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DEEL NQ, 72.-6895.1

LECTION OF DOG·TAX
FOR lOO1•

'-~.... " .

IER. Dlt1&1oBll CounciLERSEllEST.
Imperial

-,~

~} ~,

Light·~Hd
V LN

lastllara:Wl)r I,Br.,lall-
en '8e Plots,. eD
Losse ( 108d8r.a. -DE ondergeteekendsn met instrue-

ties begunstigd (loor de Heeren
Gebroeders DE Kooi van Keerom
zullen publiek verkoepen op hunne
veeplaata, ;

Zandvlei,
OP

WOENSDAG,12 DEnEMBER, 1900
Tg 10 UURVOOR1UDDAGS.

600 Merino Hamels en Guste Ooien,
voor den slachter.

400 Een jaar oude Merino Hamels,
400 Een jaar oude Merino Ooien,
5et Bastaard Ooien' met lammers
4 Slacht Ossen groot en vet
3 Gus Koeien, spekvet .
1 Roode Jonge Afrikaander Bul
3 Hengst_.PaardcQ, gedresseerd, 2

jaar oud, uit II 'Ra~bow.1t
Het Vee is in zeer goede conditie.

Hier is dus een vendutie voor
slachters, vee boeren en speoulateure,
Schikkingen zullen 'femaakt worden
om koopers in den morgen van
Triangle Statie naar de vendutie
plaats en terug te v~rvoeren.

JEnElSOIIlIIEII.IIEI IEI[JEI.
ar Verged tt D~CElBKR JJet .....

VAN ZIJL & WALKER.
Gideon P. van ZIJL, Afslager.

Vendu Kantoor,
Montagu, .

16 November, 1900.
N .B.-Koopers worden verzocht

naar de vendutie te komen voorbe-
reid om aan de koopcondities te
voldoen.

DE PURLSCBE AFJUIlllSCHE TROST 18TSCRAPPU, BEPEnT.
PUBLIEKE VERKOOPING

't VAN

ZEER KOSTBAAR VASTGOED

. ,l De Verkooping van hei·Seizoen.
~ ~

; BNDER6 will be reoeiYe4 bJ
the 'QJld~ed 1t1l> to TtTUDu,

GRqOTE PlTBLIEKE ~ERKOOPING ::=da~=
« : -' VAN - ~ whole DistJ'Ïqt, or diftereta_t

59 UltllzoCllte 8801•• '111 ~ - _ tb:":!~J:'~ sh!
.:_..__IILaa_boulirandea, ":1~ E?~:t: c

PRAClITlG GELBGEN IN HET ~ABT VAN' or any Tender not

.o .....elP..e-ti )lil'e_-ti. By~=~~e Gounoi!,
~. C. S. AUBBT,

SeoreWy.

De sterkte~,an dit regiment worm ,
; I . ' : (~.

RECRUTENi G·E
~Ioetehdn staat zij n te tijden e ", i

YiJ~ ShilJ'.init. ;per d~.·,

OE, onde~teek, mden daa.r,~ ge-
.."Ast ziJnde door den heer

Gid'lrn J. p. Kri, Il als Executeur in
den boedel 'Van w rijlen zijn echtge-
noote Petrenelle Maria Kriel ge-
boren Conradie, z nllen publiek ver-
koopen te ~,
HAJlMONIB,

( III

\Voensd~g, 19 Dec., 1900,
Te 10' ure 'II yoormidJagll,

1.. Va,.-tJtoed.

WELLINGTON.

Bet.aling :
: ~ !'"'

I )E pndergeteekenden behoorlij~_~1ut zullin ter verkoop lion bieden
I ~'"'publieke veiling te BOllERSET 'WEST op de plek,

UA ~Dinsdag, dan t8dan Dabambar, t900,
t ,', TE 10.80 V.M. :, '

5~;UITGEZOCHTEBOUW en TU~I PERCEELEI,
~;' . (WATEBBECHTElf HEBBE~E.)
~;' : 1 ',I

prachtig gelegen in éen VBn de mooiste gedeel'n van de bloeiende stad
8ome~,' : t We8t d~~t !-?genover het Oommerci~t Hotel. Voor bezigheid,
la.ndbqQw en wonwg ZIJn deze. pereeelen oogti!venaard en daar ds. ge-
legenb.8id om grond te verkrijgen in de staet sterk vermindert, zullen
kap~~is~n en mensehen die van plan zijn te koepen goed doen de
veilUl~ :blJ te wonen i

(U.thoud Pl~ata 'en dlltum, Sometsbt West, den i18den
Decewber, 1900, 'te 10.30 v.m. '1.

'£ttekeDingen en andere bij~nderheden ~nnen worden ver-kregen
van d~ ondergeteekende evenals van de heerën WALKJUt& J AOOBSOHlf,
Wal~traat, 16, KáaJl'!ltad, en van de'n heer I., J. NuuwouDT, Somerset
West.::'

':" P. J. BOSMAN en Zoon, Afslagers.
Stelle~posch, 28 Nov" 1900.

·~.B.-Verv~rschiugen zullen wordea verschaft.
~t i:

Doeaanzoe-k bij het Recruten K$toor, t~g~n-
over het Spoorweg Station, K.aapstad, .

tusschen 10 en 12, en 2 en~4 uur ..
ILINGi vAlf HONDBN·

BELAS~L1iO TOOB 1901.--,ENDERS Zl1lien. worden ont-
vangen lloor den: ondergetee-
tot D~8D,(J, 11 December, &.I. .

perIOnen die hf:reid zijn de
(lp1renjlreDoeIlD<1e belastilng te 1JlI18D.

Ql~n tieDderen YOOI'
Il'6IleelLe distriot of. YOOI' ver·

'!!t'lfllQIJUU" .,.elclko~etIo~ppeD.
. gealaagde ~ndetaar moet met
werk gereed sijn voor den 3bteD

.I.liI.1,nA.P1 en borg ~ven ter vol·
pllUIag van den raad ,.oor de be-
IUMIr'lDJte nakoJDing vu zijn plichten,

~'RUI of eenige tender niet
eódabqjt ~en.

ftn den. Raad,
. C. S. 4URET,

seeretari.e. '

,

KOORVEREENIGINGJ KAAPaTAD.
)

Onder' heseherrning van WelEerw. A. I. ~TEYTLBR.

HOllAN DSCH,E 1. Harmdnie. Groot 226 morgen
260 k w. roeden. Dat eigendom is
beplant mef 2010100 Wijns~kken in
volle dracht, en levert een goeden
gemiddelden bra edewijn oogst. Er
is bouwgrond voor omtrent 14 mud
zaad. De $'ond langs de lteizies-
rivier is bijr~mde r vruchtbaar sooals
algemeen t bek end is. Men
kan er dU!$ aa ~ienlijke hoeveel-
heden KO<lTn, Garst en andere
graan soorten en ook Aardappelen,
Mielies en Tooral Boonen produ-
ceeren. Er' Zijtl cementen tanks
voor 12() leg,~er:!. Dez€ klasse van
landbouw plaats-en komt zeer weinig
in de markt. 1d:en moet dus zijn
kans hier niet laten voorbij gaan.

2. Klein Haa-monis. Groot 94
morgen en ~99 )~.w. roeden. Dit is
een fraaie fleme landbouw plaats
voor iemand::die niet op al te groote

Belangrijke Verk~oping ~~:2M?~:n;~E~:ri
VAN ~ <,,.!; 3. Een dirde part of aandeel in

, ~: Ontevreden ':groot in haar geheelLA N D,

' E I G'B NI,·D 0 1W,', ., 533 morgen: en 43:3 k.w, roeden.~ .&JA. Laat u uiot misleiden door den
. • (naam, bet is eerr goede Vee Plaats

Huisraad,- Schapen, Bokken, Paard8~ Yee, &q. :~l ~;~:tru~:ell:urmonie '~ie alles

f )E oDd(;r~ete~ende behoo.rlijk'; ~la.st door <le ex~u~urs testanientair 2. Lo...e .Goec:l~ren.
In den boedel van WIJlen.} R4~Cl~.'1 J AC()BAI{trIUJER, weduvte van 30 Bok Ooien. 30 Lemmers, 40

WIJ!l'n .ilWIJD Petrus Burger zal v-erkoopen per puhlieke verkoop~ng te Jonge Bokken, 3 Paarden] lOpen

UIT MS
; Kar, 1 paar:Tuj~en, 1 lot Tuigen,

. KO,' ~,',T, f ~re~~g~'lo/ Tj;::::::;:~ed~
, schap, 1 lot' Gr aven en Pikken, 1

UI', ;1 ; Slijpswen, ., Kuipbalies, 2 Zoop-

nON DERDAG, 13 DECEMBER, 1900,; ~~js::~~t~ls~~or:gg~~,gi 2T!~:t:~

TE 1.0 UUR (V.M.~ 1 'I'rechter, 1 Ploeg, 1 Kruiwagen.
" J Hu.ililra.a.d~

'rEN EERSTE:- ; 'rafels, Stoelen, Ledikanten,
[lf' Welbekende Plaats UITKOMST ,j gelegen ongeveer Kawl:;, Bedden. Spiegels, l{1eeder.

,lc~l:tlt'n ruijlen va-~ Murraysburg; en bij deuj hoofdweg naar Bies.jespoo,rt k .~ .
Jl . d . 0 h d asten, enz., enz.

,';\1 ,", eroot t: I ~ ,morgen en 1:30 vierkante roe en.~j p et elgeiP, om ,
lJ:1 twee woouhaizen, buiteugebouwsn, wagenhui4, stal en steenen VAN ZIJL & WALKER.
kr:dt>ll. Er is bet!proeibaar laud voor ongeveer 4 mudden zaad e4 een
;:r(j"t aantal vruehtboornen. Het veld b~vattende: ganna, br-ak, 611 GIDEON P y·\.N ZIJL, AfsllU!e
ktlr":'oe l.~ van de ~beste soort en goed voor alle 8c¥:>rten vee, en ê voor Vendu Kantoor, Montagu,
"nll,;vIIgek On~eveer de helft van de plaats is OI~eind. WerHtelijk, 19 Nov., 1900. '
..l' .komst ," hoe,,-el geen groote pla::'.ts heleft den na,fm van een va,n de
I,. <, l'lgendommep van het district ;\Iurrn,y~burg Le .jn.

" TEN TWEE~:- ;
I [t't gt~wone 'assortiment Huisr-aad, bevatltende kleerkasten,

:,·"j,tt,rjfln (enkel en dubbel), st in k houten stoelen, gl¥ en aardewerk eT
~(J'I,hl1l"geroodsch.3p. t.' "

: TEN DERD}1:! ; .
['t-rzelfder tijd zal wor<len verkooht VOQI'wien h'l't moge aan$'BA~:

-..:" I lIlprïnO OOIen, 21.;1) merino ooien en w.mmeren, ;3~l' merino h~mels,
~ ,n -I- Llnden, 11)i) angora kapate'l'3, (volgroeid) 3 g~t\sseerde m~rrifls
:. y, d\'ns, ~ minen (gedresseerd), 1 kleine wageri, -! QO eerste, kUui

:1: ..(01 ,t OOIe]], :;111) e,'I'SW klas angora bokjes, 1 paar goed' gedresseerge
, '-P la rtlt'f], ~ prachtige melkkoei( !n, 1 jO twee tand angl.rd kapaters
!' ''i a:I!.;ora ()Ult'n, 1iJO jonge gtruis 'i'ogels, va.n 3 tot 6 maand."m ouq, een
,éo"':' rn(H'It' tr\lt'p. ;. : '

;,1'1 Yol wa:is~n' Angora Kapa.ters (vet),; -W Jonge Voge \8tnJizen,
',',tli ' tot t ruaavden out; 400 Volwassen Angora ;Ka.paters \(v~); 2
,!rJngp gorogeteelJe ruinen; 4QO Merino 'Ooien (~tra Vet); J..Al.
Rl'lla.a.rd,; I \ :

Jt .' I".

kj'! jlmD(l $chapen <geme[]~~d), 200 iAngora Ooien (jong).' 130
-\ ,"-,oraKapaters,6u Vette Boer Hok Ooien~:. .

.\ I de Angor~ hokken werden in October jj. geschoren,
GE~IEVE T.Ji~ONTHOUD~N:

" , I Jat dl' verk60ping zal plaats; hebbe~ op "Uitkomst" op: ~n
JJ :1 li r)t'l't:[nber, l{lth). . 1 ~ f I

IJ.it dl' l'Ltat,..',s een van dt' al lt Jr beste ih deze af4éeling.
I ),11 al 'lt' levé~cl~ have goedgeteeld en in goed~ conditie lS.

Ibt dt):termp.Q als gewoonlijk i'.eer libe~l ~ulleQ zijn. .

ALEX. IN~ES, Afslager~

Liefdadigheldsc~ncett. .
s

IN DE WICHTZAAL,

VRIJDAG, 14 DECEMBER, ~.8.,
's AVO~DS TE; S UUB, ~ ;

I i:
Onder leiding va.n den he e1'""W'.M.iva.n ER ~EL

Met welwillende -medewerking van .Mej. STB.A~ROOD(Zangj, de
neeren W, Y: \'.!,:'\ ERKEL. ~. DR BEER, en J, LC'YT • (1fount Nelson ;Trio),
fn den heer J: H. DBIBP:r.(Zang). ~ • .

Toegang:-3 Shilling gereserveerde plaatsen, ~ Shilling ~wone
kaarten. Verkrijgbaar bij de firma DUBSEAt: & Co., terkRtroat, ep door
,le leden der Vereeniging. ;

<

OP

----- ..~ ..__ .. _-,-------

PRIVAAT Logies Huis voor
School Kinderen, tegen zeer

Matige Termen.
Doe dadelijk aanzoek bij

J. J. DE WIT,
Bain Straat,

Wellington.

;;;, ~
.~ IN DE ONMIDDELLIJKE NABlJHEID VAN

... eI'lIDor.u. S~·...'ii.e.
j -------..,;...-

DE ijdergeteekende in j"ne' betNkung ~ e&nig Curator in den
I~S,olventen Boedel van AOOBU8JOHANNB8 UAUBBORBBzal puliliek doen

verkO()j>en op de plaats zelve op :,

VR~DAG, DEN 14DEN· DEG£MBER,. 1900,
;( te 10 uur des voormiddags.

Db kostbare wijn,-zaai,-en veeplaats gensemd "Groot Verlangen JJ

geleg$I aan de Berg Rivier in de a.fdeeling tan Malmesbury omtrent
eën haJf uur rijdeIlB van Her~on Statie ~oofdirca 1:31 m~rgen met de
geboujren daarop bestaande UIt Woonhuls, Stal, WagenhUIs, Kafhok en
Kra1e~ alles in den besten staat van reparatie; De' plaats is door den
Insolvjnt tegen grooté kosten bijna geheel met draad t.oegMampt en
daar ~ twee opstallen zijn kan deselse ge~kkelijk iD twee plaatsen
'Vordeh verdeeld.

~ J, H. HOFMEYR,,
~ Eenig Curator.

Va~rler Spuy. Immelman & CO" Afslagers.

C. S. AURET, ,
Secretary.

,aar~sche ArdeoUngBraad.
-'ACHTING vAlf 'TOLLBN.

ENN1S~EViNG geechie&
hi8l'IDt'jde ~ ~et paohten der

tpklODll!ltenvan de, ~lJen te Fra.nach
Pas en lU-aaiifoatein voor het

eindi~nde 8l D~mbeP..190l.
publieke oolJlpetitie zaJ~or-
aanpboden Tóo.St· het kantoor
den afaeea.garMd aan De
I op WQDS~.lG, 'l2 December,

:morgens te 10 ure.
. :Koopers moeten behoorlijk borg

voor de behoorlijke betaling
de pachtsom : van elk der ge-

JKM,m(18Tollen.
C. S. AURET,

Secretaris.

GEDROST
VAN de Plaats "Staart van

Paardeberg" een Kaffer Jongen
met Vrouwen Klein Kind,
(Jonget}e), naam van Kaffer
"Paul,' hoogte omtrent 5 voeten
7 duim 'met pokken-merken in ge-
zicht, naam van zijn vrouw "Sara,"
tamelijk frisch gebouwd mëar kort,
en jongentje met naam "Cetitlf."
Waar zij mogen aankomen, gelieve
dadelijk kennis te geven aan het
Politie Kantoor te Paarl of aan den
ondergeteekende door wien alle
billijke onkosten zullen betaald
worden.

,\; rr:, \', bIJ ['lJ'

'I \ O\'('~her, Hl( li I.
:v \o::.'~:De, <tfslugfl' Vtlïwfl.cht nog -een groo~ aantal. 'levende have~ ~e
" ,liJk g-ulJlverteerd zullen wordl8n. Pe~onen dia; vee van de ~aD,d

~ .:.11 zettl'Q m,tNt!Tl ZOI) g-oecl zijn ')m ~n dén afslag$- daarvl\D in i,tijd8
",t"geYl'Il. • 2 .. , PlIII.

E. PA."E-~NNER.
Apotheek,

IlAL y,
bn haia dID Jom. de ~

~!
....l"481l Poeder, Vark ~n, Pluim.

ne Poeder, EmbIooatio&1 en alle
1wlcijuen, Prij.Goed koop. •

H. J~ HORNE. W. P; MOSTERT. STU WSOHI'l'1:
LAINOSBURO, K.K.

Schrijnlerker en ContracteIll. Kanker Genezing. r, een zeker geneeamiddel tegen Aardappelziekteen andere ~ektitn veroorzaakt, door zWammen.
; ~TRA.WSONITE zal met succes gebruikt wor-

den m plaats van Bordeaux Me~1.
i STRAWSONI~E is altijd gelijk van sterkte· een

v9ordee1 dat ieder nl inzien.' .
; WiJ hebben een voorraad voor dit seizoen ont-

vangen.
~ Een pamft.et zal op --aanvraag worden toege-

zbnden..
TOLLEN.

NIS wordt hierbij gegeven
dat de huur van de tollen in
afdeelin, voor het jaar 1901
worden verkocht bij publieke

te 10 uur ¥.~ op Donder ..
20sten December, 1900,

IiIPIImO'ver de p~lieke kantoren

-MEVR. VAN NIEKERK die om
haar Ge~gend Aesiab Middel

alom bekend is, zal ook op het
MDstaande Congres te Woroester
wezen met bereidwilligheid om ge-
consulteerd te worden.

Doe aanzoek; bij den heer

J. W. LOUW.

ALLE werk wordt met goed
I,~gedroogd hout gem,akt en

gewaarborgd.
Heeft ooH; een voorraad. ge-

zaagde plank6D, deelen, enz; Alsook
VeIlBters, PaIleel en Glas, Deuren
met Kozijn~, Doodkistën met
beslag, enz. ' ~

Alles tegen. billijke prijzeJj.
Alle ordeni worden spoedig uit- Zij zal dus op den 5den en 6den E

gevoerd. December niet te huis wezen.
Werks fahriek 10 de ~l?<>uwen 8 C

van de beeren WINDMOLENS. urg- e~ a$._tte-straten,Kaapstad.,"
GR~F & HALL i I :__ ElEI_SOfEi A.GEI 1WTS'".

------------~ "BE nieuwste, ,zelf-besturende, voor . I '

TE KOOP C ~ alle doekinden, van af £20, ...... • ... ' i A A.:". £.' "0..
' ~ gel6Verd en opgericht binnen den ~ WW........ ~

EersteKlia Slachtos ~niden :=~·"""'dJmop aanvrage . i ,fu:urr G.BLAND
Voor prijs' enz. doe m~ aan- ERECTOR Jl

zoek bij , 'N. METT~~ , 40, Waal' Straat, Gevlochlen Draadheining.
Tulbagh Road. Kaapstad. i ; VEBBETERI>B I!JOORT

; .

El lB:' '''BI'iII,~ )IC ~ ~.

PlqnetbeJ'g.

. ,
De tollen in de~ a.fdeeling zijn i

.~ Zulll'fon~in, en GrootA
nYler brug.

NfCO J. VLOK,
Secretaris.

Afdeelings Raad kantoor.
Piketberg,

7 N<nIember, ,900.

Boe la a...Lev .,

B:JHOUD QW pjto..cn.w, dit le Mt der
dM !PJ Ical ... _ 1'ICIIá_ _t te

de w...... n..r .. __ ..,._ IDiadel

Wh....,... I£xttact I .. POlIG.......

HEYNES. "'ATHEW " CO
~ • .u.UlftAD

Llk4od~.r :
l:.nulOOJL'D81 ;:

LlI!rdoO".
1t'hee'.n'::::~~~W_T....
Blna. Utili I k. UlPPU Hel' lira-Strut 81

, : J_
. j.

.~ ,
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; t
voorraad Heere~ en Jqn~en8 +'JJJ1.I:i.,.n.A.I.LI~.""'~'

uit f'd,brik~ dat wij gara~deereQ
~"""""''Mo wij noodigen u speciaal uit om dnzen

iilEloooteeriil van jongens. Zomer BloUl$e~.
keuze die ooit getoond 18.

. Jo."
SCHOENEN ~gen wij iedere h1edewpging Voor.

P8i~~ordt borg gestaan yoor solied leer. : \ .

IN &00., Adderley Straat! 26.
, : -'.....! :)

P~BLlEKE,. ~N~RK001IN~i(

KoiTBARE BOUWPERCEEUBN
5;;

So:... e:rse"ti W~s,."Ci.~- , ,

lJE ond~geteekende!1 behoorlijk gelast door den ~eer S~ RU,CH
zulle). verkoepen per publieke v:eiling up .de ple~ op

VRr~DAG, 14 DECEM~E~, ~.S.,

16 VérkiesHjke BouW Perceelen
'!'; --++-- ~- : ~;

Deze ~rceelen z.ijn gelegen: a...Ii den Hoofdweg van ISomerset] West
naar het Si,rand, dicht bij de: Strand halte statie, ~n h~b.beq ieder
een front ~ den hoofd weg van 50 voet bij 1300 voet dIe~te.: Het
geheele vorbtt een blok net den hoofdweg ~rvOor. Eep weg 3P ~?et:
breed aan ~ achterzijde en ook l'en van gcelrJkc breedte ;a.a~ I~e~ zijde
van bet blol:;i Daar de water pijpen vun de Strand MuplClpa~ttll~ voor
de perceele~ langs loopen kan er- gemakkelijk water aa?gelegd !,orden
over het ge~e.le eigendom. '. .' :..: i.i.

Een B~clale eigenschap van die eigendom zIJn ..de zeer g\instlge
afinetingentyun de ,tlrschdle'1d~ perceeh-n, die. ft'lteIIJ~ tw~ ~onten
hebben, een~ den hoofdweg en een' aan den. achter~eg ; en ;verder
het gemak ~rme(J water ka n wordeu gele'lerd,:een voo.rrecht: d~t m~n
niet had bij41e meeste perceelen uie in den laatsten tijd te koop zIJn
aangeboden_i- • ' .

Dit is {?eslist de eerste maaf dat el" bouwgrënden aan het publiek
worden a.a~~bodell under zllike gunstigp omstandigheden, ..en . ze~ zullen
waarschlJn4;k de laat:;te kans vormen om grond. te verkrlJgep in deze
g'Illlstige lo®iteit. . .

t~_
V~RKOOPING TE BEGINNE5 TE 10,30: V.M.'
'~~ -_------

,.J. a. BOSMAN ~& ZOON~ Afslagers~

TE

Stellenbo8c~ 26 November, 1900.
"

\

KAFS.NIJDERS EN Z\VA:YEL.

Stoven.
L'Economique

2:Jl

Bolinder

StQven.
I,

.
'-'

DRUIVENMOLENS en WIJNPOMFEN

:~
j
i

OOK EE~ GROOTE VOORRAAD

Standurdl en Punt-draad, Gegalvaniseerde ,ater
PIJpen, GeDolfdIJzer en CemQot Ne.twerk voor VaQ,kens
en WiJn,'_rden tegen de laagste ~ontant prlJ~en.

'\ .., i'

B... BOSS .~.CO.,
$trand-.traat, Kaa..,.tad. ~

\ . {

K~N~ISGFiVINGj

VEHKI5I.JGB \Ah hij de ()lld~rgtlteeken:Jen
teg'tll ~tl laag ...;tt~ prijzeu het b~8te Algiersche

IJ averza~d . ; :
Il "E~TAN{) TLGEN In>EST"

bepri)efU :'dit ~eizoell en te bl:zicbtigen bij de
Heeren: t
ALBERT v~o der WE~THUIZE~, Hart.eboo:>~ontein.
DA.~IEL d~ KOCK, Vogelgezam;. .
MARTHI~D~ van der ~PCY, Duurnkraal.
STEPHANr;JS W .A.LTER~, Bakenfunteiu.

~
ROOD PEXijERTHY & Co..,

26 Nov., 1900.

De sche Afrikaansche: Trust
~ schappij, Beperkt~

DIRECTE~REN wenschen hirlvmede aandeelhOll~tml en I:let
publiekite berichwn dat het plaatselijke Jtantoor van

noemdo Ma.ats~appij (tegenover het ~tadshuii!) mi geopend is.
De .M&atsch~ij administreer' Boedels als Ex~uteurs,

teurs, Voogden; Curatoren, Trustees "VanInsolvente:: Boedels,
Agents werk i~ alle vertakkingen, o~vangt Geld qp Vaste

• geeft voorscho~n PP ~aB~ .eigendommen o~d~r ~rste verban~
. aere geappro~e secuntmten tegen eene blllijke rente koers eli
.sureert vast e~los goed als agenten voor 8B8ura.nti~ .

~. " J. H. ~<?FMEYR.
~ ~ Secretaris. .'
It \~ ~

-+--
TE worden 'IIerkochf op den 27eten Decem·

ber &:lDllt.• IDdién niet ,ooraf relOlit :
Een mnit! .. le henglIt donkey. rechter oor

balve maan van achterem: linker oor halve
maan ..an VONQ.omtrept 5 jaren ood.

:1 F. G. LOTRIET.
~ ~ 8. M..~

Afdeelingsraap Steyns burg.
PCBLlCE EREN v.ut- KENNlSG EVING EN.

TENDERS "ordeo ~Iermed~ lfeYTUgd yoor PRIVAAT tOGIESHUIS,
bet I'ubhooere,,< van dé lIeoDisge"lngen en achut "
&dO'erlentiel Y&n dên :Afdeehnge Raad ..an ;jMeir• .ACK.ERMAN
Steynsborg YO(Ir een :;lur vanaf den Iden ' ti _ ,
Januari. 1901 tut rien 3l.ten D_mber. 1901. ~ Plein Straat,

Tenders te worden ii)gellOoden yoor lO oor .. iICII~ E ..w'BOSCH
y,m. or,..Zaterd~ den ~n December. 1901. .. l1::li; ... .ELL :~, .

De ",.te of·08nlle troder niet noodzakeluk __ ~ __ ~ ~._~. _
aaogenomen.. i.

W,; B. NESEMANN. VOQrKlanten ,'an Buiten eD
Secretarie. : • Winke Hers.

in correepcn-
. 1116ng83Cllikten

belauitil!l,e betrekking
b,,*'tende JJoardiog

EEN gecertificeerd Uno.twn.r.er'BII
private plaate school ID
ooderwijs in . ver.ÏlIcbt.
Salarill .£46 per jaar, mot. en inwoniJg,
Applicatie met afachnften 'lIP certificaten en
getuigachriften te worden i''''llOlldeo aao deo
ondergeteekeodeo niet lal4jr; «Jab don 311ten
Oeoomber.I'JOO. Werkzaan(heden te beginr.eo
den 238ten Januari. 1901. '.
'- . C. J.lR.lBIE Ju,

\ j!Jn1t:elak.loof.
f' ~ Aberdeen.

F:6ne l)uderWiJ1er~ Jn4E1ren. Bekwaam
in Ho llundsch, 'Eugelsch en JlJq~iek. Salaris tW
per jaar en vtO logies. l : .

< C. VlLJOEN.~ .

f
Dovefontein,

Braakpoort- Biding.

L'ENE Onderwijzeres op een Plaats
~.J voor een g!)n "v'neplii'nte :kle ki&l

School, mat 11 kinderen.
Diensten een aanvang ti nemen na de

December vacantie. Doe &apzoek bij

J. L. i.aOTHA,

Hood~t~i Bosch,
P.O: j!iuurfontein,

; Cradock.

C. H. BASSON,
J.M.B~80N,

Geb. JOllbert.

EENE fhnke jongeman OlD állfllmeen bebulp-
ElUUIl te ziin in het Depot; eifr Z. A. Bijbel
Verefmigiug " werk: te beginnen met I Janurn ."
a.8.-Applicaq~~n moeten on~rvinding van Achter Purl. ~

k b •. I December, I\I()O~ikanto,,,wet. ezrf ten en vOCfJlen li)n van ---ij.~-------_
goedd gefUliMCbnften. >\ppl~atle. moeten .•
gemaakt worden vóor 20 D~ber e.k. met PLOTSELING civerleden te Eenzaamheid
vermelding van verlangd salada, op den :-!Osteo :s'oY8~ber. 1900, CHRIsTorFEL

Voor bjjzonderheden venoe". men zich tot JACOBUS MTU\lRGU. ~Broer), 10 aijn 7lste jllU.
deu Secretaris. . . Diep betreurd; i

Eer ... B. !1f.N AAR. ~
HCI~eynkamefi.

(' Ka:lpe~. Hollandsch] Tijdschriftl-'n.
EEN g<"Certitioeerde; ~oofj.OudEr- ''J -t---

wijzer en Superintendent voor DADELIJK na a4kom.t v&D de Mail zijo
Kost-Inrichuug in de Derd~:gl88 I'ublie~e elke week looté nummers verkrijgbaar
School. Wazenboom Riv~; dis . Wor· nn ,
cester Apphcaties wotil~p door den EIGEN HAARD;> Postvrij 6d. per or.
oudergeteekende ingewacht ~t 20 Decem- (Inhoud 'I'&D bet laatote nummer: 'I'ineke,
ber, l~OO. Bewijs te le ve reV: ;van IJhriste· Schwerin en ODllltre~o, met 2 plaIAln. In bel
lijk en zedelijk gedrag,' Udmp..atscbap .tille punt vau de C.tcIOOll1door J. H. Deibel,

h K k 'be h d met 2 platen van K-.p.taa eo een zeer frai
een~r Prot.f'8:ta.nt8C e er é~ voeg ei rtret van den heer'F. 8. l'tbLAN. eoz .• eOB)
om In Hllll~nd8Ch en Engoli~h oltderwJ8 POBOON'8 GEILLdBTREERD .MAGAZIJN
tP geven. API,ltca.uwn lli04lt.ftn m,~lden of bevat(knde een rijke( ve1'1&lDeling lectour .et
zij de werkzR.&lllheden olJj~ den 23st.'n pl1lchtige platen. P08tvrij .hil.liDIl per [lommer.
laLuari. Jan wel tuet het uliaropvolgelJd' DE HOLLANDScyIB BEVVE bevattende
kwaruni zullon knnnprt:: aanvaarden. overzicbt 1'1u1 ,de we.feldrebenrteniuen. Med.e-
Kennis van Mnziek on Tu,dcSol-ja ee:le deeliogen ~mt""nt de~ oo~log. ent .. AIlM met
a.aóbevehng. 8alaris £120' p.a .. met toe. zeer mOOie plate". \,' PrilS poelTrij \~. per
laag voor Kost Inrichting. ~r~ woning en no;:~;r·WEEKBL.u) VOOR NEDERLAND.
tUlOgronuen. " Lectuur yoor ,iede~l1. Sevat elke week eeo

J. C. BOTHA,' vol blad caricatureD [:en eeD groote los.e plaal
Sec; $ehooIcom. die seer ioterell8&llt 'u. voor oou menMheo.

Prij. 6 ~nC" per oOaBoer postVTlJ.
M..AIyEDITIE V~ HET VADERLA~D.

Zeer goede btrichteq omtrent den oorlog eli
andere ~·wereld&ebeur~ni_o. Prij.6 pence
poehrij. ~

l't!AILEDITIE V.\oN DE NIEUWE BOT.

DADELIJK BEN'oonIGD TERDAMMEB COURANT. BeO'at evenala. " U de maileditie Y&n.het ';VaderIaDd zeer yolledip
berichten omtrent Zn~ Afrika eo Enropa. "

; i E~ t!illke hs"i~tetJ.t.., in ~~ B,)zigheid Op bo ..enaUalltle ti'dachnften kan lIIen'ook
1..J vao ;; , ..oor eeD ju- iateeken.n bg de

G. A. W. OK V lLLI_~RH, Holl-Afr. Uitgetels M.a.atsch&ppij
Noo~r Paarl. h J ~ID' • Ir CO

N I3.-Applic4tie8 moeteIl'" pilr b~ef Yl. acqnes ~ nssean (l I

zijn en alleen van iemand w~~btig all
.'p I I Kaapetad.ue &ar. . : Kerkatrut 3. I

.-._ -- ----~- __ ~;....I....' -

Onderwijzer Be,~oodigd

\
7 OOR eenSchool op elme plaats

in het distrikt ~ Cradock.
Applicant moet in ó1t$t wezen
grnnciig onderwij!l te geven in Hol.
landsch en Engelsch. Gétal kin.
deren :1 of 4. Salaris:' £+0 per
jaar, pn alles vrij. W erk~mheden
te beginnen na de Januaij vacantie,

Doe aanzoek bij . \:

E. c. JA{;~B~,
Sp~i8kop,
- -pradock.

P. K. BoajesmalJB Vlei,
GouJini WE'g Station.

29 N OV&UI ber. \9()O.
-- - --- ..-._.- ---------'-_----

CARtRVON.

BITTERPOORT SCHUT.

r _.

GEVRAAG!>
I E~ I(Hllof'llknudige. in staaeHollandsch
'j "n Engelsch w8preken. gthnwd per.

soon de voorkeur. £4.00 ~waarborgd
voor eerste j~ar. Applicaties tnet opgave
van ollderdom en of a.pplié,bt pro· of
anti ·boer is, zull!"ll worden oBt'fangen tot
30 December <l.S. door

Het comité te
V;qsburg

Vli\'De Aar.
I

EE\' oudcrwuzcr voor een' ib...,reoplaat.
""bool, h"kwaarn it. Holland.cb"" ~ngd!ICb, met
certificaat van bekwaambeid ook \,an ledel[jk
en chri81€1Uk gedrag ,'oor .£40 pel' ji'ar en "rije
inwoning. 1

Werkzaambeden t.· f,egton.n· in Janoari
I~UI.

A pplimtie. worden IDgewacbf \"oor deo
:'W.teu UecUlnbrr. !J!I

Ste:yneboril',
16 Noyember. 1900.

De Paarlsch~ J,and Aan-
koop Maá~schapplj.

DEELHEBBËÏi$of eigenaars van
certifika.ten i~ gezegde Maat-

sch~ppij worden: dringend uitge-
noodigd eene vergadflnng bij te
wonen, te wordtfu gehouden op
VRIJDAG, den }4den DECEMBER,
aaost., 's na.middags om 4 ure, ten
kantore van de firma v. D. SPUY,
hUIEL)U.N &. Co., ~Paarl, ton einde
te besluiten over d~ finale likwidatie
der Maatschappij. i,

Op last vaJ 't Comite,
CORN ELlS MOLL,

Secretaris.

H. P" BOTHA.
Bnw.m bo.cb.
P.O.- WinterfJcrg Hotel.

Di.t. Fort Beaufort.

EEN fl,nk" jongl'man om ~ell .hr00d ·kar le
([jde" n....r het delrp. en ook te helpen in de
bakke,!!, enz. \I,,,,t tu",chell Iii ell I R juan
vud '!Jn en ook in .tasl te 8cbn)verl.

Doe unsoek Voor den I;Jden DeoolUber bil
J. Á. 1;11 ROCX.

Dal Jo..apbat,
• Paarl. GEEN TREKPAD.

---------~~---~ --~----_ ..~.._. ~+---_
i

Hulp·OnderwlJzerG~vrllld
Voor de Dordrecbt Eerst. 'lIas

Pllblieke Scbool. :

DE ondergeteeke#d~D geven hier-
mede aan he~ publiek kennis

dat zij niet ~~n' toelaten dat
eenig Trekvee over hun eigendom,
Cloeteakra.al, Maltóesbury, zal gaan.

JACOB LAUBSCHl!lR,
C. J. LAUB~CHER.

27 November, 1900.

,

GEZEGELDE Ap'pli~ties ge-
. merkt " Apphcat~" V00r

Hulp-onderwijzer vergeze~ van (ie
ooodige certificaten en get~igschrif-
ten zullen worden ontvangeIidoor dtln
ondergeteekende niet later; dan den
lOden Januari, 1901, voor de be-
trekking van Hulpon4erwijzer,
behoorlijk geqUalificeerd om Hol-
!andsch te onderwijzen ::a.an de
bovengenoemde school. sal4Tis £150
per j~r, en de geslaagde ILPplicant
zw zIJn werkzaamheden'; moeten
beginnen bij de opening ~Yan den
volgenden schoo) jaargang:

Alle informatie kan op ~vra.ag
verkregen worden bij :

JAS. P. SMIT, i
Secre~ris,

Dordrecht Publieke School.
Dordtecht, .

20 November, 1900.

_._ -----...;;.,--------

1sIlILAS.LD&IESHUIS~
. TE ' CA~EDON.

~

CENTRAAL . luchtige
kamen j schoon, en

een goede tafel, tenDen billijk.
H. LOUW.

•• t........
&... bule••

!r Bakloli
:;P8Id,er,;~

e
0
0
0 6
o 12
0 •0 1
0 3
o 10
0 2
o 10
0 I
o II
o 13
U 4...~ 0 3

....~0 2

...~0 7

beaD,.t, dat hij al luider ell
OIQ d.'e afkondiging van de

de, gflh8t!le Ka..pkolonie'
andef"Bn kant verklaart b~

. aao de vOOl'1llande"
4re1Cffenheid zal ~evell

nig tt.oom uit te bla~n. At.
Itoow·afbla&ertl ill. wa.ro<n it

~V'~IK"JNV' ~an wo :&elollwacblig'
~ dit volkacoDIr!'f!t it

zeker van di~n aard. dat b ..t nl>()(!ig
18 troepe~' met M~imll naar WOrCflett-r le
zeDllenó ,doch be~: ach ijnt of J .. overbeid
anue... i!lIJolieht ill,; goed, de ~I(en Woor.
tlighefd :van die t~rpen zal op <le ~raad.
II~ingeti van het cougre8 p,f'fln inl'lQ6d
Ilitoefemin, en ve~boog[ ongelwijfelJ de
be&eekenll er van.

De tij& il ~komE!n om dui,lfolijk Le teg.
gen wat '+rij m6flnell en dit op kalme doch
op bf.lli8~ wijze; ~at u! <I.. posiwu! Pe.
titiee van: de parl.mfntlleden. VTOUw~o. 80
mannen en vrou wen zij ti '" VOfl~'*fe !laar
Engeland gewode... De volk8éltlPUtatie
werd gellon<ien om: de kiez~rH vóor de al.
gemeene ' elektie !te influeDc~r.ll: d.
khaki·"erkltlzing i. voorbij. en J" CRU.
BBRLAIN regeering heeft haar meer'ler.
heid in bet huil der gemeente btlbond~.
Wat 8taat ons nu te doen: Zullen ~)
no&, een. paar EQgeland gaan met Oille

petities? Of zu.lleu wij lie alfi eeu LeTBBa
aan de iwerel<i verkondigen en dao zee.
gen: "b.ier 8t,aap wij, GOD h")pe 0....8. wij
kannen niet anders?" MeI and~Nl Woor-
den, zulle-n wijj nu besluiten om op const..
tutioueele wijze Onse eigene zallgh8id uit
te werken 1 Lijdelijk ve nat totdat recbt
sal zijn geschied, zij dan onze leuze.

De heeren A{BRItIMAN en SA LEa beb-
ben l.l. Zaterdag bel ..ngrij Ite :ot-sprUeo
te Stellee botch ·~hélluen. Eerstgenoemde
drong aan op gematigdheid in allee op '1
volksco\li'r8ll, een wurschn wing die juillt
van pas kOUlL. Dan sprak hij ook de ge-
daehte uit van ·ééll of meer parlemenu-
leden met eeu rnanifest naár het hoia der
gem~nttm te zenden. Of een mll1life8!
van dien aard eenigen in vloed zal uit-
oefenen, l1p flen' vertegenwoordigelId
lichaam net na een algemeene elektie.
"dlt te betwijfelen, te meer na de onder.
vindingen VI1Q de volksueput.atiA. Eeo
domo ..stratie van d-ien aard kan eebt.r
haar nut hebben.

De hlJllJr SAU&R beeft in de duidelijk.
ste bewoording verklaaN. <Ltt 4Ir geeo
rtllJt, eI: zeker geen vrijheid iu Z.-lJrika
sal a!jn ~ol!lllg sir ALFRBD MILJfBR. alt
partij·IIllW, de' hooge betrekltingen van
hOOgttn commi_rit en gou verneur bt-
kleedt

Aangaande de 8peciale treinen vindeo
onote lezen alle bljzood~rhtden io eeo
advertentie. Gi.i~ren ontvingen wij ecbter
e&n telegram van den plaat8elij ken I8Cre.
arill, dat de speciale trein van 8wellel'

I dam niet zal loop8D. omdat d. commit-
saril! van publieke wforken (dr. SIlAIITT)
geweigerd Ill'ttf, de noodige spoorweg.
rijtuigen te geven. pit i8 een ander voor .
beeld van kleiQ.g8t!atlgheid; .docb ill plura
rAIl zijn doel tit berei~en. werkt Jr. 8.11 ARTT
onwillekeurig mede om de beteekenil
nn het vollcacong~ te "erhoogen.

Wij herhalen het i niemand die &Pniel.
zina in .taat 18 om aan deze vol.kademon.
&tratie deel te' nemien, al kan hij ni~ bV
W orcestar komen, behoort bij deze po
lerenheid thulf te blijven.

OOR het van het ftjnate
· ;brood, koek, poddinge,

,r -era•. Maakt b'tt V'i uitmuntend
• Ucht,:heerlij~ <In IrZOhd.
; Heif,ft de lTOO' BW srerkte om te
, ,doen rijzen eo i811.et eeDtigste baking
· powder dat nlet i,ea1f~rd wordt
door het klim ....t.! Blij~t versch en
~raehtig tot 't geb irulkt ".ordt.

Het Hoy&! Ba ,ong Powder, dat
'wereldberoemd 'la, wordt alleen
ge~kt door d ii Royal BaJiing·
Powder Co., valli Amerika.' .Let

"'orgvuldig . op de i,n naam van dell
· ,!laker op het ef !ltket. teu einde te
; beletten dat nag :emwttl goederen
, [n de plaats er val i, worden gesteld.

',.OYAL 8AK-'. la POWDER Co
", NEW YOf)K. V.aA.

~------
.HET BEROEMO:E OOGWATER.
Li-s Ebi bot ...1 be..... ,rkt :.
-(1) pbruikGD la.lIetl itan
-Wheid il. M~t """LIfe ~ :la.

\1e.krijJlbM, b.]

anNES, MA' !rHEW
r.h.m le' "n., l(. 'I)_la

....ew toon in muD yong
.taod ,.houden CD Ter~.piJ:J,.1l

week geree4eljjlter. J.JOrgese&
een kleine ... rbetenng toonen
week. Hel ;i.te hopen dat
deae markt bereikl i. eD zaken

",edil!!~n4er yoe$ lolleD .. orden geplaat.n.

---, i

I:lE

ZdidMrikaaru ileheOnderlingo
~evensver3ekeri. :ng M&&tsc.h&Ppij.
(hmachtigd bij Par ,~ent.i Wet, 1&68.

t afr,8IJhgd in 184S-:ï: 1-;.-Onderlinge A_-
· .. rá..tie .IluaUeh.ap lIii vali de K SlIp
· d~ Goed I HOOI

Ho,fdtutoor: DuUr tg Strut,: hapsta
OÓ/oo(JendeFondsel 1 - £2.345,097.

" _-
, .d.llen belegd in Z' .id .AfrikaarucM"~C*"I:eit en.

Ja4IliluM IPre......r,Jl.men. Int.,.••---
,SPECIA.LE EIGl l:NSCHAPPEN.

;" ,tB80LUTII: SI CCURlTEIT.
YKJJOOM VAN ALL B B.li:PERKINGEN.

GtaOOTII! BONUSEN f'EDERJ: DR.rB JHR.
VBOBG.Ii: BETALING V AN VOKDERINGIi:N.
a;~UL~TIE8 VIX>R NUL·V&RSIi:U~ING
.' V$U VERBLU! , EN REIZKN .

ALLt VDp)UlEICLKN I JEBOOREN U1( DE
• I , '" LED} :N. 1'5"

! GEMATIGD l fIrGAVEN.
'.&11lI I'IRBOONLUK' I AAN8PIUKJCLUK·

lUiW ).
.'Ut!I,SOHENTlJD80HE BONUS OP vnRD&·

RUi<1 l.
l.IBERALE WAARDE RU OVERGA nl!

WILLIAM r. lA.R8HALL,
Secretaris .

IPJNNIS(rEVING
A.L:LEa.LElJ:.

O·R. RAYSON, . vro~ger woon-
achtig, voor eenigen tijd, te

Calvinia. is' verhUi sd naar Fra$er-
butt !)istrikt. ah vaar, hij n~ ~s
Ge~heer aan t practueeren lB, lD

't dC?rp Fraserburg.
F,lJaserburg, . _
~27 November;, 1901).

De P ......... Idez.... UJ.L
1...1. Zaterda@ gaf: het hooggerQChtaho(

uitspraak in dese zaak en de voorOaamtt.e
bewering van' d~n petitionaril. den hear
Cornelill Moll., wer4en waar bevonden,
zoodat de kieaedijll~ herdrukt zal m<*eD
worden. l<:n toch ~t de heer Moll, .die
de zaak in het balanIC van het publiek bad
opgenomllD, ~ijD elBen onkOlIten bet&len.
Waarom moet de Y'erliesende partij niet
al de on kosten btttaleb? Het kan LOcbniet
ontkend word.n dat het opnemen in de
oftlci6êle lijst,. '\'an i namen die in b.t
revisiQhof waren gelchrapt getuigt Y1JI
opzet of gro"" nalatJgh ..id om van de al'
deJ"6 fouten niet w sprll'ken ..

Terecht werd door den hootdl"ll'chter Ir

op gewuen <Ut er !tien leemte in Je '11'.1
il met \)'ltrekking tot het opmakeo Tan de
offici~le lijlIt nadat bet revi8i ...hof i. afr-
loopen. Dit punt werd, meenen wij. in
1199 toen de reg1ltratie-amendenisnl akte
voor het huie "BIl aangeroerd. doch DIem
werd er aan gedaallt men moest zich tb-
Treden stellen' met bet antwoonl dat bet

.drukken van de lijlt' Mn daad van de ad·
miniat raUe WH-

Maar wat moet nien denk~n een
magi8traat wion. re~iBtratiewerlt in Enlk

toestand il! alii dllt van den heer Pien'
Zall de p1'1Ocureur-geaeoraal er geen kenniJ
.van nemtm~

KO'NNX'- rI" ooreprou.,'lIjk, el'bte HolulIlDcbe
\ :rreoeeeatiddellm Y&DDr. O. "I. JURlTZ a:

00., ~rkregen wordeD bij ,de eo.mk. elJ!CD&&l8._·
,I1(eyneR. )(atb ew .... 00 .•

11!!C.AA.p,a"Jl" A.r

• EN man met een kal kop, komt maar lwaar
. 400r de Wereld. Daar is oog hoop ..oor
hem ala hij Wheeler's Capill&riDe gebruilrt
het i. flei _te Hur-mlddel in o~ l.,nd; ID<
poetgBH 3e. 9d.-Agenteo HE:TlfU, MATTHt:',

COp. KaatMtad, OhemÏ&ten Iln Droolli.I,,~
'_~. --"'~ ---_._-------

. ,. .
E.n __ ••• IcIIUg dollu..... t.
Elders pUbliQeered wij hilt (ltEcieele

verslag van da invlÓt'drijke pro;dikant.en
.conferen tie, die in de af~lool >en week lAl
Stellenboeeh werd._ gehouden. Dil do-
eament verdient met de mit'lfitR aan dach I
gelezen en herlezen te wordt'u. door nveJ'
heid' zoowel ale door het v!Jlk. De~ waar·
,schuwenlhl stem dill zoo held pr klinlrt iB
van veel l.>eteekenia, en op flik woord er
..... n bahOQrt acht seglM'en te wordeD. An·
dermaal 'ferklaren de leeraren dt'r ~. G.
:kerk dat de oorlog onrechtvaardig is en
. Uk door arbitrage kon tlJo ..er·
;meden, en zij blijven tr op aandringen dat
de weg tot het "erkrijgen van ,,",,0 donr·
, vrede ill om a,an de j{epu bllek8D
.hun onafh:ankelijkh"id w lattIn behoodell ..
In, belJiiste bewoordiIig prot"'!1!ePrtlO ,~
tegen de wijze waarop de óOrloli g~voerd
'Wordt, de bt.handeling vail preJiboteJl
en het niet nakomen .Tan dt' InlRrnano·
nale trakuuen. .

"Ala leera&r8 der J.;. (j. kprk g~v0fleD
wij behOl'lfte er aan ten 810~te df< l..den
OU'Z61' gem~nten op het hart Le bind~n,
om, bij all, rechtmatigJe gebruik van mld·
delen ter bereiking vitn hf't gf'wpn8Chlf
doel, met QOtmOedigé !schuldbelijdellis l'O

kinderlijjk lP'ertrouweai Qf' den lieert! lt
wachten. God I"f'geer1!" Hij ~I op ZQnen
tijd en Zijjne wijze uitkolll.8l geTpn uit de~
Dood waarin Zuid Afr'jka thans verkeer!..

Zuid Afrikaansche College
RA.A.'D.

IU~Y SGHOLIERSCHAPPHH,
.j

MluRRA.Y ..Hcholierschappen ~n
; verkrlJgbaar voor ,de mlt;U!t

geg6ede kolonisten, de afstam-
meliijgen van oude Hollandsohe
nedétzetters hebben de voorkeur.

APplicatio Vormen met volledige
bijzClI1derheden, kunnen' verkregen
worden ...an den Secretaris Van den
Raadt

AJjplicaties te worden ingezonden
op o:e voor den 28sten Januan, 1901.

JOHN PROCTOR,
Secretaris.

Z.A. 'College,
1 December, 1900.
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d~n oorleg, ' n
l~n lat .. r In
biiek .. " komma
ael I.. Hrusche

() .. t van Pre
n " f [macht
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nl In he, n
te worden,

tok bezig ID het
~a de inname van D.,

een groot )f\omman-
egtln kanonnen, ZUid

'". "jMI~ maar VlUl toen af
I rek ..n omtrent hem.

I ti I ItlpollS door de Re-
?ullli'"" eu af dit !le-
lalll \\ rd van De Wet
r I .or aet van Fouché dat
n. u U" blijkt met dui lelijk.
r. ikeinen maakte echo
"r ~n aan de wallen d ..r
Ilr'JerI\!t'r en orde op een Br itsch
k I up I{echter HIl'tJlog lat ook nog ergens

I" bo urt van jWomplaats, en of gene.
r 1>1 "ft [d hemc ef>n zware nederlaag
b~· It" ~..brachj, 18 nog de TnlI\.Il. Zoo.
,~, I 1< IlllllellJk <lát er een 3 a ~OO Repo
II koJllleu IU heL ioáden van <!en Vrijstaat
mudl-'lI zitten, ~ hoeveel Bntache
"~P"U legen ht!ip ZIJn IS Olet 7Alker AI
~"Ill~'" I I~ ~cht"Dïi.je klachte van de En
~- ..cho' l.,d .. lla.a~ lo WIJ ht!bben Il .... " bA
,~I ..." .. tllanOlChap~D genoeg om De Wet
baa~ tp raken" ,.

nl) h, !tor ~Id;_'g. nabij Veertu!Datroo.
ID"'1 I~ .... Tl.klorn1:'~ RepobhkelOE'I1lutlg.
'n,,,,,h,oll \ rlJbu en 8chwlllzer R.eneke
n-~I t et'U ~n I.·r mmanJo het 18~ertJe,
l.t I';;it...tl{f'lioem.fe pltlk ont7.et had op
I.." l~rll"wt'll ~og ...\'allen, en ee~lge
!l(tld I. lO .. gebrdcH In het noor len van
jp I )r:1' Jo-'nvier tl1ls8chen Krof)nil~J en
V',;al rl \ I"r. !lChijnit gentlraal Honter een
'" r' 81rooptocht Je hou len, maar villdt
er i{o'lj()el{ Repubfjkelnen om hem bezig
1 h u l~u (,"lIllrNa1 Bruce Hamilton dl"
pi 1""lIug tt' Spripgs IS opgedoken (hIJ
"lW; onlangs nier ver van Standerton)
" ""Inld,t'u om d~' republtkeln ..n van de
....1_ I l,on noorde)! van HeJdelberg) te
,"r dl("11 maar w+ door een kommando
1 'e tlaokpn aangl(Yallen, en schijnt geen

"rl! aani{ename on<trvlodlugen te ~ebbe'l
;:A ld.d r

I Il HI"l"mfont.eltt II!" ook geToch~n. eli
• lit !Iel White I~ ~bo-"Ig om de bnnrt
.. b ",n ~e rnakenh In het Weattln, doch
~ IlDlU:in I~t Haa8t\ro .. k 18 weer ten ZUI
1.11 \'"dil i ... 8rad venehenen.
fl~1 ~.. rllo(e d .... 1 '!10la.r men detllr dageu

niel, ,~U h ..eh vl!Jnomeu. III hilt Wf'8t"I.
VlD I.. Trdnnaal. Waar ZIJD en wat doel,
Il. la I{,,) ..n Lemf\1er? Laatat was lor I
\1. hu"u t ..g ...n h. "\» m34r van die 18 In
I r laatsL .. n tiJd UI"'8 Io( .. hoord
ten andMA vraa~,L8 Wat L8 Ar "ewor

i"n van kolonel lQ'tchener. broeder van
I lr I Kltch .. t Ar', J:t,~t wert! re ..d8 zes WA-
,"n 1l"I"ddll oreztl!l¥a: hl) te LIJdenburg
I» ""~ I alII b .. lei{Ajtl "''''r I en lat"r werd
vernom"u dat hIJ e~"II' V .. rkelllLllll{ had ge-
i;:;an om bet kommi:ndn van Rchalk Bnr
~·r·" oIltmo«t.;u? ilbIt III omtrent:3 we·
~en "(el .. i .. o. en 86~rt t~ alles stt!

(It :-itand ..rton Cumt een bericht 'an
....n v...rkeuDIDg ID ~~rktfl, 11e ~tlen t'xtra
""de l{evvll{en sch~t t..l hebb .. n Rehad
IJ.. troe~n trokken ;l'rug, "nadat het doel
ereJIn wa~" Dat ;J)ertnnert ons alln d"

...... Ou .. phrutln lei hilt bAgtIl va') Iten
rI()~ >'I

,1,Her,," kwam niEngel8Che Parlement
o ,"8n Zal hel ~ng .. l!!Che mtntst.erle
Ia r,"" vertellen •• "eDals lord Robert8
n"y durft. dat-de d.,r!og voorbiJ 18 Het
~let Hr w ..1 uaar' -

~De vro•• ef\ en kln...... n.
\. erder Informatl~ omtrent het t.ele-

,raID van mflJnf. S.,. Hofmeyr II ontvan·
g~n "U toout Jat z~ nauwelijks verant
" Ird ..ItJk kan ge!l?nden worJen voor
ien Ir:;h"nd Het s<ljlijnt dat Lekere heer
r I :-illilth. van Po~, EIIZ8Ueth, een be
I;LH(TlJkB rol 8poolJlt: tu 't verzenden er
'.n ~f» uf. Hofml, r was Da 't verzen·
1"1 van t t.elegram JOo zenuwacbtig dat
lO zelf DIet WiSt wat get<elegrafeerd wae

Dat de t~lItand'~van rle gevangene
H0U wen en klDder~ t.e Pon Eltzabeth
lh"o~ veel verbete~18 spreekt vanzelf
H ,.,veel 18 DIet r a lI'edaan door de
I ~fuaJlgheld van d\ Afnkaandel'1l m de
Ka .. pkollJOIe? Zelf,. de mtllwren had
i"l DU reed. tIJd om ~D d-édrmgendllte be·
noef'Hn te voorzlen~ Intull8Chen blvven
I " ,rou WAU ~n k I~eren nog k~gage
nnlo("n ..n Itl 't kamltie Port Elizabeth

\ a wordt gezel{~ dat lord Robert~
l'truktltl8 hlteft ~even dat Ir~ene

\ r uv. en ..n kIndere! mee~ Daar d. Kaap
• Iml" geordcht zu~[' worden. Indien
I t gAval 18 dan 'l'ji\Prdt de tol'IlItand van
I~ f{epul>!tkelDsche t'touwen en klDder"n
vi er wonlDgen vet)rand zl)ll en Wter

li! lllJJd .. 1 Valll l>~taan 18 weggev04'Ird,
I ur 1 >vr veel verergl;t J. Want wat moet
\ 1 I h~tl worden' $dlen zIJ op het veld
\ r i~n !(elaten. ""aa,tan mo .. t~n ZIJ leven
"U boe moeten zlJ~zlch kleeden ? En
~ r j~n Zij naar het ()mp te Bloemfonhnn
,~I;r~cht dan z]Jn l@aar bOlten 't b"relk
"rl b...hulpzame v9nden In de Kaap
~ I UI.. I-:n zIJ diernaar Satsl gezonden
! Jil of uog znllenë" worden gezonden,
I,ll "~ok IU 6f\D Vriendschappelijke
m'HVIIli.? onder A krIJgswet, en
luol ill~d~k te betken nit de Kaap
rioUIe

~ !Je ooulge manie waarop de toeetllnd
-an ue Repnbllkel 'he vrouwen vetbe-
I..r I kau wor leu 18 cl rtstaken van het
...rI ranJAn iAr hnt~ en dt! wegToenng
'<II al v.at zg beziltj; Zoolang die dm-
,"I vo"rt,I(aAO protetl~rt men te vergeefs
"1.:"0 dH Io(evol"en ~
lJ" reg .... nng achtlAt'het wenachelijlr het
'''gram. dat vpr~dtln werd IU naam

'dU lOeJQf Hofm ..-&, door de geheeie
lo; )Ionle tA laten tele~eeren. Zal ze nu
J& de verldarlug ftc!r van op dell8lfde
"J'" vHspreiden den verkeerden
III Iruk te achterhale •

ZAADHlvER.
r IjPn! pu b!tc8ere~. W1J het officIeeIe

r" p"rt ~ao (!tm heel!CVI_r omtrenL de
P ll"fn ..mlngen ID he~geloopen Jaar ~et
v~r&chrlleode !lOor~n" lugevoerde UlBd-
hH,,!,! Dit 18 eell zaal! van groot btlllUll
""'r de I«)renboere~ en wIJ komen lo
"en ,olgende nl!.!(avt'~p dit onderwerp
HU lO( lotuilllChen !Jnt bet algemeen

or .. voelen ~ zijn at de AlgierBChe
u "~r b~t bes. h Ier II ~etll&agd.

KERK EN ~HOOL.•----lo",

RllJi.o. eeo ad perten~ m dese Ultea" wordt
g.·~d een oooerWU-i( ~ plaa'-cbool &e
Cr&doek, ealana .£40 ell ... vr\j.

lil

Diet ulaten
BntiObe
gedwaald
d_ raad
lande en III
de Transvaal eli
door dQn oorlog,
effeDElll Dooe jléseo
heeft bet, ~ 0D8I beo<Meidert
ontzaggehjk'e vera.tlw'OOrdE!lij.kh.eid:
laden

WIJ hennnereq ._an _ 'IFOdt4 door den
grooten ~taaUman, GI~ne, !li11819, ge-
sproken "Qe Tnuu.vaal III eOIIi. laad dat
WIJ op aller onvel'flUutcUgs~, dil\: \norzoek~
helrrUlpt mIJ te z~O!'n, a1le~lWlJuggt.P
WlJze, gekoUJI hebben, om on~T~1 m <lat
vreemd ~e..,.1 te plaatsen, dat de +tIJ" onder-
danen van een mon ....ebie Je ..n;e onderda-
nen van een Republiiek ~ d'tt'lllg$, om E'en
burgenahap &aD te D8III"", dat lSij weigeren
pn van de haitd wIJ%f'n" 1 I
Namens de t>oveng,nO<'lllde p~ten ver

gadering, ! •
N J HOf'MZYR
J I MA~
P J G 'Dl': VOS
I R AL$$RTI.JN
C F J !Jtl),LER

SWltmbosch, 1 D",. 1900 "
-£ j)4=

STADSNIEUW~___ ,lo

ot aadI~eek,n.dElll
met'h_
t.. ~
W I], stelleu.
~aDt:aa
b~,nn
29 Eb 30 nO'l'Rrn...,.
Heer te
leggtn wat m
k_n gedaan

I N J Hofmilyr, ._ A
reM, 1. I
ling, t" A.
Ier, tIf. P J.
YlUl rden, J. du
dre.. U~,., J. R
RODa, ~F XB_. t> J loR

1-' ,:Sovember, 1900..___
op Dondero.g • Vri~ 28 ..n

van. Terga:derdea allPer !tUJI8Chen de 30 ". -RI!I>J'f.UI-
kan~n der N"'II ~",f Kerk Uit C~_.IL..L. ..
..n de lUbnnge ...... eenten
hachwjk~ ~, '
t IUUUI ...... kllfrt, m l,rnatlg.. <UI
...~~ UI nemen ,
Wet 'ende met ....u. bela~llmg

d"n ~A deze v~"nn~ te
w('rd. hebben ZIJ ~aan de (lnd",'!Z{jt"",Ir:",ndl,n
o~ragen ID boa naam
hl'raadalajringen beielld te

WIt zIJn n.:1 oGrdeei
zulk,.IeD hoogte bireikt
rOerPêIl IIlJn onse otertuiginp; 'tI ........ " .... ~",~~
UI Jp~ !

AU.reef'lit betuijlMt wiJ op~bet
dat ~J, zoo .. el als de OV~ nlll""", ...,.,~.n
der ~ed G.lreI QrIc In hetJ verre
van d~ts p;eda&n te hebben om d"",,,n ~rlOIf.
m be~ leven te ~, of d .. beo~de l>~&-
wondenh eid m de $>IODl8 te fer~en. all""
In oop ..ermogen ~bben aaag ......end ~ d"D
oorl~ af te were4, I'll aIZOi> ..ne il:l1ttfrbeii
.... ,.".oel. die nn4d-Mhjr «' uit Pi""llt g~
boren word_, te ,:voorkom,.. W~ .......TJ>"n
derbaive &!le ~h1!1dJgll1g, die het 1?!tPllo .. "".
g~lde te kllDDelf geeft" mpt ..~t ....~
gmg tan ons' I

WI] verkJ.art..n ........ nadTtlkkehjk f d",t WIJ
bmllel! onze ronstituhonefOl.. rechte~1 bandAI.
den, WO n&k WiJ onze IDmge o-f.ertlll~n~
wu,priken unga.a4de de onrechtTtj!e.rdlJ!)heid
van d.,. oarlotz:. of ,onze BVIl1pathle ~n~dpn
m..t oJlZe stam- en'p;~v ..T'W1LDten... d", a....
publieken H ..t 18 Ïmmlllr!l het recht pn ,Iken
burg...,. van h..t Bri}ache nJk, om !:IJ" ,lO)'tlf·..1
0V1!I' de politiek nil eenIjl: IlUD.l8tenil t ... heb-
hPn t'!Il VTlJ UIt te ~pken I

WIJ' ""krachtige« op u",uw .. at{"I'Ttlt'g .....
mee"¥ien m onli naam !(etDlgd ......rd aan
~aand.! het onnood e V1I.I1 de'uln oor~ aAn
p;aand~ de mO!(8hJ Md dIt <yr beoton~ mt1 h...t
beo~d p;l'IIIOhii délor arhltrah.. ID ~ ..n p:I'Mt
van d.. H~he CihJventJe te n>relf.npl1~ en
aangaande de 'lChmkehjkl' gevo~en Idl .. :7-ulk
t>eD oorlog voor g..heel ZUId Afrik~, h"l>hPn
zon WIJ hAtr ..urej. het tf>n diepste' da.r. aan
die wa:anchuW'Ulj!;"" "" sm...-kingen ~""n gp
hoor !1;I"I!: ...... n ...erd l ..n nu deEe ... h~kk~IJke
g....olj!:f!'Dr....d. ~erden worden v..rklltrf'11 Wi'J
nop; eeits. dat, na&!'"on.. oord~, ...,. ll4n a;itder
)Duld"l' IS. om f'f'1l' ....nde tu4t d" '~~tB4I1de
nmpeq U! maken~ en dO Znld-Mjika 0
duurza.men ~e .. l>etzort"e dan~ .. t .....
R..pnblleken hare "9'llhetd t.. doen bfbou~en

Roe'~ "'IJ "Rn ~Og d..r mk.n ~ .....
Na&Il dil" t.. dlPper~wordt dl' o...ertU1~JljZ:. dst
d .. annMatte d..r ~nblt",ken mmm!!,T Vf't'<I ..
brelJ4tf'e kan In ~d.. dM" .btPTI[ helibPn
&OOW1'OI mann ..n ru'; \'TOu.....n goourej;td.. ....n
.mj<! tin ltJden ~ 60 )llJ1m getoond~ 4a1l ZIj
tJI.... ~t d..n la&.,.ten dr<JPP"1 hlcw!id' ",etl
hebb"" voor hunn. VTlJheld H ..t tmaAlhttg
Engei1lnd heMt tjleh .,.""rtijk dalt. l!:ilPln
IOtrookJ. II:J'OndR ruft noodlg dat V<1nr (jn ...
tm-I"", bun al lA > BoTPndlen hN'ft k.. lint-
I'OIW- T..geen11j!; miTt vprlr,Jaanl. da t ~..t I)aa.r
Dl..t tp doen WIUI<in d" DltbreldinR: r--an h",t
njk 1II(UU' om d.. hlt{dhavuIIl: nn d........ht ...n
b"""" ~ne ond~anen
WIJ .....1'OOI'deeien $le WlJZ<'>VRn ODrlog:v""""'n.",t mlnd"r dan d ..ij oorl~ u-I ..pn ..n ,.,jz..n

inwnd"l'hNd op de"volgende f...t ..n ~
VER1H·"'''''lNG V~"" T,F.EIB ~RR ~ O"'T

Wll'lH ....G V~:-( KF:RKGrnOf'WF.'<'
Le.e~M .. ord_ 'rt de t ....... ,tat"n V""'Mn

BPn ..n hunn" g~eent ..n nn zrJ daarnAn
DI""T da.n OOIt hPhoflft .. hebhPn v..n d .. prP<ll-
II:inR: ..n vertroo..tlt!l: dM F.vangph... ..n d..
WI"nlD!I: d..T Etent .. n !>.-roord In dl'
mldd"lfflu.,.en e """""""h1k,t~ ,traf dr"
d.. k"rk du'r d8j!: op _ g..wwrt kon t__
ea",'en dl .... an d... kerkelIjken han "'ur
dOOl' ti.. WI ..nlDg ~ der oacram"nt .. n g..~
Onthondrn .....rd ~I..d ..r du' on' volk k,nt
.. .....t ..... lke waard .. , Io(eh.....ht wordt "a.n borl<
"n gen .d,midd ..ltm, ~ ho .. dl,,!, h"t door :0,..",
mA&tr('g~l..n ~e....on<1!...ordt 1':n Il I..t 't mm,t
h...,ft d.. ont"lJdmgfn.n kprkgpb0lr ...pn d,~ f!.1"-
moPd .......n van v ..I...t!1 ontroerd ,
DE VF.R "'lF.T, p;-a a V , .... EtaE'o'l)(Hnfl!j'"

Voon.: vp"h ..ff..n ~J onze .tAm t"!ZAn d...
rerhrancfin!l: van wtnlDgen hpt ,""I'OII1<I..n en
('()nfi~n van pntat" el!ZOondommpn pn It"t
olltn"men V1Ul v~1 en klt,,,,,jPr<>n ""Il "01C>n
.,.pn pn k-;nd"rpn. al. ID hjnrP<'ht<on Rtn]d "lPt
,..,.t il:.....oonhjk al. "dR bt¥ICha"fd ... WIJr-" ",,,
oorlol(VOfren wordt ~O""chou ....d Hpt .. il
'1'1"""2;, df 14 de ~ort .. oorl<\:"., van P"
vong" ">nw er r+ gevondAn kan .,.-orrlPn
.... ,....jAr dan d.. v.......o... tm2: waAraan Ile lt...
pnhhekp~ "I m_T ,!<>rden hlootj1;... t .. ld '
DF. '~RB,,'I,']\"""P'e VAN VROUWP:~ F,,\
_, KI1fDERES :
Eindelijk vel heff<lb "'J onse .t"m t..~_

de v..m"O ...."nde ..ni WTPed .. behruldelul]': wo-
.....1.. \"T(1)w ..n ..a.ng:.iaAIl tegen ....r.. • r Dle!-
hPweZf'n '. n ID vel",i lI;evall..n zelf, !Ce<'n o.an
klacht L', enkel om!fst hare mannen het hp.1l
ph~ht rdleu..n TOO!'i hunn .. OI1J\fhankt<l!]kh'ii<1
te bhJv61l .trljden.a Onder d.. nt'<!lst'hJke
leuze Brengt uwp toannen tot cnderwerpID~
of st<lrft 'van hongptt zlJn vronw"" PU kmdt'-
1'E>nv~n alle leven'tllddelen. beroofd, te~JI
....n aanzienlIjk ll&Dial vronwen ru" k11lJ~g""
\""ang8DE'n'UJD ~,jfOt'rd. In kaJDp"n 'fotden
gpplaat.t, door 801ci&~n .. orden h..wR3kti pn
m..t hunIl" kllmle ktndPren &An d" onlliPtn'ljk
k ..n an i!pvaren. :luf onvenmj<!ehjk nab '-1Th
een '-taan vAt'bondjon zlJn "IJn hloo~te¥,

WIJ ....rh"ff ..n o~ -t ..m te-gpn d.. , VO()1'

noomd,. dadpn l.!. mj_mJd mpt d .. conV1llnt,,,,,
dIe van lcracht zlJU.lander '-ohlULfde vol~
r"n "n voonJ ID -!tijd m..! d" U1tdru"el!l)k
op nlPu~ door de tI,8jl:Mlh .. ronf"r ..ntie li<'-
krschttgde be~n'f'I~ VRn mt..matlOnaal r ....~t.
&.i\f .,. ..Ute En!!el.an~ op zoo nadnt.k~pliWe
~.~ "'JBf! goedkeu~"l' beeft !teht'Cht ftit
hh)kt mt d.. volR:e@lde II.&DhallJljZ:enuIt bM.
VrAd~fer ..ntlC !Blauwb~k." p&gln~ 100
"Art .« -UI" ~g Ultl!;eO<'fend pp (I..

hPvol~ T1I.D ...... ~zet grond!z:ebll",l 0'" ,*1
t .. nem ..n un 1rriJg5-qperatiën t!"ll:8DI1J\&l .. ~
laud 1< verboden; • I

Art ~ -Alle p~ .. op de beV"OI~ ......
PRn h_t II:J'Ondg..~ om den ~ BIln a..
T1ja.nd .. h~ .. macht af te I~pn ....... vl'l'Poden

Art ~ -v.. eer J.'t1 de rechten \'"IUI, hu","
gtllZlnnen, de le.......... re.. de "lg ..ndomml'fO \'l\n
!","""' ..n, zoo..-el aJiI god.dienstlg.. oTertul
gtn!l:eD ezt de vnJhtld moeten ~~rl-t)t>dijrl
worden Privut elj(tndom mag ruet "e1!hAtttrl
,-er"kl&&rd ...orden -
Art 47 -Rooveniwurdt uit<irukkehjl<

boden. '
Art ~ ~a a.ltemMne boet.. geld..a~

al~ andf.n"ID~. kan afm de bevolkin" op~l~rl
wqrden. ~pn< d .. hflndplmgen nn p"r!onFjp
.....rroor ~j al. N'n gehf't'1 nle>t v..rantwpot&
hjk kan beschomrd "ord ..n 11

' .....n d .......... lbelr ..ni.. h..jtinoel ..n nn In~
n",tlllllaa.J I't'Cht waaroP h..t ,~gel g"JOet weftl
dOór de .oorDllamst~ ~ht"C:eleeorde autori~l
ten ()II11ltI~ op d.. )'eP<1s,;enMmd .. H~~.. lpoorw"l"utftn.,.t"" Yoor d. ...".,1
""';f ..rent!e beJn-a"htjgd I'n dIt op voo~ tl _ber 1900-n. _ d"", BntAch~ ,,(g<'TllardÏji;den. I'll' Ji)1in
Ard"il:h. hndt ab 1I,blstt (V1't'de>H:onfpJlen~
Brit..cl!e Blan ....OO"k.: 189!l. paf1:1na 161) ., it-
"'iet< '" dit hooflijtuk ml be""houwd ~-
de. ru. oe !ltrekkinll: ,heb bende om de rechUn
te TlmDihd_ of te onderdrukken ..."tt..
~omflll &&Il de ""ro1kiJljZ: van ....n ~ 6t
~""Ilfll wordt, om hAren phcht t,.
.,."Qen d.m aanvallend6II. VIjand door anI'
tin middel..... met den knchtigsteu
...,""n ~~ t.. beatrijden"
Al- I~n der:Std GereI Kerk

'"1 b..h~ er aaA t- slotte de leden
1l",._t"'l1 of W lfa!t t.. bindert, OQI..
.n~I't'ehtlnatijr:e gt!br~jk van middelen ter
n~ ftUI bet ll:~ht9 doel, met
moedige rhuldbelijde11.i5 en IdDderlijk
....eIl op ~ H_ j"WaOhu.n God
HIj zal ~ Ziju_ 'jd en ZiJne
kOlllllt getm nit _ .Dood 1n&l'1l1 "I.nu'..& ........

tllau ftIl'bert. :
1f~~ dit ~ ook m.....~ __na.-.a-

OP I'amboerskloof s.'cl,~ van iL.\ K&al.t~d
sche lromwe~fn sal b",'en lC~or'I"hyprdell

_-- '1
(leo, raai Porter WRA onder de ~""nVlo"" It ..

verleden me t d, Brur mer ra.tlr n,.~ F;ng, land
zBn vertrokken t

~ I
De he- r J II H ROO. APen I.~ van de

F.x~ent e nrskamer alhier h...,ft ZI1" ... ,11(' ~d ann
deu Kloof .. , ~ voor £11 00() <~rko<~i.__.__

Eon maf tOON gero.mri Peter "nclo.,."on lO
Zond. ' morl("n vro"l( II' b ..t dolo ftibillr ve ...1rt II
ken Up et n of ar.d.,n. ""Jl~ WOl' ~II;".",uoor d
le.allen • "

•
])e I u~ken pat enten Mil b { l~zHet lp

R. tlklP. phota ,nu all, n hlln~ vÓI","a.en Il' r
sieid en zulle" htnn~n wClOrgo d'g~u onl.lal(
kri)~en '

B~rtch~ werd gister. n albler ollt.n~I D dat
de L""'Orf Ga"le, oud.r W"11 naaf 'J;"'leland.
geZIen, werd met haar !!Ch",. fot 1nl( a'q'k ." on
der zeIl M~n y~rwacbatte d"t"~ ltq." "t He
leDa ~l8t~,..,n zoo ber~lk~n

De pttl!le un de konlnp.1n van de ,lachteiII'
I(en bIer ter !Iede b, 'rdf. "d .. hilI! ~..'u~i<eN
Daar de Tran'VHRI I. g' t_h"ri Ol! .. I hw" ..n
kort &aD ZlIn eXct-lI~lltle .. o,d. Tl f',,,rhandl, j
VOor ver~entlJng oa.l hare maJt'Stt'lt

Hf'dt"'ll VIt tit de Vt tkl('7ln"; plR3hC isT! eerl la 1
voor dt"n !tadlilr ft J ti r a~\1 vnl!l[]~ vun il?' "Re"
ture ont.taao In d.m .tarhtaxri door ~"1.ftre<leu
van den heer Hn~b.. D, I,andld.",ii' voor d. n
npengpvallen zetd E1lll du he .. "" J'arktlr "n
SerrurIer ,

Volgeo. med...:lp"llIl~ van den l:nb.t I, ~nl'Or
~1hler zal lor I r{nb~rt. .bet de ",,,,,,da .an
Durban .Ihler •• ni:"meu op Zalr r~;tC avond, A
dl'zer of vr"'l( den .()l~, Dd~n mf)r~.jii. [Ill ui
naar 1\;n."I&nJ verlrákelJ op [)ID.alf!!" nanJld
dag, den Ilden D,cPl1lb~r • ~,,.

Een JOTl~eh'.nk" mw ...erd Z"tenh~ nacht op
den Kloof""1l aan het hm~nelllde ,~nUnTOn
.trut door rlnH liaffprs met kIert." a.êO/A•• lIen
pr trost!!! belt rd Op I{tro .. p var, dl n ft:U'l(,W

raDde kWHfn hulp 1I,t d~ r ah"h~lti "pdall' n
...aarorde 1"If.r. het hor.Ml'ad kOlen al IJ polttle
mali mlLlkl~ ook lat. r 4lJ"e '~""'hïliHll~ d..,h
de katfel'll waren locn re<t<i. v.rd"en ..~

r.en handwerk.man k .... m l&IIt.ll..Jlrn VrIJ
dal( op de Rarrac' uia ITI ~lmoD.bllllli op freu
n.,e wIpe aan tnn t mric HJ WilS l>tlio...,!me' 't
rrparf'f'rpn van f'all Mt )()ruk ...tt J en l!tt.f ~D..t ~l)n
hov~nliJf In • en der pllpeD to ..n l'e , ~i",v...,lhe,d
katoeu en ter pt IltI)n under ID rle PIJP" In hrand
raakte Voor hl! nit ol" PI I' kno khlIllllJ>n wad
hll zoo erl( aan ZIJDIl3nl1"~lcbl ho"fJ Bn bo~'Hl
lilt gebrand dat bil Zoudal( .. Il '1!'1i! ",oDden
bes"eek I

GEMENGD NIEUWS
TE FraMerburj(' WPl('p'oorw'g 8181100 been.eLt

.... tef'nood P 188Il(I~"" knr nen er ,liJn. I(lleo
~ater bekomen op de re"o 10ld of noof'dwaart.s

DE MAli R,)O r .an de we"k de Vn.,tuin wordt
ho.deu morl(en Iller yprW3cht De 'nlt~aaod"
boot, Can.hronk C<l8tl. vertrekt meqzep n.mld
dag om 4 UfTr
On, "TERI E heer-cbt "'I( np bet ,lorp en In

het dl8tnkt :\11"d,lbur!! (K K ) ondfr VOIWM

sene pelH0uen Wp"''' I 'Jj; kln,j, rt n 'Vn""bel
dene peroonen "UO er a reed. Ran belw:~k, n

WEO~"S bei, lU.alloll vaD d, I'."tmls en
IlI.u ....J.ar Vd,rltledJ\j;(en np de'l d,,, "an ""r
trek der maIlbooten beefl dA rell,*nnli! be.lutell
bet vertrek dpr boot, Uit to .t'jllen tnl '1.7
Dec~mber en 3 Janalrl 8 n.mlddag. II'" 4 uur

IJs A till yll"r M"Mllie Punt, ~on"ralr
lbe"aun<r van h~t lI.mtts Fond, v()'JI'ibulpbe
boevende repubhkHnE'n uk ..,}t m'ot lf,nk oot
var got .an .le voloenrltl .erelere O\"jrlls>en
Men lIIarle Jep!", .1.:1/1een dank !fer'",.n een
Enl(elsche vrouw 'oor OIJt!lal< vao hJtIfl klem
'00"1 urt verderen dh" 'I In rl"zen .f'!(1buweJIl
len en gruwelllkelJ oorlt g .£5 5. I), JIi'll mc.r
A I Steytler £5 I

E"" .nend ""Lrnfton8 (t 7"",1 IVIlf/OI) dat
de kommandant foneh, wal"an d. Router
telt"gramm~n gt:lWRg~n rllt:lt ,le oU 11't"Fanle
maat wel de Jonge !Vd,,, FOUl hr I", dIe ZIch
~{.~iurtnde deo oorlo'l: van I.{J 'Woon bQrszt'r tot
kommandant heeft "l'lIe""kt. n ,erl lr'a'lbern
dellde en wakkere lelueman ultmaaln. v, rder
vernemen Wil dat {;;Ilrrillaa.b, ""k !lUg RI .en
Ileneraal I" dl bU ti, khaki' vre". ltll!l'"semt
Dit D1&~ .,.pl ZIJn, maar tot de w"and ~Iel. I I
.tond deze m~n n!Bt bool( aan~eschr"v'(1 bil de
Illwoners van Harrl1ltDllh Mo\,(ell]k l~~lllater
door bet vuur "eloUlerd gellordell

f.;rKLLE~HOS<" :l Dec l'll)t) -r_r 1I'lfdt VPr
teld d... de heerou J FIck J Holm In\: I.Jaupt
tler!eb met een Ill.t \ oor d"'ilev" I(Oll'i of Uit
gezette vrouwen rondgaan Zil h"b~d al bIJ
elkaar ZPl1t wen, £38 ) Niet fiJlTHJordan 411
persotlelf (eo daaronder .,.eduwen) f, t,b<tn ... or
.1.:55. geteekpnd ZIJ l(&an nog ron,j .3111wrd..1l
overal vnendel"k en honudwt!l'g "haneeD
O. Ne"thhnl1 lil I mnrgen, 4 Dew Z!"173.teo
,erJ8arda!( TIeren Il. I[nge 'an paledon
nam Zondagmorgeo Jen dlel}.t Vn, r '1!Ii 111"etb
hn!l waar lot leket nam hll :\eheml~ I -er. 4
en .:of eb ~ ver. I 2 3 Ill] hel 1.1T1!(. " ll'lIIIlrn42
vers 5 tn 7 en l,.ta"g 28 Ters ~ "'ill ,. r I.,
hOi wa. I) Neb.lDl .... trunn~h,,'d ;jl de oor
zaak van dle tr""Tll(held In ["li VQIlT!Ce!>.,d
gedacht hij de 1 ran.vul eo d. I VqJ,taat, eo
ook de .. OOnwan eo weuen d" ~ev4llg ..nen
en de gewond"n Ik .. a. Zater,lag op dj! plech
tl'lbeld op !'\choougeucbt Ik [0>1 tlfI!Q dlIIg
"'Illen leggen nl dat al. de hoer '. ,\0 -:ter Jlor.t
weer het pnbhek van ::-itt.lltmb"ocl 'o~p •."ekt
(wat "'Il bopen dat hU dIkwIll. doen .~I}dat hU
het dan toch d~ In Zlla elgeu I.;oal,ill! Hol
lalld8C~e HU zal mu miJD ...eok !lIlt k..alnk
nel1len. ..ant Ik weet, hIJ 18een warmEi Afn
kaander Ik verneem dat van bll'r fIJ\ lilt bet
dl.trlkl zoo",at twee bonderd rer80nen Dlar bet
congr... zullen gaan Ik YTeeII dlen "lit voor
zakkenrollen, zou bet DIet goed wellllll'aUo d.
Yl'lenden te Worcel!ttlr o.eral heteo .,...plakken
dat men voor de zakkenrolI" .. muet o'p .... en 0

~CQrrespood.nt 1,

dPOOBWKOONTV_U>in~r li"

11--'. ~

!
:..
.J •

12IPQ lOO'
~2fi UI
2415 141 ---- -r, taa. IS 21 latS 1.s7 1eo'8 57*

18'1 I 813 19J 1611) .. 115 '_"
Materla&l·YerVOID' Wfllt.eli)1t, 1889,

nH. mJddellandaoh, 1899, nil IlO? 011.
IA,~ 11II, It')l). nil i noordell)1t, 18~t.
.1rl wtaal, IS99, nil, lIeO, n.iL
t r_ clj1en ap de Iotalsl Y&D cl" 1q"1JIlII

,." d., ~ lODder
tu_ben d" ltet.ebt, en
n!l'deeIIBg plM&l heeft. Zij
_.wtng btj "ardeeling ...... ~ KoIaDlaIe .. ._... _I..,__ t..

ell ...... epptja.

ENGEL A...." 0

YlUl landbouw

~
, QI, met het

roest de haver, vertrok ik
October jl. nw het distrikt Dar·

afdee1iJljZ:jMab:nesbnry
rutzondenpg 11'88 het mgevoerde
ID dit dilltrikt gebruikt .. ard de

als Bengaa1l;cbe !)sver, ell bet
lW li.te klei en zandige

en ZOnder fertiliMtrs, en. "..
doof de roest :0. but.-

die gei,ikt fl'erdea 11'_ voor·
smelt s en en 8Uperph06ph* .
aldee~ va:n de Ka&p, SteDen·

en Mail esbnry -nmd ik .zaad dat
mllCbillende WrsoDeD 11'88 geleverd en

onder jvel'llObillende namen
~vraag betreffende de re-

U!>dere Boort zaad onder de 1UUD8n
A~tBrlJSOII. Be~h, Calcutta, Cá.lifor-

na een Z<ltgvnJdig onderzoek
aa.rze.len tot~.de conclusie ge-

mot een ,purper, sttjf boog.
stroo <le Ides.1e soort haver Il!

w .._tn.~,,' te bieden aan roest De andeTP
van, IDgOV100'rdeen koloniaI ..

ik WIlder uitsondering geheel
Ne,t, m~r bIJ de speciale
door ~IJ lI&ll!(ewezen vond ik

ID t .. ee gevallen, en dan nog
alleen lI1et meer dan m kl<lme plekjes op b"t
stroo, "1? de pla ,t ... n VDU den hr C Heatlie
(Hexn1'Jl'rl, en op die ...an den hr F Hugo
(DaIJ"",Ila't I, op besproeid land
BovQ!!dlen lS d .. roeo;t die ik vond op het

pnrper ftroo mot dl' roest dIAde andere IIOOr
ten v+elt De laatste vertoont bIJ nnoros-
oopisch .ond"rzoek "'tn ronde fungus, maar
op het purper stroo 18 <le fungus NVornug,
ZOOaI.S bij la.r ....e Yer.der tn...t de ronde fun
gu.s de hladeren a.a.n en <lt> wortel!<, tennjl
de el"lFmr.ge fnngus het .troo en de a.ren
a&ntas~
Ik he~ goede reden om te geloov ..n da.t dPZe

pnrper", .stIjve on ht:>Op:jl;roolendeEóOOrtAlgier
!!Che Mver L' O<'<lnrend<l mIJn bezoek aan
Australië op <'On ,...ndmg voor bet gouver-
n"ment In 1R96 werd mIJn aandacht specia.&l
p;evestlgd op een ovPt't'enkomstl!l:e soort baver,
en er _ ....d mr) v"r;,eld dat dIt Algterseb ..
ha ver lJ'4.8 Ik Z&!Z; het III Zwd Anstralle In
dIen bj! wa. dA k ......"t lf' yan roeort. nog ruet
voor IJlQ, maar ik ond"l'lJchelddo de fOOOrtm
hot algclnlt>en" ET werd DUJ meegoooold dat
bet "Rn, gOf'd opbrenp;ende $<>ort .. as, en dat
tIJ er tl6 voork ..ur aM gav~n omdat ZIJ door
ZIJn .tlifbel<l. d... stnpper· er voor kunnen
gebrul~. ZIJ haddpn Kaapsche baver ge-
:ca&ld el) ook Bpntl;a.a.lscb zaad en ander !IOOr
~n, mi\ar ZIJ Itevonden dnt de AlgJel'!lChe
lilaver ~relDd stond bIJ het rIJp worden, eJl
<Jat de .l{aaJ"Che. Bengaalsclie en andere 8OOr-
~n zw..kker ID bet .troo ...aren en neerbogf'n
....anneeii 1<IJ nJp ..,.erden Ik kan daarom dl'
ha,",r ale ik hPBchrevt!11 heb, berkpnnell als
Ugu'rwJe
!.ftJn ~lleg&, dA hMr Walt<lr Ha.L'KI, d,e

met mlf naar An.tr,l,e ~ng:, bestelde 20 of
la Mk am oJ) zIJn ploah tA prob ....ren. )UlSt
lfan ....~ dor... elg"n:w.rdlgbOOen Zooal. ik
gp?<'1I;dheh ",erd pr de v~rkeur aan p;~e-
Ven 10 Z!U1d 'nstl'llhe v1ln w"I!;e E1Jn stlJfh"ld
maar h~r o..hO<!ven "e natnurh1k nIPt te
stnp!",q.en t... dOI'S<'lK'nomdat WIl h..t ,Iroo
noodl~ Ii..bhpn ,-oor h."\v"rhool Het 1,,·, ft
....n 7.~e ..n ,,1t'<'Z1~ ~troo wanneer h.·t ge-
maaId _rdt ..-oor het graan hard IS, ,n ,.al
OIl!(et""J~ ..]'l ... n e¥en goed st roo gev"'l .ds
onze koJalmal .. f'TI andere .()()rt .. n haver

De te~pn 1'O(·.t best ..mde ha.-er w..rd .!e-
kO<'ht VR1I d" heer"n Wm 'nderson I'n ('0
" , .!brnhRmse ..n Zoon, de he<'1'1" W
Rnnt J.~m..' Statilpr St ..n..nh<>«eh, en SI'",I. ,
vprkO<'ht' '-<>Oals Ik n>ed. tevoren h ..b OP'.!'"
IDerkt afa '\I~prsche haver, ""strahan 'fill
I~ 0 '~t .. ru: ... nz mlUU' Ik h"b goede r, "~II,
nll"r lk :tll'h 'angetoolld dat. het ,lacht, ..cn
.oort I< HO<'wpJ de tqpDst""" m0)!:9I1 h, "),"n
nr, ...hlld, I' de hoolrte ..n kleur van Rtrot) ,'n
aten dl'~lflj(' H ..t groeIt beter ID stroo op
arme tl;N1nrlpn dan ""Dlg ander !!J'aAIl1!f" lS.

h<i't nlPt. oni' ",-....r drie weken lat .. r dIOde
kQloDlal.., en ~Ot'lt tot ....n hoogte van ", of 6
..O<'t
ALOERJfsCffE OF AlTSTRALll:S MILl I:\G

HAVER
In de :kfWJ>"Chflafdoohng h.ddeu de lJ "'r"n

A J ~lekPrk VI ......!'Shook, en WAO 'y,
Platldoo(; DnrlJan distrikt. !leen r<>eet ril hun
g........

In rle J\I"lm~,hul'V .fd ......hn~ hadrlf'n d, h h
, R ~~1!!t r R"rg en Dali'!l. Ka.laba kro ,I.
en P 'ctlaan, E1and.....lel, gGPn r'Oe'>t I" I"",
~(mA.S

Jn dl' i,>aarl nfd...,liJljZ: hadden de h""r. II .\.

Wahl K~Ilpnl>t>rg -\chter Poarl, P An rs
MntW'Wl P Mvhnrgh, Joost ..nbul"i:: I Tl ....

hroeders ~tark, '{llldetJ'l!Y\el. ~n ...-t III bun
g_aII

In d.. ~I('nl,"h().'rhe afd_ling hadd. Tl de
h"",ren .t H MaraI. f'Of'tzenhM-g , S
P'lpler &nhoE'k 'Be. Roux. Jouk.....-h", k
R WiCht, !<choongP.7.\cht eli A SedN "~kl
Kla"'E'rvlsl YK Stellenbosch P A M
Brink K'iul'rTVlp.r Jong,,] Footero W.lm"1..!
pn R J,_ TOIlOOrt Lvodoch T J :!If ,,.·s
Khpheuvtil pn 8 " le Roux, Vredl'llh"tg
vpldkornfotorh"p R ..lderbPrg, gNm r.-st
ID hnn g~wlU!

1'1.'1E1'!W ZF.EL ~SnSC'1IE H "VE H
KaaJ>""l\p afrl_Img -In het Koelwtr It.

trikt haai dl' h""T (' Orffith, H~, kr "J
gpen ~ "n de oogst ...,.,. oon gO<>de~, !Iud
d ..lde

O,\1 TFOR"'lsrnE HA\ER
Mrume:!l)un nfd ..drng - De bp"l'Pn ' F

Drpvpr ~OpU]Jcrh08Ch, Kalaba.kraal en 8t.P1-
hmhos"h .fd""lmg " , d.. Waal, Lallj(Vpr
wanht. Kljll'rlVlI'l' hadden geén rOt'st 1''' hun
ge ....n.SPn 'b ..loofd ..n ,,('n ~d "eIDldd ..ldl'n
OOgRt ) ~
mm-A .RIKA A'\ Sf'HF. ffilYER PI, -\TEI

"I Ho\VER
In d.. p,.arl nfdpsillljl: had de h!'er A WahI.

KlIllenh~. '\cbt ..r Paarl, <'en goed opb!'$n
gpnd g.....& zondI'r roest
In d" Wnrc""tpr .fdeehng had de hf'<'r C

H,,"th.. l?len Hpathe, HeXTI'v,..r, el'o mooI
g ....."'. .u~ht~ Pen klem g<>droelte .ertoond ..
roost (j!e]fijk aan dl.. op tarwe) maar ?,Oud..r
de aar t"" h""rhadl(!en

JlE"G \ .\LSCHE ru VER
In d" l{nlm ... hnTV afd haliden tJen 00..

ren ID b~ Darling" dL,tnkt de roest erg of
zeer erg jp hun gewa..""n Ecn boer ID bet
Mamre d9strikt had de roeet erg: ID ZIJn g<>-
W&1I "

In de &arl afrl""hng haddf'n twee boeren
ID het K~pmut" di.tnkt hun gewa.~ vernield
door rood

In de ~ellE'nh", ..h afd was hIJ een hoer,
hIJ Fan~~ldl~ zIJn ge ...a.< vE'rDJeld. en een
and"r hatzl1n !lew•• erg aangeta<t door roest
en 10 de ~nld"M,-IPI area wa~ hiJ dna boeren
hun gP~: ...eTDIeld en bIJ een zijn gl!f1V1l8 erg
a&1Iget.a.st ,

CALC17ITA H.\VER
In de litdt'êlmg Stellenbo<oh en Woreest>er

haA ~n boer m IAdere afdeelmg geen op-
br!'nl;sl, dllar zIJn gewas veTDIeld ...... door
roest ~

~~RT~RSCHE HA\ER
Eén ~ ID h..t Dartinll: dJ.,trilrt afdeeling

Mrumf'8bUtr had goou ophr~t, daar zIJn
oogst verffield wprd door r~~

KOLO"'l ..LE HAVER
In de m...apsche a1~h~ hadden t....ee h0e-

ren ID Mt: Durban dU!trikt om ~ U! Ko&- ot (:
berg de ~~t erg ID bun !I:-MSen
In d~ MalmMburv afdealing 1r8B biJ twee

boeren !fil het Darlmg dlstnlrt hun gewas ver-
rueld door ~t, en ~ had bet zeer erg ID
E11np:e....1l!I! F...In boer ID het Klipheuvel diA.
mkt had a.. roost e1'2 ID ZIJD gt!1I'1IA, en ~
te Kalakdraal ~ E1ju ge,.... vernield dooi
roest
In de Paarh.obe afdeelmlZ: hadcleu drie boe-

!'$D, ~ievelijk te Klapmuts. Achter Paarl
en Dalj~t bun ge,""" Te1'1lield door I'088t.
In de aI~oolilljl; SteUenbosobi wBA bl] negt!O

boeren h~ ge ....&!! vernield en twee haddec
roest erg ut hun g_

WILDE HA.VE$
In de 81enert bo8eb afdeelU1f!: 1r3I' bIJ drie

boeren hU141g_M vernield ~ drie hadden de
roest era: ~ hun !(9W118.

OPlQlRKINGEN O~ 'tARWE
Ik "VOt!g ;_ mIjD UDteeb~ en op-

merk:iJlgU ~_de de ~ "ya de ~
U! plaatMqj ~e oprn~ b 0ft'I' de
tanre·_ I

ot:: d-t ~ onde __ ~8Ildtt tarWe
beataDd roeR. I. ...... --~

UNGEKOMF:S

tranKport vaa Soutban1pton
~--AllD:aT'li v"n de kn.t

op
,*,il~IIlI'1eII 0..... de

COlfOaD 'MI .o~
apeciale trellHlll vertrwkbn. Doad",
ftD hier, ale YQlrt. purl 8tatioa 6·56

, Lad1are7 Bq 6 .. l1li ., 36.___._.
FRAllIOHRO&Lri1M aanraden lum

ol driemaal te bewerken
z,eqmI'. vroeg te lla.lUen, goed
~vrn~ en als de planten. te

ODII~!leIl..ts6r 1Itoelell, <bn door
IITOOO noodig te 1a.U!n

m A~ koloma,
.o~~~Jt:c~';;~1 met 811~ geprobeerd
(1 OVER MESTSTOFFEN

moeilijk gevoDden tlD OD'
tot _ oonelu._ te Jromell

nitlwernD/n!D Ml 1'BII1I1ta*- VUl de
veJ·!JICllill.!11'I14i!!OOrtelI. kuo..t l11eststoBen aan·

hav<Yr en tanve gew_ De
die ik ontvlng bevredigen 111"

enkel g~l is fleD speciale
n ...~fftA,m;."..'; gedaan, en In V81'!IChillende jr;....

de IlieSt8toffen gemeJljZ:d De
nn de oo..nm III dat ZlJ

!monen Zlen
J D. VISSER,

Boerden] bMtunrdef
Nov, 1900

t o-mber.---

Beanfort W8IIt,
listen ID Beaufoi t
vernemen dat de
merken den "",,, ..anuen oi'rn.,tie, ..n
8PU!, t........1l1zu
de gemoederen

(RpecJa&1 )- V erg.
afgeloopen De beer

Ha!an, dIe dl(
pohtJeke kW8lltJ811
In de Afrikaander
den oorlog Een

on.J~l'IItennUlg .....rd

Romflroet O .....t,
Wleoam:l. L W V,
yolle Yerl(ad?[log toe
ter V"&Il d..n !Jond Mt
voornameluk DIt
eentge 8tedehngen
tlnllen waren orde lUk

De heer \"Ienand
hem reed. lang klaar
het apbl'ngen van
had geboold Men
had gepleegd ID het onljej!8!.eunlen
yerraadw"t, maar hg
het de phcht van een
kolonIale

(Vali UIl C<l,.,.,.~.)

... a.. bet !Mef bi*<Jl>Cier~, .......
1 0..., b.... t onnltataanl*r I. t
d"n dag la, !I,lnk operal UI bet !a"d,

Ull$8taal.de coogl'l!8 te iNo",.,.ter Vel"D
&Ich geulej er lleeD te p&l! en UI alle
der gemeente ...Orden af(evurclirl"o

Ked verw.cb. dat DI )(uI"I'&1.n
er ook sollen Wn Het teJerraaa van

Hofmeyr, waann de aJeeh .. behaa·
ran Afnkaander ..ron wen en kindereJI
geftDlea lwnp t. Port Eliaabe&b ....

1!~~prl~k41Dwordt, II 0011 ID DUID der .,..._.
publieke plaatMa op bet dorp en dur-
aangeplakt V e1,n lIJn dankbaar clat
die oOg<olulr.klpll ihaDa beter ,~ iL

~11re[n"4InW.llllCbt men, clat dIe arm. __
l<lligeliat4ln&nll"n word.n 1Nlt~ 0lIl_

eD ..nenden In d. Kololl1e te run WD
dat de overb ...4 aa,D di. ~

voldoen aal eo aid... den ....
betere y."wulhwdlllr t1lMDbeu

r_ zal er dUI nooIt _r ..n·
m on. arm. !&Dd "" liIafde oDder faaailie

",".lIden komen' Ztil bel Toor ona ...ur
"l.8dlen frO elkander l!ijt en vereet" eli

Tan elkander ..ert.eel'd wordn?"-Wg beb-
UO&IiI "' dok1en eD l!eel w8Ulli &lekte UI ch

De gn&llOOp& 18 aoo p!d .. laÏa
..Ier .....~ gepe"t word.. De

slln redeliJk III ~maen • rijpeD ;
la een marki? Baulel II aJap .a an.

ook de liefde ~ "lea II verbad'
doaker, en de 8£e. a1l6eo bn bet

de dutatel1lll doq oppaD Mop bet

aun''!!'!!!!!!'!~!!!!!!!!!I!I!!'!!!!!!!!!!!!

waren let.
vóor bUil vleeacb en
laken ~Ged ID en apn.k
maar .t.elden zlcb op
yoeltt HIJ "'I8L dat de
badden D1tgenoodtgd om
men, en &leb daarop met DI~lu..cnl'D
den aang ....loten De
d,.tnklan badden geen
wIlde d e ook DIet hebben
hadden begun
.JII meD, om eeD
moest
e .. n VUf Jaar
een &eer hch te
boorden den beer
hebben In plaat.
bIJ .. ao bnD .. are
,raag uide de heer
bedankt~ om "aD alJ
verzoek yao eene Y8Ir"•.derll.n,,,
heele lu-tdeehng ..elrtegelij....oo:rdi!(d,8.

Met groote een beelnlt
te bedanken
en de meeeWl

.!.emden
tter maakte den
over silne flUt.ke -den kolonialeo eec:ret&rll ...erd 0IIIl

gon.,ernementll keDII"~'I'lDg toe

Mantzbor'1 •. JO N
F~018 Robhert.ae en J
barllle Jr vader en zoon,
den"D boo~verraad De
deeld tot 18 maanden 118.'lgEluliatraJ
boete yan .4')00, of ID
een Jaar De soon
Jllar l(evaDg8nuatuf
In g~br8ke V"&Il betahng

Me1allen agn "ooraekomell áDda bet
het Dlt~en, ~ neren ..,1-
f manDen en ~er TrOuw.n) en dna

"",Q81'8D, alJ.,n naturellen. Van dat ge~ &Un
" ...tor n (een lDtD en drie vrou ....ea),

"nll•• ,_ m..,. la ~r.t .. ld. &ca SUo ID Il.t
u Ut, de ("4In ""'od"', dne ~olw_n
.n tWill! ku.Jerell) 4n eea, eeD !rind ...
k. maar .. I h~'l""Uen Geeo nIeuwe
rnn ..r voorgt:koaieo aeclert deo 25lltell

~iv.llDbllr. op .. ellr;rn da.IIDI b.t laattlie ,nal
en wer:! a~esoDd8td Er beeft pa

.illllrf", .....1 plaattt gebad ~*t de Dekte onder
n\iildil""~,.. oontrol. W'U, w4ilk , .. ultaat t.e claDken

beb&lJdehng <der,uallen door mapul·
Yenln'i anti pQit .... m. De Dekte

1i'lilell_JICl tot een area • .,. :rIel' ,"erbIJ. aag-
aLteng toeaicll' .taat en eeen be·

natnrelle*, daann of daaruit
to4~lla!ln Er ........ oopveer ~6 per

da~eluk. Daler. meoiueb ~"cbt
r:he allell than. 10: goed .. "'.0 , j h'lld

,.jU·lc.. ,.t.n

~[aTlt[bnrg 2
dag werd ~"teren
'1tJe<1bew( ht fe. otmaa
.ecr~Uln. d~ h~er C J
DA eerste ml[]l!~t~r tln
waren ook te~"nwoordlg
uItmuntend af

Men betrenrt alo/rmeen
Rntherland, dIe gl.telt-n
den .)uderdom van 7~
Pool.trckfln al. dokter k
omtreot bet Jaar 1850
belaogrl)ke hetrekklDgen
eo w •• ~"o hd van deT!

Men ."r....al ht Lord
d8j(HsWI Idag om 4 u'lr
alldan eeo adr< 8 .an

)-St Andnee
.!""Ierd met een
p d.. koloDlale
voorzl \ter "'&8
Drenr generaal

, fee8telllkbfld hep

el n reIS DUr de
bl) te Natal aan
heeft een aantal
~010n18 bekleed,
uden raad
I. hIer DIDsdag

81"Jsraad ~al belli

CHIIA.
---;

VbRS\1()O~W
Lond." ~) "" -( R.eul" )-nraaf York.

'-"'n d, r b~velhebher!< der I\)ultsrhe tro~pen to

CIllnll, dl~ .. eh np .chltt~re"de wll,e "oder
"cheldpo b~d IRg. ,t .. rvon ",n venollki:llIg. ver
" .. rll,akt d')or e'" .Iucht.., "~cl,,,jIU Zijne slaap
kHm"

Ifb~r,-B~t ~peet Old uer \oeD li" 4

een de&6r dagen lu om.lrent waL mevlolI ..
z4nde over de gruweluke lIODdrn In

ZIJ beeft Jarell lang ID het H "II"
8ellunanum te Welliigton onder .. u" ."
In bet KLlldergarlen 4ëp&rteIDf!at" Het

aaug'euo~"." ..'~ 1!1~:en,ol.Eln I8mlD&rlom Ja le bron "&lI OP"oe-
_lelllltnellQ en GodtYfllCht Daar hebbPa

4!1iizE,ndlell van vrouwen la bns !aDd bllAoe op'
gekreg8l1, de 1Jl~ van hen -sgll op'

kinderen Gode l1li 'OD getrollWd_t
811 zendeIUlPIl..... de N G kerk lil

---I
E~'N E:SG }o;LRCH1£ S 1'()1) ftWEG I:S DUIT

8CIH~ H \:-tUES
Londen. a Opa - (Rtlu ter - R.woland zRI !le

8banb.,k ....an Tllmtam aan DUItacb
I.nd overbandlg. n den dezer, lnllende
Du,tlChland all~ on t.l~n van bet be
zetten der IUn door de=~~~~

v ..,r·"'lI",r·ug w~rd(>n driP pr
V<llk,{)ong~. te War·

Markt "liliger

Vf.-"rkoopcn
ADllbanMlnln~8D t"lnAF\('~ 6 ~ 15 0
BanT'" [ ....1'. B o 12 0
Bar.t Ill' ( t nlOhdal.<<! , 1 Il
BohelDlan 0 0 ~ 6
Balmonl Co&J 0 6 0
(ape To,", It Snbur bOon

Baecfrl~ Llgbtlng CO 6
Oape Electric Tram CO .. 0 1 III 6
C1ydeadtJe. I 19 0
ConlOlidated Main Be.tr. 3 2 0 9
Oonta:r,ia ,
Driekop eli Diamon<i. 1 • 3 II 3 S
South Afrlean Sapply It

Cold 8'01""11" CO ... 0 I 6 II
G

ChlaPPlal Cb•• blo...
lDe redadle houdt aieh

YOO1' ISCJIIeIi lite foatea la deOR

"l
I

I

\
\

I
II,

I
1
I
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Le BIJBELS!
VM ... ·"'''''~I k Goedkoop

. ..-r ,",

huis,
:7, X"k-nraa.t,
' • .A.JU»sTAD.

::-

PRUW YA_ AF 9d. PERSTut
1I:2/I!111.T.1iue letter I

PI WO~ '11 OOIDKOOPTK.'aa PIaII_ 1.lellllll,
., 1'IB8C1IILtIIDI UITaHU.

Rappol'tl>!D eli, Prijslijsten worden
pQatvrQ ge.pnden door den

Eerw. LJIJNUTTALL,
B~BlTllI8,

7, Ke~k-.'t:ra.a.t,
KAAPSTAD.

. 'I' ~ \

, i Speciale Invoerders v~n de all
"
t

I en Macbines. '

{
PO:IlPEN,

I.
\

KARREN. ~UGGIES. SPI~
D~RS. CA~RIOLETS r-n
PH..£TONS \',,",~alle soort ~terk
lI'ebou wel en J!'t>fJes af ,:ewprk t ,

Licht loopend en~eer g'll11akkelijk
om in t. rijden. I ~

J;, .

behoóriogea .1•.DAA.II ..4 ....og

.PD',

J(AOHI ERIE, w:tNn-
MOLENS, van d. ..Uerbeate

IOOMen.

BE-
vrouwen

',Zeer
-"':!.llen die met

n~ en zullen ... II..Nm

, '1'

--------~ ------;----------- .

ONGRKS. ,F'
,li UIIOI-CASTLE' LIJN.

N PRIJZEN.
E.G.S ..,

Ge ....icht 258 Ibs, ],[8.11 kt den
pakt. .n iet aan, De beste Egjo(8 I

! in dit Land,

,J SPECIA. E ' TREINEN

, .~

TU'B8CIImNBOO'l EN I!XTIU. JIOOl'DDecember, te S.W, te N..lU LOND_.

Voorsteden met den tre.::: Union-Castle :rail Sworn-
den êden December, ~' vaart Maa.$chappij, Bpkt,

DONALD. CURRIE & CO.,
, Bestuurdel"1!

den 6den December, te

,...

"

HE~~e~~~~:r~!~e~~~~~:dzonder t~ Tegen R()~t,Bestande Haver.
verkri!uen bij :;e heeren ; "

" . ~.___----

NEIJjSON & ;FORMA IN,Q'B""""!'::i.',' VOR'.". ' ••~; ONDER P"'_ARL,' ,
r \ ...-_:

Betwelk~ll3.;ltHdedenjaar gezaaid is S'eworden; door de nleerep ; ~__ '!
P. ~{)!H.uR[l, . G. Rt;!I'IEF, 'I , :~' ~

, R, DE Ondergetee~eJ).u~. SAMV~,L ErROJKBN,woo~htig te Kap.: Rivier, 8te~e~.
ZAC~; EKSHfo:S, P. E.' ~D.ELlNOaCYI:!, bosch District, biedt DU:!;lan om aanzoek bij hem te dpen. en VroegtQilg
JAS'~A{jElal EliiTl':fI, \V ALTEil CCRI.EWIS. ! Ord~1'Min te zendeu "oor Zaaq Javer, Bestand tegen Roest. Eenfg persoon wordt mits

~! , deze nitl!'enoodi..;-d om gezegde •. :1 gezaaid te gaan bezien bij 4en Heer JACOBUSWij waa(1~huwl'n de Boeren om toch ni~t maar elk gei "",_, ....-1 i ROEX, B'Jv>n Paarde ,Vlei. aan ~en harden weg tOlllCheD Held"rberlf eo 8omel'8llt
Haver Zaad fa: zaaien. On'! Ha-rer Zaad IS beproefd, Elk die' West nabij de Spoorweg lijn. : Que vrot'gtijdig aanwek te Kuile B!tvier bij deo Heer
Haver Zaad lt.~hben wil Uloet spoedig aanzoek doen want het SAMUEL J<:FROII[EN zoodat iEder een bE'geerig zijnde, ZIjn Zaad!vroegiijdig hebben

It:i , . zal, daar de Markt stijgl'Dde ~'l ~ment neemt 4;.;1 dL'Belasting af en dit maakt een' groot 0 ID: : • !'

den prijs. [:! ' . ~ : De ondergeteekende heef~ Oolr een Voorraad van Koloniale z+ad Haver, en wat
' betreft Voeder VÓor Vee. altOOl'!o Voorraad, Haver. Gant, 1UJ, Miel1ee, ZemelB,
!;.. i Pollard, Kaf. ens., enl' i'1', ..

Aaa a.. 8.er~n 'fl~"n en Ferman. i I'

M,o' •• r r~I''''' ,t:"k"k,i·N;~ ein ,,,,"'7 'SAM UEli.. EFRO KEN
~~ lo..(eV'.d'l" L.1",., die Ik gel(,,,,ht,b.Jh van u, I. Did In t mmst aan~ta"t , .r ~

door roesr. '0 he1~~ecu "bn .. r m "1 ''''''0 !)U)!.tge.:~n·f· tn'N"I l",l()nlal" haver op d~n 'erfden K 1
'
,11LS R IVI ER ~

grond Ke;r.a.,cl t"t""JJ;ver u.uld I, dv,>, ruoot., ~ ~, !
~.. I;drouw de uwe" 'i )t ,G, J, RI-:l'lEF) I i ~

} ~~ perJ.Ul~dl.. I j. DIST. STELUENBO' seH.I ..., (t:l(TIFII~A_\~' , t \
fherbli!'Jwnrdt gcc~;,,,,'.',,,d, .1" ,ie .ngevDerde haver dre WlI o{e,,(>c~t hebben va n rJe hljeren -+1' -+- _

!:"'.b::,~~:~·;~::';;k:,::',:<~,'~ê;;';;~:;;:;':!Ft::;~i;~~7;~:t f<' DeWielbandoo Yan het yerledene en d toeioDist
~, P I-:.REDELISGHCY3, •.

~LINDER'S BE~~~:::TE·li, iDUNLJW~WiELBA~DEN
ZWBE.'," DSCH~ STOVQ" ·i! -!

t, ' ne eersten in 1~~8;De eersten sinds dien lijd.
.. 'i Geearaiti/eerd Voor 12 maanden;Verandering, van Ptijzen., 1. ~
: ~ -' ~ - ,- r - ',' \ .\r IJ .houden een i tr,' ooten ,!oorraad .o=zers, . voet-TeD gno1?t.p UD.,.bijzond.ere SChilling,' en met d,.,e Fabrikantenl" v pompen, sOluti,. reparatie-benoodig , en, kmder-
,~ 1 . 'wagen-wielbanden ~lr alle gTootten: houUjn en stalen

, ~ • .velg en, Rijtuig Band" enz. li
Wij kunnen niet geslag~n; Pnjzen op aanvr-r. -

worden in .prijzen, i J De Dunlop Pn~C Tyre Company, (~A,) Beperkt,
ne G~.dkoop." In d. Bli~-r i POSTBus 477. 7, CA" TI.a alEllOUWE. ~TAD ;

Groote 00:":"_. Alle Grootten. '! ,. I'

, So .~ fom P~ij.Rlj.teDCataRo~t:AAN XdkBN BODEN
WOOl}HEAD, PLANT & qo~,,' D.ONDERG»r~~NH~8BENINVUO"~

sr )}EORGE EN STRAND ST,tiAAT. I, fl :Zei.en :lD.e'tT~,~,"den MALMESBURY ~ODEL.

:~. : 1 ; Zei .. :n na., [Tanden GEBOGE~ HANDVAT.
• '~~,' • - I L. ZEIS-TANDEN, 'l':qtKELSj en, ZE~-S$ENEN.De Afrl~,nsche Onderlinge .VoogdlJIBDi1BEST lIIUl.N.~LA :tUND, paA4D,

. Assurlntie MaatschappiJ-:Beperkt I 'I StAndaards, Draa=~~~e!!:::J-::~!~e~kep 11 a 12 vt
, .ij , ; .! DOE NÁvapG NAAR ONZE PRUZEN.

HO~VD KANTOOR:- MALMEIUlURy, ' :J OS E P H !~ LAC K & ICO.,
(OP: EENIGE l $caT KOLONIALE ASSURANTIE Deelgenooten HEN~l LOUIS HALL BN JOSEPH Bt.ACK.

)'~. . Let op het Adret! ;-HOEJt D~G- EN PLEINSTltAA.~ KAAPSTAD.NODljna~ Kapi'ta.a.l .£ !,,~
lnge'teelJ..end Kapi'taaJ. , .t, ~
'AARLSC~ TAK.-KANTOOR NAAST I "WlIl"a,I1;e • ..A... ~ GOd'.

De Maatsc~Pij ,!-e.ras-s-u-re-er-t-te-ge-n-B-ran~.ad~ini.streert tlo.deJS' Binders, e"ijers en Maliip.fs '
als Executtur8,.~~dmlDlstrateurs, Voogden, Curatoren, Trustees ~_~_____ ~
Insolvente Bood~~. Onderneemt Agent8 wer:k in al)e rertakkipgen, ' ~E booordeelaars van La~.cJ.",','bo. uwwerktuigen ()p de P~he Tentoon-
vangt en zet GeW-uit op Eerste Verband.' ,r: ',,' stelling hebben aan d~ NNalter A. Wood Com pa,>',

Agenten VWr al de voornaamste I\oloniale .Brand en De GRAND piux ~ GOUDEN KEDALJE toeSlekend.
Assurantie Maa~ihappijen ~~rond~.r de Equita.~~ef fire " Dit maakt hun uitsprJ.~ op de Parijsche Te~lling van de
Trust CO·'BLtd.l.~~?e WestellJke WIJn, BrandeWIjn ~n SpirItus I HI)()08TJ; WAAlI.DB. ! i I
8chappij, {'per~~i..enz.' :'. , i ,

VERTEGSNWQtltBDIGER TE KAAPaTAb.

·w. PORTEl", 638 8"'e St.
: ; {k: 'J i ~

r

~
1

•

No. I. No.~.
Verir ..k Verirek.
T.m. T.m.

5.30
5.35
5.40
5.«
6,13
6.32

Cape Town .,.
Wood,~k .••
s.Jt Biter Junction
MaitlQd .;.
Durban'Road
Kraaifobtein

Sir I,.owry'. PIU!
Strud H&lt
Somehet West
HelderlH>rg
Eertte Biner~=~~
BosIilaD'. Cl'OII8ing
Stellilbboecb

Kaapetad,
2!J NOTember,l900.

! . • •• 1

4.0
4.15 I
UI) ,
4 3~
5.()

5.9
5.15
5.'l7
5.40

i - ---~------;..---.._-t-',;..--- ._-- ~--

; 11 •• lEBSTER BOVEK lEESTER
.' ~1 Wij vetwaoh~n een bezending
)A.Iger18ohHaver' zaad, bewezen te
~n bij uttnemez1dhe1d bestand te-
l'en ltoest. Ind1~n gij niet teleur-
'l-esteld Wensoh ~: te worden, zend
idan uw orden $del11k ln aan Oor.
beli8 Koll, ~laar. t aan Jim
4e VUllens&~:Verder, een aantal BaaltJes,'~P~l, '9 JJoV .• l900.

met 9 Photographlen van -; Oorl• ...,.ld ;~KENNISGE-VI-N-G-~.Dla. pe.. "1' AN 8chutm~rs en Vrienden,
or 10&. pe2' ( Gelieve soo , goed te wezen,

(EXTRA P08'19BLD ld. ikenni~ te geyen bij wien zoodanige
,;82'.61 mocht aan komen; een roodOe Oobrenest is ten voordeeIe =v: l,licht bruine Me!Tie Ezel met een

ïriistaatsche Gewonden, WedU7JJ811en sen Fonds. {klein lwUttje v<X#den kop, getopttl--------Iï ftaat en manen. omtrent zeven
~ ~, ,.aren oud, niet heel hoog op de
... Bij het bestellen moet het gClld worden, anders J.)eeneu, verloren op Ceres Statie, op

kunnen de orders niet.1lÏtge,.oerd worden. ' jlen lOden October, Kennisgeving

~hiede aan W. L. Louw, door
.nen alle billij"e kosten zullec
betaald worden. i
j; W. L. LOFW.
;;: Boven Douwn~
., CaJvinin. '

i i
I

Je PORTRETTEN van HO"enjlrt'n()ém<1$l
er C. P; SCHULTZ, 44, BURO

MtteD &CL
or a..

(EXTRA POBTGELD 2d. PEa

den

. '

J. D. CARTWRIG & C~.,
MAGAZIJNGLAS- EN

0ADDERLEY ~ ·D~I.U.A.'"
IJ' ET-, Ontbijt-, en
1JJ Aardewerk in groote

Ill.ng- en Tafellampen,
Illessen en Fantasie- artikelen en '

Vërzilverde en Fant&$ie Goederen,
Verj~npresten éen Specialiteit. J
bun speciale Port.

"VICTORIAN .WATER

-~, "-{---- -
en alle 8OOI'kr: l1EN GEBREKKIGE lOPVOEDI~(; Ht;ll,

~~ ~TELD.

ONDERWUS rEB BRIEf
-+-

aDEKHOUDEN GEllEERD Di TWM.voor Trouw-, of ~.. ~DEN.

Iftn1~..n_ ... een lading van !lnGELsoH HO'i:ï.'(NOSCB. LATIJ:;
~L; , !

tOOBBEllEIDINGD'OOR BRIEFWI~iir.
f, LING VOOll CIVlU:LE DIE:\q EN
:j ALL! IWLONIAJ1E EXAME:\!'M -

flbHB.UF OK PBOSPECTCS. ".UuRIJ
OORJlE8PONDEN'I'IE SCHUI)L
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i tf IJN, Berate $cheepslar1ing ,18

~.l, ~kom~ en de Poot·
~p'pêls meu er koed uit en zIJn
~ VOOr dadeJJijke pooting.
!~ Du1teche~ EarlyR ose. -L

p.t1ma Du1taohe j(aguum Bonum,
l,~ ~ 110 lbl. ~tto,
H A,. FITTIG,
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J. C. SliITR. & CO.,
Hont,Koolen _erhout

- • KoloJdaal- eo
STOOM ZAAGMO

88, 'Breestraa~ en Ria .................
../ SEPTIMU::) ,DR VILLIERS, Bestierder.
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::, D. J. .A. VAN OU spuy, Be8tier~nd Directeur ..
"J!, , Plain,
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S I o 0 weak.

Korte o•• ommlng. Veerueo SWocameo.
MO berioM d.t de re_p'lIbi~.!ÏIM'1II..
bebben gemaak' op
no Bar.o_ h ..bbeu ...erbr.o:l.
PUQt staan een .. onl te doen
Wooldrld~ 7 DllJleu ..an de
t&ll'eO bejlrUpeo deo toeatl!nd.
patrooilles ...orden oltl{.. ond"o
hierdoor ..erg",.Jd nn gepaqtaerdeR
'OQtand II ge, .. rIUk "oor boe .....
militaireu nemen alle ..oorzorgamaattJ,.len

,
D.

" u ~ No.~'ber had er een he ..lg
laat. nabl) Jtonkhol'lltaprolt 15 mlt]eo

• 0 van Prl!)~la Het boeren kom
we d tHu~g.,.l~geo &00 legt bet offi

< .I&~ U.. ~tlt>ICbe verhe.eo waren
-Io t 0 e"4!ló tUILenaD~kulonel gesneu

st en h..~ l1enerul Kuoa een ge
Du Wet a.:~.ch t op deo O" ...etsdorp
j w<g ~ Wet trok luldw aart. ORANJE.UL

Ir, , Sovember door Je
De aan .. J w erd

AFOJCV AAb.DIO'iiËNV AN V&EDEN
r BURGNOG l'tfJ.:ER OUD NIEUWS UI'l1 tOEN

BURG
Edenburg :la Nor-tReuter )-De Hoog

I. ndsche brll( ..d, 18 op~esl?bk!t ru ,.'llIzoenen
.oor de steden "'n het suiden ... n: PhilIppohs
naar het ...esten Generaa] Maod" •• [d roert
bier het bev~1 Behalve door de ~~. 'iln
d lijnen vau commumcaue tU88CbeDNorval.
Puot-Blo~DlfoIlLelo-U ... nje RIVIer, "terk be
zet de drifreu door de greaadiers en Opld.treBm
Gard" en andere regimenten DIJ Scbotache

uur .... rn ..... '.. r !lude 8 te "'pnn~fu item
De rel ub lik--inen vielen heden Pbihppohs

aao maar men hooft geen n_ vooÏ' lel gUDI
zoe u dat sterk IS
n..teren • Iel De Wet IDPt een komm1ndo

van I HIv Dan ea Zev"n kanonuen b""a.ro r"ell
va" J)e Wtlsdorp ""0 Il-et i~r.rnILoeu
beataande Uit een deel vau de H~lilndsche
lichte InfaDtent! en j (.Iuue"'"te .... biI,ette d s
• .,rdedl~log.lIi:.,rlr.cn a"bt r d.. stad 0 .. repu
bhkeinea .. areli echter In stut de .ti14 binnen
te trekken eo sullen er ongeto,ufrld eenlgen
.oorraad he bbea gevonden

Een ote, ke kolon ne li. g1Slerlln 'ljlf bier wr
trokkeu en lal h eden daar UOkOlllilO
0" r~1 obi k~1 eli 10 de buurt vaq Rou1:"lIe

en :-im'Luh"ld 'uo .. lieu >pg....taa, on h hOOD
zich t I bel kommando a.a~e.lotelll mur Oleo
ze~t dRt liJ Dl"~ ~"noe;; g weren vo t .lIen heb
be I::c ....nWlI I u uer vol {I d~, bol kom
mand D~d" apeud D" rllke va 11", d.1 C..le
donrivier • ou open vo r d" repalilikeinen
::;chuon d toesta Id I(ten Iln'lst v"roo1'1ll1<1 I.
de op n e h ier ,0< .. el al. te Bloemfontern, da
het hoog noodi!! III urn onze beredene maclat
a lUlleL lUk te Ver. erken !.Pn einde eens voor
l(oed et nelode te rnakeu &an du 1'erriclahngen
van 0" Wet Men .egt dat de republikei. CD
gebrek aau amm u IIItie hebben

II,
Vred'''lburg, 3 Dec -(Speciaal) "'Tot atge

vaard",deo naar bet .0lkoooogr05 zun gf>kozen
beeren &dIe, Andel'llOn Do 8018 Loobeer
Heyde"t,cb tlree beeren Kot" eo W Baard

VEELBELOVENDden

L.
GI.Ie,..on~lOde eeo COITeIIpOodeDt ons Dit

Wo,ce.lier net congr ... belooft de groo*-te
r6rgaderlpg VUl zIJn soort te ZIlO la Znld Afnka
BIJna alte 8l41d"o ..u dorpen zOu .eriegeD
'li'oordlgdAlgemeen. berichten.

-------\ \'i~1 \( lij' I URU huBj,;RT"
PER KAR EN WAGEN

Het vólgenoie .. een oopU f&o het telegram
door deo ~retarll! ... 0 bet ooDgrea onhaogen
'an de Qeotral RaiJ.ay Company "Commu
Mna w4iaert rutolgeQ te !eenen dus kan spe
OI.le t~bf r.n hier op Donderdag niet locpen
EindIgt GrOQw getallen komen per kar,en en".,.u. ~ M.dnt"iU "01

• Buciulaan en J(aa..wrl')

I. NOU

-GROENBERG (WELLINGTON)-Afge."rdl~ jen ua,r bet congres te Groen
berg gello."n IUU de heeren D J Malan G F
Marall F 8 .Malao e,~ G Bnuk Jr

BEGA.NGRlJKE VERGADERI:'\G
aluIn deed allO.oek om prou

£ 100 op een IlChuIderken
kotlten der uak
legde beéedigde .erkl.nogen

toooen dat bem ontal.lg van de

30 NOVEMBER 1900

DE

Ktandert 11 ~O:N uv
Roberte vdlfezeld van
DonderdIt! middag bier
en ataf ontmoette hem
gelooft dat hIJ bet gnf r.
ley een be roek .. I
naamate alag.elden iu
t.o Kaapetad ontmoeten
Inschepen naar Engeland

Jo;"ne verkeo u lilt( In atu
d. nehring ....n BI.n
~$ muien tea wea"'o
posten d r r..puhli
...erden on tmoet en
deerd Daar bei doel
troepen terag Een
bil aNn wprd ge .. ood en
dood

Men .egt dat de repuoul<elOe,n
ZljII tu.schen Betbel en Hllluwkop en blIJkbaar
vo rb~reld",,180 .oor nieu wtl plaar.en makeu

EcU grout aan Wil paard~ ... >Tden dagelUiu
.an bl ..r uaar bet front gu~nden len elllde de
oO"t!regelde troepen vaD p~ardea te voorzien
A;lIe paardeo aan cl.lhsten ""booreode worden
j{~'n.pektet!1'd cn dre .. elke 'S..echlkt ,un, opge
kommiln leerd I-SCHAARSCH r J,; ~ \~ VU1<:USEL IN JO

HAS NE:-iI1e- RG

(Beater \ - Lord
Rober'" kwalD
Generaal Wynne
de ltatle .Men
ZOODte Cble.e

en ook de ..oor
en lady Boberts

ro sich lullen

TE 8CBOEM:ANSH~EK OUDTSHOORN

Op Z.tcrdag 24 riov 1900 werd epne be
langruke vergadering bjjeengeroepea door de
lugeaeteil.o van Scbl)oemansboek ten einde te
proieateeren te~en dol handel wIJle der mill taJren
rn nke tie hehandóhog Yall noow ..n en klude
ren 1,18 .krugagevanllenen .erder te overwegen
wat ged .. n kan ...orden 0IIf t lot dier 'roo .. en
te yer_hten en een kroep te doen op alle
lI'el~e&IDd~ Aff'lk .. nders om deze !.aall mede te
werken ,

De yergadenn(r die goed vertegeowo()rdagd
WIA .~ met g bed geopend door den heer
Keyer' ,

Ala tD4eluk .oorzitter werd gekoleu de
beer J L'du Preez 'oorZitter van den Mat)el
rlner BUlld.lak

Op '09l'11tel H Splf'. -KI') ttIr ..... d de--Tol
gende ,,"uluhe duor deo Mat)esrHler Bonda
~k gepa~rd der vel!!laderlOg voorgelegd _

Oe ze ,ergadering ,. van I>plDledat t hoogst
noodzakel'jjk lA &lIe Boudstakken eD .....Igelmde
Afnkaander. Ofer het gebeeie lilnd tu venoaken
eeu .pecI~le ver.raderin~ te beleg~e, len elOd.,
te prot8ltoeren teil"" de h,nd.l .. uze der mlh
taaren III &alre di b..handehng vau vroo wen elJ
klndHcln, ..le kr,jg.gev$Ilgecco

De.e ..ergadenng geeft ....n de hand dat zoo
daDlge t'ellladenngen zullen plaat. h"bben op
den 16d_ Dee eken dat de da" daarJp
zlJnde Z"p1iag gebralikt zal .. "rden .1. een dag
"IlO .erootmoedlglng $I gebqd

Algeméllll aangeoOlmm
Op .0000tel J L d. Pree! -P Keyter werJ

de heer Gldeoo Schoeman gekozen al. afge
""rdlgde Yoor dea Mat)e.tIYICr Bo-nd.t.all naar
bet a" YOIkIlCODgr6l>

Alge,ueen aaogdoomllll
(Jp .oot~lel H iScbooman- H M &b"um,1O

werd d.. Iieer J H HcboelIlán J J z 1 gekozeu
al. vertegl!lIwoordlger v..n deze .erga lenng u;
b·t ,0Ik!lO"0~

AlllelDGep aangenomen
Op voO"tel H P Scboeman-P Keyter werd

I.ot 8eeulllhll gekozen de beer Heud &hoeman
Algem .... aangenomen
'oorsS~1 J I du Preu~Hend ~hoelDln _

Dat bene publieke .ergaderlOg alhier g~hou
den ...oni" op 15 Dec e k met d"el al bier eeD
Bondstak $e stichten

AI~em~n aangenomen

n-
et,

Het
yerhaal .all
...erd her ... t
Ad.okaten

eiseher ad
.erweerder

Na verboor
spraak .oor
uak

pro"1810neel rODDI. toe en
hoew ..1 de rer ...eerder ont.1ag

acheeo yerkreg"n te bebben de
Smit 11'81 o"erg"maakt
EB." BEYEKS

vaD dese acti" die ...... oor
koopprU. van een pur paarden

VER UA A.L (11 F D&NBC ItG
~5 :Sov - (It ur) - Kol,,".!.

Herbert eo Bark.r mut een storke ber ..den ..
macht '110 aangekOlDeo 10 d« beur, un De
Weta<! u-p wur bet garn '08U zich QQg verde
dlilt Er w..rd gisteren niet geschoten

l.eneraal Uhar les Knox 11 bier Ifewo&!t en
vdrtJu" heden met een del.a(:hemeo, ber.,oene
mal .cbappe I De repubhkelDen 'Uil Qog dlcbt
bU De Wet.dorp Haa.broek li nog altt OVer
d" fhaua Sehu .,ad) brani Illn gekomeA

De kOlOnandILot van de~e pluiM, majoor
Efi"o va, d" JI\ orf ,Ik ~I Iitia rapportecrde
gUltereo dat lOJ repubhkeln~n I(.. tefoll geZieD
werdeo te '{aan nur t«ln " eren w>olng n de
nabIJheid van htl .tallon T .. ee honderd man
ber~d 00 InfaUle".. en tw ~ kano IQlln der
~ batter trok leen Uit rnaar v lnd ..o d* repu""
kelae UI t

gisWIren In
I omtrent

Eenige voor
100 lDao .terk

ge bom bar
keerde de
der 18de

paard"D ge

..
"

(laar

ESR' ,,. HENR'
.oor echtocheldlng door de

t en op baar verzoek ull.j!e
Februanv. GROlIAN

IS J ones voor ellCher ad yowt
verweerder
zeUe uiteen dat kl~er oyereen
rekere Samuel Pbllhpe 50 000

teg"n 398 per I OO\J
2 geooemde plaat.een

OD,ae"nalD In g8llCbrafte voor de
I.ter kwam elocber met

o ..ereen dat zu a6e.enog
de oveD. moetlten nemen
7s per I lOO op 200.10 ""

vroeg om klahng
le,KCllIt,m der zaak

v,·lrw""r ....r ontkeDde de t .. e<:d~ov&reell
de plaak! ..an alle'erlug ea: bé
PhIlI, p" DIet 10 de e"l'IIle over

Dd1,rO.I[".,nwas Ue ell!Cber bad DI"t
den bepaaldun tUd &fgde

bet oogenbhk ...aren slecbts
ar" ....' ... rd~ HU bood aan £24 16a te

weagerdol dit bedrag aan

deed het bof UIt-
m..t kosten der aaak

yel'llaaJZde het bof !.ot Z ,terdag

en
o<x'
hl]
zig
en
~
mt
len
er
er
ere
~S
tkt
ell

elt
ell

len
de
len

cn f1CSlt:R:-i KA~IP
Kam!, te Kor u :lo ~o. -( R altar )-

W I~er v ~r wHd vr ,,~ dcl• .,O IDH~éo !(ep.'
.~erd lJe drIft wa_ u e 11llt: na t" .war ..

t " ere ,.v I vel6n Wil Iwb, u
>i6,,-loten bU k vuel Kenlle ly con Iet

Il lj wrl p llro,tel1lf8ta I
gez eu De. er 'er n ..tu verkellnel1l "eer I u
laat i(1S .Jreu ,VOtlJ t "< Jl Lar ..... Ij'e~!ll Web
ber van de Re UI ,I "" I' u t Gf"h.m.
tOWD werd nieu am Jdag ~edooJ H I en
een au J~re ma 'i r •• 1 g~na'lII j fodeo 10

e"n Ka Ip",he k~r r aar le 11., 0 ne -aft ko ouel
Ward docb werdeo tegenl{ehoudell dOQl' :14 man
van d n v Ja I die 'I v<JOr "agel.cb\lO a..nza
gen ~len 'c~ >ot up beo up eeu llfllUnd van
omtre 14 J trodeo en toell de eersla echotea
g vuur Iwerd ...~rd Webber geraakt Nor-al
~ g plat op d"n 1!'ronfi hggen en beantwoo,d le
H ok bet Vuur hiJ rMkte etllllo{eder vl)Gndeo cu
ook ee I ge der purdeu D le ap I.re ,ork~u
ners kwarneo :'\OlVill tebulp un scbooll ~ll slechta
t .. ee p 'lT leo Ial gelukt bet h~rn te. opt.aap
pc e I b"t ka op vedl~ to. b"""lkeo liet lIJk
,. I Webber werd heJe n >rgen o....r bot kam Jl
ilebr .. ht Z III dood wur lt Leer betr~1'd d
de Rem gto • d I Ir h I e~o d$ppere v<ilrkeuller
wa. eo g st n, lf. o0!l dne geV'angBlion hdd

J hannesburg .!'I 1'\c>r-(Reuter )-Levena
middelen voor de burger!like be.olklOl{ SIJD

t<I<Ir scba.recb en dUI z"er'daur en moellIJk ""
.trkrUlI"u Hbt feit d.t etlDlge beambten der
'll," ,eo .aa tud to~ tIJd aankolD a tI lOen n"i
meer hunner v"rw.ebt ""dt II • 000 hOOpyul
"""keD aange'lt!n hoew,,1 mon Olet bl ..roll moet
a!lalden d..t du ilQlere kJi,aseo .an per.ooen
'potJdl~ rerluf zullon ont tilDg"n om terug te
k~er,,"

Itl~ OHU ms U1'\SL\(, UP LORD
ROBERT~

EE~ LA~f EN MAG~llIHIUCHr

J bloneoburl{ t9:S ov :-fReuter ) - Het be
otaao vao eeo kv 01'10' 10 Jobann .....llurg dat
ten duel had hat v"rmoorde .. van daa opp"rbe
velhebf,er ...erd I(elukk'i' bjjl "d. ontdekt door
de p ht,e De ."uen&woodlers die vreemde
hogen zlln ...areo vall plan 0$1 een bom te doeu
".roten lu de St Mllr). !(erk gedureDde den
mor!lcndlen.t vlln den 18de alp waoneer men
v"rtncblto dat lord Rohert. tegeowoor<ilg zoo
£lJn Ve .am"o, ..."erd., .... e,Jen p den lGdeo
1(00vaogen g"nu nen eu w.~tleo nu hun ver
boor ilf

J L DL PREE:.!
Voor&ltter

\ t.:R(lADERr~G TE TULB:\GH

IJ
J

Klnp tu W lve 0 k 2J ~o, -(ReQ'ter)-
l. st reD n I'll li de ko " aleu tWJe ~a",pJnJ"
I::,,~el'l{;heo gev tulle "Ier eIeu .. voor hua
ve h eD tol en ("oot I1rottanJj w.._. h~ll lan,.,
lOWO ...1I0a In hdt h..nd

t:en ougawap<lnJc g kleurd pola 'Il1lJ1
een rcpubl ke ,I pe i )dcl krll'al
w. hu aer op DI .Ja, hij g .~ 'g n gono:n
II J verzekerde tiel VaDde. 'I" wce u.tII bem
~ev.n~en en brad t be n naar bet Mp der
kul Dlalen
l ..tereu avuad "rak her ""n

h.

UAwen v&u
laten werdQn
men bU eeDe
loment

\dvokaat C
Vok.teD ::Iearle
dent

Adyokut Culte) laf de petItie VaDCornel ...
Moll 0 a llIelleli·ie dat &an de beolwlngen VaD
deo Clvlelen c af!. Issar18 bUde Jongste reg18tra
lil buf ge n UIt flu >llDg w .. ~egeYen bU !tet op
atellen der klezerslu.ten Na nea nB personen
die gerechttgd .ren te stemmen waren wegge
laten en de oao$Bn nn pel'llOnen dIe DIet ge
re('hhgt! ...aren waren t<rop geplaatat De proco
r"ur generaal hid .e-klaard dat bl) DIet bIJ
machte ...as de f!luten te bel'lltelien

Ad .okaat J oul>ert lu eeD beëedigde verkla
nU!l van deu cIvieien COmml88ln8 vaa de Paarl
meldende dat ~J te beal1l8en had o.er I 500
... kea en lDeer 4,n 4 .. eken daarmcJe beug wu
H verklaarde dlt nn dc lij personen "Ier na
men DIet op oe 'UHt .oork ...amen boewel lUar
applicant be ...eerde hunne el8Cben w..rden toe
ge.taao drl" u'" de Ill.L baddeLl moe'ea ,un
Van de 27 peroo!ten "'ter namen op d.. IU.t .er
scheneu hoewel be .. eerd rIet \:'Ik wahflceerd te
zUn k ...amen 10 .uor op de reldkorue",IU.tt!n en
daar geen objectie gelD&!lkt waa k".men Le DIet

bem Veertien ...erden betWI.t en
toeg~" aao \\ 41 bétrtft de 7 nalDen die be
weerd ...erden 1(\ lDeer dan een .eldkorlletacbap
voor te komen 'la. het onmogelu'l< footen VKn
,Hen aard te Yer~udeo dur &00 vele peraonen
buoa dezelfde n"eo hadden Wat betr.ft de
tH persooen die we"'eerd werden g..r.cbllild te
rIln te slemmen .1. oag"letterden was hU Zlcb
lJlet bewust dat een buuoer nu-telling VaDde
opvoedlO".toeta 4 bad geel8Cbl Aaog la lde d ..
23 gemel kt alo otgeletterdeD die ge.~gd werden
alet ""rechtlgd 'e '00 op vrU8teihog 'an de
onder.u.totlU ",-mlIllgen "'.ren op de liJst v.n
1891 eD ..oderbn<'waren door de veldkurn,,'len
er op geplaatat oih dne fonten scbenen IIChrut
fOULeIite zUn

Na e~018e ilillCQ.8le o.er recht..paoten Wide
0.. hootdreebtllr dat bet hof niel de .erwu

dtnng ... n Damel! kOD gelaaten zonder 'erboXfr
Jer betrokkene Ptr.onau U" Ula~tr"",1 "rkca
de dat dne n.mell weggelaten .... reo die 'lp de
luo' badde .. moet jm 'un Zo moeteo op de IUat
Ireplaa*-t worden en gennmm ..rd wordtn lDet
een A acb ter 1.111 voorg:wnd nommer Op de
zelfde WiJze moeft de naam tuaacben I :l18 en
1219 gennmmerd worden 1218& Wat betreft
de nameD die oDdenchrapt ro088l41n zgu zoo h"t
bof gelasten dat <Je nalDen YIn de 'Ier peno
n"n worden nnd~lIIi!Cbrapt IU de ge.allen ...aano
de c vaele commw..arlll o.ertUljfd .. u i.t een
foot begaan..... W..t betreft d .. per~unUll wier
namen meer dao ~D8 op de IU.t yuorkotlJen zu
zoaden moeten lQezen In welk yeldkorDetach.p
zu wtlden .temm~

Het hof gaf ~n ull.epruk aani&aode kUtlten
der .... k

110EDELVAN 'WIJEbr I ,I! I IIEKKKU
Ad .ukaat d :t>lomOll d,,'3d aaozo.,ll om eeD

order 'oor ,er.u4enng YIn den heer' an Aardt
eeo ran de exec:tltennl In deo boedel weg,;n.
afweaagbeid Uit le Kolooae Van Aardt ...u
blJ bet ol~breken~ ..an den oorlog twn olliC:ler10
he' VrUitaat.scbe ''''Jer geworde. ell mell w18t
'Un YerbllJf niet Toegealaal:1

NKIJ utJlE!! KER¥, II( IIvElI8r>OkP
Op uD&Oek •• , ad.okaat C~ ...erd een

order o ..d~r de ., op verlateD lander"ell toe
bell:nohtid

Daan.a "4Irdaaaiïe bet hof tot M.nJag

WiJ aiD,.,
.. 0 KOLDE DD
• NLMFORTH

~ 28 Not', l'9OO,

D• ...,.11•• 0 I. 111.'1. Inlc.tl.t te
'oreuter.

Z.krdágl I Uuc~mber werJ t., 1ulbagb 10 dc
hohaal een verl{aderanll bneen~erOtl'en dOl r I.
~ fnleaaad"r J I I Ir. r I ongl .etr ti' le

HI!U88A.RI8 VAN DE PAARL
lleaue om een order 'oor het
,hakken v..n eeo IIJ"t van de

trier u"men toege
l(crl'chttgd om \oe .lem
.an Iedl'n V'lor het par

OEYECl:lfE~ HJ.:T VER VAN VRIJBURG

~ODenaan ""' lo;

Tot vOOtllLL"r w~,J "cu&L~Olmag ...... lIe...ezen
de heer P J P ~laral' die 10 zIJn opeOIni"
woord dt! aan waZigen er In d eerste pi lilk! &an
Qennoerd"i d. t. 0 Ijr • ~I van het HrltllCbe
ljijk ...ar"o en l I '.0 I , ,ItU:! 'e voll" jl'
"ru beId el "bUOcU dl 'U ",~"vten la"h""" onder
de Brltecb, .Iag ~laar eeD gedeelte ..an de
Enl!elscbll~ 11sde~ en en eeu gedeelte ....D t
8nl8che .."Ik b ~ ft "en beacbuliligd vaD een
poging Olli dl • e' I VaDrauenbaat te schep
peo eL Y;lil j' ~ug~D !.ot op ...~kuag tot "en
opstand 8lJ$ D..t zIJn valsche bescholdlglnl(en
de Afrlka~nder hev Iklog '" loyaal en )U18t
da.ro n ZIJn 'IJ DIet hdvrer&d om te spreken en

t ~e"ur te wu"ea dat but preotage ..aa En
bGdrolgt :-ipreker beaprak daarop de

,,,,malen •• n oDrechtvaardlilbeld op t oorlog8
veld Wat kan er !§ezell'd w'>rd~n tot rechtvaar
Jj~lug vao de heh. dehag door de mlht..areu
."ngedaan aao de hevolklDg un Ventend,,.!'
~I >eten 'fit onze ,'elOmeo DIet doeo hooren
t~gea zulh ba,baarschh&ld? WIJ helfen Oil..,
wapeneo ~Het op t~r olldaglDg van de Bntaobe
rtgrurlo(rf lDaar w I <loen oon heroep op haa-
UIII bet kll'llad d..t • J blIdreven beeft te h;l'1tel
lijn lIet doel van dJ,e vergadenn'l li! afge
v.lTd,~ 1~1i te kiezeIl otn dt4e afd ..elang 141.er
lol~eDwoorj.ilgen op heli ~oll'scoo!Cre. te Wor
COI3ler ~Jihlker dron!(t er ecbter op aan dat
Iedere wal'4l !Un de wet geboorzame Afnkaaoder
htt al. zIJn phcht tod bellCbou...en naar het
coagres t4 gaan om tt toDDen dat Wil ID .ym
p.thle ver6flulgd • In ~tt on.e broeden en
z4.ter. In ae repul>llekeD Voor bU eindigde
deel1e hU Ilog ol..... dat er een telegram .. as
oQtvangen iJbor den wa'{18lp;aatVaDde regeerlog
m~ldende dat mej S !l'tiflDeyr bet ..ron wen
kamp te port .l!:h.abet h bezocht bbeft en
meedeelt <Jat alles "orJ I gedaao door de mlh
talren om bel genefeiIJk te maken

D., heet B Lombard st~lde daarna ile late
resolutie "bor ...aann de .ergaderlng bur ver
ootwaa dIgIng ult.prak over de barbaar.cbe
en ecbandelpke .. u.e van ""rlog voeren door
de mlhtalren gt'volgd ten 'terk.te protuteerd"
tegen de "'obandehnl( van \'Touwen cu kindereu
cu een beroep deed op eIken vTleud van recbt
en ge" eIllIgbeid om IDee te ...erken III t belaDg
van d~o weerlooze vroawen "0 klndereo daar
de WIJze ral) oorlog voeren to~.groote ..prbltte
ring 1& Z Afrika .. I l"ldtn Dere "eaolull"
werd geaecQbd~erd door dco beer J H LoOI
bard en eflt8t"tDm!( 1l.lln(!eOOlOen Oe b""r
B Lombard zei I I Z 10 loehcQtlng ouder .nde
ren dat bU hoopte d.t t vool'~ele ... n "'Iegram
.. aar w.. maar bU vr_de prvoor dat t Diet
gebeel )alst :IOUbluken

D. Huchoer zcld In ec !losltle te au 0 OlD
te ...eteo d'l.t de lOboud van hclt telel!'flm J018t
...as

Dd beer Geo Eu n~rd 1:elde bil) te ZIJDom te
Zien d.t e~ eee beter~ toe.taud li! 10 bet kamp
te Por ~h4beth maar laet .. as oog Olet ~ebeel
en al be ... illilleod Uaat Eogel. Id .oort om
vrouwen en;lllndereo "ru~~g~.anlfen te nu"eo'
is bet mo~IUk dat de koologtn die .elf een
vrouw III zo(Ileta toelut eD bare r")!"cnng lDet
zulke ICh&n~ .In t Zalleo wu IlU rastig blU '''0
"tten' !:Jet i. IOOenaph_ht naar bet Cl>ngrea 141
gaan De 11ItkruglDg Yan .rede door .onu.Ue
II maalllkt ~o probeert lIIIIcn!tet door vroutteo
en "llJereo ti,.nllen te nemeo

\ oor~".tebt ...el li daarpp 400r deo heer
Eavrard eell: motie wunQ de .ergad nn. rer
zocht d t de 9nafbaa.kelnkbeld van de rep lbh.,
ken (lU, escbltllden zal blIJven .",rd lOr alleen
een LIUfeucA vrede t ,t Illtaod geb-ael.t kan
wordIon

De beer Il' TullakeD sec~odeer je en CU feM
latte werd e..... mmll! aan~nomen

Op .001'llWlI .au den beer H F Theron jle
looondeerd door den heer P J 0 Relief ...er
deo aaarn. a, .olgende per80Den I&nl!'0"'_n
om .Lt afge ... rdurden n..,- het
P J P ~ J H Lombaard 8 _~!lehogbIlYS.
J P Malher~. J P RODI 1 A
TOit 0 8 ~ M P Louw1
DanIel LIebeaberg PJC ~ef, L
B Lombard ",-Cb A.damL
0. Buebael' .prak davua de vel'lll1lleruur

HU "iOrheogdé llCb over den
10plllteJt "~In de YergaJerlug
Zu wareu .., yolk gegl'le£d:duor

JAARLLJKBCH R,u>PORT
Hel ...erk .. erd 10 hat afgeloopeo Jaar g..

r""ld .oortgezet De gezqodb61d • an 0Ilder-
~~~A''''en I..erlingen... door • Hoeren goed
held OVf>r t algemeen p;oed De PIaate van
Mis. Hofmeyr (de L'IlIISteIIte die _ het
Z'hdi'4-" ..Id ... vertrokken) IS owemd dOOI'
}6ss 011' Het getal l... rllDjf:"n met het emd.,
dGl! Jaal"I bedroeg 91 IJIJnde 52 Doofst.omm.
(:lIJ Joogena em 23 m8llfJea) Hierna ZijD 24
(Iii lOel>!JBrIen 9 Jooge,") UIt lie Republiekea.
GttI~d .. b"t jllAr verliet"., 14 leerlingtaD de
school en werden I 0 ~ela.te"
iDe gevolgen VlUldeo """log terdeu OOIe door

OUe Inrichtlog ge ..oeIcJ De gewone biJdra-
j1;. rut de Repubheke .. "IJ. ,~edert het uit-
bl1ifken YIIn den oorlog Jllet obt'l"angoo De
so1l1 u.cbtenr6f1;e tot 30 Juni! I I bedraagt
Cr&> IJnd etroa £200 M kwartaal ook
",,,rden I ~"ldeD (I~ • .."hpql eo Id~o)
vet!!<Chuldl"d door pe~en " de ~
trfdt.en DIAl ont1"anp;..n DalrbIJ"_ de
!<;aiton. k..rkeh)k.. r.ollifll"i ..n oin ~odere oot-
.~ten UIt CL koioOI" ook t1°o ound"r dan
ID .het vonp;e JUor ~g ..hjki L. dit laatste
da4liraan too> te r;(>hraJve'l dat ",en meent dat
onJll> Inne htlDg _pu Dlf>t mf'Of 1000 fU'lOte be-
hoefte aan on<1f'!l'.teunlllg ~ sedert bet.
HoImeyr leg .... dool' bO:r oot~8Il II Het-
~,ullr >nl ""ht~r .-an ~d.....e Itelegenheid ge-
bnllJl maken om 'lf 'p t~ WlJZI'tI dat oaarma.t.e
he~ g..tal let'rLingcn tOOil98qltj. d" uit~A'9'ea
(Wil als blijkt mt bet )u"ronclprvolgeD,f ..er
slaK) SteOO. grontor ",rden, dat ...el" der
Oll~", en , ()(gdpn dIe ~deroo"en bebben t.o
l>etlillen zulks ID il.n I8f,Uot-eQ!tIjd tocb m"t
Jo4i en dat d. l"Ilat(!n Ill..t ~ de loopende
IIl"l'ven kunnen gel ruikt ...orden maar ...oor
lat«e IIltbreldlllg ".n ~etwerlc dienen moeten
De behoefte aan rUime I'n !IJ9~elde onder
rrt.ng bhJft du, \ oortJlnren

nc.or de .-nl'ndphJko l>emoejing van deo
D Rabltl L" V I!JttVlDf'én onr.e bliodft

le.e·t;tp!ge.n 10 bet Ilfgel~ ~ een unul
..~ ~ heerea PIU'

een ~MCheQ dat !loor dae oog&-
op booglln prij" .. ordt j1;68teld, no
!<;enct ...erschalt heeft Van &Dd_
ontVlDg de l.atneht~ vrucbt-
brandhout enz 1 em; n@ Bepubh-

IN rhogI'D "enioe geclo!lenJ" d@~.
vn ..odehJk 0Jl.ll!"l0me~ te D'Uman
TuJhajlh terwijl nok WOrcellt.er het

deed door de m..... J'ngeDI op t..
de Dle"J_ aijen ~ atrud t..

, I
.001' d.. Dle~~ I~ landermaal te

klll1.I:goarol"l1eu en wlI.cbt !JP "'owootino; ook
b<-vnn~M) een stulc grond dit 10

k .. am en aan de wutg voor oaze
grenst un te k~f!Il
IICboen~. tllJgenbla&f>D I beantwoordt

1\~_lvu'LOrT de bek"'&mil ~diug van deo beer
zoo 60Ir bet ~ lnUen onder

van deu beet YeI'IIter De hout-n;
...oor _ doof.tobe J,.gmu ..erden

vo<lrr.i,_oI: met _ miná~r he+redlj!:ead r&-
oozer blillden hel)tlell het mil_.d ..nn:iu.... ~t ....,....orren

bet ~tuur.1
Ir.. DE VILLIERS

Secretaris.
19(10

~---..--1
EEN 8TUVZN' NEK II er .. h&-
- vn.,. ...... elJ4iDg .,.. Chamber

1•••• • .. :...... Raf_ liet pu..,.t .poedig de
de ~ en IN> .. erkt _ ...ow.

"'e.JlI&!. Tie koop biJ an.. ~_

VrlJbu,( I ()~C -(Reut.<t )-Na bet ontzet
·"'n ~I "'''1 clr Heaeko voild cr een gevecbt
I$.t. tu.scben d..t dorp Ilti' \ rIJburg het ...elk

gl~t6ren avond aH ep In het af,.laan der repubh
kellwa Ue"" wartlQ otork." dan d .. Bnteche
macht De vU~od I~ &w.. door b"t Auatr.
lasche kanon In dit I(Heeltt en 10 het ODu"t
van &b We!Zer Renek., .elf, verloren wu twee
man van DennlllOOS Scouts gedood I Holdaal
gedood dn 4 gewond Wu n.... en olOtrent 3t 00
stuks gruot en kl"lnvee

vo r den p I lO larIIl aj
to J uuben lour re'pon

:R
Lg

te
e
r
ld
r_
!Il

UA \lJ' rus

11l8lbo"ch 2 [Jee -(H.eulcl':)-Zaterdag kwa
men geoeraal Hruce HlllOlltort co staf hl~r aall

Oe Camdroe UlghJaod"r. behben lGD) mIJl
I(emarehoord 'lP lert huo alUlkomst In ZUlrl
\ fr ka Z I l Jl UO. ID sta~t om die .t te due"

1 Wj,;~ IJAAU"C HII SL 'lli
R HE NO:sTr.:R r(UP

ZWAR~ f N(.,,~ \TERI.IJ,;ZE'i

I3IJ

Ka np nat I W Iv.hork 2,; 'i v (Il.Qut r)
I .terec verIIeleo " lnrede le lil 'n. ~a.pp~~ le
k Ion au de ~eh .."len dag Z J .. areu n()<~ge ..o
uu Ver of ~ kwalD 0 aanrakln~ mel~J man
.. rlen" IU I Kol lO61 Rim n'{tuo rlobtte
ee I p mpurn op her. "aarop ZIJ d~ Villobt na
lieD ~cht m,nlell ter laard aehterrol.d duor
kapJt~ln Bruw, ~o uc .. kadron der Riming
tou. ge.t~.d duor k'plt."" Orl8coll "Il r.uoe
manllCbap;>en Zeveo van den v Jlnd veriwe
neu n ueo kraal t Ider s!,ol te hou jea De
R LfI gt 19 omltogelde" h.., l' bUIlIIIr l(a
VdOhu oe w"l'" ~o vcr en de een oll!4>Aapte
JDd"r de lt,. waren er eeo depeche rud.r en
een w~lbeken 16 'plon De geoer ..,,' rnnkte de
utllClerun en man>tCbappen eea k'-'mpl, neAt uver
bun 'Ioode vaog.t 0 '1& I lillIef de
re.t van Ben dag bUiten s.:bot cu dd ~,oepen
.1 }tcn .. eb wel ..r la I de koloone aao AiR hier
iJ.lnkwam met "'7 ~"va .....t'll eteelI J(roote
le o(le vee De Il' neraal en dien, ..taf .tlrden
1'" I I [J g .. ;enen 7. II 1 Jdt 4il vijand
'oorrlL&d ya, amrnunn e kr I~eo up ooze "'lDpe
menten naJat w J die yerl.teo b~bben (Jaar lIJ
de p Itr nen opt lien lew I bebbeu lat rj vallen
ell dit IJe Wet In het Ia,tr kt 1 I.bl S'Qb I I.
Ilm1rellt twee hon lerd VII de I v J.ud bebb n
hnolle wapeDen n ~r~ele..:d /'IJ b",ld~lI +eell".t
aanl{edun aa h t ken ~ r Il pn t J bet st.
t on en ve .che deue .ch r nu 8 I goD yonden
plalt. waar n bd garu wen telkens hili best
&ao loe wa. ~ en O(evaniSeIle vertdt ~t een
bo: m d ol IJonJer Jag II "en kraal bU Fraekfort
... rd !le.ond.u z. republ k~l"en do?<jde eo
tw Iltllt' buerQn lY uld. ~ n k "urhn~ 'er haalt
ech r..r lat er tWl t ~ ~ l)Od eo rA. gewond
waren De b 'ol v I IU u"t lo dJ"n "D deo
v!land eo .Iecb. twee m.n zag men de kraal
v.,rlaten

Oe vulgende ffic eele Dlellw.berlcbten I In
du .r d .. militaire auto"ltelten .n de pen bek"ud
ge.teld -

V..n I rd Kltuhdncr Bl e\Ïlfuntuln ..aa deo
hoogen comma-.an. Kaap.ta4

3{) ~ ov -GcDerll\l Paget &ad op den :l8.tu"
en t<J8ten een lIevecht met d~ vereen ~de kom
mandoo van ~I)oen en Erlll'llus en Joog den
v Jaod terug ol l I ,e pu.lle t~ Rletfuulel te 0

uoor lOllsteu vau Rheno"terkQp Het.p It lo J
le rapporteerelJ dat IUlteoaCl' k >Iollel Lloy.J
I eY~lhebher van het We,t R,dmg reglIDent
,Of~<r Ik I!dwon I w,(d • Jf ,md.re offi ren
werdco k gc .. ond maar huone namen. JD
no~ :nlot oot.an~en v Jf IDln "erden gedo I en
5) g~wood

(rener .. l I llielu'l ...erkt ,amen mpt Paget

n
n,
~e
>cl
m
to

le
jl
g
Jr
(l

lAl er -I [) Il nl (- V~rd~re herachten 'an
Paget omtruul zuo gevecht te 1 uuurdvo.ten van
Bro ,kbor.taprult p den :.!'J.ten m~ldeD dal
tegeo jen &von j .une troepen nabu de pOlitie
van de II 'uaud "!lren
Umtrl'nt half zeven 10 len avoll j wdrden de

rep .l>hkelnen venlerkt eo hracbten drae kanon
oen ma..r In hut veld Zu lllaakleu toen epn
.""tbe adeo uuval op onze hnleu UI ua c 0

.cherp gevecht \ferdcli ZIJ me Iw&ar ,.,rhes
teru~eala"en De ViJand ....ocht e deo &aoval
die lV J van r an luren bIJ het aanbreken ....n
den dag te lIlaken Diet at milar trok 10 deo
nacbt terug

Dc trOtlpen gedroeg. a zlcb Leer dapper Yuor
al du Nieu .. Zueland l>t:redc0 ntle. d,e deo ge
heeleD lag bu,ondere dapl><lrb~ld ten toon
.prel<jdeo

l:Iel .PUt lOUte Ze,!(CD dat klll n1\nt k I nel
LI.)id bereihebber .ao bct " .. t lt d ng r~1
lDent gedood werd en d~ volgende offiCIeren
gc ..ond IUItenant8 Towo .. n I t.n O"ke. ZWBar
kapiteill Ackwc>rtb en lUItenaal Harman hcbt
allen van bet Weftt Rliling regilllent O,k lalt
Cbalh, RAMC zwaar daar bIEla drae plaataeo
geraakt .. erd ter.ul biJ op dagpere wU.e ooder
en zwaar vnur de ge"oDden ..OIitPleegde ..erder
kapiteIn CraWllhaw en IUltenalJt. MOCltgomery
~ummerVllle en Tucker en c1Qrurl!un kapltelD
Uodfr"y allen vao de '" I"U" ,Zooland l>erede n
nil... die 'lJf olticl"ren "ewond hadden alt eeo
lo taal van zea Dertien m,n wlrrden gedo'ld en,I oderofHcleren en m'lldCbappieD ge ...ond

Plljfet WIJl Ij'lAterenmorgellJu hezlt.an de
po.IUe der republlkelneo en b Iune LereJeue
tro..pen ge.oaden ter ollZdttln.c "fan den ..uand
die ID ooordoOliteluke ncbtlog ~rok

IJ

Kamp té~oolt,:~d~ebt 2t 'ic>v -(R IIl4r l-
Zor d., trok de kolonn" naar bet noord"tIlIkn
Kolonel \lax we I vau de koIouIale dlVl"", Hc>k
nur de" aalnVler ell k"lonel RIIDIDI(t<iQ lD~t
R.mlugton. :SeOUl.!!en On.colls H"l'IIe ell de
b ,re""De Infa ltene lan~. de WaI'IerlYlt~r Ue
v ,a d w6Td uard a..ol!e) ....gd en tDeD ver.aobt
le :bt h op Iolouel K~un.,.iv zou worcteIl g~
WOTI PU Oe I fa, terle v od htit noodlg om Da
"'I marscb van 8 uren b.lt te makeo jlll dit
blaek (en .oordeel ,oor d"u v"and t-e 'V" die
tIJd kreeg orn de W a11!(~nv dr Qver te z...eOlIDen
Tien man werden !l'dnllg n lfenom .." ea ook
drae wa!(ell1! beladeQ met uItrustlug meel, am
mUDltle en m6~r da 1 ~ (I)') ~tu"s V"8 T .. ". ran
OnsculIs en dne v~o RIlnIngto~s man 'leD be
.ochten het m ludlJ\tflkt en natD"o all"" ""'IJ dat
van ont kon ,un voor den vlJ_ao<l

6E\ t.:CIlTF ~ BIJ Rl,OE'{FU~TI:jIN

EI: S MOOI KLUITJE
Blo mfootelo '3u :"Io~(Reuter ) - Vorleden

W~n8dagavoad hadd,,~ulten.ut Malcofm en
eeD patroUille van 14 n no de S A (lou
.tobelmacbt eeu gey"..: l met eeD deel ....n
H.""broek. k mmand" nmtrent 30 lO[l11I1lten
aa,d ...esten vau hier ~ Oleo ",gt dat sa Nyu
bltkéloeo ged>Od eo rewood werden pen
..olgendell morgen omringde hot kODimllO<L
deze patrouille maar d_ ooteo.pw op b.lIIIlge

PLEZIERIG DE

,

\
\

1

l
I
I

I J

I '.



I'

HULDElET~1UI DIIE EI·1'.'STEtS
"'EX Ml~ll3TERS

TUESPRAte;N VAS DE ED BEERES
1I1EjltRLABS ES iHl ER

w V .Ielde daarua clne
beeren Memlll&l1 Ba:uer
de aaD"e&lgllD lDet geeet

... diNW
nhee. - Ver~ 100 _ plaal~e ID U"
blad rt. >riJ u'_ oordeel en lOur alleen-

lt "!JD !.... ~ te ,"tea me&
to rl h~be lDan,er 'I'8D

_roD .. I bfll probeenD ... n de Bnt.cbe
om eIIU ..1a~JDeDd YIIUf lDet pardiue

te bla .. cb~a ID eie plut. 'I'8D met ".t...
_Ikl "erden ~ti .. U ., .... ,.hgd
soete "oord"n ea aadat nlo" ua dele
"vordeo gehooruamd ta.ddeo "ereleo I'I

,Itl'.... ng'.o geDolD~Uen Daar ..erre lt.-deD e. _
nnoadea hetwelk het YDur "., ha"

Te hriede "erd fIf' piePt de
eo "onlD1feD te ...erolelen eo te ... rbra'll

tof,u "erd het ..uur grooter ,,~at bet " ..
t.eede lDul dat IIIGII par.f80eoheuD.ende
nu 'Vat" rtl t~o ct.Me mal .. Ittdaao? Het

"hIJ 'oot 1 ~aj" rl o ..er de "lam
..e.,o.'aea, DID le UIt te blu_beo door bet
"8'rlU'll~n aelDo!g ... a "NU.ea en Inaderea &cn

bet Bntaclie rll~ geloo ..en dat de burpr.
Mt'1)d sullen opgenn u.dlea IU 11&00

"c,,_uo,u w",,<ien? BU ..oor,,"IJ er lUO nOU
ea c\IolDe. al. DI'" eena tu I "er.! lJe;:e.en

tart., daagocbe kleederea aao t, doea mur.u
"rden geuDl(en eu op deo treIn pP'utat lIIet
blUlue Ala,!pldeedereo uo Z ,IleD ODde bar
(e'" deo il.rud blerom I)pgeorea? Boe moor "Il
~ tracbten de "lam op aulke "0111 tereo te
iun des le meer lulJ..n 'Il ....tataao Jil: lMjJt
~treeed dat bet DIet .Ueeoluk de haat der
, .... Alalen ..er_nieren nl DlUr ook onder de
kolvo .. l.. AfrIkaandera. WaDt waar II er een
.\frikunder boe loyaal ook wlena but nUIt
"",bitteren zal o"er luIke daden en boe ... leo
~U'! er DIet dl' bloed ..,r"lnten :udaar beb1>enr
(.. dllt de oorlog eener ijeachaafde nlt,een ... u n
o!J,J:isklov,,'k Ja r.elfli In den ka1l'er eu B .. uto
OOIlog "sr len Yron,,"ll met verbinderd mav

&elf. op IOmllllge pllilllIIIn uo ,oed8ll1
ED daD &lIgtde DUi!! J/f.N:ury KlDg

dat de strengbeId "In lord Rober t.
vencbnkkeluk oenoeg 11!op de r o"end.

boereo want ~'bet blad er komen na
Ilrl'"elllike "e,balen "'0 bet front nn bt..l dl"

Zu "erteldeo dat Briteehe pa
bu. geaOQdlgd werdea door boe

to d"nk a Cup of coffee en
doodzescbotea ., >tJen Eu ..erder da
I een dokter een If.woode boer verpleegde

deo patleat gedood werd Maar 18 bet
waar?Wacbt D bIetje "aar IS de Hoopotad

Uotrur waar de C M a on Kupecbe pohtie
g<l"DlJen en ..ermoord 60 toen ouder deo
"Iper un bel buIBliar .... n wllrden? Wat bet
41!lfde blad de a.~ercur!l moest erkeuDen
~It leugen le ZUO EElI dinu kunn'n "IJ toch
d~n eo lat ... buW"o BI'04ld~r8 bidt "oor hen
Op.:! zal belpen .. ant t UI .Ileenluk een beproe
v~ po beo Wij mosten niet .lIeeoluk goe
deren zeod 0 aaD ooze !lanogeo broede ... en
aulÓers "oor I uu beboeft en m" ..r <>vkbidden
I~ ,lUit eo '''IJl( DU"oor verder Le g&lUl

Tl bO voorb ....c dankende
BlUf Ik "0&

JOU4NNE8 B SUM~ARE

<A,adock, S D4'O--+(Reatêr) -F.en. d."".
tie ~staaodfl UIt de boor M J da PI__ ,
L w: V PU ~ }Wynecke der 'i..d Ger.I
Kert maakte Zaterdag al bier hare op.. a.cb
ti~ bIJ den beer Hatnaon C C en R lf D.

I deplttatle dntlrte deu mAgletnat op hp! hart
dat het aanhoOd811 dt-r Repoblik e nsch» ""'00
wen PU kindef'811 .-n; de Ba... ht>t 10( ...... 001 OIl

der <de bevolldhg 600g deed leopen en hood
aan om tbuisplek Toor allen te nnden ot.d&
T.1J naar bunne lIIgéne WOnl1ljlAn lruDDPn eru;;
gaan De ~ beloofde om hun a&Il

bod aan d<'ll Jiroklfrettr-geoera&l OTer te W..
gn.f~ren
Er wu b1er Za~t en glSteren ""n~ j1J'O< t~

opkomllt 'fIUI RoefelI .,oor bet Ilfln~_

EEN NADERE VERKLARI'iG

k.e£8" loe
2~ Nov des DalDld
keDnl~lIe.,n!l eene

Urlllreo,.t,_'1Dgehouden om
beid te ge.eo IU oe

!EEN DEPUT A.TIE TE CIU T)()(1,:
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Op dit punt legde hU
uoodeakeljikheid bet aan
taan zelfs den geleerden

lO te w~rkeo en III
d ....n J Joet Jan h ..bben
Je kWelJhe 18opgelost

Hier 8prak hIJ .. ed.".
be cbuldiginge waar
w""lt besebuld l(jd ol

te~"o ooze overheid IJ
dienstenfonds ootvaogen

elektie de Bond
eo I de Bond IS dis-

-V~RGA~~RING $AN MOEDI R~
EN 0 \}fE~

Qp den l ódeu Nov"lDb.l te Bietfoute ~ biel
deo de moedert! eo dames no Zn d WlDter'
Vel~ dl.mkt Hanover eane vergadefIng
Z!I gevoeld en Zlcb g~roo'1eq door baar il'e

"o.RIe g~m.e Ieren OlDb.,. ste-nmen le ..erbef
feil tellen de gruweleo ii'o b~rdba8dlge beban
deling teil"" .ver' "oerloo'" vr u ...eo en kID
tit'l'$! der Re ubhkeinen -het "e' bran Jen bun
lier ~ huisen 00 bet .erb.ouoe" Daar ..,eemde
pluleeo

~ vol~,,~de resolutie ...erd op voorstel "au
ID"]' Aona V"'JG 0 a ..n~, onen DI Deze
verji...Iertog b~" rachto!!t de 1.."lo,leo l(eoomeD op
de "touwunverg,dH"">: l~ Oe Pa,,1 'U tirukt
bl,!JI,ud de boop uil d.lt br Daar de Leedere "IDPe"
lte~eo cler vrou .. en U~ de kolon.e geluisterd
ui .orden a I belooft d-t 'Il ,olh.rdeo kun Den
ID b.t doen wat hunne hao Ien ",nden OlD te
doep ..oor dese zaak en blu,en bidden dat God
eeo Cilnde mag doeo komen un d41oo"-:baafde
w~budeo aan deo dag lIe!egd In desec oorlog
door bet Eugelaeb e gou.e{llement

PrQ 0 J JOOSTE Becr
U MBg"n .meo

Met een
UIt'" u teen

BlIltfoole,o 15 Noy lQOO

.MEJ H(HMEYRt>I TELEGRAM
---+-

EKN GEHEIMZINNIGE ZAAKBOND.
ID, oo&e ultg.ve "'0 Z.terdag I <ielu publ

ceerllen "IJ het "o~nd telegram -
Pwt Eluabelb 29 NQ' -Vao R Horm.yr

Ult~ .. ek ..nen II:amp aan fJn. Land Kupetad
Treeeeluk m neNltaqd Felleo

voo~e.teld betreffende de 8Cblkklo~en Mdl
lu,,~ uiterst bt'geer>g all.,. te doen voor bet
l1emlil "aD ooae nou weil Weet! IlOO n,eode
lUll:rapporten .n verba I met Uum WO(1 p cnle
tegeu te .preken

lo "don loop Tan deu dIg "erd oadenul!!eod
tele~tam ont ..aogeo -v.~ K..tty (Ne.:thhn,) aan da Neetbhnl(
Rtell~lIboAoh -&ooie olet "erant"oordeljjk
ttlegra.mmen bef8lloak .. a,.l beelelDaal Ulboof
dig (latereD .. eggezonde'l

BI'ftult !:On 'IIeo kuollen afteldeo da' mej
Bof"~1r erash!!, lIek •• eo a.,,1 verant .. oorde
lUk ~ 'JUr het bUlfbvvoJa !;epubltceerJe tele
gram. Me) Neetbhng dIll bet tweede telegram
ZOOdtbad mej Bofmeyr naar Port Ehtabetb
verg Id Hoe het "U de zaak II DIet beel
dUId (jk eo dur de telpgramm. 0 (t'oenaureerd
'UD i!:.borten Wil ooa IOrdeal op tol out' ..ogtlt
van ~.er" buwod"rbeden

ll&Il de hant! dat
zo llen plaats heb h"D
eken dat deo clag
Zondag g"brUl"t "al
verootmop(hgmg eo

VE~B~NDLIJSTEN
__.,___

12 NOVEMBER 1900
KUSmos

MclOir M -Boedel HICld~h-P kt'tOOr~
Stnjdom G T -PrIJ(h~t Il YoneL. -8 .....'"

bnrg
G.bb. G -Boedel Nieuwoudt,- R Mond
Retief F J - Ned Geref K",k Z \

MurtaysbDllli'
Cobtn B -A OQl-.n..,....Ka.ap""bp Hd.,.,1 n~
}\Iet)aher rA G -Ant Pbilpott 'en fOrs",I
Ku1fner F -Boedel Mcinng Wo,,_t. r

Hl~LLTKa VOORWBRIlE\
T>tigmor~ T W -.fbcbaJ'dSQa Y Tl ~Ib..n p

Lmi .. A WH_TOIt du " Tl {'nl"n"
G~ER,AAL

J annao E - HArdene _ KRAp'" hA ~ f~-
ling

Rosaouw 0 J -D Mi.la.n-M&lm .hu

1

f

I EEN ANDERE <.tETUIUE~{8
"Eell Uit 00" vlcrtal beeren d.e Uit Bome ...et

o Jt!l iJI!lr kt ..fgevaard.gd ,,"areo elll ooder_k
te d~ MaG bet vrou ~aQ kawp te Port Ehu
b..t' <eDv.tlr dageo 'oor b"t bezoek vau maJ
B H<ffmfyr daar waren !!ébr f zuoe beYlndlD
geo .io "nOm oo~r Het ..olgeade li een UIt
lreks4-l Uit '110 bnef -

Htt UI Inderdaad trenrlg voor alk AfnkaaD
der bArt om ODze arme meosclten daar te &Ieo
-gevap!{en ID clen 'ol.ten z.o del! ....oord.-b ..
waak" door B •• ch~ Boldaten mei ontbloolte
ba)oQllt,; Hun 11ftloof en moe-J sebllot beo
mee8l!ite oodaf8cbral(eD _nl buo toestand Is
betre~renawaardJg-de f " .. "I pgevoode
dame~ "oeleo bet oatuu Il) ... t A I
due ®to8CbAn ZUDIn te of 0;:6((.1..,. I_.d
lrer _tre kkeD zODder bedJeu tafdIl of .toe-
!too ·'troomatr&8l1eD eo kombaarzen waren
naar ~ vernam al wat 'U baddeo om op te
slapeOj Water 18 leer Mhaal"llcb Ooze
m"~8D z,jn leer m.ldd.'!)1l 'D hel eendeo vao
goode~n T"aalf kl8tell k .. ameo er "oor heo
aan 'flOlaog Ik daar ....u ook eeDlg~ zakkeo
hmoellen dIe I£cr op Jilr". l.I'e8teld "eraeo
De ~ndeli"g toen 'Il gea,resteerd eo met
op«oDe bok "agen! un Jagen;fODl8ln naar
Bloeoifqnlem werden gli~p:nco moot Yfee!'eluk
gew~t IllD lD<heo de rApporten JU at aDn
ZIl outkeD08D alleu met Md, uk de t-cbaldi
glDg ~t an op Bntache troepeo ba4den ge
scbote. Anderen werilell.weqe"oerd wegens
acbaa,.e nn "oedlle!~. de "e"uehng YaO
eIgendOm door d~ Bnt.cb. troepen

AaD~"o ",der meldt de IICbnl..er "aJn &en
oudet ~~., CronJ. 6~ Jaar (JU I diu b Ina b.el"
maal ..~,I. md I. d" b oolf g • ,n geo llebonden
"ordt in bet amp

~
EEN OHIUEEL VERSLAG 0\ ER DE

JlEPUBLIK.ElN8CHE VROUWEN E..~
ap; [lER~ TE PORT ELIZABETH

13 NOVEM.Blffi 1!lI'o')

Kaotoor n.n den prok;_geDeraai
Kaapstad 1 Dec 1900

bn d. Edit 0 r \D 0i1tJ Land '
MiJPli .. r -Ik be.a ver~bt doot den pro

kureur;.-r;~aeraal om u W pIIb~ te doen
toekonlen h"t IDgesl~ orenlag !dat geaon
d..n ",1:door den resident ~trlllljt "'-' Port
Eliaab6l.h l

lk ben waarde heer
Oetrou""hjk <Je lIWe,

t'Get) JOHN L GRAHAM
~ van ~eta ~nt

GENERAAL
J -M E,Jeo~-'am<lk .. ,:\Il.!

14 NO~ 19(111

R I
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