. SUTHERLAND

halt vier lire D,lU. op de-plaats vuu dvn Weled. heer H~NSIt: ZA,AlPLAATS 17 NOVEMBJR, 1900.

MO&KEL,~'D~ HO:jCH" uabiJ' Str.urd t l alt tie tcu einde. Afgevaar- A!NOE HOUDEN in de ichut albier : t ..eo
digden te ~ie/.eu naar het \' ol ki'! C:.H1;sre:'\te ore-ster. donkeys de e"0 bejaarde val~ merrie, maanhaar

Alle' mannen en vrou wen die iuet dl t I. "y llll-Jalhiseel';8n worden kort goknipt, met schaaf plekken op liJf,. deh
lijik.

. I .1' Rnd..ce • .,arte witbel< merrie, omtrent 0.0 Jur
arte en ernstig verzoo lt togeuwooruli-{ ZIJ!1- oud r verl<ooPIDl{ op 29 D~mbel' a.8. indien

J. E. t\CHOLT~.~ A. \'K~ DER BIJL. oietvroegergdost.

.J. CLOETE. ii B A FAGAN, " ., ,l •

~?~~~,C~D~GRES
Op DO\'Dl~:l\D.-\G, U DEQE'flBER. 19uO,

OM 11 UUR 5V.M'J
--"7 TE - A

EEN

• HET Do\-'I van dit Congres i" om het Hap rt van de Volksdeputatie
. naa.r Engt'lan(l tt! ontvangen ell de btllï urenewaardige posttie van

ZUld-A£nka té bespreken. . I'
Een plaatselijk Comité is gevormd om \3 noodige schikkinzen te

makenv waarvau eie he-r D,::i. DE·VILl.[r:l1~ d,. ~tlCretari3 is,e!I allen die
wensehen een .~cht over te blijveu worden v1j'zocht zoo spoedig mogelijk
aan helQ\enDl3 ervan t~ geVt·n. • '"

Ververschmgen zulten op de verg tU.lrPliats verkrijgbaar zijn.
Afrikaanders ~ wij mozen niet [,mg ,r 7.\ j zen ! Laten wij in grooten

getal~ opkomen om ons gevo,~Jeu aan dd Wt~ ,li b skend te malt en. De
Zuid-Afrl~~nscht' V r.iu wen hebl~~~ reeds g,t>prokeu, laten mannen en
vrouwen bIJ deze gl>I"genlwld als ecu huu st!m korn-in verh~ffen.,

Zeel' b~langrijke onder ver pen en re,,\Ol'I~\.Js zullen behandeld worden
. Alltfl1' die met h,:t doel van 4it congro~' instemmen worden uitge-
noodigd en' zullen welkom ~ijn. ~

.' Uit naam vai het oproepings comité.
~

.___ STRAWS~NITE
,;Is een zeker geneesmiddel teg* Aardappelziekte
en andere zrek tan veroorzaakt d.'9orzwammen.

STRA WSONITE. zal met suëces gebruikt wor-
a.en in plaats van Bordeaux Metilgsel. .'

STRA WS0NITE i&altijd gSJijk van sterkteleen
voordeel da~eder zal inzien. : .

Wij hebben een voorraad voor dit setzoen ont-
vangen. '.~ .zenl':'pa::: .:1op aanvr~ag worden toege·

S

BOCB "DIBIE
"

8.urg: en Castle-stratan, Kaapstad,
EENIGE A.GE$T.,SN.

KAFSNIJDEl~S EN ZWAVEL.

Stov~n. Stoven.

I;

L'Economique Bolinder

DRUIVENMOLENS en WIJNPOlfPEN

OOK EE~ GROOTE \'OORRAAD

Standards en Punt-draad, Gegalvaniseerde Water
PlLaen, GeaDIf~IJzer en Cement letwerk voor Varkens
en Willlorden .taaeD de laallte contat prilleR.

B. I¥L BOSS &:CO..
Stirand_:.traat, K".p.tiacL .

" -. '. ~._. .

~<, ~r~"~'""':-~t,
'l

'~.->

STELLENBOSCH.

J.G. THOMAS,
Vroeier THOKAolI, W H1TLi:Y en Co.,

NEEMT de vrijheid iijn vriendenen
talrijke klanten te bedaaken voor

hun verleenden st(l'lln en vortrouwt dat hij
door zich met ZIJN EIGEN zaken bs.ig
te houden, een ~oortduring sal bewerken
van dat v-rtronwen en dien steun die aan
de oude firma werd t~geltend, tin neemt
d ze jlelpgenheid te baat om mee te deelen
dat' hij een bezending Nieuw,e Zomer-
~<>"dt:ri.'nontvangt, waarvan de bijrondel'.
heden zullen wordan gRgeVl'n in ver<Itlrt'
uitgaven va.n dit blad. J, G. THOMAS,
heeft ook speciale schtkktneen gemaakt
voor voortdurende beaendingvn Damee'
en Kinderschoenen van beste kwaliteit
voor Zomer dracht. Zij zijn van buiten-
~ewone waarde daar zij direct "an den
fsbrikant gekocht zijn. Oudersteun de
plaatse lijke onderneming en breng een
oesoek bij

". 8. THOMaa,
KEkK STaAAT,

[!'uad liS de .aedkaapstl '11kel ,,':£ Dal'

KENNISGEVING.
HIERMEDE wensehen wij het

geëerd publiek bekend te
maken dat wij' eeue wa.genmakers
bezigheid te Laingsburg' glJopend
hebben. Wij zijn gereed alle oude
werken in goede order te >brengen
en beloven volkomen sat.sfectie te
geven in het maken van nieuwe
kanen, wagens en spiders. Probeert
ons maar eens en overtuigt u zei ven.

De Uwe
DICKER & MEIRING.

Haverzaad.
Haverzaad.

DE ondergeteekenden geven kennis
dat zij een voorraad ALGIERSeR

HAVERZAAD zullen hebben, waarvoor
ten eerste aanzoek moet worden ge-
maakt ten einde het rechte artikel
te bekomen.

SMUTS & KOCH.
Malmesbury.

EEN OERREKKIGE ()PVOEDING EIER
'HELD.

O~DER WIJS PER BRIEF.

BOEKEIOCDEN GELEERD IN TWEE
MAMmEN.

ENGF;LSCH, HOLI,.L-..DSCH, LATIJN.

VOORBEREIDING DOOR BRlf.FWISSE,
LINO VOOR mVIF:LE DIENST EN
ALLE K6LO~IALE EXAMENS.

SCHRIJF OM P~CTUA, OXFORD

CORRE8~~i~~1rlJ:0~:OOL,

WINDMOLENS.

DE nieuwste, zelf-besturende, voor
alle doeleindpn, van af £20,

geleverd en 0P8'~richt binnen den
kortsten tijd.

Catalogus gezonden op aanVl"JUJ'ebij • '--0

ERECTOR,
40, Waal Straat,

Kaapstad.

F'
UNIU-CASTLE LIJN.

-TU88CBENBOO'I'ZNi.EN UTIU BOO'l'D'
NllB,WNDD.

Union-Castle Iail Stoom-
vaart Maatschappij, Bpkt.

DONALD OURB.IE & 00.,
Beatuvden

ET .gebruik van sinkputten
binnen: de Municipaliteit zal

van en na den 1sten
1901, en ijzeren tonnen

een model te worden gehouden
Tenders gemerkt op de r : het kantoor van den Secretaris,

zijne" Tenders voor voer" :,moeten worden gebrut·kt.. De Raad
gevraagd, te worden ir,J("" .. v.LJ .... , ...... kan zulke tonnen everen tegen
aan dit kantoor voor 1 uur " betaling van zes shillings sterling
midda.gs van VRlJD.l{; den 1 . elk.
December, La ~voor de levering Een ieder die zijn ton wenscht
best haverhooi (koloniaal . geledigd te hebben op een bepaal-
buitenlandsch) iooals hieronder den dag (Zondag uitgezondeJd)
meld, meer of min, als . moet vóór 4 uur n.m. op dien dag
mag worden aan de volgende l'en ka.a.rtje in het kantoor van den
statiea : ook voor kaf, retaria laten door hem te dien
(koloniale of"tuitenlandsch) . effekte geteekand.
gerst, mielies en zemelen: Kaartjes aullea--'9'erkrilgbaar zijn

Ibs. 2' van den Seereteris tegen betaling
110,000 van een ,shilling elk. ....
22,995 Op 188t
'-5,990 B. J. DE VILLIERS,
45,99b Secretaris.
61,32()
61,32~
61,986

S8Cretai1s 81 TheslIlllier Beloodigd.
--t

it PP~ ..ICATIES ~oor ~e betrek-t" king van Seoeetaria en The-
saurier voor den Stads Raad van

745,930 den Paarl zullen door den onderge·
Monster te worden opgezonden teekende ingewacht worden tot op

met speciaal merk. dat vermeld iS den Middag van Maandag den 3den
in den tender. December E. K.

Personen die tenderen mogen' dat Applica.nten moeten melden of zij
doen voor een of meer staties. voot -indien aangesteld--dade1ijk hunne
een gooeelte van de af te. ," werkzaamheden kunnen aanvaarden.

Salaris £240 ner l'aar.
hoeveelheid aaou· ieder station, r :

d I I h d De géSlaagde applicant zal ge-
voor ege lee eoeveelhei (745,920, houden zijn al zijn tijd en aandacht
Ibs) zooals boven vermeld, en
moeten opgeven de hoeveelheid kaf, aan de Municipa.liteits zaken te wij-

den. :
haver, rog. gerst, mielies en zeme-
len, die zij bereid zijn van tijd tot
tijd te leveren, in hoeveelheden
zooals die vereisebt mogen zijn ge:
durende het jaar 1901.

Borg vereischt, en de laagste ·of
eenige tender niet noodzakelijk té.
worden 'aangenomen.

III. TENDERS GEKERKT
" GRUIS."

II. TENDERS VOOR VOER.

Vaarsche Drift
Rondebosch
Claremont
Wynberg ...
Diep Rivier
Zand Vlei
Elsjes Baai ...
Hottentot! ijuisje (Vie-

toria-weg ) _
4de Mijl, Maitland weg
Sste " "
l2de " "
Durbanville
Duiker Vlei Station
I{ oeberg

45990, ,

91,625
15,36()
38,62$
80,060
45,990
.61,380

Best Claremont gruis (g~zeefd o(
ongezeefd) paf kubieke yaJ;tl, opge;;
hoopt iu de steengroeve, of l\Ïgelev8rd
aan den kant van den weg, in de
voorateden. gedurende 1~O 1. . "

Best Tijgerberg gruis (gezeefd pt
ongpzeefd) per kubieke yard, in de
steengroeve, of afgeleverd aan de
Bste, Hde in 12de mijl, Maitlatl,d
weg en van Wijks hoek, gedurende
1901.

De tender~Ts moeten de hoeveel~
h~id opgeven die zij bereid zijn W
leveren, daar de raad zich het recht
voorbehoudt van tijd tot:tijd zulke
hoeveelheden te nemen als bo-
noodigd blijkell te zijn.

~org vereischt en de laagste of
eemge tender niet noodzakelijk lie
worden aangenomen.

IV. TENDER$ GEMERKT" HON-
DENBEJ.ASTlJiG." :

VOOr de in.meling van Honden·
belasting voor het jaar 1~01 in de
volgende districten, te wet,An; '.

District no -4. bevatten~ e de
veldkornetschappen van Constantia,
Diep Rivier, Duinen no. I, en de
pl)&iltsen buiten de Munioipale
grenzen van Mowbray, Rondebosch.
Claremont en Wijnberg.

District no 5 hevattende de
veldkornetschappen Palen en Riet.
vlei, Tijger~rg, Kuilsl'ivier en
.DUiD.eD DO. 2.

By order
B. J..DE VILLIERS,:

Secretary. "
nioi pal Office,
Hanover,
.. 9th November, 1900.

KENNISGEVING-Inn1cipaliteit lan HanOIer-

Mu.nicipaal Kantoor,
Hanover,
'9 November, 1900.

STAlS RAAD, PAARL..--

Kennis van Engelsch en Hol.
landach noodzakelijk.

SEPTIMUS DE VILLIERS
BuROIJ(BE8TI!lR.

Paarl, 6 November 1900.

n den Boedel van wijlen PETRUS
JOHANNES SM;ITvan Kruis Ri vier,

kENNISGEVING AAN
CREDITEUREN EM DEBITEURElt

OE"BITEURBN inborengenoemden
.Boedel worden hiermede ver·

zocht hunne rekennigen te veref-
fen'en voor of op den 15den Januari,
e.k~ en Crediteuren hunne reke-
ningen te zenden binnen zes weken
vanaf datum, aan een der onderge.
toekenden.

Executeuren Datief :-
G. J. SMIT,

Kruis Rivier, Piquetberg.
·H. A.. ROSSOUW,

. Klip Hoek, Piquetberg.
,Agent voor Boedel :-

NIOO. J. VLOK,
, Piquetberg.

Piquetberg, 1,0 Nov., 1900.

HOIlira IIIIIIISC~I.I,
PAAaL.-OPLEIDIN ..~ voor Univem,'teits,

Onderqsers-; Taalbond-, en
MUziek Examens.

Plaataruimte voor eenige kost·
meisjes bij d~ aaóY&ng van het
nieuwe kwa.rt8al23 ~Januari, 1900.

Billijke termen. Aanvragen te
doen bij

Da. A. MOORRBBB,
. PaarL.

ptepkenden
Algiersche

bij de

one

TENDERS zullen
wordt'u door den Jnt1llA.Pm~-

teekende tot 17 Januari 1901 voor
de behoorlijke reparatie . den!
weg loopende van G :
over Zaaifonteio, BI'IUlIQ1()1I
Juriesfontein, KiwietsioQtein ,
grenslijn van Victori. "lest ..•.

Tenderaars moeten j 2 •
borgen stellen en wd!:d~n IY<III.GJIl."_

schuwd' op vormen verkri
den Secretaris te tenderen
volle informatie omtrent de' .
van reparatie bij hem tel
krijgen.

De Raad is niet
laagsten of éénigen
nemen. V OOR h~ maken van het fijlllte

brood, koek, koek:~ poddinga,
,ens. Haakt !het voedael uitmUZlt.eDG
licht, heerlij~ en gezond.
Heeft de ~tate Btel'lrte om ~

.doen rijzen en iB het eenigwte hUiD«
powder dat ~et gea1f"ktA!erd wurdt
door het klima&t. Blijft vel'8Ch III

krachtig tot 'i~~~~t wordt.
Het Boyal: . Powder, da!

wereldberoe~d iB, wordt alleen
gemaakt doqr de Royal Baking
.Powder Co,,: VIl.l1 AIllerika. Let
.zorgrudig op den lI&lUll van den
'maker op hM etiket, ten einde te
beletteQ dat. nagemaakte goederen
in de plaatB e* van worden gesteld.

ROYAL ...... POWDER ce
. NEW' :YORK, V.8.A.

II'
...,.....
,~

;Bakiag
POlder

Fraserburg,
12 November, 1900.

K ENNI8GEVING
hiermede dat op

de Afdeelings Raad van
besloten heeft aan den Heer
KOTZEE de grootte van ~.!n_,.,.~_
gen grond toe te ataan als -e-""~hlnt-_

pleata op de Ilitspanni
pies fontein, in deze .o.J.'UOt'llJ.lJ(

Eenige objecties dit
moeten schriftelijk aan den
getee kende worden in~~~~n(len
voor of op den 2ïsten L''''.''lIJU''"'''
aanstaande.

GEVRAAGD
~EN GecerliI_rde Ooder..tij&er ol 0.·
"il- ~reeu buiten plaat. gelegen oor-
":uur rijdeaa 'r1R1 bet dorp Mon~ a.
~enrii. te ge.en &aD vier kinderen. Appli,
~teD moeten lidmateo zijn no de sid.·

. duiiecb Gereformeerde K.erk.
K,.DDia 'I1UI lilwiiek &al een "DIeT'UDc ..
8aJ¥ia £60: per jaar met niJ IOPL

Applicaae. met at.cbrifteo te sendea l&Il d.
oD!iergeteekeode liiet later daa 31 8tplembe',
.. eriaaambedeD ie wordeD &aDuard bv bel
bqin 'I1UI " UIIa~de k.. artaal.

, J. H. JOCBERT
AUemorgeoefoutein,

PaaL HraldODtein,
.IIOD•.

N. S.

GEVRAAGD.
~EN ooderwjjter '!"OOr een ~Dp""

IICbool.bek .. aam ir. Hollandscheu EngeJIICh, mtt
certificaat vaD bekwumbeid oo~ "&li r.edeljji
~D cbriatelijk gfdrag voor UO per JUf eD TTtI'
IDwonmg.

Werkzaamhederr te begiDtMIl in Janlllll
1901.

Applicatiell wordeo iogewacht voor del
20aten Decembtr, bij

.A llBtl beLegd '" Zuid .4Jr~éaclllHi~
Securilei.t_.

H. P. BfJTIU
lkaamboech, .
P.O.-WinterLerg He,IEI.
Diet. Forl Beaufort.

JqarUbcn. } ..,....... £Mi,....
Ittkom_. ......... £II~"

SPECIALE EIOENSCHAPPÏN.
c 1:

AB80LUTB SECURITEIT. ,ii
VRIJDOM VAN ALLE BEPERKINGBN.

GROOTB BONUSEN IBD.&RE DRa JAAR.
VROEGE BETALING VAN VORDERtNGEN
REGULATIESVOOR NUL-V&R8Eu1UNG .

VRIJ VBB.BW' EN BI!lIZBN1~
ALLE VOORDULEN BEHOOILBN '!lf DE

LEDEN. 'Jj
GEMATIGD UlTGAVKN. ii,

,BN PIB800NWJrB llNSPIUPw&.
IIBID. ii.

,'U880B.J:NTUD80BE BONUS OP fORDB-
lUNG. .:

LIBERALE" AARDB BU OV.BG,~.-- ~.{

WILLLUI MAR8HAL~
~

LIkdoo ...... !
Likdoorn. !

LU~dool'."
m_en L;~ Zalf ala&L bet dood el....

M. IM* p1d la. 1Od...., ~jt.urns. IjflJR ~ ra. (llPS~D

TE HUUI AAIGEBDOEI
EEN goede algem~De bezighe~

op 't land. Te bevragen ~
Willmot & Co., St. Georgesstra.at.

_~ ~ I

Voor lOanten van Buiten 81.
Winkeliers.

{. EN merrie,
t. hangende ooren,·
linker achterbeen, lutd
band aan hetzelve. W! .
laatst gezien in Stellenbosch
190im. dezer. Den vinder ,.. ",,-...'lIfe
verzocht erover te schrij ven

\ L. BOBSENBTEIN
Bomenet 1I!Itl'II1Dd_

TE KOOP
PA'l'ATA.RA.!oiKE\ te~n 15-

pel' 100. Afgeleverd te lA
Gl'fY Brug 8tatie~ .. 4,

Doe aanzoek bIJ RrJ [l r ti; l, 1J.;.:
P.... l
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D.1AR in tevo1ge der Aote 1'aIl koop •
boveo;enoemde ~aateohappq en de 4I.<1'l&1"'1I180118 .j'nl1"' .. I.........

en Assu~'fie Maatso~Pp~. ~~~ .de 'Westelij ,
A"g\lrantl~ MaatschappIJ Vl'lJwilliS 1n libridatie is re' ej[8~.
kt'nnis ge~ven ala volgt:-

1. Df alle schuldea aan de genoemde
~laat8chaPJ>ijbetaald moeten worden voor of op
1:)1)0, .

2. !Jat. alle vorderingen tegen de genoemde . Onderlinge
Brund A8$rantie Ma.atsohappij moeten worden '_'UUJUU aan het kan-
tl~r V1l~ <le Afrikaansche Onderlinge Voozdi] . "'Maat-
"ctulPl,>I] ofo£ voor den 30sten December. 1900.

3;. D~ de andersde~k~de Aandeelhouders' p1 de Westelijke
nllder,lDg~~ra.~? AssurantIe Maatschappij. Beperkt, die niet gewillig
af [J let be~ld l!;Jn aan . te nemen te ontvangen ~een. pro ra.ta aantal
-l<lu,ltoelen~ geyolge de Aote v~,Koop aangegaan~:~8 boveD~eld.
worden v'_wcbt hun vorderlPgen voor. het geen dj bezitten in de
W,·steIlJke ~Onde~llQge B~Qd A:~Ur&atle Ma~tsc;happij, Beperkt als
aaOll~JhouJel'S ~. te dienen .bl] het kantoor yan de Afrikaansohe
L)ud>,rhngtt"Voogdll en Assurantie M.aataohappij, Bepe~kt, lrWmeebury,
op of voor den 30steo December. 1900.

A. O. KOCH.

dienaten .,an
Kajapatad, In
sullen lIan iD ~Irallen
of aanstekelijke
vallen waarin

publiek ~lang -""6""',-11
De ~ bnnil nemen·

de, meent"dat dit! het natulll'llJk ge.,olg il
YlUl dentfJltap d~r den heer M.unu.1f
genomenJln het I .,erminderen Yan het,
getal v~n r~r in den dieDiIt der
regeering •. Al. l~ez6 meening jut~ il-
en wij hebben ~n reden haar In twijfel
te trekken-dan Imeenen wiJ dat de han-
delwijze van deh heer MBBBDlA. in
dezen ~eer t.e wijzen i.. De ge.,olgen
sijn, oda lnzieDIi.: ago gelukkig, dat onse
regeerlIig, daard~r geleerd, met 'tTijmoe.
digheid een vet1ere vermindering .,an

het getal veear~n in gunatige over-
weging mag nem •

WIJ willen ni t dat een of ander lal
wegloopen met et idêe, dat wv tegen
.,eearteen gekan~' zijn. Verre dllo&rYaD
daan I Wij erk~pnen volgaarne hunne
bekwaamheden. 'lEven goed ala wv ge-
neesheersn nood~ hebben voor onaselve,
hebben wij vf'ltlar1+'n noodig voor ODJ .,ee.
Oe vet'arta maakt: een speciale studie V&ll

zijn vak, hij g'ldil8t een b~zondere oplei.
ding, welte he~ bekwaamt om "001' het
stomme vee da~: te doen wat Yan den
geneeaheer verw~bt wordt in geVJll Yan
lIiekte bij den me~h. MRaI' waaro~ sou
de Teearta bovemden geoeeeheer 84!priTi-
HiMrd -Un, do+r hooge ~zoldiDg van
regeeringawege " ontvang1m, terwijl de
~eneesheer zijn ;igen nest moet raaten,
om het zoo uit tedrukken, en op zijn beet
een klein _Iari, I ontvangt all distrikte-
geneesbeer. waar~ij hem dan nog bljlllOn-
'dere vl'rpliohting~n worden opgelegd?

tueenen dat <# ~_rta op denselfden
voet moet gestel. worden all de ~neetl-
heer. Geen boer,ldie zijn eigen belangen
wil behartigen, ~l er tfgt"n opzien, wan-
neer er ziekte o~der zijn vee 18, en hij
meent dat de dlflnsten van een veearts
hem van waatlde zullen zijn, die G~MENGD N~UWS.
diensten te bekO:;' !l en er voor te betalen DI P J A de Villien, nn BOpetolfD drijft
evengoed als voor e hulp van een dokter er ,te Oranjeri"er statie .. nige Yluchtelili-
die hij inroept bij Ïtiekte ill zijn hui.gezin. ' uit de TrannqJ zijn ungekolllen, die p_
Laat de r1'geeri~ zegge twee ve4!llrtsen .. n &Ilea beroofd zijn, e., groot gebrek aan
behouden. Die z~llen dan de geneeskun- kl_eren ens. bebben. PeJ'IOnen die baif.
dige beambten v~or b .. t vee der Kolonie ~I.~n kl~eren enl" kunnen m~n souden
:lijn en salaris trfIkken evenals dr. TUR- .. ~ 1f'l8d; werk, doen, .. et luike ldeederen &la
NKR en zijn uei4t.ent dr. GRKGORY, met ~den.ln~ dir.IU op te .ende~n cia. De Vil·
ongeveer dezelfde ~rt van pliohten. De lie .. te hopetown, di. yoor de uitd .. linr al

overigen kunnentich in den lande ...,eaU- 4oirn.~ "
; PE Kin/au.". ea.tle il de fnknmende .toom-

gen, een praktij , voor zich lI!aken,en ~t elJ,wordt heden morgen ~bier verw&eht.
tloor hunue beWiwaamheid zioh een ~ .. .8"'''n La de .toomboot, die morg.a om 4
brood winning vetwerven op dezelfde qarnur E!,geland ... Ivertrekke~.
wijle als eeu tI~ter verplïoh~ i. om te (GlIOENEPUNT.-De jOlllf8te. 'lhntnler in bet
doen. Het is lIeloi.er dat bet langs dezen 'aiPp al bier il deqbt. 13 juen oud. Hij heet

... Ja" COIbee. Er sijn ook tw841"\(rjjataten in bet
weg spoedig zall>~k!m dat, zooale in alle JtaIllP, r.pec,ie-.elilk 11 eD 9 JmD oad. Arllle
vakken, tie bek~'i&&mste mannen boven jpqenl: ,
zullen drijven. Z zullen zich met meer ;' ,u,VClltuT SAMPION, Q.e., il door de rette-

rjJjl ubgeateld om DalDeDl de kroon de ,proee·
energie toeleggen! op de bestrijding van 4jqt.ie te leiden tegen de pel'llDuen, die voor ~et
veeplagen, wel "etend dat hun bestaan .~al, hof yoorboogy.rr&ad'le o.leeherg nl-
afhangt van de fnate van het luccea dat ~ terecht ltau. '
zij in hun praktut behaleu. W~ willen 1. BIDl)ÁG.-Gilteren (!6 NllTelJlber lm) " ..
., d ri lie' jcdat een jaar, dat er door ~t pDlChe J.a:ad

nlet inalDueeren ,at eregee ngB vee- ~dltoDden in de Ned8rduitaalae:Gereform~e
artaen onder de te-taandt' omatandighe- Iterkeu liio lehowlen om nede. \ En nOl w~t
den, niet hun b~ doen de vele plagen, ~e" oorlógl )fur de Heere kelit Iiln tOd·
die de kudden vau~n veeboer uitdunnen, IBVElf4L8 ]f:upet&d, !!Chijot OQ\ GrahamNtad
tegen te gaan. Maj'; het laat zioh toch ge- ~11 -. iobraak·epidemie te lijden, en de iD"O'

, oer. yoelen er zich aUesbehalve ~p bun g~mP.
makkelijk verstaa, ,dat de man die een To$ nu toe hebbeo de inbreken hon werk nOlf
vaat salaris trekt1 -en' aan het einde van .... r op kleine lebaal gedaan., ltD 100 iet. in
iedere maan!i zel4r ie van :;r;ijn geld, niet ~~ lItad der Heiligen! . '
looveel energie in~ijn werk brengt als de ~ V_'MscBHOU.-De aanlllk®digde yerpde-

~ waarop 4e heer Cillien 4e kiuen &Ihier
man die gevoelt at zijn bestaan afhangt q.t' aaIIapreken, 11&1 plut. yinden op Woeuclar
van wat hij van d tot dag mei hooN en til 3 D.I'8 n.m. en ..ure te 11 u~ yoormiddap.
handen verdienen roet. I), T8n&DderiDllkwam te I&&t Toor wilsigtng cJer

ad~.rteD.tie in dese uiteave. .
Wij geven deze wenk onze wetgenrs 'Voo. Dnrbanrllie eD omgeviiit wordt in een

ten beate. I ~••rteDtie eeD nrgaderina tot;liet kiesen ,..u
---l,'--":""- ~den naar bet VolUcoagree .. ~

ALL~RL __:l. \roQdigd t81feD Vrij<iag IlO deset te half vier ia
_~ d• ..aI d.r Chriateltike WerkeravereenilfÏngó Of

.,. Pa~. V.ca...... d. lI&DI.ekondigde Tertpderin. te 8omel'l8t
Laatstleden Vrij \lag ha.! de heer P. J. W8IIIt {Donderdlllf} z&l ook kQ'.!li. en kOlk v.,·

Cillié, D.zn'., de ~frikaander kandidaat I(rjjgbaar ·Un. . '
voor de Paarlsche jvacature in de wetge- ; BÉT VOLUCONGIlE•. - Mjjt"heer, daar bet
vende vergadering in de Slot nn de ÓIIQlOlelUkil aUe de un_kpn cm 10iPee aboo·
Paarl school, een aUooeavolle vergadering. derIlik '~ ~ntwoorden, 100 .enech ik door
Met o~erWeldige~' de meerderheid van liaid4lel nu .w blad bekend te .tellen dat aan.ileJJ j&) yoldaan worden. ~ij die op hUIlDe
stemmen werd be ot&n den kandidaat te eI.i.pe kosten WllJeD IogeereQ, plieven .ulb
ondersteunen: Di is ale bet hoort. Laten dui!lelilk te meldeD.-D. S. de Vjllietl, 18CretarU.
de Afrikaanders pal Itaan bij elkaar en WQrOIIIter,2" Nay. 1900. "
sich niet door en)[ele anderedenkenden ; 1)1S..f. N_, berioht dat i1l4. Tl'&II8kei, niet
nn het rechte spotr laten brengen.· ~I"D 4. eprinkbanen yeel kWaad doen maar

Heden zal dl! ~ka.n,Hdaat voor eene dat er de kleine ylieg. omtrent ~ IfI'OOtala een
publieke verg,ader~i aan de Paarl, optre- "~u;to. ook eeu onta.t*de plaq is. De
den. Een l(roe!4 opkomst wordt ver. .1i. tilt IIraan, vruchten en .roenten .. n, en
wacht. Laten dfi Afrikaanders van de sPoeiliil wordt &II.. er dear "eJ'oield, daar bet
Paarl hUll eenlgokindheid aan den dag <{e II&pJl8nuit vrucht en blade,.a IUigt. 'Noch

.... blowelll8, nocb booatj.. blO~ 1'&11 d. peet
leggen door den :~andidaat flink bij te bltTrii't. .
ltaan. __ .,.1_--- :.ElM CEl!IJOR A.BIUI.-MllD ail' in dese nitp ..

,.......-é:DE 0' ORLOa. iii 'lJe,' te\eirram nit Loaden ~r Krugen out-
-1'DI.t in 1'lII'ija zien ut hij: pok een bezoek:

Lord Roberts qeeft in langen tUd niet ~ -.an pr8llidant Loubet '1'&11 Fratlkrijk.
van zio~ laten hoo~6n. Wat .ou de reden ~a iaet tel~m .. n de pe" werd doorgala·
1II,J"n? 11 zijn val qjiucblen IWger geweelt ttn' ~r publi4:8tie, WH daarin' ni"t den D.aaIII

'L d ""a, LoutHl,t genoemd. doch "<Ind men fleohte
dan ons werd verUlId, t'I'a ')n en? Zijn dna derretjes, natuurlijk tot. ;groote nieu ......
al de telegraafiijne$ Ituk? Het kan tooh clerigbeld .. n het pnbliek. Liater op d.n dai
niet 'llfuen dat er tu al die dagen nieta il ,ferd" ,..uwege den oenaor liaeegedeeld, dat
voorgevallen. W~ weten dat dat niet het clpor_"n nrgiaaiog deD DUIIl ... uitgelatelI
geval ill, want ~er heeft toe. nog iett! eu da~ praaideDt Loube~ 11''' pw_to
te vertellen, waar'l de Britache veldmaar- Olll!llll\:kig dat die ..ergi .. iDg llU juilt m.t 100

schalk nrIJ..gt als ~'t graf. En wij hebbe.n 1"•• U1P ..~~menyau gewieht m~ pljl&ta bebbeD. De_k~ 100 licht o-.el'&l ieta &ehter.
hem le$ren ken n als een man die ge-
reg",ld zijn versa eling nieuwtjes ley"rt, i'JljCN.ERNSTIG OSGELult.-Ca.\harina BarUM,
wat de kwaliteit! ook allOlOl mag Ilijn. .e~,jatig.dochter yan deu heer Metthl .. Bar-

IIIlrd.o.yan&" stierf op deD 'den dezer aan
Onder de ometandi'heden 18 zijn zwiJgen "Itollderi op de yolgende ~Iiilre wij .. beko·
vreemd en onverk\t,::rbaar. ~ea. ,~u .peelde bil 8IIn yuur !lOO wat 12 tre·

Opmerkelijk is ,lie totale af~ezigheid dell buiten het bnis door hur moeder remaakt,
van nieuws uit dit Transvaal. D.t uit er woei een .terke wind en op een of aDdere
Oranje houdt niet !teel om het lijf. W. "lise !'likten hur k:Ieef\!n in ,lam. ~G gil
Qi\oeten ~UI maar 1t,.ed.Uldig wachtdn. ~ baar moeder het hnie uit.liegen, toell III

~ _ bN: Idbd 100 aDel moplak Jl&( jI&nloopen m.t
'a Tlamlll8JIde Itl~ren. AlJe k~bten wardea

Da lIJ.z.... V•• ·...... door d. ouders iDl{8IIpaDnen om h.l kind te
De kiezers va~1 de afdeeling George rtddllll, maar 10 unr later bes"eek lij &all de

hebben andermaal: i hunne afkeuring van ~elie' wonden. Wij betuigea onse IQrlse

het gedrag van de~ heer Charlea Sesrle, sfm~Uue met de bedroefdell.--,Z. W.
L.W.V., gedurendétde jongste llel8ie van
het parlement, te tlmnen gegeven, en wel 'OHII&PVURTaUICHTD.
op eene publieke 'jvergadering door dien v
heer ioegesp'rokeol te Uniondal.. De KAAPSTAD.
motie van wantrpuwen ging gepaard
van een beleefd jrerzoek om voor zijn
&etel Le bedanken~ De heer Searle heeft
beloofd sijn zetel ~ ontruimen 100 hij de
Afrikaanden van te kiMafdeeling George
niet tan vertegen -.Iipordigen.

Hn VOa.JSCO•• REa.
Af~evaardigden! ~ het VoltacoDgJ'M

te Woroeeter, op ~eD 6den Deaember te
worden gehoudenw gelinen acht te "aan
op de mededeel.n van ODlen corree-
pondent te Won+rter omtnnt de schik-
kingen die er ~tt zijn Toor T..,.oer
en herberg van ~Den di. bet OO~
'ftDICllen !lt te ~pen.

STADSNlE\UWS.
Bripdier-pnerul )(abOIl; ilin de Iliad.

kwam giateren mei 'CJ. Briloll uit Naal
aan. ..

EeD man, ~hin-:oi:i;1I BeDUIlId, wqo&.
"btig te WoodAtock, nrbludde slob ~
morgeD op ernatige wijse, tenrijl hil beai&,w..
sijP vOedeei te kooken. :aiJ "erd nur bet
VV ood,took hoepitul v.nOfrCI, dooh overleed
kort durop UIl _ijue bekomtall, wonden.

. Be& ·trordi pleizieri,lr in ~Dltad! Zaterdair
'Oond er weder eeD '!brntale inbrad

p~ts in een der drnkate decilen der md, en
wel iD Stranciatraat, tere:JIQ:Ter bet GTaDd

dat lfOg &I '. ayoo4l om 11 liar, toe.
wat menIlClhen in dl! Itratell trareIl.
w&ariD ingebrolr$i wef!d, .,.. bet

den beer Eagela, • "el dat gedeel~
de Eqnitabl. ),fuiDtI ea Fire Aamr·

CÓmlllilll' wordt gebruiki.la IraDtoor. De
om 11 ."r ~eb w .. naar 8811

k10llk, en soDd .. IIjjlHll' bedi$nden
wat het .,.., _..- ~ due, ni,eta

obWekken, iPn, de heet Bngela na&I' bed.
.peurdieoder d18 op del! boek 'fEDWa~r

Adderleyatnat .t0D4, boord" ook lNIDe
palq,k,.,g, doch IIClhjjn' het Iniet de moeite

te bebben om '... Dader oader-
.tellen. Zondag .0lleD echter werd

be1ronllen dat er inbreker. iQ bet IraDtoor ftII
"_·_!~.LI. w&ren gew~, en,dat dese d.

met dynamiet ha4deo d_ .pringea.~"l....a.qr, 11''' er niei meel! <lau £16 in de
b~:=~t; De politie Tona len boeyeelh.id
il gereedechap m de bIlIer, maar ,..u d.

tot d •• yeml seen 8)t01tr ontdekt.

~~
"

~lalrnesburfJ 27ljovember, 1900.

Voor zioh. en mede likwidateur
van de ylesteliJke Onderlinge
Brand AsI~tleMaatsobappijJ
Beperkt.' I '

,
aDIIIJk_rfC.tll, II ... 1f'IIII,

.Iboart ••• r,"tll, Dit.nmIU ...

l4ARIlT~RlJZEN. \
~AD.-"l.uw.. IuaKT.

26 Nov., )Il00.
CL .£ •. d .
6 0 ;" 10
9 0 '3 9
6 0 1 2
1 0 .0 0
• 0 0 0
o 0)2 1
1 1 .;0 3
6 0 12 9
1 0 6 2
o 0 16 0
I 0)1 3

\
yooa ad1'e-rlentiee betre1feDde berie~teD

no ~~rte, O.erljjden, Buwlijk en •.
.. ordt t volgeDj;{e tariel in rekening pbracbUn

BU £ESJU..u. Pl..LÁT8llllGyoor een acher
ten tie van 1J6 woordela a1.uIlder, 3a1WIiDp
voor ieder .. oord durbonD Id, extra.

Voor de '1'W"IIDE Pl..LÁTIJ'O, 2.hillinca
voor 36 w~rden of OIiDder, ben._ Id,
voor leder .. oord daacbov •.

V oor d~ DUDE l'L4Á nDG 1 aIailliq 6
~nce .oor !J6 woorden of minder; -. .....tA voor ie!2er woord daarboy ...

T.""n. wordft pnbliek dringend 1'8rsocb.~
hlJ &d.ertenll~'Ian desen.aard be~ ... nobaJPig.
de bedrag tege~kertud'met de aci1'ertenti. toe
te senden. W\wJneer Iii lIiet 1'&11 'i pld ......
,elJ gun kunn~ Iii Dlet J6plaatat word_:.

• C. P. 8CHULTZ.·
;_ Secretaris.

Gr. Uien
Abrikoun
V'p,
Boenden
Benden
Lemmetje.
Llmoen.n
Aardappelen ".
Zuvlimoenen
Eiua
Bow

~4 Novemher 19oo.
Vogel.truilyeereD. - OOie mlll'kt wail d_

week docht ..ooni'b, ~o:!l52 lbo. brachteai £680
op. Bijna &I het .. ~bodene wu YIiA_r
lewone kw&Jiteit,' in Álechten .. n~ en
fletea; -ur ,..rmlpderd~ prUilen; aleohil b.te
ylerk· en sturiveel'8n bebielden hun priii. De
bnitengewone toevoer yo,i;>rde Londen.elie ver·
koopÏDgf'n u.I, ow m~1D Terwacbt,' Dl>II een
erge,. daling Yeróonak~n, en koopers biebben
tb&n. zeer weiDig! l~t lom bezigheid te; doen .
De ajhoer mer de w"k bedroe~ 321 Iba. ge.
waardeerd op £51 t~ f ,
Ik noteer de yolfende ~ark.priilen;- :

1.£ IL d. £' I. d.
Witte ordin. prima 10 0 0 - ". 0 0
do. Et.nn,e 18 11) 0 - IQ 0 0
do. tweede ;5 10 0 - 1 JO 0
do. derde il IS 0 - ,,:. 5 0

WiJfjee eente tot lIPper. 'Ii IS 0 - '" 10 0
do. tweede ...: 4 I) 0 - 5' 0 0
do. derde ~I 16 '0 - 3 ·10 0
do. infer. tot llechte;O 12 6 - 2' 0 0

Fancy byocb ... t5 0 0 - 7 0 0
Staarten witte f 1 15 0 - 2 0 0

do. lichte : 1 7 G - 1 '12 6
do. donkere :0 15 0 ~ \) ·17 6

Zwarte lanIfe ... 'f, 10 0 - 6 10 0
do. middelmadg... 11 0 0 - 3 0 0
do. kort '0 ID 0 - 0 ·15 0
do. ..los :0 5 0 - 1 J5 0

Vale, lang ... :3 0 0 - 3 lO 0
do. middelmatig ·0 10 0 - 2 0 0
do. korte... l0 3 I) - 0' 7 0
do. .Ioe ... :0 5 0 - 1 15 0

SpadODU witte '1 JO 0 - :!' 5 0
do. donker 0 10 0 - I,'" 0
do. lichte il li 0 - I lO 0

Cblcn ... jl 1 0 - 0' 3 6
. Wol.-Eeo nij goede "wantiteit werd, iD de
a.fgeloopene week, UIIgebodeo, en de ~iizen
blnen nu .... t o~ muoe ~orige kwotati .... met
eeD neigio&, tot h<lClgerw9rden "oor superieure
partijij ...

Ik noteer:-
Sup. lang karoo'vetwohld tot 5d; mtdium

4d tot "id: ordiD,aire 3ld tot "d: IWsie en
Inferieure 3d tot 8t<1, gro ..e eo gekleurde 2td
tot Od. . .

Vellen. - MerinGe wo~en on verkocht tegen
td; guonee bokken, td' ~er, andere onver·
IDderd.
Ik noteer:- ,
Bolrvellenl 9id Per Ib; i lIQndroge 5d Per lb;

butaarda 3a per Ib; Kfaapeche la. Bd. elk;
Iangwol lIfd; korte wol ;3id; b.c~e 3d;
pelt. 2td.

DQI)i)B r-RICHTEN.
"S"T8LAPE~ te Purlop den 19den d.aer,

na eene ongt\_,tteldbeld 1'&11 alecbta -ire
-mauten, mu~ zeer gebeide echttMloot
( "K~ELl! DE&~ES geboren den 17de Oeseber,
i 83J te Arubea(- Holland. Diep betreurd door
mn. [ll!l0e Itlode;Ïoen, bebu"d·, en kleiolrincaren

De WeduwJCORNELlS DERK8EN,'
Geb. De Dodt.

OVERGEPL~NT door den .U,emeI.ehen
TUIOltr op ~ab~t avond ona een~ phefde
dochtertje HE8}S1t AMN... FlUIDIIlIItA, oud 19
ruuDd6D dIep bittreurd.

D~ begnfenl 'lDdt pl&&ta op moraen
(Dlasdag) DamuMag b&lf li nre nit het lIuie' nn
M... C P. Tberoo. Zeed.rbel1J, JtleiD
Purl. _lL&1"toe'vrienden en bloed ... rwaDteD
.neDdeluk word ..n Ultgenoodird.
Hr:~DRIK A. 'pE VILLIERS, A. B . .a;,
CRAH.LOTT A 'IlE VILLIERS,

oU Theron.
Z .-\ Paarl.
2~ ~o. 1900 3'

MIJ:\ I(elievc- eclltgenoot AN!U JACO;A
\·.N [lY.1I RI IST.\reboren nn Veen, ont.liep ID
deu vaderdolD 'nn 77 gilteren den ~6tlen
de ....

, Broad road, f::
Wynberg. "

J. W v. o. RIJST,
E1'&nplieaal.

1'\'r:RLEDEN~p den:~n Noyember 1900,
liLa gehefde ec",enoo~ D.UIII!:L WILBEL)(t'1
", II,lEIUS, ID dlili ouderdom 1'&11 69 J&req 6
lnun<ien en 5 d~n. Diep betreurd. ,

Wubreogen "lJseD barWliJken dank toe un
den beer Jan Vlljoen en &Ide ,,"enden die ona
oebbeD blllle.ta ..~ en lIetrooet.

... De bedra.fde weduwe.
CH~TINA J. SCHOEMAN,

, Geb. Roodt
WoordeoaanpooÁ,. ,
lt' odebou.oe, '

1~ Nov, 19~

ONTSLAPE:i: in den Heere op den 5den
<1.. er mllne teed~ iehelde moeder ELIZABETH
l', 'R.HLJJ. J J.CpBA NU:THLIIIG, ~boren
TbeUDlMeo. in dep ouderdom 1'&11 85 Jarell •
maaDdeo 3 weke., eG li dagen, n&late.d. 170
11Dder~Den kiDd8lnderen. .
lV II slecb t." o ..ergeplan t op b.lllelacben

bOOem. e. wu ttDpen b&&r een. daar te Ollt-
rn~t"en ..

KIlilB'"EirEy.
Ja_ La~ tt Cc.

----.....
ilNOYember 1900.

:t.eme.len per uk. I00 ~bI} S. 3d tot ,. 9d;
Gant, per sak, 163. IbS, 158 Od, tot
1& Od; SnikerbooileD, ~ zak, 2031b1, '45e od
lot 6011 Od; Kaf C:KoloD~) per ~ 300
Ib., 158 ed tot 18. od; Kaf (Kolonid;!) in·
ferieur, 9a od tot lis od ; :Kaf (O.R K.) 12. od
toi I". Od; V~ per lOO Iba, 11. 9d tG,
1 Is Gd ; Kaflerkoij)rn, ~r aak. !lOS lbo.
33. od tot 36. Od; Hperenmeel, oQgQift
2& 6d tot 27s 6d; Boerenmeel, gezift;29s Gd
tot 3h 6d. Meel, II)(Hb, lf.iB Gd tot IS. 64: Geil
Mieli .. , 203Ibo., 25t 6d tot 2& Gd . Genaengl'e
~aliee per aak, '2". 64 tot 25a 6d:; Witl,
Mieli.., per sak,' 24s 64 tot 258 Gd;; Wi~
Mieliemeel, 203 l~ 2& I'd tot 24. 6d;L Geel
1Ilietiemee1, 203 Ua, 231 6d to, 24. Gd ; '·J:ia.er
Kaapdl, per sk.; 160 11-, IS. 6d tot,19. 6d.
Uien, per aak, 120 It., ~ od tot 36It Od! Aard-
.ppelen per aak, l~rbo, 18.Od tot 23. Od; Tabak
per Ih, 0. 9d to~ 0. lld ;;.Tabak pez:.lb ...(infe-
fienr), 0. 3d *ot 'be "d i' Koorn, per Jl¥, 203
IbI,25s 6d tot 26e Sel; Boter, per Ih, ~),
11 6d tot la 9d;'. Boter, (tweede ~iteit),
11 od tot 11 4d i tieren.; per doaijD, 11:9d tot
2>0 Od· Eeuden, W lIinIr, 4, od wc ~5 od i
B~en per atnlr.o~. 6d &0\ 3a 6d ; K&ll!oenen,
per atnIr, S. 6d tot llle6d; lIam en Spek"per lb.
011 Ild tot 0118d; .zon,- per aak, 4A od toG' l)e Od,
Okkernoten per Ih, 6d tot 6d ; Gedroogc;ij Per·
sikeo 6d tot 8d ; qk per pk, l)e 6d tot $a Gd,
8U.CHTVEIl.--OeIea, (gqede), prima, £17 ot!

kit .£20011Od; Otte4b, 60ó Ibe. £12 oe od telt .£17
Oe, Koeien,~, £!() Oa tot '£15;0. Od;
Kalyen. go,. od tot 12011 od ; Vark","", 100 1b8,
(ac'boon) 301 od to' 358 Od; Lammeren, áO IbI,
1211 od to& 14s od i.~Hamela, 198 od tot 21s od;
KMpOIChe ScbapeDj goede, 2h od tot ~s od:
Itapaten, goed~J 1~ od tot 211 Od.
TuIVllIl.-MniIin, aroote, £18 tot -u5 ol

Muilen kleine .£12:Oe tot ,£14 oe; RIiPl!Udel
£12 . toi .£~{); 1\rekpurd.n, .£12 !pt; £20;
&.el-, ta oe tot £6; OieeD, leaout .. , £10
kI* ~)5 ,

OPl(ER~GEN. ;
Aanyoer ter marit nog seer klein. De ~rijlen

Iun ferm. KolonftJe lDl~hea en k&lI'e!koorn
seer d ...... b ell lIilt.tgeD.-mde beh&len'hooge
prijzen. Voeder ... h.yer leer ferm. !JIB prijs
1'&11 grv.n atijgt. oue. droc. uieD zijn le~l'ICb:
groene nien wo~n t~ UIIgevoerd .. ;Aard·
appelen sijn wat ~en, Ina&r wii "81-.cbtea
een daling, Goed! -.enocbe Koloniale" boter
seba&nch; pde YOj)rraad .uatraliaobe. "luim.
1'841 prilPP rijaenj' 100 oo~ eieren. De ,rij seD
1'&11 l"veliJe baye II D ieta .,er, doch er ie yraag
nur nt .IacMyee. . '

'p AS OP Vooa BOE$TE..~. - Hoettten la
geeD ziekte maar eeR ke.taek8ll. .TerlP& ea
broacbitia, wat wel_de ~jbte ea. D~ot-
tig.te ziekteDsijn'ebeD. Na eerste ba~
eeD aau.hoDdende .. ala die bocitt be-
hoorlijk gehaJlCleldLwo t lIOOdra hij ~
kan bit gemakk~"orden. Cbam-
bf'i-Iaio 8 H~.. . del heeft bey_a
daarbij eea ~ te hebben, en
beeft _ 1'w ft~ reputatie lID B4!Il uit-
gebreidea Ye1'koop.""'~ door sijn goede
rwaltatell in het.; ~ '0&11 :,ti die
boMtea ~. Alai het. nW al
bM 11 ... p~.t·u.t-; T. koop alle
wtal="-~· '. ,

FAJlILIDERICHTE ••

GEDOOPT:
lo de Nieuwe Ned. Geref. I(erk, op ZoDda(,

25 Noyea>ber, door M. B. P. J, lbrcbandl.881I
&oon YItII cia. Duiel Joba_ le Roux JJlar.
ch&Dd mei name LOniII Karoof; een 10011 1'&11

beer ~rge Wolfgaog Spengler, mêt nun.
Piet Loail CbrilttiáD; _ dochte,1'&I1 den heer
:Nico .... RIUIOG", IlU!t name JobaDDa (}er.
truida. .

KRI.I8saEva.aEfIIE ••

8•• oodItId zlla "r p...... n. voor
h.. ho.p..... (a.... aroa.. Pu.t
Trae", 50 .lO.aE IlOO.p.lEa,
geschl ..t 0111 I. v 'ta .........
....... t. Pers n.... ...UlIg
zll.... z. boompje =.....
.... v.n, ........ VN "'" var-zocht z. .. "oe _.
h" .... v.. C. P.
SCHULTZ, 148, Lan .,
K.ap ..... ..:- :
Ook .ordt v......... l,...... _-

titelt 80SCH.lU TH.~,
c. P. aqHUL TZ.

PIETER HJl;NDlil.IK THEUNISSEM
NEETBLING..'[lr0l!"boom.

Dill C ..ledoo.
21 ~ov, I~OC?

'JES:-IJo;l'VErJ:> ID een geyecbt, iD d. Dabij·
, .Id \.0 Redde~url, 0, V. Stut, ter wille van
l 10 ."li< f'D allrP,leoornen laDd, onse teederhe·
:DIode ".,n DA\'m FB ...NCOlS MAUlS (Frank).
n deo uuderdomtnn 30 jaren en , maaadtn.
!loo ge,o<lhg d.se sl&lf ook .oor ons h.l.ge-

L!", \ro08ten wli ifDA met de hoop op eell "eder·
lIen. ?

Dley beti,eurd.
~A.A;a J. MARAIS D. F ZOOM.

A C'-~)lARAIB,
;: Geb. DE VU.LlEU.

Par!. .
2~ :Sove",he~, 1930.

A AN het Kantoor v~ dit blad
zijn tot een '>eperkt getal

verkrijgbaar exemplaren vslil een
HOLLANDSCBElf

ParleleatalNI Hansard,
Van de Zitting, l~O,

Volgens de p~lement8 verslagen
in dit blad versohenen. I

PriJ. 8 Shilling., (P08tgeld
ing esloten ). '

Aanzoeken te. zenden aan den
Secretaris van " Ons ~d," P.Bus
44, Kaapstad, vergezeld !an 68.

-INSOLVENTI~ VOOR DE WEEK..
Ch.r1ee Richard Willialll H • .,clricb, boa,,·

en oontracleur, Mowbn" Kaapeou
liU"8W"la •• baten ll,l~-l IfMI, laateb £1,711 8,9d.

JohanlI" Koeo, alll'"lII"'U ft~,
.' ...we.o.......pro ..iI<ioo~le order ..oor I8kw.tratie\

Wilber",uI JOb.OOM Meribinlll
tJj,tetln.I18&' MaItland" IUapsche d.I.trikt, gedIJOII-

"'~"..~"<r.t,. p :' ,.ioneel w.i(""taa.n .
E"'~l.' 'I !' ty." "iukc!.ier, Fort
bat,,11£1~6 o. 'd, lu'sn £1 r,-,~!Is

V_..l~.",·lr IlDOOhlY, l)<)St Londen. tS""iwon«tob
, p.'Qn"l..,,,c.·l to..-,s-esl.aAu.

!,wink 'iS{ illem 'lAteon, diat.riki Mol~o,
tin .. 1 b;lluacbtigd.
te Oost 1.oodeD en thlIM .

"""su}.,]. iapeculatear, p-
_1< ..... IMlI,;" lineal be~tigd.
Chri.toff~1 Ooatbaicen, O~k, afdee-

, . 1 ged wongen l8)r;weatntie pro"-
toeg8llt.a&D .

. O!POOB\fKGOMTVANG8HI'

VE~OOPINGEN
C W WGIH:. AFt!LAGKR.

. ['9("-AiJerolee", boEktn eD ocbapeo eD andere
"'''n ie ~aTe '.

I W \H)l)RR:t~S .Jil. a: 00 .. AJI'SLAGJ:R8
28 "J.-:.ItJm8bury, Oude PutoN, nu~,'

.... !!Il., en. (rt T~ber)
PACL D ,OLUV&R AJ'SLAGEB

2~ SO'-II"'U •• b, bu~ (J Gio.eberg)
I I.;....,-<itd16D t,.,.;cb. besil!beldapJeE, baurbuiMn,

,,_' il00-01er.n (I 60110".")
ALK:\A~~R INNK8. AFSLAGER.

Il [:o,..C-l·ltItO"l8t, MUITI)'Iburi, de pluta Ult·
'·,m.l, huurraad, jO.ende bave (wijJen wed Jl' J
K'"!!,,r eo ~derena'.

PJ P ~RAHl, AFSLAGER.
l: \o.-Tul~. en lDe~ pbouw •• luiDerf,

" "'. 00 Q .. de erveJt:~ H A JI'''IfI"D)
o Jo' M.AR~llI, D.D" AJ'8LAGIR.

17 So.-P.&[~ ~pene
3 D.<:-KI,pID~tatie, ICbapeD MI boi.keD (I

,', orllAnder). '
S lJ.:c-Pr.arI, b"·I.nrlc-i De P.... lM:be 8k>Qrij

HALL 11'-,VH:RKOOI'STolLUiN.
19So.-Kupetid, p&U"deo. ri)tuiPD, ens.

A R PK nL~ERS a: CO, AJ't!LAG1I:88.
~ De.- KiapmuNlItat>e • .._a en PU.rdeD (Philip

"Ol 11) •

VAll DiR SPOY,hUlXLIU,N a: 00, AJ'8LAO.a
S Dec-Welt<'vr(qeo:MtJmeoloory, d.bDill' "ltd.

:' ..UIII w.·lteTre1eotl en (o..e goederen
,I 1'<c>-RermoQat&I'. rle pluta GrootVerlanpn

A lIl!:l$)fA:S, AFSLAGER.
'" [~C -Cere&. ~ :erTen.. "'&U"Y&Il eeD met wOOD-

.: , I"')~n -ed ~ba 0 oio TOll)
GlOgOS P2v AS ZIJL, Al"SLA.GER.

(2 0., -Z&lld.~ Moátacu. "'yeDde bave (pbr.
n. Kr ..-') ;.
I' lJec-Barmo~ )(ontap. eie ~_ Har-

~ n., en KlelD H,viuoa.., deel van plaat. ODte-
",'"rl_c eo ~ I~ {_IJleD Petr Maria Kriel
-'"nradle) ,

1" A I' amaRIlJ:, AFSLAGBR.
1 ~)riakeiYoonud (~ 8tol'II)

0(

;,.

Druipen Maatschappij Van de Sandt
de Yfillers, Bepent.

GELD TOEZENDING.
mT publiek wordt. dringend
.D.- verzocht geen geld in bank-

of goud te zenden per post,
maar alleen per ~tw1ssel of
cheque betaalbaar aan: clen Secre-
taris.

O. P. SOBlJl,TZ,
Seo:reta.r18.

c ,
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E~88'
LQNDEN,

beste Landbouw GereedSChappen en .. "i~'HE'" , : I
I

, ; ~,

~lid~ ~~tn1iouten
~. • ,'}o" ,

dNB EIGEN ~~~--I

"

ri>ogdI 'Hout.' l '
,

KARRE Ii, BUGGIES, SPI-
nJ:R S, C ~ B RIO L "~TS e-n
PH1ETON& Van all" ,,,"rt "ll'rk
Jr~bonwd -l:n-~ n(·tjt~"'" aJ!.."f-'WIT;"C

Licht loopen(!é,el\ leer gQo.akkel.jk
om In te myle!).

-ll- "

IJe Bel'OcrQde " .. ROOM APsCHEIDER. De
dUlIrzaamste én vertrouw 'ste Afscbeider in den handel van zeer
"root \,pnllO~1l en Itlgt'n ~{'r Ia.gen prijs, 'I Voorname kenmelk
d""n'"" is ee6nmrJ iglleid i( const ruct is, de binnentrommel beetaat
slechts uit 2 doelen. nU{'pHald «ngeëvenaard voor gebruik in '
ZUid Afrika, ~n HPI l,8.8.j,reri~rljs dan anderen, ,

(j"k Jo:Ua:> OV(ER iiEIND KARNS. BOTER BE-
WERKERS, ..n Iille'Gel't~fl~ch"ppen mor de melkerijen,

''I
ii
'il: i!

POlIPd, PIJPEN, ep alle toe-
i ' ; :

j behoori~tn, B.A.XKlE$ '<>K~

! " BESPRO--I"'08-PEN, :. .au ..,.

en

:1

f

jj: ~

Z.g-~ag Egge, E.G.,S.~
I u 1'1; 4 dm, wijd, (},'wicht 21>B Ib", ~fR.kt dril

J{/'Oll<!i<ehe~i, fijn en pakt niet IicIIIl De beste Eglltl
indit Land' w; i

[)li NIEL' \\'1-: \ EUllt:HTEDt> TUft metalen ieleu, WMr gllOil zand of grond kan
~. " , ----- .... ~ -- - inkomen Hij wordt veel in Zilid-Afrika ge~rpikt om
FLV.-NG DU~H:M:AN 0" l)"k Drf e rulver1zers (Vergruiz"I's), dammente maken en ift net !JI,t rechte werlr1uig om

Twee voor \\ït'fJlo"""n '"~j~ijJt" :':8 duim, korurll"" Cultivators. Paarde Sohofftl18.... ¥,roro~Jd ge~akkelijk weg te krij~n, Allon die; bet ge_
ruet I1JIHi dr""j"nd~ kou t ea- Z""']·kopP"!l (i",ncbl ,': Aarqappel Ploegen. brplken, zIJn er mede tevreden, ' i
49~lbs, OngEtwijfeld de' Koning \lUI alle G""" 'Ï
Pk>egen die 'rij bij dllllt'lldeu in dit land verkocht (Jo~ Mielie Plante ni voor eeue en twee rijon,! : ,
hebben, ", ~ Paarde Scho1ftl18. ,

De FLY1N9 DUTCHMAN overtreft a lie n nderen Oogst MachineHe. ! I •

Ga.ng Ploe!('en fat uetleft d",!,elijk ploegen, lleIJJkmllktln . Stoom Dorachers. ' 'I I
van, den l\l"OnJ;-:,'terke voust.rucr re en Itcbte ,gang , Olie Motors en Stoom Machines ell tWle soorten van GereetCh&Ppcn ~ Machmerien

Ook: eeo eu, dr ie-voor Ploegen, vsn verselllllende, van het bt!~te maabel. 1
rnaker-s '- , . ' :

~\ rl'lla,g uwen Wiu~eliel' om ua Landbouw. Gereedschappen dië gij noodlg-hebt van ons bestellTn.
,

MAL;COMESS .& CO., DPST LOlDEN, GENERÁlE EN MACH NERIE iKOOPlIEDEN.
;OPq1-E~:J:OHT .1\1' 1870. 1. -~

, ;~

Bak Wiel Da~ Sohr.per

IIn:l8lr1Bl ~eur j b vt. Solide
Ihni~.lft rug •• ihaD.d4oek hanger;
--_- SPierel'op ppillen.

huisruql ftIl ~ eigen ~
wordén Terk:~t.

•...,
i

SJKJfrwegen
;..

.'

Tegeh Roest Bestande Haver, , 80LIN"OBR'S B' RQ.,.DB ,

: ~~' : '-- t, • ZWEmSCD STOVEN
DE oOliec:geteek,'ndeu bieden nu aan aanwcla,ig en aan te komen ! ') ;

l.n;tevoeJ:'"d Ha.veJ:'"zaad lva.n gelijke: kwaliteit -,- f V4,' ! i
en soort aL,,~je welke dit seizoen .11188' bestand t8'" Rotst beweaen te zijn. Ve l andering ali Pr~;zen.
Bestel vroegtijdig daar de voorraden beperkt Zijil en de markt __ ~
stijgende is." ,~

Langematkt Straat,
IImu. B®CK l JoOISTRATEI

AAPsT1AD.

~
".

, Alle Goederen

HEBBEN OOK IN VOORRAAD Ten gnoIg' Ian bijlqndere Schillingen met de !FabribnteD .'-

~Oz..QNIA.LE EN INOt:VOE:QDE
Tarwe, R,og~e , ! IAustralisch ~,',averzaad
Havor, Gal'ill " G'tlperst Voer

Mielies, Zemelen I Lucerne Hooi worden in p'rijzen,
.Nepaul Tanie . " Hor8etoothC Mielies. ! .., ,;

1N BEST HAVER' HOOI IN ~AL'EN. , I ~ Goedkoop.t.lln d. Stad.
D(1gelij~ verwacht pen ~cbeep.:llaJing versche kleine gele miellies, GJ:'"oote Voor"~. Alle Grodt~eD..

. die we aan 1nbieupn legen markt prijzen. Schrijf Q~ lPrij.IJj.t en.da~alo"u.

A J hBRAHA'M' SE- 1\ Z' O'NEN WOODHEAtD, PLANTl & Co.,· l!l ,~ " tiT GEORGE EN STRAND STRAAT. ' ,

~ CALEDON PLEiN. tEGEN ROE.ST BESTANDE.:,,[;HAVER .•B"Rtelli~W'n kunm-n ook g!!daan worden aJn de !rak-store, Sir
Lowry Road)m te IJ t'rmon, ook bij B. P. L.UNI;, C~lerlon. : Wij verkoppen' aanwezig en aan te ko~Jn,

. I NGEVOERD ZAADHaver Van gelijke kwaliteit en soorten als die,welke ~it seisoen '

I 'GEHEEL TEGEN ROEST BES~AND

verZaad. HavenZ : "

Mdeelingnad; Piqnetberg.
, "HON~!.NïiiLASTING!"

KEN~IS~1I'VING g~schiedt hier-
, .blJ daf ,HondenbelastIng voor
Jaar 19Q1, betaalbaar is aan dit
toor gedurende de maand
uari. ' ,

: Wij kunnen niet geslagen
F~N Rans voor ~oed Haver
.Il.t [ verkrijgen bij ue heeren

MELsON & FtORMAN,
"'~, ONDBR PA.iRL,
, ':H~twelk l$ltstleden j~r gezaaid is gewbrden door de heeren ;-

p; Lo~B.UBD, '&. RETIEF,

'~;, Z~OH EK8TEBN,. P. E~RIsn.L'NGHUY8,

:i , J4N BAUERKEISTER, WALTER CURJ.EWIS.
, .: ) .

, 'tVij'waarschuw:en de Boeren om toch, ni_et maar elk geimportee~d
H.v$' Zaad te i zaaien. Ons Haver Zaad 'IS beproefd. Elk een die
Hav. Zaaq hebben wil '!loet spoedig aansoek doen want het Gouverne-
m6nt~ neemt d3Q de Belasting af en dit maakt een groot onderscheid in
d~ Wijs. '

zonder Roest t

Tegml Roest Be'stanqe
<

tollen ~D deze afdeeling zijn j

8 pas, Zuurfontein, en Groote
rivier ~.-ug.

'NICO J. VLOK,
Secretaris,

Afdeelinga 'Raad kantoor.
Piketberg,

7 November, 1900.

.:; .
A.aotk Heeren ~el!l()n en Forman,
'i Ouq ..r Paarl. ', Uitkijk, Paarl,

14 November, 1900,
;~Ijibheer, .
: ": Oe, Ingevoerde haver die ik gekocht beb ,an u, iA niet in 't minst aangetast

door rpfat, "0 h;:!eft een iabnormaal zware oogst gegeven, toeiwijl koloniale ba ver op den zelfdeD
groqd ~d totaal l'~r"ield il,door 1'088t. I

Getrouw de U'II'e,

----:---- -----+- . .bewezen te zijn. :

t .. B138~ ';;oegtijdig d~ de voorraad beperkt l is en de
stIJgt. I , 1

, ,
markt G, J, RETIEF,

per JAm"" R,INCEVO, -,..
t!-.

RD~

,.

SAMUEL
"

, ~ , CERTIFICA.A T,
' - -; HierPiJ ",oJldt ncerti!lc6(lrd, dd de ingevoerde haver die wji gekocbt hebben van de beeren

I'~e b.... c;a"r~ ~,~, - ~ _Ne_m.n Fo~ ni"t ill bet !ninst is aaog~t..st door de roett, en een z'II'aarder oogst beeft gage. :.
~ ~ ~ ..... ~ ~ ven~, 'II'ii ooit lIToe~er fekregeD heb beD met eenig ander *d. I,:

BUB; STRAAT' lliPSTAD. ' ' . ~ .:, ~.JH~~~~tE~i~R, :'1'
!--~------"""r---------+--___ : t· 'Po E. REDELlNGHL.ryS, I i

::~?il~~~?~~~iiiGPeneraaIl CLH9RUIISST1ABOATNHAD~WE: T Bekgrfjke" Publieke_'~;;;:~~:ing iii
Ri,;" bij ""'JI'.,; enn _ i[I, :'. .• - IN ns - , I,

noo,iijdf« hebbeu Majoor R.· ALBRÊCHT. .. HOF,ZAAL _~~_TULBAGH, : ;i

deo Z~t~rdag,1 December, 190q, te 10 ure v.ID .I.re
l

! ilrllA.ll"hn",wrrtfe
r
k~~:tgem;!akfO:~

:: OM 11i' VOLGiNDE ZAKO TE BIHilDiLD :
; If De ~ns~h1ijkheid te bespreken a.fge~digden te zenden naar

het Vdlb ~~ dat gehpndeD za) worden qp den 6den December teWoroeilJter. . . ' ,
.if. De b(lsprelóng en opneming van nien"'e leden in den Afrikaander'Bond.? " ' ,;
ql. Bijtl6n~oDl.8t van het Districts Bedtuur van den Afrikander

~?np !oor regeling vaD.zaken. De laden 'Y'an~dit bestuur zullen stipte-
lil.k ;bij.eenkomen, om : 9 uur en de publiek~ vergadering zal beginnt'n
8tipteJt:m JO uur, :1

• ", dit toch d.uidelijk bekend. ;
lflemand die,,~et toch mogelijk 6C~ken .pmn verlieze de bijwoning

van dijZe verw'dehng. :
;~rk er op het is eene pnblieke vergadeting.
;) 0 I..L.

; I~ P llICI;lJ,~.;

1:
J

D't; ODdm.,(,·t~ek<'[l,k S,UILTEI. EFRO[K.IC:'-o', woonachtig
hOBCh Di,trici, :,jp,! t nu ;""1 om nanzoe k bij hem ..

Orders in te zPD~en VOor Zaad }ia\'~r, B~Rtafll tl''(ell Roest "
deze nilgenoodiiid OUI !(eze"de r.a:t 1 c::r/,3"id te l<:.Lan h"7.iAll:'
HOEX. BOVFfl P~arclo Vlei aan t!"n hard!'n, w .. .: russehen
West nabij It" :-i~r\\"'1( l ijn. Iloe noegttj,tig aan-osk le K
S~VEL Ef'R(tJ'l{E~ z{\odat i der f'en begt'erig lijnde, ztjn'
zal, daar d» MarS! stijgeude' is, : '

De ondergpbekendp b~,eft ook "PL Vr,o~raad van Ko ,
betreft. Voeder "fior Vee, altoos in Voorraad, Raver, GarB
Pollard, Kaf, 6n;., enz

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

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

H. J'. HORNE. -
LAlNOSBURI;, K.K.

SfJlrijDlerter eD Contractenr,

,-,
•?

KUILS RIVIER,

DIST.

I K,E, N "
, D~PORTRETTEN v~n Bovengenoemden zijn -verhijgbaar bij

ur G. P. SCHULTZ, 4~ .JJu&G STlLUT, i
&aC.a· &d. paa- _uk,
or , ' II.. pe. dOsIJn.

; (EXTRA P08T<tEL,~ 2d. PER DOZIJN OF M~PER.)

"ereler, een," beperkt a~, Boek'es
,met ,9 PhotographJen ,van het O~rlol.veld

éelte": q. pea- nuk. .-
0* 10.. pea- dosjJ.a.i

(EXTRA. PO~TGELD ld. PER BOEKJE. ;

Werks fabriek in de gebouwen
de heereQ

G~iT & HAT,!..

De Afri~ansche OndBrlinge oogdif
AssuQantie Maatsc,happij, 'Beperkt.

en

'UNN]lSGEVING
AN Schu~eester8 en VnenJen.
, Gelieve zoo goed te wezeD,

is te g~en bij wien zoodamge
mocht Mn komen; 8f'n rood
bruine :Merrie Ezel flI('! een
kolletje :voor den kop, gttopte
en ~Qen, omtrent ze,en
ond, riiet heel hoog or de

~'Ul:liU. verlolion op Ceres ~taljl', op
Ootober. KeDDI.;genng

1!.'fII'"lU''''''' ~ :W. L. Louw, door
aJle ~illijke kosten zu:len

dwo~.
, ..,: W. L. LOC\\",
Boven Dounis,

Calvinia.',

P. J. P. MARAIS.No:rninaa.l Kapitaal·
l:ngeteekend Kapitaal

,"AARLSCHE TAK.-KANTOOR

gezonden' rd Tul~, 19 Nov., 1900.wo en, anders ,':'

-'*l'"'""t':~}-..-, -'.-.;tS-, :-0, e-.-.. -1-~-':-O:.-~-,+:-e»-e»-a-'-_
'~ Binders, 8nijers en YJaaip.rs,
; :~ , -----~-+-DB ~rdeélaars van Landbouww~ktujgen op de Parijsche Tentoono
,~lling hebbeDiaan de Walter A. Woo(# Company,
; ';pe'Glt,AlfD PRIX en GOtmEN DliIJ.,JE toegekend.
~ maak~ hqn uitspraak op de: Parij8ch~ TentOO~lling van de

BflOGCl'!: WAA.JW... ,~
i ;~;VERTEGENWOORDIG.&B TB tuPST AD. '
' ", ': • I , "', I~-"-IIIliï!I...- __ ~___WH PO.....ER, ~ &ree st. i

,£1.00 000 I .... B, het besteUep moet het geld, 50:a78:' kunnen ,~e orders niet uitgevoerd worden.
~ <, '

STADHUIS. I J -.C SMITH & C
'. n"t ...ort Boedels· '; '. . 0.,
ve:;"k17~~0:: I Hont; Kool en TimJ!erhoat laguljnen; ..

~ : - KoiODiaaI~~n'Amerikunseia IlglaiD~t.
; 'STOOM ZAAGMOLENS- '

88, 1Braestraar en Riebaeks' Plein,
' \ K.~.lPI!ITA.D.· ..

\ .~

De ~Ia.ntschappij vpra'snrt'ert tegen Brand,
a.ll! Execu~urs~ AdmiDistratt'w8, Voogden, C
Insolvente Boedt'ls. Ondernffmt Agents werk in al
vangt en zet Geld uit op Eers~ V~bapd.
, Agenkn ~oor al de voornalmste K '
Assurantie Maatscllappij,'n waarond~r de Efluitable
Trust Co., Ltd. De Westelijke Wijn, Brandewijn
schappij, B~perkt, enz.

SEPTL\fUt:> DE :VILLIERS,
D. J. A. V.DI IJI:& SPUY, ~V"U'''''!!:''LI

en Levens
Assurance en,

Spiritus ',Maat-

. __..__~_-- - t-' -ot - ----.-- '
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TEL =:GRAMMEN

OVERZEE.eH.
Kimberley, ~.

-lUl bet noord", te
b.er morst aaLIlÓ'Dtlll'J "erdb4i1lCl~01I8n
onbeken(. pt'nopn nall~ Bordiog
ldeorllDgb.!dleo;e op den ,",lil .erd
IDeo segt dat de kon40kteor een Dan.,
lDing bad '

DE REPUBLIKEI"'NiNiN GRIKW ..U...ut;D
W~8T

De ezaar wo"" beter.

\ • - \ !teui .., ) - De ClaU II
~al< e bullefin me ldt dal lone

b0~J~ nacht b"d, dOQ[gebracbt

De loe.tand van Nn ezaar.
/

\ I tt, u ter ) - De conditje
I "".1Il«"J o<Oc o o de tempe
L IJt:"Itt-lt lUlldd~lVODd ree. tut

-KIlDberley, :111 N~ -(Reuter )-[)e ~
gieratrelD Olt bet noorden, die Zalerdap,.o¥
om 6 10 te ~mberldy IDO.. t aaokom •• , antt
..eerde efrat Z,)odagQ&mlddag leB ov ..r drieëb,
,unde bO 0PiCet;C)udeo door bet recente ''''P'''f/

De poetkar ~D"'cbllo WIOdllO~O eo Heebóf
.erd l>ond ..rdlljf duo, de repobTikelDeo Mngll
boudeo ZI] s!lllff -ldeu den inbond door lOur
helen den drnter zUIj weg venolgeo Kr .....
81~cbta eeu P"",",I{"" ,,(' de ksr, een uek~II.tlr
pleegster nn Knllberlej

Men z"gt dat er nm trent ~I)) repubu"ellleu iD
~e bnurt ....n '\VlndfoCfon SIIn, en er ~tol1d
reden om eoo 1l40val op Zaterdaguood IAO Jre.
zen De gepautl.rdu treioen pBc.roDllleerd4pl de
lun echter en Lr w..,.d geen polflng tot eep 'UJa
.al gedaau

Een peiltle tegen dr. Rutb.rfoord
Harrt ••

'\ IHe I~"r )-lId clJwtlé der
\1 I m II t tt b.,. ft t">eAlotPu eeu

[ ~ 11 Jl: vcr k re ...lug 't'lltl dr

Oe bedanking van lord Wot.e.ey.

De heer Chamberlain terug.
ORANJE.

\ LJ l~r) !Je zcered }ot!
r e n f1'l-~r f 1I1t._Il terug
.- t"·~t 114 lf

WJ,;F:R W\T UIT lHSERl"
MEER GBVEc'HTEN -\ lER TEGEN

VIJFTIG? ?

Kl'lIIJerldorp, 1:1 No. rlB...o~r) -"-Omstreeks
lOO Repobh""loen tricbtlea Zvildasmorpn
noel "ee buit le makeD bIJ K~~rp, mnr
de piketten g.. en w.. ....,buw~1 ,en weaeraal
Clemeota wad anel &roepen IJl die rlcbtlog
Zood,.. de artillene uu bet "u,*o !png JDa&kte
de ,,,and sicb UIt de voeteu men !Jereden ~
trouu] ..-tl"lI lJI.u ,all bet 'm>onleg piomer
reglmen~ kwam Zaterd.'( ID aanpkuq liIet om
sli eeks 5') R~pubh kell~"D, dood<!1ler 'eo,k ""Illte
een aodto!r, dreef de n'St UI'~~Il.~ lIlaakte [)
paard. n 1)0lt

In _ 'limf .wt~fOJl~, TI'aI1li1Ia&I
gedateerd U J{bTelllb.r, .. ordt gmegd; "lIe~
gaat hier 't~~g met de mowen d~ bur-
gers Eeo ~ aantal VNuwen zIJn ll&&l'
J()halllu, ..bu~ g.,j~ voor b.t PaanI !tut
8Qmllllgen kfllglitn Diet eens tijd kost of Wée-
ren mede t" Ql8men Ik 1<.... u blet an-(.;orpol: A G ~ Trl¥Uu.£ CoIl8ta-1 !lCbriJVen 'frr-uJke ding- ZIJn _tl dl'

buJa.ry ed of euteno at Piiltoria.,!Ii em vrouwen ~ J"'&DDAl8bnTg g~DI'd tr:was
her 7' rooper Ma.rtw. 'Maher 0 B V .;VIice- één pie" opelIi .. ar lOeD "ost )lon kriJl!II'n~ en

'"'" • I" 0 , daa.r gmg bet too als m 2 Kon 7 bescb9n
uu...IDg, I' ovamber :1, Troop<!r' T .. Old, Drt.!I- sUat Twee ViIO rd d~"--" "
eoU'~ !Scoute, ..tigbtly 'lrOUDdedl _ lAndley. u~ en ~
Novembtir 17, Printe F ,"'oow, C MR, ONDERmuSING BELOOFD
.hgbtJy "ounded near Lindl~L,Nowmber 17, I _
Pm ..te Il PBoy1 .., C .&, aomdent&lly .da .. <kA BdtletJ.r
killed near Hellbron, October 18, Private C MiJnbeer,_;:'I~ U" u~ve .,.811 den 1711..n
S Sear1e, elf R, llligbtly ilVoUA<led near November, ta.! iIt "Eeo Wenk," door .. L lil ,"
H,·iJbron, October 198 Engut. Dri ..er J 8an de hAneL<gevende d ..t w~J moeders en
jo'Jsher, Imperial l1ilitary R.Uhn.:ra, died <Jf dochters oo't!' een maa.nd<;ilijbcb fonds mor
dysentery at JoluUlnesbnrg, November 12, OllU ..noe vll't'ha.onen zusters' moeten opneh
Pnvate A rhomaa, lfarshaU'. llone, died of ten Van ~ wil ik het C!ndel'Steunen, en
..ntenc at Krugersdorp, No.,. 16, Ci'rilian E ik denk lIThiif, 1I'1er harten br;andende "'IJIl
H McMaster, Telegrapb P~ct', died of voor die anne ong~en, lIDlLen bet bnnne
wounds at (hnshana, Novemb,lr 9, Pnftte er toe hlJélragen Zal de b,er Scholtz 00"
A G Thompson, Cape Valunteer Medical blet kollekte liJllten opstellelJ, en Z<>ggeaan
StaB' Corp., ,everely wounded, nelLl' L.Uefon- den proo.ikant van elk dorp lItllreD om dan
I"'n, Nov II onder de moeders en dllCbten 1"tgegevcu te
Pnva.te A B Tbom .•" Cap$ Pobce, report- wOI'den DIll W%ollekteerenP Wij zull,," ,oor

,"1 killed Octobur 23 ...... _.r ..ly wounded dIt! h}sten bIitalen HOp<.>n.-loJat WIJ \'Ton-
.llld taken prlMJuer, illd hW! "uW b. en rf' Wen bt} deze belangrijke z.4ak wet biJ de
lease<) , Hearer W M.-ger, Imperia.! mannoo tea ~ter zullen 'H'~en om voor oou
Booror (<J1'p8, died of dysentery, at Btar¥J.r- laudgenoot41n let. te d(N!n,
ton, ~ovember 19, B_ G.: W Hac.kahaw, Verblijf ik, ..nz,
Imperial Bearer Corps, died qf dysentery, at
Middelburg, !'<ov 4, Corporal J Gunn .. Dn&-
coli'. Scouts, dangerously "OUllll~ ..t' Liod ..
loy, Nov ij ,

Pmate E Chapman, Cap<! MounUld Ri1l.. ,
died of entenc, at KlDlberley, Nov 20, Capt
H K Crazier, Cape Police, died of W-,
at n..,uelskuil, :>[ov 21

Pnvute G Kaapmant, Rail"ar Pioaeer RE>-
polent, dlUlgeroW!ly "ounded, lr-t Gfof1lWlton.
~ovl'm!.er 17, Trooper lf W BlmpeoD 2nd
Brabant'. Horse, dangeroualy wonnded, at
!\aa.uwpoort, Novlmlber 21

\fa.er u 1.1 N;ov - (Reuter ) - Ud wordt
verha ..Id dat J", h.,. r J C Keyter, 1i4 YOOT
Flck.burg lo deu noegttrcn volksraad, 11I"eemaal
voor het repQbh.~ILIICb gerechtlobof hedl te
rechtgestaau ou iat !'Ilo he &oOwe l ala dal VlUl

broeders III bdIolag xurlen .. orden IfQDO-
men

De beer W G )1~llrtde "erd ..erleden "e"k
naar Hammuuja gtQ(lmen pn t<><"lt'.. la~a DIl
ttml!{t' da en )Dl, naat huis Iprugteguu

~fen zegt dat, .le ,beer ROIIIIeen ge rlBlJeol>
I. bl) d.. repubhkeinen te Send,al ,

Altll beef, 111 elo ~t.al huisen der B(I~I~c!Je
II WOllers v an Ftp""bGrg iDl("bruk D, eJl In j)Orl\-

Ol!(t 1I~\alltn allg ar""tlen door de republike i
nen .. egg. nomen

-;.4-
(,ENER \AL S&'l TL!': S KULONNE

~
U\uuJel'l' l"r,.!5 No~,-(R"uter )-De kolonoe

"0 geil lad Sehl~ Ihe gedurende de {.. t.té
we- k 0l' de lu'd -..,t<tlu"e greb' van de Ur.nJ ....
1l'"1f..r Kol'>ni'''' bf!ll~ ~t"W"e~t 1"'. hr-ef m~t R~

~ucce! dt." revubliJ't'Ifit'U '~I hiDe,. rd om de6
_(MorwegiII" tt> rerolelen Do !'el cJ"'''1 jd ....
tEf1~ br 'KnJe on~r kolonel Par",>n. 9t!~kende
lo S trkle rn pJtruu~lt:"t'rd~ d)~ r b t ",. htelt
d,.lnkt ~:r he"ncbi" ~tbr"k aan ...aL~r, dal
.r-tl! m lOllen en dlerén lt:lsterdc, cu vootaJ de:
"rfdnt r1~ lw Dleer dan vl,fllg JH III b-ajI ~b

ma eh, ~rd I,. I Tsol Oe ~luD' er r:w..h Jl

wlldl de k.vluu'j. verlateu eli lusl l<rV~,,1Jeli
h'lfl plaat. 7.!l1 door dOl Lanca.blr" fUtllh,ra
wOIIelI ""ielJvmllD Vc I.l\ el ,oerend" ( mea,!
lt", ft lt ~luu.1 MI locgr'proK. n • Jl m,ahe huo
eell komplHneut over dOl0Pi' rutmde "N.e "ur
op zll buune oULbertQgen badde" g~l~deo, In
dell loop van d.,e "OtK Z!J1l 12 geV4Qgllber ,
rueer dan .!<~) p.ardell eu groot ve. , dU IO,OIl\!
80hapel gtl um'"
!l1~" leg j I bel kommando 'IU II I ttóó "'

di(! Luutt ll, CJI al'~ r.an,t'n I. J \drh u~d '"'lU

.Ia 'K' te zulleu rjl.ken met Jen b"ld vao ~tliu
fUlltCIIl De pl •• beu b~boor"ode &&u8t1boltz,
die de MvoorweglJJu IlBbU B .. lm JUt vernleHc.
"Jn verbrand :

~KAAPKOLONIE.
EEN HAGELBUI TE MAFEKING. --.....~

h VIT .W~RK[ LIJK ~K,\SDISAYIER.."l'-KllOb,rle\ 14 \"". -t)LeutH )-0" oorres
P)(I le nt }"!l j., 1, ri,,,. meldt dat le :lIal(CC'
I Illl, ru dee len 'an de Ill""" der ::-ikanti" aV1!cr.
d I er b L!l ee n Ja>t.r ""elotJt n In den jla~ werdeu
.;~.I()(jd 111\,! h )\:t:ll den ~ronrlllltJ.I'ekeu lJt'
C()fr\.:tip)'~ i~LI vr..ia6't uf llltjts kan gedaau "'Pr
den urn tleZ, mannen btbrorlUk te begraven -

~
DI': 'oiL! ( ti 1ELI~(jEN I:'ó "\T \L---P 'l,rru IlLI, rr, 24 ~o. - (Reul<r )-1>"

(JruS o~ld r dl vludH~4J[Jgell flaf &.arllt IdilIR'
dat "r ~~[trt'n e ...n ~ lJ~rJng van h~t UH
la!.d r ~ Ifn re ",,,ru ~ehollrlen en all" Iedeu "'u
Je VIUcllt..l!II~. n d, lJUlatle op ijén na .t..m4en
er llJ t(,)~ tia het uHl,u.t1t:- t;QWl (>_ T.lJO DU!t
tu I ~t t~t.l.l) J r H ~1)raRt II~ t erJ~ i ut Ira:ke
vel ~;(Jt=rt.p,( ~ aarup c~Jl v~r~l~ van bet i:,,_tt
lander Q<JUlll" l/tl w( "i"r. 'L31ll(t'b.. I"n 0"

rz; .ak v J.!j dT'! -i. ) \tl~ Jlu aJlI(r Jl .. , IIlaar

I II t k.1A;U. j lard ~ )" III i" L!'f>lu<:ht W Ot Il In
Ld (p ,r.tlJUud '11 IJd lclll~ke.,reu d , vluch~
1t"!I"U our den !Lawl

NATAL. OOLONIAL OORJ!8

Will de premier van NaUlI "ert.lt.

\['~Pf'~ Hl" D> ft \"IH ""L! r
';P')I)RWLi.~ I~ ~ I.TALDE OORLOG IN CHINA. I' d, nll) trllzburl Jt ~ov -( IL. lldr ) -t;r

ullklraan em.t'l(c klacbten 1)[.I(lerde koopl,edbn
w...~er. !:tel bu,u"'!ie"Ol1e opu"tboad IU de
all, 6f1D!{ vau ~I)" Ir" Uit cl" baven en m;lll
'" l>c.-reéBd V) 'r zW'tre verhelen IIot IchUtt
,at d .~buil \ ID h, lop 'lIthoud ,cheel '0 al
bil de mtl, "'''' ',~t (Jp aet I) l(<',nbltk I.
tJwtrent ~) pt rt: ut \.in htJt rulJtj Hf Illi.lonaal
b ....Chl"blar \JUr Pll\._i:::t.! 'trlloor,cnh"bbrude
mdll~)r~n Q\,,_r 7) pt r<:rlot de t' >d~ c .nl ~
~let d'e ;!J pere rt mod al het pflvat~ vervutr
g' ~fl word 0 ulet .lJdtln \" r Mar (lllU'1'
maar >Juk VnOf d ....~rt h~o • .ao 0 t l..Houeuluod \1t,,~1 XOoJra,

morgen maakte WD oePJ
"'I.ehqnlDg vllf JOUle ,ulden van Roux
vlile bU SlOlzkrllllt, k ,rt VflOr een VIlG eeD
&aJ lal kOQVOOleo m~t tWintIg gevao,enen
Roux"lle 'trhet cp weg mar Ah"al~ JOOlt
bl{lkb.lIr doel or! hel k .U<O'" le nemen ~n d.
!!~v..ugelleu k b.,vru I~u G.lukklg zageq onze
verk ..noers deu vlJáLd, en .u wllarllCbuwd<lo bet
kon voo, dat lOtjU veIlig weder RouxvIlle be
re'""" Lat.ar kw. ""n .. Iemt palroa.tle van
Ah wal IU 1Ul1lra~aiiII lDet den vlJ&nd, en bpt
purd v..n een 114 det Kaa .che polll UI werd
gewond en hll Z lf gevang." g' Oow.n, maar
nit t voor Uil tiel! thuk verd~dlgd ~n een ft'pu
blIktIll ge .. ond bad Ilt Vijand b~handllde bem
vnendell)k en Dii IJ • cl1l8 'IJL ge .. _ en
balJduher af voor bern 'UIM Altw ..1 terug te
laten gaan

Later "togen kaplt, 'n, I'ayner en 1r.liu Uit
wet eeu troep var du KIUII""be pohtl~, maar
dd r"pubhk"lJlen 1);ar"b te!Jlll~etrokken en pn."
mauschappeu lIamRn daarop he.. t vau BUsto
kraal zoowel ..I. v~1l Slulzkrul w .....rduot de
we~ vel 19 .. 1'0 b..! konVOOI be'ltn ..vood n..ar
Ahw ..l kon 'o,rkOlueo

J( ,I \'lJ \" UBZII,

1 lteu , r ) -, Jffie,,,, I" Ii".
,,~ iJ} r Jl k ) ':Io;,Vt;lf L b

\(Io<) .. t..: ...." t ")r t cl m ur
, tr q' Jl dcl fJ .... t..,IG""

PI\ h. IV}.., lit, III
•

- B.~ lt"r )-L>~ '~~t:"tr)r'-{
...... Il I f fL .lau LIt- anJLre

I 'i. rt i,!t nC} t aan lt! band
"U ...t' \ i rua .. r jeU vrulrt:iut
I er",OtdL ~~ll ali Jd bJ8li

Je' .lJuet::sche re~~t.:

FFRW "'C!lltliof. It np WH, "A \I~
K\\!)"r_\U

(arnar .....u 1.1> "J' - (R"u ter)
t-\ehroler L W V 'uu PI re,k. Id hierdoor
~ck Jlue" 'lP we~ na lf het Kaapscbe scb'erellaQd
.. aar bl Iq terUle(J 'an "il Il b ,r~tocbt zal woot(ID
woneU 1111 zet. r I4v,d ult llI~tt.gen.t""n<le
d~ herlebt~n dat de I".ltllekl' geungenen slecbt
behandel<l wordeD Il p eek'e In le N"d Get
t<erk als th': uemende Niet led.,r~en dIe tot

~

zellt Heere I1e~f'll' lal 10 bet konlnkroJk
d hem .. I..o ulguu •

.,I' ----
,) (,E\"Ui\\L DE L\ R~\

Vrllbufl, 21 ~OV -(lteuter )-Eeu verkenner
d,e eerlli(U maao leu "ded. 0 gev ln>;en weld III
t, vo t hl' r lao'lek 'mea van \Ia,alw,I,tfli
waar ne 14 IL") .!.' lr. d ",ordt I 'ou mau blle"b
re h f,u Il I W:-I lIJk fra ~ a..~.t1 liJ li \e~
'eb~ll~u kl In" la>(e.. Oe h ltey wd 11"'"
mllo.chappe' ,"r,f1emeO dl., den eeu van ge
lJ 'u W 'cl I ,h 'ben Ilf!i' I~,d maar tor dt ~ we~
IDv' al dH .n<lHr.· Komml\ndant. geweld be

ligen om oo"dlt.;e bver61l tot aanrilulttoll tIJ
ri w mgeu

1 \VIlIJtr"t'~ mej it Jat een
le b k""," le \I,kalt

A.~ 0 \ lit l~ mlio 'fall dtu
1 lil ZeB ka.nunnen Vt;f

OFFICERS

8

Een daptJtáije "aD &>meMl' l 0".1 ~ ODllQgI
n.. r Pori Elillli}letb gegun om ee, bdzo, k t.. breo
!len aao de krirgJ(!entlgene vrou w ..o Z(l beb
be" een aaotafgoederen meellepOflien voor deze
oogell1"klg41 htden, aaU ,. oe lIe".' ultgedetl:l
" ..rd~n De deputa' I" beownfl lilt de heereo
DeW.t) Vosloo'I! ~r"'li!u.

KLEEREN AAN LH~ VROUWEN ES
KINDEREN.

IMPERIAL YEOMASl'tY

Company,
No ....mber

Zo< a II lIIen ",eet, "erd DonderdalI JI door
eeDlge dam .. van bet damt;s CQmlltl VO<lrde
zieke "roglge'tllngenE>n ~ door eenige leden
YAnde C 8 nreenlglng ~tt,"g g"<honden In de
Wiclltr.aal ~ ont. aogst nn 1I18~•• e "0 half-
.lllt ldearen (1I!l&0.,ud~) b....tel1ld voor de .....ou
.en en meilj~~ dIe tb ..n; I)l"g.,slolen zl)n te Port
F,hlabetb De d.md. b.eb':>en (le vold"lBnlog
S"bad zoo.ool te outv~nl!bn dat er d~ vort!!e
week reeds _ l,,<ten • I ... erzonrl!m

Maar er la blog meer noodlg, eu bel .....
neu er steeds lDeer D1~U"A .Iftchtotferl
komen Dooderdag a. 1"'1el dan ooK
""ollelegenbeid rlln wn up det~1 fde pluts, 10
de WIchtdal, lOur dltma.al rIlede vanaf ;balf
drie 0 m kleereD ed w bren~eo,

Sergeaut E Tareen, 11tb
diw of dy ... nwry, ..t Heilbron,
19
Trooper G Cbambcrlaia, 86th

d .....i of entenc, at H~th,
19
Pnute J Cross, 16tb Company, died ot

pntent', ,t Kroonstad, "'ov !lI, Pnvate 0
Jo rUl,h, 77th Company, WII.8 I"Ued m &ction
nn 13th Oot, and oot DWIIImg a... pr<WIou.ly
reported

At Georgma, on November 2t, all belong-
l~ to the 7tb C'.ompa.ny j;<JfP01'8l Gee, ktll-
NI, Private F G Pegg, '\iJled ; Priv ..te R
H :'IfcC'onojlCk, dangeronsly wOllnded, Pri ..
R Hamson, severely wonodfl<l. Wounded
"t H"rTl.mltb, on November 20 SeJ'l!:PlUlt ~
W Scott, 34th ('.ompany , "".,...r.ely, Printe
P R f Ho"",,, 22nd ('ompan], ..... erely,
(aptanl Lord T Denman, 35~ Company,
'hgbtly

(apl.&U1 L H Hawk"", 2nd Walah Re-
gunpnt, died suddeoly, BllJ'bcrtoB, Novem-
ber 13

Major A R Au.ten, 2nd ShropshIre 1Ag1l~
Infantry, shghtly wounded, near L&lieIont"m,
:-':ol"eoober 6
Ltent Wtlham Fra.nklm, Army Vetennary

n..pt , JlCCldent&lIy "" ..erely Injured a.t KomRh
Poort, on Oct 26---

IH ~\[I,,j{\l~ KW":-.fn:

WI.l PI (.ll ~ ~."" row" \\ IJlL'I
LH "KI'N

!lh.cru 23 'i J -( Iteuter ) - \I n .egt dat
I"'ttlnallt lhxt.on met V'er m.u b"., I (jad !>"
krt gen om van rbaba Ncbu nur La lybraoo te
"aan, om ee' aaoUI der poht,,) lo te bahtR d,,,
0(>' "eg daarbeeD "..iIr n III .Iugden bier Hiel
ID d.lar tIJ den 'PI l!;ije'den web tn..loell~n, eD
recltt op de po_,t,o der repubhkelDeo afhep~o
De Inltenanl 'u dll~ liluer wanschappeD werden
ged()od eD de vle;rde man werd do)r dE!reapu
bltkelDen uaar 111,.10. Nchu terugt eLOoden ow
een ambularl(" te b.l~u

Um!r, nl vJJfltg \frlk:aauder vrou "en en 111n
d,,,,,n 10 rbab~ ~ebu, dre .. cb gereed baaden
gemaakt um d" repuu Ikem n te out. ,nl{en en
broo<l ~nz hadden gebakken zIJn Daar Bloem
fottlelD 10 overd{kt41 mulI .. agens gezonder; ZIJ
'erheteo Tbaoi ~obu J<lDgonde eo opgeruimd

De repubhkellJcn vI.I~n op den m()rger.i ,..n
deu ~I.ten Oe We~8jl)t(l vau twee kanteu ~n,
docb werdeo terugg1l8'ageo

(,!SIeren werd hier balderen van kaU(loneD
veroomen

KAAP8TAD

A.MDEELEII •• RIlT.

\ruuon
lllw',,,,, Dtlcl'"
Ramlet tloolOhdAl.<,l
IIo~cnll.n
lieu UI
ap- Town t~. tiubllJ I&D

Electrl(' LI"htln~ 00
elope Electnc Tr.lm C'l
Clyd8tilo.letl
('..oaao'td"\ted ".-.Jr" Ho .... fli
co rr DOllyl.
Cbimes W.. t
Driekop, .. Diamood.
X.tate Mio « l'tn (Jo
lI:... t Rand Propnetory'Ad t MilJ Coal
rr nc~ R.lda
Hex 11.1"'" •
i'lomc ""si E.tatco
Herm"n. Patent IlLulJlnK

('ompany
Knight Central.
I,...ncastcr
Ib>n .. poorta ...
r,,~~c atef \Vl.!llt
'-'tt lJt&m"ud.
leIay eo....Udated
'd'ddd,lul
Natal N.. 'gahon Ooll'ety
Natal MaTlne Cl)lhenet
Ne.. Blae 8ky
N"w Fl,.rlda
Phoetllx
Rand ColUerieo
Randfoot..1D E.tale
~epoort Heidelberg
Sheba
-'mm"," Jack Eut
Tu lor G!JI (.lo
1'r~" ...... 1 (Joal Tm.l
l'rona.rW OuD Lot E:xpl.
Violet ...
Vogelalrtliafon tein
~oJei ()Qnool u.,..,.
vi eat Roodepoort Deep
W,twah .. rand Deep

WON DER T) I. r no.PLEY POPU Intl.h 'ioath Africa G, 6 0
LAIR [:'\' GEBROEDERS CHUoPPISI,

........._____ 'l ..i~laa,.,
Pteterm '"tlburg JH So. -(Reuter) -t;eo ( u. ,,,in i L'b..... tJ,.,lI !I& 0 >MJ' ott ui
lrr,,"pondent UIt S!~f)derton schrnft aao d. I li. ren Let ~ boudt .ic I alet yerant .""d~lIl.
Tun« op d n :lOsten -De dlvl.,e oan Wyoo", v»Olm.... hl .... 10D'eD in ,I.... , h,.t -liJ<!.!
d,e het "001'001 vao generaal Hooter Daar
Vrede 'ergelOlde .. j{ .. teren our 8t.nd"rton
teruggekumen en h.d lanlf" den gebeelpn weg
bJJna ge.ecbten met de repabh"eILeo, dIe nIt 't
bereiK der pompoms "leYeD E'l...n mao nG de
beredene mbn tene .. erd ~t>dood en ... u an :JllJ'e

vangen ~nomeo De dl'~le bracbt eeo
troep vee (:l,r)QOSituk.) .n omtr"nt lOO
n .. men ook hoopeu ~varken •• !!Chap. n

kalk "'neo LUIt.lOant "olo~el Copley yoerde
Db R 8PFIlLI Kf INE" BIJ !CURL MAN t be.el De m If !lC!b.~peu :Leacboll"eo bem
Klml ...rl, \ l4 'liov - (ft"uler) - Eemge, als een urtmuLteDd aflicler, die ..oor ben 'food

da,en ~"I"d,(l "c rde I JU Kurulllan e 'n ,~nt&1 ,sorgt HUI&eo ",ordeu nog stePds vermeld, en
kl-urillll("U d,e &all bet plóe.:eo waren door II' Wynn. d,v,"le blel.-l =b met dIl ,Joel oole(l1g,
republak,'tncr> a.nlievallen Eelllge o",'n en maar om ""ne of andere reden .. erd he~ hOls
....'n wa"en vol graan ""rden ..eroven! eo vut :"8.11Du Preoez, 8Cboon~ van "r,leo generaal
,oboorltng ..o gewood \Joubert, gespaard

PL31dent 'Kru~er lil Frank-
rlJk

QUf>cn<tl)"''' Jl, " V-{Reuter )-oe
tle VUl BrIl (Il

(.I-RI( flfE" I Ir DL'RB\:>[
Durban .ffi :\'0. - (R'uIH ) - Er loopt een

ge-lllbl lats" c\lfred MlitN 'onr '(oed
w>ulnJ,{ lal I.!alfl uemen IQ Juhanue~burg tc~tj[]

hel e,ode 'aD "I Hem Jer etl da, .lf W lIely
lIutch,,_oll be n III vena.ogeu ..I. gouvernevr
Jer K:l3l'koFunlo

Marl<t ."akker
MI rS AANfJEEt.ENWEER E}," ~OOI VERH \AL

.\;Lr ,VAL
un

....----
HOEn EL I:! 1:.11 VA~ WA\!L'

Ah .... 1 ....o.. rd ~~ '<nv -(',uter )-Ue:Ju
r"nde de ~onlle ,..,n j, 0 ",., tll;kb"n \I1"al
eo Roax~l., 0(' Io!"tertn, .0uJ let. plaate~ dat
Dlet anden dan e"n lJagbartlge mIsdaad kan
genoemd worJe t'

Lotlenant '\~U31"V r
Or~nJenVler K ,I, 'pie r ,htle le '" qlfhqeld
reed In een liar oaar Ahwal toen Uil tegenge
bonden "erd door i..ee repubhkem n, en boo
wel IUlteoant Neameytr ongewapend ..... , ",erd
hU gevangen IlAnl)men eu g.,boeld, "ll1lrop bIJ
verraderliJk ID den rug "eM g8llCb'lteD met een
revolver en later ook door bet uouf j De
moordenaan nam ..n toeo de kfLmuten Vlln b..'
Ink, .ocbten naar geld, en sleepten t 'en bet luk
naar !len sloot, w¥lr bet laler dl"n dag "'em
odtdekt door kapllAlln Hal .... an d.. l(aaP4Cbe
polllle en nul' AIi .. ,1 g<lbracbt

De begrafenis vOlld dezen avood plaat. Er
bool'llcht hIer gro)le ven ,t ...&ardlg'o.( "ver 4alk
een laagb.rugen n:lladaad Gelalc,trrg·-waren
twee kle'Hltogell o~':I("tul~PD 9&n den mo", I
en mou hoopt dat mut hi"bulp van bun getUIge
DIS de woordenaars IGllleJl worden gevangeo.

LutLeD80t Xeumerólr waB een der plOOIe,!, 10
Rbod""la, en had eeD belangruk aandeel lO den
veldtocbt 10 Matabel.laod

[I':en Reut"r telegram door ons Olt ('radock
ontvanllen vertelt hetaelfde-verbaal, m ... r 'qtlgt
er loU dat Neumeyet een Vrll8taatsch rger
wa., m....r kort vóór het QI~breken .. en ~
lOl( he~ land v 'rhet en .,cb bIJ d htle J
eloot -Eu f) L 1 ti

-r---
TRANSVAAL.

+--
WEI-:R EE~ M9:0f" ROUFTOCHT I

CI:.DERBERGEN
\ '\ \1 II I I \ \1 )

UT r D~, TR \ ~S V \ AL
Heo brae( ~udateMd lIJ :<iovember IIQO
fraf\8va.1 ontvangen, ontleenen WIJbet

"'ol .. p.od ... -
!k ", t !w,"kelilk rHct jfat Ik" moet IchrJl

.en oIDtren! den oorlo. lj moet tocb nt.o,t
gel )OV"n ",,~t U bj ,rt Dd boeren vocbten ou
t~rot k .. &al (" loof mIJ dd t.ngfllf!{)ben krlll{tO
hel nu hor' Z I "btcD nU .. aarl J~ meer mdlne \ r) lWt!l ('n kit Jer eu p d~ plaati4eo, dan
J1id Je k rJlman lo < ()p liet • ..id }har een
d,"~ IS ."ker er '" eeu dte recbtyaardlg lS,

aawoll). le lIeer •
li t I. ,. ,I "il< om III den oorlog te we-

Len De k Jg" S tltutAn Otll Je ooren been, en
het ,. IJ I la onl!elootll)k te lien waar "I) slaags
riKt Il,tl ~lOl"':t n er van onl~n illlnt !H..euve
Jen telSéDov~r ht>u die aan d~o &oder~n kaut
v.ll~u I u•• cben Kru~",dorp en Potcbef
.tmom wa. QeD pa ..r d'lIen gel xlen een I!evecbt
te ~ r l"rlelC!!ta 1 Daar "'Il' on. verltes J

cl .. I h,,·w >od en 12 qevaogen genomen
al derl andl rdO kij,ot was umtrent
eJl >"') I(e...und •

I n. JrTt!

EtS EN A~rn.R
\V) I" i~~lo; t Wel'A'elr! va, I hl ...r oallr

.111~trall~(ht: hiv,-/}" vt!nlvkk\:l Wt:t l.ICk eo
g WvU le v( llt111er<.l.

L Il '/ II h ~, dat oe I trelo wet
p~ .. den <erlecleo Week nab'l :-!prlng

f",,,,, '''''pJUr). IQ d4C d, repubhkeluen
llCh mle .. t~r rn.'lu.kteu \an de paarden mur
0.: n ,,"rd.,r k .. aad aan den tr"tn deden

fen (orrdpnnd'Jlt utt Kllllb~rley !\C'lr.rl
~ }tIer -lat lm 17 len dl,~er, !la.u de Cflpe Utj,/y
rc{" I/I, -Oe zaKen zin h,er ze~r sttl en
v r\~lt r j op th' l»)~tl'T hllk: Ut r~publ kelf1en
, I' e<'ht r $l>f IJl de buurl; en org ",akker om
k, 'OOIU' ,,,'!ep,kkea en tJeDli{ Ilnd..r .... aad
to ....1 H:.:U \ jl~cu!i bt:l'let; 1 mt!1l t'erneemt W~

hct <erlt~. ~an bet ~(JIlV<)OI te Warrenton
c"nH.~fl !)\..!'cr.x; ~eltJj!ju oen dr;:r schaldah~~te
[IIll(eU In .IQ" uor!." H"t worJt gelegd dat
le r I' JIJbk. IJl li th" deu aan val maakten ntet
rueer .1. IIl tO la lelden en 1,,, h "regen. I het
kUUV~'OI 111 h,wJen

De Malmesbury elektie.
OF. H1'!EIl MALAN OP ELEKTIE BEll

GEESTDRIF~NTV A...."i(\ST

Rle!.Lek Weat, 26 No· - (Spec1UI.) - De
veriade~eD te Biebeekkuteel ea lltebeek
W .. , .erdeo \ro:t

a
I:U""'''oood en h,pea goed

af De beer niprak dl) ..e~aderlDUu toe
en .erd met geestdrif, oatnagen. Op'lleide
.. erd ~o mOlle Yan ..oL nrtroowen ell onder
a~uaUII algemeen aangeoomen.. De beer Smltb,
L.W V., ... ook tegeuwoordig en droea "'n
!DOU. na ,.ertroa.ea "'I.

KAAPK'!LONIE.

.. \lt 311eoll \"an
I.; \0\ 'lf~n t4mA

Company,
N<rromber

BOE G[)EDERF~ l'E iERZENDEN

26 NOYe!pb61 1(100

Ter benl1h<>rlDl( pu bhq," ren wo Dogmaals de
..olgeDd~ IDhChtIU~. 0 door d. [) J PIenaar,
A zoon 'an Ulteuh 'Il'l' b.,kend "amaakt tur
IOforma.!ie ... tt beo die zlCb h~t ltilt onzer naar
Port Eh&abe~t; verbanoe zll8ters eo barer "lode ..
ren .. ntrekk~ -

1 Er "Ud teed. meer dan 3QO en b"t getal
"ord t .teeda grooter

2 Dur ~U ..,nder noraf l1'~waar""huwd te
IJln of keODllseVini ontnngeo te beboeo nn
hUI. werden Wf.i'll'llvoord hebbelI 'U gebrek &80
Ideederen

.1 "[eu ,~ niet ~~,..( 00 aan het ..oedsel <lat er
ve"cI,aft .. ord! ZU"t... ·ull, n dus wel <ioen
door on. gedroogde beschUIt, bil toog, eGZ, te
! 1l1dl n r

4 Ter oort,ake van bet groot &aotal klodereo
"0 rd t de beboefte JUln ~~....,be melk zeer go
.,(lo Id De heêr Fa:< Sr th heeft aangebod~n
.oor ,oeder en .talllng le wrgen, In.lleo wu
ee"I~~ melkkoillen "el'tlCh.«~o

5 Te UItenhage eo ook te Port Eh •• betb III

er &tJncomlte .ao luater8 ..an~teld OlD bUdra
gen ID kleedtreG, eet "aren ..!!l_gold tf! ontvangen,
eo er voor te torgen dat de.elre op de beste
"JIll! .. orde~ besteed '

Ut:JetUrell geb6v6 UIen te adr_ren -
BOft WomcD EXIle.

e'o Mr. Jobo Fox Smltb,
~1arket BOlldlDgS

Port Eh&abetb.
G<!J,( Lende IDIIOaan bet &dres tan -

Menouw F, W P.obl,
H05 ,Jl taal Htll

Port Ehz.abe tb

l{ooJ>er'
o ~ 0

12 r
1 Il 3

V.rltooJ"'ra
o 3 3
o '2 6
1 Il »
o ~ 6
1 > 6o
U I~ 0

1 16 0

2 0 ~
o 1 6
ti 8 0
(.r 3 3
o 8 0
7 2 6
o 11 6
I 19 6
o 6 ')

19 0
I 0 Of

o 3 0

o 10 0

Menoo" D J 'Ple',aar,
Ultenbage

P", -Meu iI$." 11118bll tud. ketu .. I~dl"n
men van voulpelnun 11 om "001"11 te £eodlOl1-
DJ Po I I I

~ lJ 0

o 8 lj SPECIAAL HOf rooI HOOIJEllUI.
o 1 6
~ 13 3
2 13 0
o 16 6
I 17 ~
1 11 U
( { 0
o 1
I 15 U
1 10 IS

:I 11 6
U 16 9
1 19 f\

I II ~
• 6 0

DIl bof bui "ateren zlttlOg In de I_kamer
un het booJserecbtabvf, Toor de overweglog
vaa ..pphcattes _oor borgtoobt

A.d"o"aat Gardtoer d"ed namella Evert Nrco
I.... BadenbQf8t, Vat; CJ ",bet ~, 'illllzoek um
1000latingond~r borgtocbt De zaak Wdrd nit
gesteld ..oor ,erd er onJllor<oek

Twee applicatlet werden onder de ge"ooe
voorwaarden toego,taan, die vao ~r. Wolfaardt
Saunderson, vad UplDl{to, en Jobauoell Mar
thlDtH DIPlMlll&ar van Vrybnrg

Daarna vetd::! le net hof

'BRIEVE •• UL

17 u

o • 6
cl i6 9
3 0 0
o • S
I 1 0
3 10 9
I U 6

1 " 0
~ 19 0

o lO ~
o 6 0
1 5 ~
o 18 0

o 17 3
o 16 0
o (> 0
o 16 3
3 I) 3

1 11 o
De bnef tan "M Niemand' ÏI! niet ge!ICbllrt

voor pabhkatie,

Klaa-Je -() W ..eh lA Olet ~",c"lkt voor po ..
bhkatleI 6 3

o I~ a
:I 10 0 Ben &elld14gYtleud 8Cbrpft Ons o.er de bto

neoland.che l(eiïdlDll eo geeft eeD"e redeoen op
.. aarom .Ill !I!nll "'Ine op,me, d· btuneuL.nJscbe
I18ndmg Oillt' pnoegzaa.m ondefStel1lld wordt
Wo "on Den 'eo.bter zIJn brtef DIet pnbl,ceeren,
omdat durdobr ml8scbten onnoo4tglu" aanatoot
o.er dele tte... saak kao wOrQlIJlgege ..ec aan
ande.Pdenkenileu

~~"="=~

.d_ .... Cl........ "

Mtwbeer,-Het i1YC,llailCOllilr~8
deo te .ord .... le 'UT •__ ._-

mat ook bier
Dle~ ander., ..-ant _, Yan af6rij&log en d
echu" oyer de ~.. handel"OIe 00118
ataa.er .. anten --.redaan 11 ten toppont gt
tRe4ren,

De naag 11 oQ Wat paL bet _olk doea ?
ZoJleQ .U .eer ~ten aan oalle o'er
held &enden? ~ _n dat .0 da.arnn ~
noeg ",bad bebbeq Wil moetee o.&. eel!" pt'b
tie door de I~ eD breedte ..an de Kaap
..olo0III ondertee.oeD .. aano .lJ .Id 1',,1k ell
ala geboorame o04erdanen Y8.l1 bare maJ8Iliett
de kOlllDgln eqehfo ilat er dadel" .. een eind e
ge~1 .ord.. "'0 den acbaodellJkt.n eo 'er
.. oeat.epden oorlog;ro de t.ee ",publIekeu hu·...,
nuh"id ong_houjleo terug te ge.eI" Uaart""
meen ik, bebbeo wjj bet ~i., .aot de repubh
!telDen zIJn Qa.éI bIC>ed eo Ilam"er"aokn

!(k ben, ens.,

... OD-

NOG EEN WENK

.to" dell .4itfttI.
Muobeer,-I" lien recht ve."lufl om te ..er

nemen dat aoo.el.lp hl100e Ins&efrolDg betoIgen
met Olll ..olkac!lo~ea ~ae 1'00 ik aan de
bIUld 'lnllen lIeyeo~dat alle atge...ro.,deo Ila.r
bet congres (bU vQl(>rbeeld &ei( lP personen vau
iedere .lad of dorp) ab een volktdeputállll nllar
den gooyeroenr ~T~aan om d. &aak .... on'
volk pël'llOOnllJk .... beID "oor le dragen Voor
alom de oobeecha+fde bebllodelipg lier ."akke
en ooscboldtge T,oweo aaogeda&n, .. elkf' oog
ate..da ..oortdourtj onder de aandacbt t.. breD
1160 IndleD on~ gonverneur DI ..t un eane
depnt«tie vn zeglté 50V of 1,000 lIl&D.il se ..
b J<Jr !I"vel!'. dan.1 !tlets ter '*',1'<-1.1h... hart
nn onz" o • .rbeldibe"egeo om aáJII al de ellende
e"" e. de te make~

_\lIJ~b""r. Ik kriilI bet 8010. op muu """11 "~n
ala Ik nn de gru.elell lees eo boor, die 00.
..olk .. edervaart van Engeland8 wo.e laamd
edelmoedige Toor ..echtera

Ik beo
ë:"N VER.IICHEUBD H"KT

Muobter-W(l zIJn ook nn gevoeleo dat
elke "are Afrrkaallfler, die eent!lSl.Ios "an, Daar
\VtrTC8ter btboort lAl gaan om bet Volkacoa
gr... bu te .. onen Voort. bebooreo daar te
wenen oo.e parlelDeo ....ledeo, predl"aoten en
andere Invloodrulce persooen Gurne wudeo
"lj ook da.r zten !pannen zoo.i. ds 0 P Faure,
dr KQlbe en de beer RabIDO"ltl IK denk dre
heereó l>cbooren I,,'eclaal ultgeooodIgd te
.. ordéjl

En Jull"n WIJoozen goov~rnear ook DIet Olt
noodlren' I aten.,..u bd lDaar eens probeeren
"Vr~n II Hl' en ",elg~ren daarbiJ '

WELGEKEUD

iaN den Edtleur
~{'J~h ....r,-M"t ""0 11"1' ontr .....rd gt'lIo_d

he bh " wIJ I' U" ..lad gele &en de bebandehDg
de \ rt)U WeD t Q klDdl.'rrn V:lD onze Ktam en
gelo ,(", ,omoo en aangedIlaa, en IIIle~alleon dat,
waqr noo.el~u .aQ oou "I.,:"t e bltl8dvlilr.aouw
Mnnbtter, .. u wdlep DIet Ipreken .an de oorzaak
VllD deo oorlo!!, docb "aartegen Wil prot..aloee
leu, ... de LIlaUIer ..... rcopde oorleg ODge.O<lrd
.. ordt B vc IDdlfln ik muo .. der zoo Zleo
wandelen op weg naar een dieJ?Cn afgrood en
be!Q met .. , ar<eh Il"de, maakte Ik mu dao nlflt
c .etleena eohnld.i(_ "au de geyol,,;on dl, zullea
plaat. "Inden? Wf>I, 1< but dan DI;;t OiJle dur"
Vhcp t, al. Eogelllebe ouderdanen, IIID En"elaDd
te "'ijzen op degru"elen die gepleegd "ordeo
door "rti tmepen ?

Tegen .,e "oi'dt de oorlog ou 't m_t ge-
..oord? I. but nl"t tegeo de bulpelooze vronweo
en kiDderen ? dllOrdat hunoe bOlzeO eu belolt
tIDgen boven buolJe htY.>fJen af~ebraod "ordeo
en "II dao al~ "rlJgsgeY&nll'eoen w"l1~e..oerd en
In kalnl?"0 0Hr.,.lown wurJ"n Wl)~wdebten er
om g~plaet6t En t-If. w~nneor I 1 zicb Willen
rolnlg'o of baden In de lee, dao .. ordeo zU door
g~1'I'1l1"tmdotroepen en heen g leId, ..oor .. ,. zIJ
.Icb dao moeteo oDtkl~e!l on baden leo spotte
van hwa geltlld"'8

Jlfll~heer, IDdleu wIJ rog lang~r zwugen, 'oor
"ur cle steenen zlIlIen sprekeo.. Daarom, broe

Illudgenooten, laten WIJgeboor se.eu ... 0
oproeping "'aD 't vol"JIOOngrea dat staa~ ge

boodeD te "ord4ilD op deo 6deo Deeember te
Wo{C8llter Lauw"IJ onze he:xlgbedeo eo .er"
plaal.aeo alulten (Indien 00Ddig) voor dieu dag
Latell "'11 een opolferlng doen om tegen .. oordlg
te Z(lO. Oat cougree aal I",en In de g..:hiedenlll
Tan Obe nage.lacbt, "'aot daar lulleo "IJ b.,&a
dll(d dllCb bPshllt Onze 8temmeo dOODboore'!.l-

De nw~, eoz .
EEN IJlE TEliESWOOIUUG z"t. ZIJN

P S..-Zal het Ulet !loed bU dat congr88 een
collecte te houden' W U"uo toch een8ge"od

EEN DEIlDE WENK VOOR H~r
VOLKSCONGRES

.to. ... ._.
Miiqbeer,-lk z.le 10 uw gucht nleo"'bblad,

zoo"el als ID bet eemge ander .. eerlu"e blad dat
In de Weste1uke Provl"ole wordt gepllbhceerd,
eene ad.erteotlc w!lUbU kenn18 wordt gege.en
dat eeU VolkllCOngrea aal geboudtln .. ordeo te
W orll<>lter op d"n SJen e k.. P"raooulUk mOtlt
," er"eDoen dat Ik fr allD twufel of be' cJogr ..
wel zulk .. gJede lley"lgeo £lI hebben als meo ..r
van yerwachi De kapli&llshm P!rt I I. un I" t
roer en ~peelt de baas, en h..t ron bur DOOit
"betall!>Q , OtU toe te staan dat er eenIge ult ...er
kiolf zou piJUlt6 "tnden als een ge_olg TaO ,olke
..ergaderillg .. loral DIet daar In hoone pDgtn
I!"n OlD luik '1~H,lg t.o .oorknn e I, "I .Ier" ge
steend lollen worden door Drooken PhiliP:

Het schIJnt dat kapllalume, lo lUO bellloozen
manehom de ooerband te &rIJgeo, Daa .... IJJ...
een'8 velj heeft 0p"ngelaten "oor ona, waar W!J
o I. op kuuo "1 beroepen In dd bo,>p OlD bu ,
"bitter emde" pohtlek te atulteo 011 oogelo""l.l' laud Engelaod en zei'" het "lie Amenn la
door hem be"erkt cu élk "u eeu leder-dezer
acbllDt te lilden onder zlln ooguond bttatour
Wu mogen ecbter dSJJ~l>ur ,un d •• tCl LOIden
v"o deo e ..eoaar de • bulilip<lef' no het nOlta
I~me b~ tuda oltgevonden III, en bg 4e yolgeode
..er"lellngeo .tW'8CbIJnljjk tot t Y\Ïrledeoe £lol
bebooreD, wanl al. bet nog krachtiger .. o.t('1
ach,et, betgeen God verboede, dan moet bet
leder dUIdelIl" .. orden dat bet lot ..an dll land
beal18t IS

0..,. Ik deze, ml!I8Cb,e'l pePlmI8tl3Cb. denk
beelde. "0e8ter nn deo beataanden toetltand,
wa tk aao de baod Willen ge'en dat m.n de
aaodacbt er laD moet wlJdeD boe om voor bet
op,ffOelende geslacbt en de geslacbteD die komen
.allen, bet boofddoel _an bet coogree lenodlg
te boaaen Il I de oDafllankeln"beld <an de
ropubhekeo ( .. elke tot n~ too., oog Diet met
volk!lmen l'I1ecea gerJtolen .. ) eo dat de Afn
kaande .. die bilt coo gn!8 bil "ooeo, en van barte
sympatbie er medi! bebbeQ, een comité rolleo
aaoatelltn, met macht OlD 80b5cnptl811 In te
zamelen, ten elOde eeu flink en dOtlrza.m lie
denlliteekeo te stlcbten, ""r bermoerwIl" aall & lik
doel, dat overbandigd no .0rdtO allO bet Oll.lf1!
slacht, dat elke Inteekénaar bU bet doeo ..an
ziJne gtfte zicb ..erbloden al om op elke con
atltntlooeele .. Ou, ooophoodellJk eo met al &:IJn8
of bare kracbten te werken, voor rie hen, ..1
hDg no ",at ...aarachLlulok dil oorlo ..E3Cbattiu.;
III die de kapltáhaten &lillen befteo nn de t.ee I
republieken, n I boone -rubeid

Sol Til ÁJ'Rrc~.!" N~TIOSA.LUlT

PS-Ik boop dat deze .eDk een praktischeo I
vono zal aanaelDen

&ICHMOYD KIEST A.FGF.V ..\.ABDIGDEN.

Rlchwondl Lj Nov -(Sp~1.U1 )-FASn 10 I
vloedrll"e ..n _<'I'tIepn"08rdlpnde nrg.fll'rtog I
VaD~~Dd~f! .trJ Zate"bg •• ('fJd bi..r @"
bouden om bet I'IlpPort .10 deo heer Dolf
Botha, deo afge.aardillde van bet -olk aaar
EII",'llnnd, te buoun tegeijj~erlijd _rGn &eli

atg"aardiaden lt kOuu om &icllmood te.,.er
t8(prlll"oord:geo op bet cougNI t. WorCMter
Bo'<11t lU'n .rav.1I 15 a d r n f,u" 1,110 te k~n
DeD,,~ .la ...... w1"O.88 hU l ",u \ t ".11 '(' jf T'OOr
men dat ,.encbeiqene JUloienlD ook oog bet plan Idruk
~~te~ I~

x

nu ~t .erftlcoout" tn!I'd
word~ ~er~d,," __ •
eQ pil..,....n ..., ko _

Op t ~Ian uclg6.-rk\, lIlita
g~q lobf\l>n~ make 'I' Ie\recb-

Ed.Uvf' ..
Zat"Mllf den 17doo .erd er

~ulgadlrwil ;!rt:hoo.Jen om
voot tlitt parlemeot te bellOellUHl.

8 M.&'n verk-s op éen Uil al de
)leo &+gt dat tlecbb 4. plaat60Jijb

a","loltillIU" 1'oor d.o hrer Malan atemde, lIl&IU;

g... " k CIl-kaodidut Rhodee
81.'(. zMel en JamNlOa ook. ZidI
s'ellen gIl1t n\ll't.. lo den namiddac
rvecbt 'plaatlt ooder de arbeiden

den .pt) ,rK'ui .,erkeD, fie bl.u_
tnsiCh"op"1 le trttdeo OIO doodalal( ce

.",,,rLrnd... n ~n buldon lOb een lwur nnar op
I.be' n,...1 acbanddl. dat ona aa8l

..nnrtllliiinu..,,1 dorp gEillok<ill8tab_1 b..eft. "W_
Ular lIl{n' It boor dat de redea

bl'll gej!u .pohtledhtD~' ,un, daarin
De'.1Il.';1~at ('f hier ,,"n bQi.. te '<Irkro, •• I~,of-

d~ drulr ge""'o .. d .. ordt. Er
laapn tIJd jIelwef'1' ge.eeIIt &aD

doktet, Joch IDI_bitII w... er ook
boia.. Nil ~tcr heeft de beer

een nlCM aartS" eD D"t bali 1'ol-'-
eeb fiokwr """.-bikt 18 VD de

..Ibier "'Ill! "en do"ter Iaa.t eeD Afri-
~[ beeft bU ..,n Engl'lllCbvn, Dull-

oa-&1Jl UI 4adeljjk~ ..
e ,k kca~ lUl noom iet

ahl"l1ecllle illl!dÁ.ratlonn;',. erlaDlea
h:uaart1" hoodea,

de

--meen dl~ ~t 'a 'I'II!fllalJdlik,
op di kOlt.oo) "aa,
moel lel deQf' !I' ro.e "eId,

op m(IVt .,..?
'8 baar ijeere ,ba od)18IIUou
rape en to grpf'
'. haar .oo""p nmpel ... l'

oog met trane dof?

meeD dit, daJt 'n blinke "roD,
woon an ..ob"p tlh_,

om kOllltl!;ln te .. ees
gelnldrijr bUIII -

dIt, vraag elr - dal ZIJ SDI"
In 'Il .... '"'" bn~
baar a.arte J0,llires baat
kOl gee eQ beskud?

W•• met'o dit, d.t 'n r1!Jters _rou,
An niks dan goe.! g."'eod,

D"r ID 'u blikbols "wjj",e moelor lG. '0 manig' teot
'0 ~i.end IDUle YIUl baar bu ..
41. krugagey luge ..!'Ou?

T~lJl D .tek" ~dJI ID
'faar op baar bed 8.11000

w,t meen dit, dlit dl tlamUle .onr
t)!lt d~ur en VO~ll,ter doetV., daard,., sierlijk "'OQ~bo", "A t
Bewond nog btt ~1I'lpd ,W-, meen dlt(L.t di ~11aaar,l ... at
~. ataaD kán oplt!~~ ~n,

DI agterd".lr ..."riJ Ultg.nel ?

:ijL lil<maLd w~t ..... rbeen !
w.at mef:O dit, dMt daar langa idi pa~

'D Moed. r 1c,,,..1 eo bid,
Tet'-IJI ene hong'ng "iQdertjl88

Q..ar n""-,,t Dut be VE od .It ,w., m<,eo dit' SIl II ~ '0 iFI'(IU
l'at hUIS en .óedael bad r

WiIIIIr111 haar blll~' WUI' IS baar kot'
lloekom .'U ap d, u.d '

meen dit, d;il~up menig pi,,",
Vr!lsla~t en r&ns...uJ,
..at ae... 11 Iw.tbpl .....

uo 1, qa.k eli kaal ri
nn"~"n~.,'. le"e w .. ,

en vrede IJOet,
!Iou dalj 'eroltl~ 'rrug-
U1 eD roet I

JAlINI

afdeelinlVVd ~ 111 e6II
,oor ~lU.octe diqen

..au ~.\ ~,1901, Dl ..oor eeD
TOOt de Ji,.enn~ na ,oer, _ de
grlll8 ea .. 1DlIa"~II, 'l'an bondOD-



tot voorzitter gckvztD
tlef tot secretarts
De voorsatter I"*}

het voorl e zc D v I h
onder andere n \} k
zelVBll zou prok
duotie ver I hte

De heer P J
woord

Int ..r.nI
l~ -March" Rmnaine" (GW)nod)

o~ baritone aDd (IOnlet
Christy Minatre ••

Golden Slippen."
Sally
Old Jeff"
Camptoom RaOIlII

f - Copper"
4 - Zulu song ,
"- Tramp Tramp. Tramp'
'$ - MaMa. m de QMd Ground
:'lt - Coming on Apia"
li) - Poor Old Joe "
Il - J it tle Brown JiJg
cl - 1iQe 'acant ChaU' '
la - Bill Sl~a"

binnen r-n begonnen 14 - S.. anee Rlv~"
Rpt wao voor hun I .t> -Volkslied Trau.sYaal NI OranJe' nJ

st41
~ avond werd gesl1t- met he t

vl\I! de Tran vaalscb e~ 'f1Jsta&tscbe vol)(....
""MChlllend van .oort hO(1",. .. n m e t ""geleidiniV'an '"'" orkest D..

de beoord •.elaars h~ BG' de" lt Hamer nam daarep
comité h...,Ct .... n h",h hpt woord en sp k rjn dank uit voor
d.. kn~"ILevan~e I hut; sam e.m... rkl'D tot'h"t votalagen van eulk

........,.,., ........ n aj, pecialr- 'e~ geno'"j!:h[ken dali: Hierna spra.k de beer
de t. ntoonstelhnu De WIlt Hamr-r met dtlZPlfde woorden DU>lIJ'
te Jamestown (St In hf.t Er.Q bch kolon,,~ Leef e- toe De kol,;.-

S"""ml,..r 1900 De Il"" PI "v"llp"n, ZlJn oprt><'ht"n dank te kIln
nert en zou all..,. er toe 1bljdr:lj!;en om OM bIJ
Huil .... o j!ele !(""boo..n d, bulpaame band te
b"Kltn Te ong ..v""r III uur was het oonc!lt't
aflt-elooppn

.oaLJUIISIE II .... T·BIITTU.lE. ~ benehten ...orden
n>rteld als d&t de ~sben !UJn
ken tot ~plW<Op "" aldaar stelling
nomen ZIJ ZIJn dus op 4i; uur
van N~t. Van a..Zl'n morgen
wordt Af-ngezegd da.t alle menden .. ;li
w~ motten bmnen 24 uur Omtrent 7
werd er reeds ZIttmg van den krijp;raa.d
bouden (

De s,,*,bte berichten doen de ronde en
den Tall langsom gevaarhjker Iedereen
pch geJieE.d om te Tertrekken Pr,,,,,j.i"',t
Kruger :rertrekt hedenaTond
van d .. hoofdambtenaren en
ahebeJd :te hebben genomen
r.egt ZOIt; ome luip.e staatsman
~Marq .... nJdén om van daar op 24
ber In t4 schepen naar Enmpa Dr
zou r-Ja op TOOrba.nd vertrokken ZIJn om
plaataen te bespreken

Oorl~ voor beden
om.é' oon;mando 8 die In de nabijheid

LIJd6llbUl'g baddea post gevat
door de lJ\"ermacbt des TlJaDds u.. dwonoon
worden l.unne posities op te g..v"n
den Tl~d met de groote kanonnen
verlies bl hebben toegebracbt Oe
van Dutrelskneukel.s tusachen
PeIgrimsj'ust IS thans door dt>n
nomen lilt ZIJDe voorposten ZIJn N'n m
de zwdzijde van den erg De nood I!!,"
rAgelt'u >liJDgeftomen om de ID dl ..
geRlag ..n proVlaJld voor zooverre bet
hmnen dI>Ze lIjnen v..rvoerd kan .. ord"D.
v"rbran~

De ";~and ~OD guMr.," uJne TO<lr'll.ndn-
.te ..... ~ ~ de ZUidzIjde van d<>n
w*",en ~_I Smut.. m.-t de posl
RooihooQte op den weg J1WU' Barberton
ven ,
" De EfJg8I8OlIen trokken door tot un

bed
Omt~t dl! door ons geledeD

I:IJn met a.lle ~ftp.n lo doch het
I18ker da.t deze tot enkele g.....onden
zIJn

Maatt~elf'd ZIJn genomen voor d"
meling ..-.n deq spoorweg bij Ntxllt~ed.,ht
Godwanrjrier

Van ~~ W_Istroom trok <le
and m dil ncb* l:trecht Met
hee aan l'IlZf' e .. erd bIJ W cJb(lertJooa!~
door generaal Botha terujl',l~eI}lBj!'.""

Oenetaal dei la Rey moldt
"en~ JUet rtl"naI. Lemlll4'r de l':r,gtl,I",·"."
onder g$f'raal Carrington
dat hij ...,.... ID bezit lO van
In de diriricten nusten burg,
b~ enJ- '

V olg~ ~lache beriohten .. Ordt
<futrict·~gevocbt- met welken
IR ecbter on~

Omtrimt dtl uitumding V&Il 4e
onzer btjrgen joor lord Robel'tA waairt~hI1
door on. IS ~teerd IR niet
Domen '

Dlatldag Il
Gedung ve~kken trelJlen

UI te ~en najlr den kant va.n
Om half:pegen "ertrakt een trem
dent SteSO en iJn j[evolg. een _,.,rt
trent 100 pnteA onder bevel Tan eotnmlln'rllQlf,
8o&bof wk ooit genel'dl \,:"",..,.1,,; "n
gtsohe .....bula$e DIt ..JIffi !weft
50 "3fj;eQjl ID ~ genomen ZIJ I:ullen
aan Rec&m.pnUt razen Va.n daar lI!uIl .. n
verder t(ekken naar b..t noord<ó om
Pietersbqrg _r rond Pretona te
wordt z.tis verzekerd dat de 1'ra.J[J8V,aah~
troepttn _ dien weg zullen volg"n
ml 1.0111$ Botha trscbtea den vlJlWld
tegen te }loudetl tot alles l..anglI d_nrea is qiI.n zouden OD7.a men.acbeo de
laten en dan ook zou de guerilla

D" ~rmp: ...eg ZIJnde beeft m""
dachte dft 1n] de echte guerilla VMt
Zelfs de:: staats-secretana beeft bet
0pj[ ..nomen en zal bet nu uitvechten
de EngeJjeben verder doorbreken bIJ Nn·;b~,nh
k:unnen ~ kbakies heden namiddag om :J
te Nelspérit zlTn

AIlerlMilrt.e berioht- komen &Rn

mandantfo Gravette en PTetonus beboon
terena.~d CJen "Ja.nd achterwtgedreven
aan ZIJde 8pltMop eo bem een gevoolij[
liea dOElll oodé~ GUIterenavond
telde m.,. dat Pelgrimsrust ID banded
dan Tlja#ld 1I"lUI doch bedenmorgen WM
telegraaf nog open met Pelgrilll8rust en
kop ~berton zoo t:egt IJlen 18 m
daar de lEngeI!IOh6ll ~rok6ll ZIJn
den oostkant door Zoeloelánd

~n nl tlf' VlD

be " lf van bt>es~h1iage schurkerij
daadIJk gp,olg van etlD gruwellJk"'n oorló-.;
en ·chep I!"",onkpn oorl"!:lipen _ die thans dit
la~ vernedert. ID do OO1;en der wereld wordt
£J.oo~aru'me genoe .. d DI' naam kollJt

..aj ukeren Hooliga,n q..n aanvoerder van
eea bende .. oeetaarda die t ..ee of drie Ja"lD
"el!klen ZICh vertoonde 10 _ grpot r;wd"hjk
dist.rikt van Londen en een 0()!D't van schrik
be-Wind 0\ er I" MIstIj;" I~on ..rs er van nit
""t"Qttde !\ u oohtA-r~""ter orer bet gehe<'de
I...oWen 10 LIverpool ". n de groote st...-lep
eeJJ 'tIltbreken V1LlI de ru tt> .. n stwtendst ...
b.... Oacbttghrnd plaats gevonden die 66Il
0011 schande 7.OUzIJn Ib eemg land dat Il.-
weiij't be.<cluUlfd te ZIJn Bende Jonge mall-
n"l1,....,..,nde Jonge V1'Óuwpn I:IJn DIet veel he
t. r~loopen de straten 'af ou vallen onsehul-
dIg!' ~e ...onon aan en,y. ZIJ daarvan genoeg
helJbjin beginn ..n ZP m.,;t elkander te vecbtea
of Jltaan <1 polltie te hJf Een bepaald ken
n p.idt 'lJ.. hUil lOOt"SU"$d is hun razend gé-
",,1JPt,.,.. ~ :\I"n zou ni<it g..oaeht hebbeu dat
m9UIiChen zoo afp'IJ"..jjJk kunnen brull"n
Hda .tem Is wet die ""n menschen I:IJ 18
du. Tan b......t.. n !.nnQe houdIDg ...at aan
gut fatsoen. n waardigheid lO vl'e! lager d,..
dl'" "~neeUlg bek"nd d,er Er zIJn honderd
du~d"n ..aJI zulk" mon.ten In Groot--Bnt-
t"riJf' En t<)Ch ""talen WIJ mtlf>r voor onze
godlldienst-ot'fenlllg.m dtln C'enl~ ander volk,
en :'rJ Zitn zeer krachtlllj1; In het gebed
E"'I; een vo k d t zulke Inonslel'l! voortbrpngt
IIttFT 1lF. RRrTA,LrttIT Q"Y ZENDE-

U:'\GE:"i T~ ~"'''DE''
naar and""" .-alken, """"Is ~ lndIen "Il

U1~zen dIe g"QtlebJtll "IJn ID verge
Itikimt met d..ze voort~rdinj[ ... leQ van Engel
,';be b-,havlDj1; ID de ifdStad van .. at v....
k~hjk het rIJk' mt genoemd Wat
zlJii Ilu d.. boofdool'U van dit vreesellJk
Pq ,.filetl. toenemeud k tIad P Eenige maan
delt ,el..oen bezocht j ter,. Charl"" Shel
dOll. de bekende Ame ~-ch6 preclika.nt ell'
'<ChrVver van oon boeie getiteld :fn ZIJDe
, ofltlltappen waarv:t eenIge milhoenen
""1Iar"" zIJn v~rli: t;; Engeland op NnI
Ilad ensttll;t' YRndmjt n het' lQopende num
I LIl Il Puntan '-'ft:lul zl}n lD~k l1&-I ~<"ICb""pn "n het betl<!bdnBgIIChe Londen,
,,,tg~lt'k"n mpt het Lohdrn 1,ooa!a liPt Wa~
tooD hiJ h..t eent!(e J"~ VfO'lger ba.d 00-
zocht Hull' 1&

HET 'REF13EI I;J lt PORTRET
dat hiJ ophangt nn de ;Etgel8cbe bedeudailg·

• 21 Penloudor I,te PriJ' 8 'cbe~beli(ll".,-mg - I
2dp prIJ • Ft Geyer A)., eeu voorbeeld vap (!de hopelOOllbeid om

'12 - (Il'''H..-.rt'l'k I-t. "'I OOIlIi(" """'Ill" wet~e\lng te nJaien op eelHp: punt
\\ r J d"l graaf Muramlll"prk I all dronk. n.~hap mag .aitg haald worden de

aal I lote pr J." I J F..dward. ...._t rpOOllte mlJnkkiDj1; om ...... et te doen PatJ"
(>pecmal) ht'lj fOn ....Ulge prIJs J J .....téD.,,, 'HrblJ bet aanl léleme "mdeten ver
ds boden wordt 4t!" naar d<!l drankhUU'Am te g&all
\YOF El IV ,,~ 3 - ll.LERLEJ ou{ drank mt I' een Ivf_hjke l1:-oonte;
, 2~ }t" t .tllkj tlmmArwprk Ist, pr 1< dl" In !(l.he,,1 ElljI;eland 1fan kracht III lJi
'HIt." ,,",on 2do éflJ' J van d"r &h jt miJn .. wan<l"Ungen door I :Gonden op alle urec
, 24-1 of7-aag~t'rk Iste pTIJS Jl' I i>Il 4'>0 dag 1~ ik h!jnllerden van JOI1jI;en~

Tppn" !! le pn]' rtv 0 van dpn Hpr" 011 me 'J"" !laaT de ~Qkhwzen gaan m~
KI • 'liJ -lfodell ..nnn klt'1 of m~1L1 I"te hekett; o.mmers kanne knIlken en tinnen

prIJ r :'\Icolet 2ge PC'J' kapt OP ~ a I ek..". voor het hIer d 'Wh»lkey ol J-"r,
lUO' A \utomarchl. ,lte bunn .. oud""" thUIS Tl'rlalljZ;den op hn1i

(s I KI .. 26 -Wall~1 tokkpl lilt uttJn 1d,c11 ".,g"84T hUL, kon men de km deren den m-
houtr-Oe beNt g....n-tll1l1 I,te priJS :'\ H !wed zlPn proeven Hier heeft men eetl
R'l."QIIIV 'ld. pn); i' J H.-an Ier'" n \T(Ql1!tltjk voorbe..Jd np dl' ópleidilljt tot
(h) KI .... 27 _ Db best gepohJ"tc I.t~ d~~r I maar de ~n villi den dra.nk

pfl,~ r Jl \f,"na~ 2<le prIJS \\ Plage ha.no:l'll I' tA t ..rk in be~ ,parl"ment vert"l!:en
Ic) Kl ... '18 _ Oé hest gevero .. te ]'te woorOlgd ,ut Jx.t ~nl(,._ ..I<Jllllent toe té

prIJ F nn WIJk ,'lel.. pn)" H r S.gle lat~1l zulk _n oaUettjond lUIsbruik af te
(dl KI.... 29 -00 ""'t ~brand" I-te en !i()hliJ!'Pn 'pertlen J&4l' geleden hracht ik

PUlge prIJ" W Plage ver:iiêJieldene weken dool'1 In het Il<>'Itebjk deel
(e) KI.... 30 -De ID alle opzIchtpIl l~te ....ut Londen Als 1k dezeb zomel' met dien vaa

"an,I"I.tok 1,tl' prlr: door ~IJn e~c..Jl('ntJe ,~n Jaar vergelijk !dim moet Ik zeggen
d.." 2:ouverneur) T ,P Coetzee 2d .. prIJS dalt I" than VMI rneltf aan den drank ftr
door zl,n es ....n..ntle "pn I(ou,""rneur) PenL< slaaf&. vrouwen ZSf,!. dM ~ Gebeele fll.llll
\ enrwulen M pnjjl (door zIJn e",ooIl..nh .. heli [!.\au lUI3I' ,I" c1ra~k.hwzell H ..t felt
I..n ~'OlIvprn~1lT) G Korhanen dat }jet ml~hnllk v In ~nk onder de vrC)tl

(f) Kl"" 31 -Dt' "tljIak~tA!....andelstok hte weU toenam werd. ,~~end door elken
pril" ( Peutz 2d ... pnJ8, ot Baphota EnjtoJi,chman RAIl 1r16II ik mlJDe Indrukken

KI... 32 _ Schild~ .....1c hte pnJ" 0 medeileelde Nog erp;er 1Il00 mOjtelijk, 18 bet
&hmldt 2d" pril' Jl R Full ..r ZIt'1I Yan 7_ maanden bad" roll[e1l1l~en In
Klas 3.1 -Muzl ..k i;tstMlmenten lste PTIJ" do Ill'Pleu bunner m~, dIe mt hetzelfde

(""nlge) H Jl: P C"",tzeo gld t!. bUDD8 mo..oers Ilr.nken Ik zag dit
KW. 34 -I <>derwe'" (geen b&kroomag) v...ri!Ilbetdene malen De zwg~ waten
Kla.. 3."" -H ..t bt¥<t I["maalrte "t ...1 (nood) dt"Ollken In d" Rl'Dlen Wnner moeden En

~,,1"t'Pd..,.h'ppeu I stet pnJ" H T SigI" 2de wnt kan "F.nj[eland d?",\ a.ierl.eftenover, 1'.11»-
PTIJ" J N WikJund lan~ brouwers de macbt ~<!bben over de w"t-

(IL) Klu 36 -Het '-te model van g.mll!t alA geachte m~evend" leden der
tUIl( Toor algemeen "1 mlijtalr j[ehrulk _ VIer md,fachapPlJ word .... : .. d en als ~
WlPhg: lste en ....nlg" pnJ'l N J JOO'itp dpftlbf>udtm; hebben e der
(C S) VOORNAA LEDEN
(h) KIaA 37 -Tw~ wlell!( Isle en eeruge (mw!tende loo..n der ge~ehJkhl'lld) van de

pnJg T Andef>;On Bfl"CII.Je pnJZPD (1) t.aat4kerk
wandelst.ok VHD hootD E W Holder (2) I D;wie woord .." toonpn dllldeh;1r; bet p-ooté
I p"J\1' • Indian ('Jul>s" R A Roet. (3) f"IIt.a.n d 1t d. 1IlBAAa'S 14ngzBlnerhand bun
8nmfdoozen J (' Getril8en (4) borst..pelden beJ-.nj!; IR de 13nd~zakp.n verlt4'Zt!'n ZIJ laten
pn armbanden A !)je.te .....eg ...~ voor .Icb makeq door twee 'kIat\8e11
~FnF;ETING No , - EETW~REN mz VRII>'\'IJke polittCl dIe niet va.n ~ander v!'1'

IRte pn ."hiti!'!ll al.. ID nllMII En v.oo ver IS de
deIllDTalillat... VaJl het land I[e.. órden en I!OO

lote hel_proh >1ne >lewOOD~ dat ....1] prediklloD
(' I. ted fler km .-an ElIf.ll'!tu~d d"r E~"l'ICb"

}[~hpdj~ten keTk en ntl. a", Schot4ocbe Pn>9
hvt<ma4nAChp k,,~k nnden pode .. hen die dien

I,te en "emg" PriJ" I ._ _L hg~ "nI.II le6l!hlJOlJt>g Old oudér!ltA!unen ell

S gmlt 2d.. lUUl<Ifakkéren De hoofd"tu1d,PD Tol vl'r
ochrilk",hik h...-lMI du· van week tot week ID
nn"3"rl~DI"u,,,, V"l'!!{1h!Jrn ,;)ntV"llngen de
1(~)Jf'UrlnJ.l VILlI d..,."" • "","nu.rde" bepren.

I,t.. d,,,, J;eohoonm tot de ~ .. el"8 11111
en ooilDll! en tot d..

.p~et'R .. I.D hIQK.tlzestelde:
!Zpll G ~ ...oord
ellfllllle Ultll.....t.aan
geélA moeilIjkheid te vél'OOIr'1iilllen
vememellt VHn blcwd Tn
er ~el"IJfeid een st.onn
InllJl£ ontstaan ZIJD over

bedl"Oj!; gl'p1eegrl dOO1'
onbekwame

t.baIL. het
deze wneed!lf'l(1'!Il

na turellen.

1,1 • 10 ~otografil!<:he moment opnamen
l.t, en ~eUJge PflJ'f, W ( , de Graai
KI.. , Il HOUtMIJ" erk hte prIJ' H T

Hlgl 2de prIJs F ran. W Ijk 3d .. prIJS P
Hatlx
KIM 12 -KeTbschnl"tt hte en Peruge pn)'

H 't' ~ ~Ie
KI ... 13 -Spa.nde""llrk hte pnl" Jl: J

G Lr"r. ntz l 2<) .. pry" ~I P Llndega Spe
Isl .. I pnJzon voor p:l8rdenha&r eli bt>enk..

t ..n ..r J Fouf' e "ddeJ ..an 20 stamp bat-
I<,r J" "IklUIId 8chuJt:t kunst'<CheepJ66 In

ho!t4ls Jan Newman
\FtF.F.:LfSO :'<00 i -GE:\fESGD ORlIOAI MENl'WERK
Klj' I Q ~lUden lf te pnJ' G , Bot)",

2d.. r'JK S \\ Con>hfmck
lo; 1 Hl -, I,chl(rdatwprk Ist.. pril'

, F un JOO PrlJR Fl E Llndbel')l;
K s 20 ..Gesnod"lI! I)I000UteD lste prtJs

H elc" Itt H '''Ulr 2d.. prIj. B

Kla.' 18 ~ ..... berbier 116 botte!R)
""DIg" P"JS C C le Roux
KIM 'l9 _ Panneloaken (1 dozIJn)

prl)" M J 8hhhf.tt 2d" prlJR ('
Rous

KIllS 40 -Puddllljl;
W Hlltchllu'

KId 4-1 -Taart
pm. Q RobIin
KI"" 42 -Taart ",.

Csnatte 2df' "MJ"
Klas 43 --Storm

W "I:I'_."_\_: __

n ~f 'L-eh"gJifU..d van Fru..,bprg vraagt JU

een &d.,~rteotlll tende", Toor d~ reparahe van
den weg ~3n GrootfontelQ D~ de gTeo~IIID ran
VICtol'1llWt'8t

FRASERBURG

20 :'\011 niber 11'1.'
\\ IJ lit I)beu een genumen tIJd ;:;""""IIe! ..

ru JU' nu .. ..dt!r het ooa en a.nder ()!lJ.

l""raar <lf Sypkens III VOOTee u t]<i '" lllW

het slra" Zoodag laatst.leden , toen to
ons 0" rgfkontfll ds Botha an R. "lllood
die tot gJ1>OW 6uchtlDl' der gom..." t .. a, r -OOe
Zaterdag a"onil eon dieast. bad en louda,:
drie dieJlJiten wftlke ze.ker DJ"t hcht ~e!'g.,,"n
zullen ....omen. vooral wet de PT_'" I an Zon
dag morl4.... ZIJn test w..,; uit I P t r 4 <

1- "\\ II.llt * 15 cl.. t.ijd <Lot hH 0"'0. ...
b<-gmne van heit huis 000. enz Donder
1< It"[I ...lI.l'en a!a volgt (1) er J,JJn tl)den ".."
IIH r de neer "'- oordeel komt 2 JJ. d,
H r ten oord<teJ komt u; hK ... 11 b. "')' d",
H'J alle a.aden! mIddelen heeh u tg"'J>Ut 3
J, dat oordeel' komt begint het bl) het LUl
G....h Dit wlUl een zeer PfDlitlj[e en <)@ol"'<"-
st I jke prod< vJ,or den tt jd ....a.ann ""J J...""
In den n"'J1ld~ was de test ps 3tl ..
slech t, deu 1(foc)rden De bt>rgen God.
Een zeer leepame en ook bemo.-dlj(eIld.
preek III den avond ...as de t6l1 I uh. 4

29 Ook <tie tert .. erd op m""'"terujl
"'IFR t>elNuJdeld, en bracht merug" still. tl"aO.1J
t. \oon;cbv.n WIJ wiJlen DOJ..TUIaals dien 1_
,ar hartelIJk dinken voor "'Jn overkolllJ,t ft

\ ..rwacht en zeief dat het DJet.<;t ë "'!'geef

....""
Den vorigen ZImd"l!: beeft de )0Ilt!' ""nd.

ling Hane!tpm IfJpreekt maar daar d.. schn
ver nIPt ~ beti'.dorp woont kan bIJ UIt €Ogen
ondeTvlDdl.g _t spreken De poole m_
d ....held ecJtter aegt dat bet ook U'PI' ~

Il as
D" opkomst met «l+ o..erkomst van d

Botha zou gt1lOter Il:dIreest Z JD maar d.
mnz •.J"" I"qi!: ...... erg c!b bet dorp en b"t lO

onzelooêi jk boil vele ta.n 01Wl bw tall <l'Wl

d..n zelfs ou&; 'Imdjet'f, van 60 tot '0 .)a&l'
nOl( geen DI.1UIi8len ~ep. en daarom ~
vrpesd waren OIl! naar ftet dorp te p:1WI

..rHAnda, morgen hadden ....IJ _e pub} ....
TTr!l:adpnn~ om afl[eva$l'dljrdpn te D-n ~OO
bet volks-eengres te wotd<-n I("bondetl te"\\ '"
Ci"'tPr op den 6den d.r Eoonpartjt ...1'fd, n
l[ek07AJn flItee "gevaa.t:iiljl;l!lI nl de beet.n
T J To...-ru;h~d "U; W Sto~ alo
..... undl de h~n P Theron "D I W "M ..
nng
R",t zou lI'.Pt'I' aangen4a.m W"eUIl al: "'J ....,

mllden regtn k~dan krijgen want OIW> r"
d"" Zien llJ' a.l droog tut De i.noektenpW.:
b .. ft allen ~ en telfs bco;nh)66t'Nd rAl"

Qlpld en ook ~"' ("f)nnkb.anpn) 1J)lI
tamelIJk volop JIl BOD!Itntge doolen ...... on
dlStnkt Met liet g~e 18 bet ,..,.,T p'ak
j!'est"Jd wat ru .... tOta6J dood gerl)pt " ~
bf'n de In"'teo verwOkt ZOO ook met d.o
jODj!e turn.,.. Wmd~ ..n o!onnPD "JD ....
de orde "Nn d'" dllj!; Hoe treunj!: iDdi.m
men op bet UiterlIjk let' Oe ochn]'"er sal
van neg_ mud mad ter.aaid DIet _, hand
vol l.-JnDeD .. el ~~k eelt klompJ" hooi
gervpn llaar.nj WUJ,m ZW'1)lten t!II ook
em(hgen mitt ~ .. Oordj!ll J)eo Heer "'11;_
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