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DEEL No. 72.-6897.1'

PUBlIEKE VERKOOPING
"v,
~. V4J( "-

li U
~.·\I'Z~ N . Deze perceeIen zijn gelege» a..n den Hoofdweg van Somerset West

~ naar hot Strand, dicht: bij de Strand halte statie, en hebben ieder
~ _J___ een front aan den hoofdweg van ,jO voet bij 300 voet diepte. Het

I u ,1<1 IIlHO!Vcli<ell Boedfl! v,.11 :\1 ZIWF- geheele vormt een blo.~ net den hoofdweg ~rvoor. Een w~~ 30 ~?et
, breed aan de achterzlJde en ook een van gelIjke breedte aan iedere zIJde
van het blok. Daar de watet pijpen van oe Strand Municip~litdit voor
de perceelert langs loopen kan el' ~emakkelijk water aangeWgd worden
ojer het geHeeie eigendom. "

Een s11eciale eigenschap van dit eigendom zijn de z~r gunstige
afmetingen ~an de verschillende perceelen, die feitelijk twee fronten
hebben, een-aan den boofdweg en een' aan den achterweg r en verder
het gemak waarmee water kan worden geleverd, een voorrecht dat men

n: 11 t\li v:rt PHE('[E~. niet had bijde meeste perceelen die in den laetsten tijd tef koop zijn

1. De kos~are Gebouwen gelegen aangeboden. .' . .
In Bird Str t, III gel}fUlk bij den Dit IS l?eshst de eerste maal dat e; bouwgronden aan het publiek
h P F ~ \rPT wetsagent be- worden aangeboden onder zulke gunstige omstandfgheden, en ze zullen
8~nde' ui't ~~ooie Cottage' met waarschIjnlijk de laatste kan~ vormen om grond te verkrijgen in deze
rond mam on verandah aan twee ,g_lDstige localiteit, '-.
Zijden, Kanjoor, ;j Kamers, Kom-
buis, Ih8pen~. en Badkamer, Achter-
plants, ing$loten door steenen

V. Stal vp<>rzes paarden, Koets-
IVer ~,Zoldert wageninrit van Hird

~traat. Hl8ur £.') .Os. pel' maand.
Il. Ko"tb~re cottage grenzende

aan boveng~oemde in gebruik bij
.h-n heer W fpo'rtor. Deze Cottage
!ll'dt ook r,nd raam en verandah
,1<tn twee ziigen, ti kame~, kombuis,
dispens, . b<ji,~aIllers, Stal, koets: DE onqergete@kende wensc~t .hienn. ede het geëerde p..ubliek van
11111:" zol~'r ~ inrit voor wa Laiilgsburg en de K;olome ID het algemeen te bedapken voor
~l>n" van de!Bll·dstTaat... 1 .de onders~uning zoo vál' verleend en vertrouwt in. de toekomst

D..lt elgp~.'.d.om IS. gelIJk, maa. 1'. begunstigd te.. worden door uwe hoog gewsardee.rde orders; ".oor...,.. Wagens,
irrooter en' kost baarder dan het K' . v';. . arren, enz., enz. , ' . :
t:'t'rstgenooll . I'. Huur £0 pel' . Ik houd voorhanden klaarg'!maakte Wiel81l, en doe ~ 1alle 800rt
maand T ' • , ' ~

D
I", . .. oud werk. " . i. , ;

" eze t \\Ie t'lgend~~llle~ z~n Alle wfrk wordt met de h&pd gemaakt en gewa.&rbor~~ l[~ ,
uor gllUgtl~ gelegen JUISt In Qet Orders;' wOl\den uitgevoerd naar alle deelen der KQl~ne waar
midden vaJj,;. de stad In de beste de trein loobt' l 'rl
h,'z:gheids ~J'aat. Zij staan tegen., f . i/'
over de. \\oing van den retlid~t TSR.JMEJEJN ":J..\X:-XJK.. ! :i:
magJ~traat. ~ . 'Beide zijn geh~l : I ~
nieuw en in gebouwd op de. $0- LET OP HET A.DREB :
liedste en~: bekwaamste wijze ~n 1
be)(j.t>t'('lI z~.. r veilige belegging. ,~ .
PALL U.;CLlJV£R. Afslag~l'.

n: l~ r cs v~~
aan den winkel van ho veugeuocmde
:,1 .Ie Andringa straat, een hoeveel-
heid Kostbaar- Huisr-aad bestaande
lilt lampen, !lchil~erijen, stoelen,
-of'a, bt_,J:;tedl)~, kleedtafels. wasch-
~tand:1<ird:3, Iatafels. -ide hoard,
l't't.";t'rvie,;, g~(~werk, k.nnbuis be-
IlLloJigdhelle~ eu z .

Even al" ~en groote hocveelheid
\\ inkelgoederpri bevattende smeer-
ware n, draperie en fancy·goellerr'n,
toonbanken, rakken, e n een aantal
.mdere artlk~]n tt' talrijk om op te
noemen,

Onhoudt den d~; DINSDAG dan tldan DE·
CEMBEI, nDD, ta tO uur V.m.~--

PAUL D. ~CLUVER, Afslager.,
-~ --- ..._- _- -.--

STELLE:\BOSCII.
Publieke verkooping

V.L"i

Kbstba.a.r

LANO~IGENDOM.
.DE onder~eteek:ende behoorlijk

gelast,,<loor mevrouw GURDON
zal verk:oope~ -op de plaats, College
Plein, tegeuc:f.ver de College biblio-
theek, op ~ ,

W06nsd"a~!2December 1900. .
Til J,1 tTB Y ~1.

r ~ .'

Haal' kos$are en grooUil womng
rlt'vattende ~8 slaapkatners, eet-
kamer, spre.;kkamer, kombuis, rus-

,!Jens, slaap~mer, bediendanvertrek
l'n 2 berg~ers, en een groote I
zolder, alles ~pder galvani~ch ijzer. I

Bij dit eigentlom behoort een groot
stuk grond. :,

PAUL D.~CLUVER, Afslager.
" .~ ---_._--~----~---'

STELLENBOSCH.
's

D E: or.de~('teekende behoorlijk
gela:;t doWF den Tr-ustee van cien

bovongen()(jlll1den boedel zal publiek
doen verko~erl. ~ ,
Op YlIJDAS, ~. 14dan DECEMBER, 1900,

.PRACHTIG pBLEOEN IN HET BA.RT VAN 'f<"~
't

~e_-C;.
! )E Ondergeteekenden behoorlijk gelast zullen tel' . verkoophs.anbieden
i per publieke veiling te SOMERSET WEST op M plek,

, p .

Op Dinsdag, den lBden December, 1900,
TE 10.30 V.M.

59 UITGEZOCHTE BOUWen TUIN PERCEELEN,
(WATERRECHTEN HEBBENDE.)

prachtig gelegen in een v~n Qe mooiste gedeelten van de bloeiende stad
Somerset West direct tegenover het Commercial Hotel. Voo~ bezigheid,
landbouw en woning zijn dese perecelen ongeëvenaard en daal' de ge-
legenheid om grond te verkrijgen in Je stad sterk vermindert, zullen
kapitalisten en .menschen dill van plan zijn te koopen g~ doen de
velling bij te; wonen. '

!' f

: Onthoud Plaats en; datum, Som~rset West, den l8den
December, 1900, te 10.30 v.m. :

,. Teekeniagen en andere .bijzonderheden kunnen Wo__rde~verkregen
van den ondergeteekende ev"hals van de heeren WALKE&& ;~AOOB80HN,
Walestraat, 16, Kaapstad, eDJ;van den heel' I. J. N lIWWOUnt, Somerset
West. -

~. J. BOSMAN .en Zoon, Afslager&
~tJellenbosclt. 28 Nov., 1900. J
~ N.B.~ VerV'~rsclli:rigen zullen worden. verschJt,tt.

~

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

KOS~BARE :BOUWPERCEEU'EN
! ;..,~.I '

TE

t

[JE ondergeteekenden behoorlijk gelaSt dQ01' den heer 8. RIACH
.zullen verkoepen per publieke veiling up de plek op l
: .. -,e.

VRIJDAG, 1~ DECEMBER, A.S.,
f6 Verkiesli)e Bouw Perooelen

I • i

V\ERKOOPING 'til BEGINNEN Tl 10.30 V.M.-------
r>. J. BOSMAN & ZOON, Afslagers

~);ellenbosch, 26 "November, 1900. •.

WAGEN EN KAR MAKERIJ.

19QO.
.,

eeftiJd.~;Bensin een

0,IREKTEUREN als LIQU ATEURE
; koepen op de pla&te selve op

~pen.d.g 12Dec.,1900, IBill11an

tullen publiek rn

d

~I'~~-, .AIIIL.a
80 Extra :vettel Kapater Bokken.
90" ,,( Scbapen.

o. lUIDli, ••• lOf.. DEZEI,

j.ULLEN gem+ld getal Schapen
J en Bokke, publiek worden

verkocht te Klajmuts Station, voor
rekening van ~

f

J. pj STEENKAMP.

Á.. B . .DE rILLI~R8 ~ c«, Af.ta'lef"l.~
Paarl, 4 Dec., 1~OO.

.JIL i JIL
700 Ixtra Vet t~iNamaq ua ~h&pe:a.
: 50" " IM0?n0 i,,'
~50 Ir jl i Kapate~ Bokken,
I 4 Uitmunten.~Trrr Ossen. i! .• i

i z~;'n 1I!~G;...l~v~EZf!~liek
;ver«:ooht wo~en.' te Kl~pmuts
~tatie allen in I uitmuntenaa con-
pitie ; de Schapen ep Boklt$n zijn
~ en 4r tand, gT90t en vet ElO zoo
Pok de Ossen. iii ' :
I ; 0 h
.1 .! \ . H~TZ.
I A. B. De Vill,rs ~. Co., Afsla.gers.
raad, 4 Dec., 1~OO.
, I
'0 _ - •• _'- t'

STELLENB')~CH.
-+--

publieke \Verkooping
~AN

Vaste en 4SS~ Goedereh
.........__

De onderget+kende, behoorlijk
gelast door den heer J. E. HOLLOWAY,
zal verkoopen artn diens woning in
Birdstrsat, op i
VRIJDAG, ~4: Dec. 1900,

TA'N 10 T:RE V.M.

VAl<l

ZEER KOSTBAA . VASTGOR
,
;- IN DE ONMIDDELLIJKE EID VAN ,.
: l; .

8eraXW1l01l1 .. ê.....LOSSE GOEDEREN;
1 Nieuwe Molwagen, 1 lichte opene
Buggy, 1 halfslij~n Schotscbe Kar,
2 paar losse I:3qhqtsche Karwielen
en een UIltal at¥e're artikelen.
VA8T}\ GOEnEREN :

1....,....4 Huisjes. gele~en in Berg.
straat, gaande ran Birdstrut, elk
bevattende 4r ~ers, kombuis. en
gang. Dit Efgendom heeft een
front van 76 vdet, 80 voet diepte.
en il! goed verb-burd tegen £7 per
maand. .
11.-2 Huisjes, gelegen in An-

dringa Straat, gaa.nde van Banhoek
Weg, en zijn verhuurd tegen £3 -per
maand. Op dit Eigendom is een
fonedment. voor: twee huisjes meer.
get Vast~~ :tal preeies om

10.30 v.m worden opgeveild.
PAUL O. CLU'vER, Afslager.

----- - -----
DE ondergeteekende in zijne bet,rekking &Is eenig Curator in
i' .Insolventen B~e1 van JACOBUSJOHANNESLAUBSOHE~l publiek

v~rkoopen op de plaats zelve op •

14DEN DECEMBER, 190DEN
aan elkander ge.
uurhuizen opder
. Huis bevattende

.Bet-
en verdem

huis een maan-
£2 ISr" opb1"8D-

ladloen ren kantqre
P. DU TOIT. te
•wien men de prijs.,.

VRIJDAG,
te 10 uur des voormiddag».

:.. De kostbare wijn,-zaa.i,-en ~laa.ts genaamd .. Groot \.
gelegen san de Berg Rivier in de afdeeling van Malmesbury
~nhalf nul' rijd ..ns van Hermon litatie groot circa 731 morgen met
ge.bouwen daarop bestaande uit Woonhnis, Stal, Wagenhuis, Kafhok
Kralen, alles in den besten stl\at van reparatie. De plaats is door
Insolvent tegen groote kosten bijna geheel met draad
daar er twee opstallen sijn kan deselee ~makketijll: in twee .
vorden verdeeld.

e •

ran der Spuy. Immelm .........
UH de H~nd te Koop

700 Vett~

lIERIII

. L
J. aHjfB. '
:/ S-iL

I



B.

Et iT
; i

Heeren en- Jongens "".u~..&;.jI.&."JUIo.LEtI)~G
fabrikaat dat wjj garan als het: aller

~r.;&.&.""" wij noodigen u speciaal uit pm onzen vaQrraad te
jongens Zomer Blousen. ;f

aJ'I:lOtm keuze die ooit getoond' is. A
OENEN dageq wij' iedere m~~edinging uit. Voor
borg gestaan VOO!, solied leer.

,lii &-CO., Adderley Straat' 26.

iM.
.. JOlige Purdea

en Veu.lens).
.LAIIA""III.g,,1~. 18 December ,

~mleJ,de PAARDEN
worden aa.n

STATIE,

uit de ~
"'._6-.'L< Colesberg,

-"!If>LU.I..opU'~OCI egale paren.
.AJsmecle

l
'i

'-lI
De Beroemde ,,~,,\..,"'"

dlLlll'ZaaDl.ste]en va ...f.*,~,_
groot venlllOG'ell
d&arYan ~VOUidiAII~eid
sl"ohts 2 u' """ ..",u.
Zuid Afrika, ,en

Ook EIND
WERKER$,en

PO.p$, PIJPD, eD ~e

~riDpl, BA.1l'irIBS •

~D.
t

JtAOHIlfERIE,

.OLBlfS, ftIl de Ambisc~'etos Hengst
, (. ~~BE~ OUD).
! .~

PMrdenfo~ Julien wel doen
deze: Verkoopqg bij te wonen ten
eindë sich van n0e4e Merries en een
F~en ArabUfcheti Hengst te voor.

• &ie~aij zijn:~ aapdacht wa.a.rdig.
WHIT.~& BLADWELL.

D.Fl .ARA.~ D.-., AFSLA.EII.' , ~

R!t:KWIS ITIE,~-~ ".
i ;: ;':! _;___

Den WelEd. :geer P. J. CILLIE; Wellin~t.on.
W AARDS irhR,- \Yij, de olldt'rW'tt,iekl'ndeTl, Kjpzers van de Paarl.

sche A.fJ(,,·lin..r, ~jmIl('n J,~ vrijheid UEJ: vril'ud,'li~ te verzo-ken \1. ver.
- kiesb~r te 8teq~ HL~ (Wél' n.'rt'·~,eDwl)ordIg"'I' Jrl l;f~ Parlement, 10 plaats
van wijlen d ...n,,1'1elE!. rft'el' .J.~ . .\{\I(\I~, L.W.v" wie ns di.-p betreurd
afsterven, een n;bl.tllI"· 10 <id \'et·tt:'gcn\\'oor,h~j:I,~ ~an ons Distrikt heeft
doen ontstaan. ~~~\ïjL(', voelen dat HIV loop!) I .n [(J:?, bi"rtoe, o~" da vi-r-
zekering get'ft 9f;~!.;!j ;IJ,; t ro uw ~\ff'ika:!:J'l f' h"/(~ltl met zuiver . .Afn-
kaansche b,·"in"tJen 1l/l'I'/t' zu.t t oo ut-u tf' ZIJll Il'fl; \\'a;l:dl~ "lllqP\'fcht(,1'
voor de rt'~hteQ: ~,m ILW volk. Dt' lUid, Afr'lb;lIJ,~c!l\' x:\rtij ht~t.fL lloonig-
mannen van hY()'~.ttl, diR !,;t! ~t;\·'n;.l[). mo. Itl·',-"II" rijlen en ZICh met
door gelJ (Jf Pt'U ~o"t ]:.[1':1 V'TJe'l I·'n. .~ 1.1 k')1 ~t· t.-n L,'L vast. vertrou-
~n dat gij p'-'r:l3::.J..ndl '~l'll\'n zijt bij 1110 l~,l'!lt dl '['i'UlIW Je .dri~fvt~er
sijn van.uw- d4'n in 't ;ril"J:!t lOO'\\' ,r al, lJ 'I, t"liJllI':':': levcli eb dat
wij de belanw'~ 'tan 00.-; geilef.l Land l'li V,(Jl ous ·LJi,-;trikt UEd. gerust
kunnen tOf~vet't~l'Y. n. .

Op een gUQ:#ig antwoord bO!.Jl'uflt',:

<? Noemen wij ons, WelEd. UI'lr,

~; Uw Getrouwe Ondersteuners.

Kaapsche ··Gouvernemen.~s Spoorwegen.
-~ (

steII~Dboscb ~itrictBUi, Beprtt
UI:a RMKD; w~rdt kennia ge.

Daml1 IIoh1M1~p.lI:'l'il geven: Bat ~e Jaarlijoolae
Verpderinr '-.n :aandeelhouders
zal plaats hel)~n [op. Dinsdag 15
Januari 8&D8~'nde.:'a morgetl8 om
10 ure in de jank:: GebouWEID, om
van de ~ een rapport
te ontvangen ",por het Jaareindi.

,gen~ .81 ~ber. 1900. en om
, twee D~ ~n 10 plaate
van <J. J. Jou~ 8n C. P.'" Ka.raia
P.IOO~ die ~ doch weder
verki4!lbaar sijhJ ft ten in de~p~
TaD qleD deq Jleer, P. J. B<Ieinan
P. W,soon. : 1 . 1

.0 laat CUlt D4'e0tieP " , ,
Rt J. ~BRGH,

, i Bestbarder.
St.4lenboeoh, ! .,
e Deoem~i~ 1960.

. "

4 dm. wijd. Gewicht 258! Ib8. Maakt der!
gehool, fijn en pakt niet a.a\JI. De IHtste Egge

. in dit Land. ; i ~
---. _._--~- ' .. ,-r

Pulverizers (Ver~biz8l'li),
vators, Paarde So]101le18.:.. '

Aar~ppel t"loege:q..
i_:

Ook Mielie Planters;'VllOr eene en twee !rijen.
Paarde Soho1l'e~.~
Oogst JrIaoh1ne~.
Stoom Dorsohell.
011e Ko tors en StQom.Xaoh1D" en alle lOCIrien 'VaD Ge:~:lecll1&p'petl en Maohineri.n

: 'VaD h,t beate ~l.
. !

met metalen Wielen, wlw,r geen .nd of gro~
inkom.e.n.. Hij wordt V~.l in Zuid.Afrika gebrul!"
dammen te makllJl eo i~ net het rechte wez:ktnlg
gnmcl ge~ Il- mjgen. Allea dUI het
bruiken, lija er mede tevrflden.

f'I't""t r\)lld dru:tlf'ndu kou
1:':,11,· Ongetw~jfold de
1'1,,,",,pll ,lie wij LIJ dUlZl'lIdcQ.:
h,d,l'un.

j;!J FLYING
(jal1~ PI(>e.,,~1l wat
vun den h'Y't>od,sterke

Ook ecu en drie-voor
maker •.

,
I'

,~:
..A.N 'Jr "v"~ <>~:E»

Op dfJ H.ekwi;;it# Ollb-;!')'!!'n lilt :ti de d:-,"ll'n van liPt l'iI.arl."ehfJ}>i.~rik~,
ondertet'kpl'lO door dell u'.'I,;··n Dr. .u. tT:ll .[1, :CL\ B. dl) Vldtel\s, S.
P. H. do V~rJit'rg, Dil. A. A. Louw, u. Il .. Joubert, P. J. ~illie
(O'zoon), F~~o,lli.)ert, P. R.,tid, on <lLlderen.

Zn:I; G r:.\CHTE I{Enn:'i,

S1RlDgl'r('ctit~g'den In de Paarl:Jl'h,\ KI0,;afdf'I'I{_tlg, al., antwoord op
OOVdli;taande H.tlt~i"itil' mij >lOM Il t0"g<'/,I)rlli.;rl \~l'U"clJ ik ,ll)cht~ lwt
volgende te zpg~(j.n : ~. .; !

Vooreerst ~rzt,k"I' Ik Il, m:.InH hel'rtHl, van UlIJn oprechten dank en
hooge waardeCI'~lg over h·t \"'rtrl1IIII'ell III !iJlj g'""t~'ld, zooa's ultge4rukt
in do RekwisltiOi en ik lidi gCt'lJ vrijluoe,ligll"j(J Om! uw verzoek k: wei-
geren. Gij Zt'g~ ~IlJe l{,ekwi,i:lt! lht wij mannen noodig hebben! van
zuivert! A/lÏka(lIl~(~/I: 1"':/ill."I.,,,, did zio]. noch door :g,'ld nocb <1001.1 bet

' streven naar eer; tullen laten verleiden. .' . :
Ik betuig v!;lf,komen en van !tarte IPstemrnmg: hiermede, ell Itoop,

indien verkozen,~<im u i Il het ParIL,tuen t. te Vl'Ttej(UQ woord Igen, ~u be-
wijzen te levere~,(dat ik dt, w -lvaart van ons Land en Volk, en. m het
bijzonder de beltl~g'en VIlU het PaarJsalll' Dl:'trIkt, op alle mogeli J~ en
eerlijke wijze zat ~racLteD tR bt~vof(lprt~n,: alsook, dtt ik, gesteund door
eene HOOg£! Mllc'ht bewaard zal blijven van outrnu w te worden i aan
mijne beginselerá ; , '.

Mijne heereb1 ik acht het onnoo.Iig in brjzonderheden te tredeq en
mijne politieke i~~icbten un b",whollwi{j~en ,',' ;~uid ~frikaan8che aél!Pge.
legen heden afzoq"f;ru-lijk te hebJ.lldelt'H, wlHlt ik Lub lnijn gevoelens "tled!!
uitgesproken op ~ puhlieke vcr~aderl(J,f.{t'U ,f.{l'llOlldon10 het DlstrIk~, de
rapporten 'tn~arva~, u door miJdd van de :\IdulVsbladen reeds ondel! de
aandacht zijn gd)~acbt. ' ..

En nu, geaeh~11 llL'erun, ik laat en gl'of rnijnQ verk'iezing in uwe
handen, i::I de vrn,;,lchting dat ieder uwcr: zijn pllchfi getrouwen eerlijk
doen zal, wow!!1 v~,;r al~ op dun stem ,Jag, opdat hot gewenscbte ~oel
moge bereikt worci n, wa.arover Uil'ru~tJd ~oop ik, "re(1en hebben zal ~icb
te beklagen. ( .

Ik ~eb ,k ('t'r Illij to noem,JIl, mijne h~eren,
t I!oogacutl'wi, ,
TIEd. dlt'n8L\\'. dll'ulliU"en vriendf~ - ;

GereedsehapIM¥I uie Il,'ij noQdig hebt van OU8 te

OOSTLo,of_,. GENE~lE EN MACHIN
.X.- 1870.

I

'i; ,

MALCOM SS & Co. E KOOPLIEDEN.

~

DE BAlLING VEE VE .. ,
Z.\L PL.\A 1'.'\ REBBEN iii' .

,-111

Op den 19den Deoewber,
, I'

()P den datum zullen t+1 k.oop
worden aangebod,,~, 75

Ossen, 500 Schapen, (geschj~ voor
den slachter.) 1 Friesland ~ul,20
Paarden, Rijtuigen, enz •• en,-~;

W. BASSO"", ,

Hod~Seer.
~1

, !~:

18118JaarJ "acaaUa t808-t.

I'

1900 io' 10 Juu"ri; 19G1:-lulleo UOl1lLl~ ~'1'z.
treinen, j i

~A.KILIlI LUJlTn8,,J,p unbiediut !'UI jIeIiilIoat .. ' "..
, ) . ua ieder Itatioo ; 'dil tamiIi" nem.ad~ Diet mi;i.; dan

Eente of Tweede ~ kaartj ... DIal' d.,·lfde iq,
Op de Kuptebe GO. urer- w.ordea be~keo~. yoorl~... taudfiO beaeclen ,.fM! mUI teP,a eli.

uemeotll Spoor"ege!l. enkele reil! prIJMo, ._ de dabbele .... (mu:1IIl11JD
' 2d. ..oor Eente, of 1&. idl Tweede,ldu ..oor:1eder barije) ea

(Plur.elpa Kaar~eII op I no 160 ';DiJl eD :lIieer ~.O f n.a 4e retrone .-uele ,
de Wliobera eiJ de l W IUllUlereea lid !'UI "0 taollJie we_"~ tenw te beren lIEN OGa ~jje
SimOlMtad TijD ilit".- ar.dereo, kan IQCbtijpdr.'". 'daart.oe r"krepD '.wordeD .cl$' un- te ~~ ...~~ j~:T:!:
sloten). jen Ststie 14_w. ;. i. r~?;~~~~.-..-...""..."!""W' lIZOUnie Kaa11J ... -&er.te TwMde ea DenSe !du ia haiewerk, ...i;: aaUea wordeD aft.pp"eD (lIOIJder ~ met den per jaar ea ,.. ...Ver WO pin g tegen de gewoDe IIIIkelHeia prij"a. " , te betrta- ba

.t [ 'Bhod~ .poonr.eD~Eente Tweede ian Derde! KIJa :::_-ri, :a.k. _t ~.DE ondergeteekende zll.lii voor 8pooBb~=:n. - KurtJes, zullen wordea ll!tpgeT8o (~er rerbead Dlltt da Weel.
k· d S' d'I, l' .... .,.tand) tegea anderhalt maal d•• akele reil PI11.IeI!. .re eomg van en oe.e van ., .! __ ,. :'

wlJ"len JACS W P. STI'lENKAIiii :lU- Bj; bet kaartJ. Otlll,!! ..an of Daar de .ts.tiOlM op dt ~bod.la S~erea DIal' of !'UI. .. ,l r Kupetad, Port EILMbetb of iOoet Loodeu, ot .tahOlM op déa' dll'ecten ..... cIaatbeen, la d~ _
bhek verkoopen op i, !'UI de priJzeo o..er a. Rbod1-ia eo KUp!ICbe (rouyernemealia Spoorw.,., ODdefworpea .. eeu

15 h b :4'900 I iotsalmuimum prijl van £2J) Eer.te Klu, -£1. Tweede KJU.ien £6 Derde Klu.! ,Zaterdag uccem er I. J I GeldicJ:leic1 ~ ~ ... -De kaart jel luUeu "e~ ziin ..oor. twee m~en n.a af ~a

.
. li.. I datum !'UI Ultjtlfte,)lDUr 1III'"'n g..yal later dali deo 28'~1l Febuan 1901, eo:reeu ..erleawlD' VOO.R

TEN DORPE . I: ....ordt toegestaan.~. '.!' .'b" /. De Pasagiel'1l &Illleo de i8 mogen afbreken alleen op deitenigrei& ' In
SUTHERLAN, Voor y:erdere biJzonderb enemo men de publieke &anp_It biljetten 180 aUe .t.aooa.· Applicant ~oet

zeker stuk erfpacht grond, g~egen : .' '0. B. KLLJOT gt'Ondi,r on~rwiJa
in de afdeeling Sutherland~! wijk :. , ; A.lpmeeo ~uanler. landaoli en I J!innJlIICJll.
Rbenosterri vir-r, 1{enaamd u~aree- Kupsta4, deren S of I" .~"1""
kas He:g' Lot C," g-root 94 .rti,~rgen I :l8 Noy. 1900. ~1 ' ! i jaar, en ~ vrij. JViIll'II:u.uabeC'_
en 7? vltJrkante :oeden. De :,rond ! , , te })eginnen ma d! "-':aoari '9'IIC8Dtie.
IS UIterst geschlkt voor groQt en I , . . i Doe IUlDJ50ekbij

kle;".ee. i! I "W"<PRCES,+,ER. 11Ii.MAOOBS •.A.. J. MARAIS, Afslager. . S tak

S"i;~~'::,~~ber.1900. ~ ;NIEU'WI BEZIGHIID i,:,' P'c:.%:,k:

- "*- I· VAN .• . '.. I."-'."IWIJ,'II,I'III'Departement ian P blielé It1el• I. I. bEjuW,;:UoelPID Hoogeo Jtocteoatrtm strata . ' ..r 41 ~ linte Ilu
TEXDERS. voor aCbildore~ ..:... en Opgerioht om in d~ _ •.' n te TOOI'Zl.. ·eO.van z_iJnKij..~~ ea het. PubUek, en waar : pt~·bUW. ' ... 001.

herBtelImg~n . an den tronk 'll8?n lage prijzen verkriJgb~: lijn : , ..... EZBGB ~ . .
en de kwartie n té ~-' Board.lI:!.f.eed.ahap, ~. G. ." ~~i~*!ee ge-
dale zullen worde ontvangeu idoor . .,..... mbÏeln1n"". M._Piale merkt!.,. App voor
den Controleur e A.lld.iteur-q •..~.ne- '.".......0. .J.._.... - . ~' n, H~. ndeJ"li!ll.ll&e&errv~gezeld. van ~e
raal tot 12uur namlddags.; 'VaD Tfll:D,..,e&~an. BeD~cIhecleD. n ~n ~ getUlgachrif-
de" lOdenDece b".1900. ;: s+u_ Ma~-. t..n "''''''!I!'o~doordeu

Allo bijwnde eden verkrij~~aar Sohlld.ra BeDoocll«clheclen., onturgeteekep.de ru, later danden
aan het Kan or van Pub,heke _ Keu~enltereeclladhap enS. eD. 101r1r:_:an~.190•• voor d~. be-
Wt'l'ken, Kaaps ad. .. . ti; • . • tre~. vp ,H~pondennJler,

GefJll tender oodzakehjk" ~ge. i ;, behoorlijk 8't'lualifi#rd om Hol.

li !\'EIVBY.·, J. D. CARTWRIGJT & CO., ::'~~D~~&Jari:£d~
. . ? per Jaar, en ne gea~ apphcant

oOfdinspetteur,t GLAS-' EN t PORCELEIN, -MAG,A:ZIJ N zal sijn w.haa,mijedeB mOetenv P"bli.ke IVer~. begimMm bij! de·±ing _. deu

SCHuiBERICHT). ADDERLEY EN DARLIN~ STRATEN. YOÏii.~*~' ..............a..

IN hilt Schilt alhier bevindt ',:~jch EET., Ontbiit:. eq. Theeeervies, Toiletartik..' . eIen en alle ~) verkregen "¥en bij op
uoven den vt'rOOr10JfJen tijd. 1 :aoin Aardewerk in ~te keuze., I !

paard met witte »OUten en hies vOQJi;den Hang- en Tafelliunben.'_ Vloerlampen. voori de Voorkamer. Tafel- JA.$..•...•P. $IT, .
kop en schaaf plekken van Zade~ op' dell li' _I_~- nJkl all Huiah d Be oodigh~-· $eorétaria
rug omtrent S 1'llIen oud. Indif'IIf' ...niet messen en Ea,_- cu ~ e en en e ou ," n autmio D _1 ., •
l{eJol't voor den 29 December, 1900t zal Verzilverde eD ~antuie Goederen. ~hikt voor Trouw-. of ordr.,ht Pu&lieke SchooL
hetzelve op dien datum nit de Sbhat Verjaar~presten ~n Specialiteit. Juist:rtvangen eenlading van Dordrecht, i ! "

kraal verkocJJ,t "orden 's mo-rgeql-: ~n hun apeci&Ie Port. i. .: 20 N~. l~.

11"" MATTHUlS ~~~~ "VICTORIAN WATER \tRITE OIL" ZuidA.friLno~"e¥l"'llege
Mamre, 5 Decem~oo. . i. 160~VUURPROE', .Qj,QlQUO\W. W

li b d : _ '~j . , Il 1& Jl.P.on:e~~~~;k~~~~,D!1l b::u~elC~m~el ~~~ IN PATENTE 'fFAUCET NOZZLE' EN KARNEN. i_

omtrent acbttlen ma4aden ood, gemerkt ~Iie Da ."...... 'OU••• D..... n. lUWT" tU~BO," ""'0IlDA"PI8.in bet' linkeroor. 'Verkooping indien ;"uet , " ~D4l'. "
grlOlOt, op Za&lllrdai( den 2'bten ~ber li . :i :

UOlt, : A. D_ "AN wni~; I . W':&aL '.,:..:......... GQ'. : M~RRAY.~.h01iehc.•:. haf!P8DziJn: .. 8ebut~. , : ~ . : verlrWC...ba.r .oor _._-.6Groen RiYier, '. ~1f8 I _

L·:rN:~~.~.I~ I J$IIIT~BLAt;. • I \ =a:1£t~
De Oudste Koloniale ~i!n'W'l'''I:WW'I~~_'P.'Ira. .8Ining.~=..~ =;:..~1: ; ,HORLOGE EN JUJELIRBS ftYYan.,"'y SOORT " Raad. I:, ~ _ __,...,__....__~-,--

..!.. ~ , ApplicMiee ~ -.OnWn ÏDPSOnda Er
~ ~ ~ • op of voerden 28eten ~&IUIaI'i, 1901•.

-- ii· .rOaN tROOTOR, .

III~ j~

PubliSke

,
! • ,,;.

, P •. 1. Cl LLIE, IYzoon.;

~
.. ,

i

Gener4al LOmS BOTHA,
.Generaal CHRISTIAAN DE WET,

.: ~ \ :

Majool R. ALERECHT.,
, "? ~

'.'I.

De PORTR~~TE.:\ van BOI"CDg''.'IlucmJen "un vérkrijglJaar bij
er C. P. SClilJ~ ....TZ, --!-4, B:'C;I; ':'::IHAAT,- ,. ~t.egen ed. per .t;uk,·

:~"~of 55. pe~ dozlj~.
If.'\Tl·,{j,O'lT(a:LlJ ~ PUl DO/IJS OF :\HSDEH)

deo

f

Verder, [: een beperkt
met 9 Pholbgraphien van~

aantal Boekjes
hel Oorlogsvel«.l

';t.egen Is. per stuk,
~ of 1.0s. per dozlj n..,

'(E):TIlA rOSTGELD ld. ru~ DOEKJH
~

.lI01118fl.

D·' O"bren["\~ is tril voordtJt:;!c van hef Tt.ansZJoalsche ál
Vrt/S!I](]tsche Géwon /en, W duwen et! ,er:z. ;fonds.

~

-- Rij' het.;be~tellt\n moet hl·t geld gtlwnderi worden, auders
kunnen de orders lli~t ultgl'voerd worden. '

-----..:---- --_._------ ---------- --
(

KOORVEREENIGING, . : KAAPSTAO.·HOllAN OSGH€.
Onde-r béficht'rIlllllg van \\'eIEerw. A. I. ~n':fTL.(i;Ii.

" )

Li~fdadigheidsc{)lJcert
-- \.. .' ~ ~.

'./~' .• IN DE WICHT ZAAL,
~. I

VRI.JlttG., . ; a.s~OP 14 DECEMBER,
'S A.VOSDS TE ii CDR,

Onder leldl:n·"va.n den heer W'.M.'V~:nERKEL

Met weiwillonde tmedcwerking' van - Mej. s;.Jl...\MROi, (Zang), ~e
heeren W. M. , ....~ BR~EL. P. DE B~;gli, en J. LLTf (Mount NelsQn Trio).
en den heer J. H~ IhtREL (Zang). i'
. Toegang :-;3 ~hilling' gw.:scrveerde plaatsen, 2 ~illing
.kaarten. Vel'krijg~r bij de til'ma DCS8IUL' &; Co., Ker!~strAat,
de leden der Veroon~ng. ;

Spaarbank Gebouw,
.KAAP·STA
! ~

(Gevesifgd 1836),

23, Kortemarkt
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'nE ondergeteekenden met instruo-1" ties begunstigd door de Heeren
Gebroeders DB KocK van Keerom
zulltm publiek verkoopen op hunne
veeplaats,

Z and v le i , .J.CJ. THO.AS,
V~er THOIUJ, WHI'I'LEY en Co.,

~

Imperial Light Horsd.
; .t ' " , !t

,~ ~ I
... $1 ~!

,f '-. i

De startle!'.1 dU rell.ent •• tft fll'I~
RECRUTEN GEvRAAGm

.~- ~ ~ 1

Moeren~in staat zljn_te rijden en ~ekieren.
~ ~

aetaliQ~: YJJ~ ShOltalt_ ~p.r da(l.,
1 ; GEVRAAGD

Doe aanzoek bij het Recruten Kantoor, tegen- EEN knappe verkoopervool ~Winkel

h ~ S St ti IL d' 'op 't, land, lQoet HoUandllClI\' nnnenover e" poorweg a ,Ion, f)aapsta " spr,'ken. iemallll met, ~rvarinlii;;Vlln hilt

tusscbentO en 12, en 2 enl4 uur. 1"~~,:e=;':~IU~et af8chrifte~'!;,.an ge-
-; ~ ~ tu iK80hriften bij ~ ;\

C. J. KLOUW. :;i
Haud"lasr, H(I~field.

I,

i,WEE a"iugen, een voor 'I~ "",Ui ng·
ton en Malmesbury rlilltrJ4lten, de

an-Ier voor Clan will iam, Calvirïla, enz.
um btlstellingerr op te nemen voor r.kkAn,
Schoenen, Ll'ar:zt'n. Kleedlng~lJen, en •.
Goepe ener~leke mannen zulleWlibera.!
behandeld worden,

Doe aan.oell( onder F, S.• , 'I'l'n het
kantoor van dit blad.

1. V.. +. oed.N '
1. Harmonie. Gn;»<>t226 morgen

260 k w roeden.- .Qat eigendom il
beplant met 2O,OOOiWijnstokbtn in
volle draoht, en l~",ert een ~en
~middelden brandeiW, ijn oopt.~E,r
18 bon Wil fond voor ~mtrent 14 ud
eaad. De grond la~gs de Ke' iee~
rivier is bijzonder VJjuoht~r ~ala
algemeen bekendji la. "'lien
kan er dus aanzi~lijke hoeTeeJ-
heden Koorn, Ga$t en andere
graan soorten en ~ ~len.
Mielies en v~ra1 ~Q8n produ-
cesren. Er J!ijD eementen tanks
voor 120 ~.1'8.Dezf: klaue van
landbouw ptaát.sen k9mt zeer weinig
in de markt. Men moot dus zijn
kans hier niet laten voorbij gaan.

~ Klein Harmonie. Groot 94
D10rgen en 399 k.w. roeden. Dit is
een f~e kleine landbouw plaats
voor iemand die niet op al te groote
schaal wil boeren. Brandewijn,
Allrdappel~n, Boon-u en Graan van
alle soort-u kan'men produceeren.

3. Een derde part of aandeel in
Ontevreden' groot in haar geheel
533 morgen en 433 k~lV. roeden.
Laat u niet mweidAn: door den
naam, het is een ~e Vee Plaats
en grenst aan HaMXlonie die alles
zal recht rukken.
2. Lo•• eGoederen.

30 Bok Ooien, 30 Lammers, 40
Jonge Bokken, 3 P~rden, lOpen
Kar, 1 paar Tuigen, 1 lot Tuigen,
I Wagen, 1 Domme· kracht, 1
Break, I lot Timm'erman~reed-
schap, 1 lot Graven en Pikken, 1
Slijpsteen, 7 Kuipbalies, 2 Zeep-
posten, 1 Groote Zaag, 2 Brande-
wijnsketeIs, 2 Leggers, I Trapbalie,
1 Trechter, 1 Ploeg, 1 Kruiwagen.

Hui.raad.
'tafels, Stoelen, l Ledikanten,

Katels, Bedden, Spiegels, Kleeder.
kasten, enz., enz.

\ OOR het makeil van het fijIl8te
,-brood, koek, k\lUJ8II, poddinga,

ens. 'Maakt het 1'oeIlaI uitmuntend
Uoht,'heerlijk, en gézond.

Heeft de grootIte ~t.rkte om te
doen rijzen en i.het eenigete baking
powder dat niet geaffekteerd wordt
door ~t k1irnaa.t. Blijft verach en
krachtig tot 't gebruikt wordt.
H.( Royal Baking Powder, dat

wereldberoemd is, ~ordt allet'n
gelIlal'kt door de Royal Bakiug
Pow<ler 00" van Amerika. Let
zorgv~ldig op den naam van dell
make!!" op bet etiket, teo einde te
belett~ dat nagemaakte goeder"o
in de plaats er van worden geatelJ,

ROY." BUI •• POWDER Co
.:; NEW YORK, V.a.Á.

"KEATtNG'S POEDER"
"KUTll{G'S POEDER."
"K.J:ÁTlNG·S POEDER"
.. KEATING'S POEDER"
I KEÁTI~G'S POEDER'" '

, (WEEGLUIZEN
I VLOOIEN.

DOODTtKOTTEN,
TORREN •.
MUSKIETEN.

, (WEEGLUIZEN.
i' VLUOIEN.

DOODT ~ KOTTEN.
, lTORR~N.

: MUSKIE1 E ,'.
ONSCHADELIJK VObR DIEREN.
ONSCH"'DELIJK VOOR DIEREN.
ONSCH~ELIJK VOOR DIEREN.
ONSCH~ELI.1k VOOR DIEREN.
ONSCHADELIJK VOOR DIEREN.

!": Het echte Poeder draagt Ik bandtHkrllif").: ,·.;u,· :SO 1
:, THOMAR KEATlNG, V.rkocht allc," In • , ,
,':1'bHkkCfl.

"K1UTING'S WORK KOEKJES." DE HEEH W. J, SERFO~TEl~, \'AX
"KEATUJG'S WOR. KOEKJES." OCOTSHOURN
"KEÁTJ~G'S WOR. KOEKJES." Een vau dei helIUlgrijkste plil"hten 'Van "",n
"KEATING'S WOR. KbKKJES." goed eu oonc!pntieus nwuw.hlnd it; het i!U'~I'
.. KEÁTlNG'S WOR. KOEKJES." melen VIUl inJichtingen die vall nut kunn,'n

zijn zoowel 81~ "an belang voo' d.. Ip.7,er>;. ~11

.,;EN ZUIVER PLANTAARDlG l;EBAK •• oowd,' ,,'ut', dit kan op g'!<'n hetere .'ijze "',ednan worden
komenaisi~.maak.eeII&eer'aClnlC'name mcthodt' 'cr"'c.:haf,\ ..1 __ d "
teM om h~ ee1Ilge zekere ...... i4«k1 te nrtriJ~~tl 'oor _u.an oor v:l.n m~nnell l~~n plaatseJijkon in-
!:f.~e:~~~ m~~~~Ai?~~M:~ik~~~ tthnln~:)rl::~ vloed oen besli~te uitjn~ te krijJlen va.n hun
Verkocht h, !lU'k." en FI_ CI_ alk Drogia••", inzichten en ~r,ariugen, Toen' daarom de
~,' THOKAS KEATING, London heer W. J, Serfontein. de welbekende hoer

van Roodehenvel. een bezoek bracht aan bet
kantoor. "an "Het Zuid "· .....ten ... en eenige
opmerkingen maakte ov~r het ni~ebJ'f'id .. ou.
derwerp van ge7.0nrlheid, werd hij dadelijk
aangeboude" door den rapporteur. en nltar
de bijzond('zbeden gev1'llagd, wa.nt hoe .. el het
distrikt Ondt..fuo<,rn een van d.. gezondRtê i.
in de Koloni,. lijd~u sommig" inwoners in
.tene mate a&n ~9('I:t.e gpzondbPid. De heer
Berfontein, een iV'OOtt>, Il"",oude uitziende
man. flink gt'houwd, zei: "Een p..... jaar ge-
le~~n ongl"VeeT, II!'ed ik aM hpnge pijnen In
mlJ~ recht"r heup I""iatica), D" pijn wa,. wo
hE>vlgdat Ik geheel otlgpschikt WllA voor mijn..en or de plaats. en .. f'inig 0{ Ileen slaAp
kon krljgGll, Een oude vriend, ....n ,.A!t"J'f'
beer N. p, Lat"!Zan, rnadd .. mij Dr. William'.
Pink Pills f~~ Pale People eens te prob<>e-
ren. daar hiJ hevonden had dat die ZP<!]'

YendadiJI: waren, Ik d.....t milzPD' dien
ru.d, en boewel ik 'Veertien dajten h~1 _aar
bad, ~eJ..den ... oelde .ik. IlStdat ik twee d"'ltt!lll
de Pill~n had, p:ehruikt, ,dat de ,njn mij ge-
h?el "PTlatPn had, ..n zij i~ na dit>n tijd ook
DIet meer ~ekeerd. :Mijn r.u.~er lE«!
op !lelijke wijze ....:1 pijn in de heup, en zij
gebruilrt~ op mijn lUUlooveling de PIllen. In
- korten tijd was zij ook genezen, en d..
pijnen ill no~ ni ..t t..ru!!'llelr....rd, Ik kan
met vertrou .. en Dr, William', Pink Pillen
aanbe""len in lt8Vlln ..U zooals die nu mijn
zu~~ en ,:"n mij." Toen hem p:~d werd
of hlJ .eenll2: beJ<waar er ~en had dat zijn
'V't'Tklarmg werd gepubliceerd, ".q hij dat hij
..r hoennaamd niets t"'gml had, a.ls bet goed
kon zijn voor zijn medemenschen,
Sciatica of heoupjicht is een Boden naam

voor neuralgie van de groot.. benpzennw. die
de O1Iderste ledemAten bebeen;cht en deze
pijnlijkste nil alle lnra.lftn volgt nak op een
zuren of bedorven Ule!!tand 'Van hf't bloed.
9'OOral wum ....r die 1'eroorzaakt wordt door
vocht 0{ koude. ffitwendige aanweDCtiugea
nnen slechts tijdelijke vetl~ UIl
hre~en; om een, ![ellelEing te bewel'btelli.
gen moet hfJt bloed (Zecui ...eJTd en Yerrijlrt
wor;Jen. en Dr. W-illiam~ pink pills for Pale
People hebben op die wijze Yele gnaDen
~ nIl rbeumatWt, heWiclt. t. _el
.. nil bloed armoede. huidu~. f.a«ebcbe
siekte. t.erinjt en kliereIl. Daor hn~ ftI'Iter-
bude werking op de _uwen 1i&bbee zij ook
jleDl!R!n: ..... Iunm~. Iooomotore &taKie, St.
V'atas dau, netIJ'IlJ~e. en de ~
ugwolgn infln_. Maar u aao.t &iet!
dat eie YOne (~ 'trDOI'dea) op bet
PUje stut, ~ u _ D&IIIMk of
~ . wordetl ~; een
JlBmuk iem.aDII. WJD_ u di..
wordea. il tw.t het be.te direkt
te Dr. WiIlia.'. KediciiD
Ha.t ...... pij, IlAillmlitl'llllt. ~, m~ lit.

lID drie paaoe _
.... 1Irti11lB Ihilli!9 _._

de echt>e Pillén zijn YeI'.
atad _ ..in biju. ieder

"lUll IWI__.......~.)

I.t........
·1.lIiIbWCl.

Baklog
Pglde

dat u zegt, II Denk
werk vOO!' de toekolDllt.
voor bet beden." Nu

lJM't u lI&1J1eDgaan.
en spreekt niet alleen
TOOr de toekomst, en

doel waarheen hij gaat
geIlOUden voor het YOlk,

opgeYOed tot da.t,
werkt.

vragen ,: .. aar w",",,_ u ...oor P
te word ..n ..erborgeu, tenzij het
i. dat !.. ij beschaamd zijn of
over' te spreken. Werkt u

voor een .M'..J. ••;....1 Zuid.Afnlta onder dé Brit-
sche v~ P ~oo ja, dan huldig ik u als een
machhjl:en w~rker. met wi"", ik en anderea
met ..blij&cllli;p' zullen 8amenw ..rken.
MIJn vol~,,~de VTa"4!: is : ...at bedoelt' u met

"tu.schenkOlllSt van' buitenaf P" Er i. in de
Kaapkolonie en in Natal verantwoord ..lijk be-
stuur toegestaan, en 'het Britsche parl ..ment.
<lat lIAll ons parlemont de machten heeft toe-
!l:ekend die het "elf bezat, voor zoover bet
deze kolonies betreft. wat het aan ons, onze
eigen zaken te bestier ..u. Slecht. toen ....ij
ID het onderhandelen met nahurige staten
onszelve niet in staat toonden om
recht en billijkheid te verkrijgen, kw ..m het
!,'1'oot... moeder parlement tussohenbeide, en
dood wat wij, niet kouden dO<'II, Zulk een
daad kan ni~ int .. rventie gcnwmd wordeu.
Z..lf. al. wij lin deze Kolon'ie misbruik zou-
deR maken V&ID de aan 0"" toegekende mach-
ten, dan zou, het Britsche parlement volk<>-
men gerechtv .... rdigd zijn om ODZe voorrech-
ten terug te trekken en die machten zelf woer
ter hand te nemen,
. In de kwestie ~an "zelf help." lI:OO&lS die
IS t.aegopa>;t op de ontwikkeling van de groote
hnlpbronnen o:an het land, ga ik geheel met
u mee. maar onder die uitdrukking ver'SUl ik
niet dat wij moeten "'6Ïgeren voomeel te
trekken ..an h ..t gebruik van kapitaal. toe-
behoorende aan Britscbe onderdanen wonun·
de in Brittanje. dip bereid zijn leen'ingen tt>
sluiten op ~natige voorwaarden voor hen
die onder de lFeÏli+?;heidvan de Briteche v\a.g
.. onen, Tpgf!>n ru.u> phase \'lUI kapitalisme
knnt gij en u,", vrienden zeker It""n bez ....aar
hebben. Maar ik ga met u in het obje<"tR&-
r,n tegen de verkrachting van d.. nije Brit-
sche instelling>en die wij genieIRn, door de
tyrannie van of rijke mannen of een cabal is-
tische kliek die ...arkt voor pp:oisti.che doel.
einden.

Nu nOjl; ..en woord, N i, veel !['I'<ZeKddoor
u en door uw vrienden over een "AfrikaAn.
der nati e, " n..t ruIk een nati(' UI kom .." en
inderdRAd reed_ kom~nde is, is wnder twij·
fel. Maar een natie l' niE't een .elrtie van
de c;."1mf"nleving~-zij jo;. 't I!f>o.)v'(,]p volk. ~mpu-
gpbonden door ...,n f:olllePllschappel ijk do"l,
..n een gemeenschappelijkp lipfde voor 't land.
hpt,zij. va.n geboort.., of aan~enmnen, En zijl.
gIJ ruet ouveJ'!;tandig bezig t... tr3cbten hpt
nationale denkbeeld te ontwikkelen op di ..
btWs "-an uit..",uiting nm a.llen di .. niet van
Hollandsche afstamming zijn. of ten minste
nnti·Britsch?

~n ... in ~n ,land dat Brit.'oCh is, en altiJd
zal zIJn. IS dIt niet hf't soh,,!?pen van een
.t.ruikelblok d.t de verwezenlijking "an den
droom van all~n. die dit land lief h..bhen, r.al
..-ertragen? De Canad"eZen "ijn ....n natie.
toeh ..ijn zij niet allen vali Rrit.""he of
Fr:tnsche afkomst, Pil hoe mN'r zij d" kw"","
ti" ..-an af'kom~t laten zinken, hoe sterker de
n ..tie wordt. Afschcidinp( is niet de .I.>ut..l
voor vproenip:ing, en ('van min is oo.<;chimpinp;
van 'I. land dat on, beschermt 't beste ntiddel
om het volk Fa n Ida t land m..t het onze t...
vereenigen,

Wanneer n mE't uw grooIRn invloed de ge-
moederen van het volk wilde richten nBar
onze gen:""nsch.pp<'lijkP hell,ngen, en min·
der naar onw uiteenloop<'nde opini(¥; dan
1-oudt gij ....n groot ","rk doen, en het doel
l:..>vord..r"n da' gij en ik MI dui""",dt>n Brit·
t<'ln in dit land v~rlanl<pn-{je vereeniging nn
alle volken in Zuid·Afrika,

JONGB DAME TOOr·· VelrtoëJlDklmulr,
goed talari8 voor ervaren

O. A. HARRIS .'Co.,
, ~\ !) Paarl.

,:---r-

DE ond6r~tee.' ken~61) ~~ ge-
last zIjfIde ~por den heer

Gideon J.' P. Kriel ~ Executeur io
deo boedel vaD wij~n zijn eohtge-
noote Petronella ~ria Kriel ge-
boren Conradie, zu4en publiek ver-
koopen te '

HARMft)NIE.

---jo'---~'-_ ----_---_-

$TELLENBOSCH.

NEEMT de vrijheid lijn vriendell en
talrijke klanten te bed&Dkt'n voor

bun verleenden eteun en vertrouwt d>\t hij
door ziotJ,met ZI.JN EIG EN zaken besig
te houd4ltl, een voortdIlring zal bewtlrkf'ln
van dat Vf'rtróuwen en di~n eu>un die aan
de oude firma werd toegekend, t'n neemt
dese gelegenheid te baat om mee te dooljjn
lAt hij ï:een besending Nienwe Zomer.
ioedere* ontvangt, waarvan de bij,onder.
lieden .allen word·JU gt!IJev"n in vt'rdere
uitgaveQ 1'&Il dit blad. J. O. THOMAS,
heeft ook speciale achikkin;:en gemaakt
TOOr voortdukInde beseDdiDgen DameII'
en Kin~ohoenen 1'&n beete kwaliteit
1'oor ZotJler dnebt. Zij zijn vau buiten·
gewooe ..waarde <Ltar zij direct van den
fabrikanC gekocht lijn. Ondersteun de
plaat.el.l;lb onderneming en breng een
bMOek bU .

.I•• _THo.aa,
. hlll[ STRAAT,

(rUI. al....... t......II.tll '::T D.r,

GEEN TREKPAD.

Getron ... de uwe,
G, W. D,

[Het lw.te antwoord dat. wij onzen ('orre6·
pondent kunllen ,;e,\'pu op zijn vragen U.:
lees "Om Land,"-Red,] .---......_--
Een praatje van vijf minu-

ten met welbek('nde
kolon Isten.

OP ,

Woensda~, 19 iDee., 1900,

~aYerZa~aYer Zaad. ~Yer Zaa~,
.' ~.

i

Zaad lon :Jer Roest te~~

t ~
"EN Kans; voor oed Haver

,.~ verkrijgerA bij de ~eeren

NELSON
}

& FO~MANI,
Voor Klanten van Buiten en

Winkeliers. "
". ONDER P.A~RL,

Hetwelk ~eden jaar gt"zaaid is geworden d~r de heeren:
~ ,O' ,

P. LOll~A&D, G. RBT1I!:li'~
ZACH E~XEN, P. E. RBDkLINGHUI8,,
J AN BA~Rll EIST&&, W ALTO CtRLEWIS. ,

. Wij waarsc~~en de Boeren om toch niet m¥or elk geimporteet:d
~aver Zaad te ~ten. Ons Haver Zaad is beprQefd. Elk een die
Ihvtlr Zaad heb~ wil, moet spoedig ¥lizoek doen, !want het Gouverne-
~ent neemt dan ~ Belasting ~maakt een grpot onderscheid In
c{en prijs. ; r .. i

" jo. , ~

I
Uitk~, Purl.

, U No ..ember. l~OO,
f ~I1Dbeer, ' . s
, ' De 1~{~voerJe bav"r die ik gekocbt heb yan Il, is

dllor roest. ell b~eft ~',&bnvrlDaal ... are oogst gegeven, ~dl kolo
~Dd gelUId tor.a&l vJiJ'\jield is door roest.
,

, i

KDNliiltN de ~ronkeUjlr., ecltt.. ~11s.Dd.ecbt
.-JddeJen -.an Dr, O.r. JtNUTZ a

00 .• 'ferUepa WOrdeD bij de eeai~ etg8ljMn.
Heyuea, Jrfathew ~ ',(lo,

'KA. A.P"T A 1'" :;; .

D. F. IA81IS,' D. Z_.a,
VB"dll Afslo"" B. (}s"ITQI"i'AIT,,,t

'PA ABL. :

,,,"D de S .. reD Nel80n:~ Torm.n.
; Und~rurl. f~~~~ .:

[:.~~~ ..._ ... ~ b

t SPOLAi'JOER & CO
U/':V,KS1;IGD fil JARE$.

Ckl!1nometer'l lorolop- .. ~
11-' Gt6ow-- v."-''''~'

Goudt'n en Z ij.,er.. Hurol... "
V~d""'''''''''.:

in 't III~ uJigetl!a t
baver op denaelfdan

. :.'j CERTIFICAAT,
fllOrb!1 .. ordt gecertiJi.,i.rd, dat de inge ..oerde ha ... r die"ii
~l8un en ForlD&JI nieti.'I~ bet IDlngt ia aangetMt door de I'Q8IIt, en een JIW, ...... ier
v,o d"o wil ooit ..roeg« fCel<regen hebben me' eenig ander aaad.
: .' O. ~, , . W. H.

p, E. ~tu~ÊB!,Ëré~TÊÉJ. N. H1

. '

LO~T ''TRANSFER.
"

NOTICE is hereby giv~q that
we mtend applying, for a

certified copy of the QelSd of
Transfer made on the 8Ui day of
September, 1900, by Henry)fathew
Ardeme, Henry Ralph Ardeme.
James Ja.rv18 Bisset, ~George
Ransome, Frederick Richard
Moldenhauer, Hubert 'Samuel
Perkins, Henry ..hthur Bidewell
Edwards, aod Herman: Johan
Dempers, in fa.vour of: Percy

. Ashenden, w¥reby certain' piece of
gronnd situate at RondelJ9seh, in
the Cape Division, being ~ots 10,
Il, and 12 of portion A of 'Original
lots 1,2, 3 and 4,Ekelénburg Estate,
was transferred, measuijng 74
square roods 56 square feet; .and all
persons claiming to have anyobjec-
tion to the i~8ue'of such oópy ~e
hereby reqUlred to lodg~ the'~me,m
writing, with the Registrar Qf Deeds
in Cape Town within fou~n days
from the publication of thisinotice.

Dated at Cape Town this '6th day
of December, 1900. . ii
DEMI,>ERS & V,AN RYN~VELD,

Applicants' Attorneys.

Publieke Verkooping.
Publieke Verkooping ·

--:0:-

t4DOilacht eo Jonge, SchaDen t4GO.
aroot••• v 0 .
_ Koe"., 1' -
......... P .

RANSGH£ l'EcONOM,IOUE STOVES,
, ,,
, ., .
, I

, '

,

i...
VAN ZIJL & WALKER.

GIDEON p. V:S ZIJL, :fsl82e
Vendu Kantoor, MOQ~gu,

19 Nov., 1900.

Een y~rdere bezending jUiBt
, ~, OOK,

~linder Stoves ~~ andere sQOrten.
~ rompen voor w~r.

'ega! vaniseerde ftijpen voor Waterleidingen.
f,ement, beste kW~hteit.
~innowers om ~ en roz~nen schoon te maken. .
l~otten voor 't k~en van zeep en loog voor rozij
Beining .Standaa.r<l.,~.:s,alle grootten. r .
!loek W IDpalen .. fa

~aak en glad Ge,~lv8niseerd Draad tegen de laagste hMi,~ voor k$t..nt

Paarl DiYisional Council.
COLLECTION OF DOG·TAX

FOR 1901.

TENDERS will be receh·ed by
the undersigned up to TUJISDAY,

11th day of December ne*t, from
persons willing to collect the· above-
named Tax. Tenderers may tender
for the wholá District or di1J~rent
Field·cornetoies.

The iij;looéssful Tenderer' must
finish the ",ork before the 31st
January, and give seourity to the
satisfaction of the Council for the
due performánce of his dutie', 'I

The lowest or any Tend~. not
oeceesarily accepted. . :

By order of the 1J0unoil. ::
: C. S. AURET,

SeQl!etary .

TI 10 UOIt VooBllIDDAGS.

600 M&rino Hamels en Guste Ooien,
voor den slachter.

400 Een jaar oude Merino Hamels,
400 Een jaar oude Merino Ooieu, '
50 Bastaard Ooien met lammers
4 Slacht OBSen groot en vet
3 Gus Koeien, spekvet
1 Roode Jonge Afrikaander BUl
3 Hengst Paarden, gedresseerd, 2

jaar oud, uit c. Rainbow." .
.Het Vee is in 'zeer goede conditie.

Hier is dus Mn vendutie voor
alachters, vee boeren en speculateurs.
Schikkingen zullen jlemaakt worden
om koopers in den morgen van
Triangle Statie naar de vendutie
plaats en terug te vervf6ren.

fE.EIICIt.HI ftaEI IDOEI.-HJ- lergeet iS DECIDER liet. __

OP

WOENSDAG,l~ DECEMBER, 1900BOSS
II
~.
!;

kennlsgevitl. vart
;jp ~ I

l~ENNlSGgyn~~ ge80hiedt bij deze ond~r de van Art. 266
il\. van Wet 40 tt~ 1899, dat bovengemelde op een Specifue
.jkergadering, gehoijden dezeD: 5den dag van 1Jecenllt)t,r, 1900, een Bel¥t-
¥ng van Een Pe®y (ld.) iD he £, geheven heeft het jaar I~,
!pp alle Vastgoed: ~ dese Afd~~ng daaraan . zijnde Droe-
jll.ch~ten voor H~fPwegen en Vljf-achsten voor 'verschulcijgd
~n betaalbaar te worden aan het Kantoor van Raad op 4en
flsten dag van Flf$RUARI, 1901.
~. I '

'"~: 1 ~ op last,
- l,' :.~:'.'i,~,~, '

~:, ~

f:Kantoor van den 1!deelingsraad.
,~, Malmesbury, ~ December, 1900.

Diviaional Council Office,
, Paarl, 15 No! .• 1900.

A. L.

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

J. CJ SMITH CO.,;

Afd. Bud Kantoor,
Purl, U NOl., lJOO.

nE onl-Iergetet-kendeD geven hier-
U m~e aau het publiek kennis
dat ZVj niet ruIlen toelaten dat
eenig 'rJ'ekvee over hun eigendom.
C~~ Malmeebnry, zal gaan.

J..(COB LAUBSCHER,
C.;J. LAUBSCHER.

27 November, 1900.

APE-SKINNER...........,

,""""",riWl''Ul1< 'I"IUl pompell ell orden 1"oor
te bekomsl op aa.nzoe&. bij

""rlllJ[na.o.n ru.d.
magi&traat deu apriAldlua

te benoem8A, te t-ta&Il uit drie .,.,_.
uit ieder TeldkDr1l&t.ebap, nauaiai,_Jiteit

~.
van d811 rud adtjktri",_ t.e

...aar POl!' P!.!Il gebruikt moeteu wor·
. en appl..ikaties voor dip, eD&.. t.e 0Ilt1'&D-

, au te o>ver,..eg_, en orden uit. te reibD
zoodanige dippeII, enz., geteektmd do«
voorzitt.er.
j, - Dip. ens., kan gekocht word_ bij

dipdepót of winkel. n. prija nil dip
, deself de als ...oor bl'lUldsiekte doelein·

de prijs van andere Nea de loopende
m"",lrt,''';;TrAtJ

mooten ahtondedijk rekeD'
doea B&Il de ~eeriDg en iDdiridu_,
t wee-derd8ll aullen .neen .... wink_en

regeering uitbe\.aald worden bij _
''lUl de oorsprun.kelijllie order ...oor dip,

lw....- W, R, EUiA beeft proefnemingen
met zekert> mengselil. eo 't 'V01geDde

venJag ,-
nakoming van uwe inatructies 0I1t&t.au

0,*'"""11" v"flI:~d"ring. in 0" kantoor gehoad.o.
o(WO<'nsd:1f!;. den ideu d-:. ell waarop de
.,(fliIe heer Jo'rost tegenwoordig 'IFU, heb ik<l.r oer mijn rapport. r.ooal. oDder aan .....
m~. IR maken va n mijne experiment.M1 en
pt!;lefnemingen.

~. ~o, l-ODAM8' BClLUP DIP.
iJk hespu.itte met een spuit. _ gedeelt... l"&il

e<$ zwerm op het open veld met een opl.__
si#g van 1 gallon dip OIl ii gallon lrood water,
"tf ik slaagde er in allen t... dooden die be-
ruft. werden binn811 5 tot 15 minut.M1. Eeu
ktin ~ed861t.e kwam 'Weg. _1 .......-.kt, _
g<tbeel onbekwaam om ....el schade t.e doeG;
"'I!n deze plaat:.. ...err.a.melde ik _ .... ta1,
,,~ bepl'O('fd.. helt door "_'derin«. Zij &tier.
"'fn allen binnen 24 lU'8Ó, lIOIIUUige ta-2_, '.

H No, 2.-ODAMlNE ..
~et deze bespnitt.e ik op de m_t iD

d~do proportie als in no. 1. n- blijkt

~

z.ee<r doeltreffend te !lijn, hOeWW. Diet IlOO
I in, bot dooden al!l no. 1., Goed 20 per-
t gIngen 15 tot 20 tl'eden daarV'aDdaan

~

. ,. an deren verzamelde ,en lIOIIderde
I <'enig" af. die allelI binnen U 11J'8D stáer·, , '

~ So, 3,-ZEEP (1II.AU:W MOTl'LED).
~r"t d_ ~ui~ ik _ &Wenn. A.a.IIg&.

nia.kt als volgtl!' 1 lÏt.G. bla.nw mottled ~,
w(llgende l~ lb., in ~ gallons lrood water;-
o~ral ..-aar de spuit goed in heB ~
,.~rd. was 't gevolg ~ merkbaar door
h~n heroering, en ster.-en ,.iJ nil 5 minu~
..... de spniting, tot 19, en tot 20 _ dun&.
~ laatste wu mUl' omttent 10 peroent, die
g~uN<Ude dien tijd werkelijk _der beWtIgiDg
,"ren.
~Jk heb berhsaldelijk JII:06~ genomen. met.

zéj,p, met deuelfd ..n ~den uitslag.Itt eenigste "erscbil is dat &ij _tijda laa-
~ levt>n dan in andêre ~eralleD, maar dit

veel af van boo Pud &lj sijn, doch indien
sp~t. worden korl na .~j uitrbroeid ZijD
I ik r:eker zullen $IJ 3JI08C'lig .t.erTen.
betr ..kking tot de 1t0Bt.M1 'rind, ik dat DO.
P goedkooper uitkomt: 1 at-1l, it lb.,

, 4d,. in 5 gallOl18 _ter, miDder daA ld.!fr.jpllon. ,.
~o. I. 0JamS dip, omtr-t 4/6 pel' gallon.
Jl&ae L\ op li gallon .. &ter, dit komt op 9d.If{ gallon. .,'
~~o. 2,. OdF,in.e. ill da-Ude .aa no. 1.
. G1yCt'nne dIp ...~ veel \'&Il ~,

het lYM niet ....~ te Kingwil-
.rn, Oost Londen of QlJeensto'W'D, ~
kon ik zelf gee..e 'J'I'OfI'I"8Il nemen.;

, ' ik zag vele YOetgaAgera die hewewd 'Il"OI"

~ daa.nnede gedood te. sijn .IPC IDAII: hier hijvDelen' dat ik ...eIe ander ..
c~icaliln en Btoffen gebntikt heb. maar, hoe-
.&1 zij doodeud zijn. Dl&ken de booge ltOIItft
htI!t gebruik er Y'8.I1 OIUDogelijk.

(Get.) W. 'A. ELLIS,
:m.p.kteor .

....bree' de heer EIlia, -Ik beb eene
rii!n..",_.... gedaan met bespllÏUDg met eeDe

sunligbt .~, en 1xmmd die
doeltrelJett,der ill een lDeIle YeI'1Iieiing

aeep. al!l noeger bericht, en bo-
![oecfkoc)per. Ik heb beYOnden dat

Rep, dat hier 2cl iI:aRt,
doeltrdende oplOMiDg ill ·ti8ll gal.

Dit beef veel TOOI'deItI 'bon!a
zeep. WaantI!1 .... ~,ill den groot-
alhier 40.. kosteDd. _ OPlOaiDg na

geeft, terwip' _ koekje ~t
Tan 2d,. tw~ I!OO veel YIOeiatOf
met _en goede: JÓesultatal. maar nul'

meiler ui~. Het mePeI
door elkaaf ,-.akt en goed ill-

word •.

... r an IrlJf""'" II1II111.
Sta- • ....,.. ........

erltend ~ov • .£4462
n.el~D8t{1'. van den f,heer A.

" ...mn..... £511m 1'oor
><4~'~ ... _ Ptedilt~£en £li,

".... ~
orcetJter, Ilt'éoll, dior dell
heer P,deV. RabieljI,..W.V, .9 17 0

) ---,.,
10 0 0

U4B1 18 0
J:Boos,

Tbeeaurier.
\.

1 0
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IJG B.\:AH b~j de oudergeteekenden
de laagste 't>rij~en hetbeste AIgi.,rsche.....~'"'"
.E~TANt>'T~~GEN ROEST" :
dit seizoen en t,e bezichtigen 'bij de Solide

, "

der WESTHUIZEN, Hartebeestfontein.
KOCK, V9gelgezang. ....

rmsus van der SPUY, Doorukraal. . ï.¥
US WALTER:;, Bakeufontein.

nOOD PENBERT HY & 00.

~ARNABVON
{---

BITTtRPOOJl T SCII CT
i_

TE worden."efkocht op den n'I.6D Decem-
ber &alIAt., indieq;lliet '!'ooraf geloot ;

EeD mnia '!'alf bengtt donkey. rechter oor
bal ..e maan ~ achteren: linker oor bal ••
maan Y1III "oNn, ~mtrent 5 jaren oud,

, .---tF, G, £OTRIET
i' ){,

I --,"'T_! __
ES8Chehhou'ten, CBOD"I'1~ch

tementeD
ding. en iB
Sóhrijft
Dames'
maakt
Od. ; lOa.

LET' ve het boven.
staande . wij schikkingen ge-
maakt om! POS~ ell trem-geld te
betalen op~pakjes bevattende (;jl:.

KNIPT. KLB,DINOSTOHKN naar ieder
deel van Z~ Afrika wanneer Posi,

D. A. A. PAUW, ". wissels :w~en gezonden met de
i Principaal 0' bestellin~. ~Wij zijn tevreden me',
~. DE VOS. Hon SêOretari,t. kleine wlnst.en. •

--------:.----'t',,~ lJ..iHE8 H..iiJITS, (!liJ Ri)kIt-IiJ 'n af
De Industrieeie Schoo~ UJ 7,. t¥.

-- ..iJ RIJIYIE~KPlJl'U~ ES, W af LJ
VOOR VERARMDE JONGE'1~ Geb.. D.WDNEY

AAN DE PAARL., •. •
~ , y.qrORIA WEST.

MI,TS dezen wenscht de Ondtr-,',. KAAD" K'OL'ONIE.geteekende onder de a+>- t
dacht 'van Leeraars, Kerkeraads-, ~n - ~-+- - .

~~~ef:!~=:i::P~::r:.'~: BIJBEL" !; BIJBELS!,
nog etnige arme Jongens die m ijet W dA I"k G d
.Ambacht wenschen te worden. t. on yr IJ I oe koop

In verband met deze Inricht4!g AK- &aT
is er Ook eene Avond 8choolwaaOn BlilbeiIL ·
de Jongens tot de Inrichting Qt,' - "é I l' .~UIS,=~e,gratis Onderwijs °1~ 7, ... k••'traat,

Men doet aansoek bij den On~· ~AAPSTAD.
~~kende door wien alle noodiJe PRUZIIU yi u I D 9d. PERSTULmlichting gegeven zal worden. Dn 4n IU'

lAOdB C. DREYER, ~ . I, --
Beo. Indussrieele School, ',; DI '18 1,1111, lilde letter,

, Paarl'~"lIJ wOlfJn TJU GOE.DKOOm~0._Pili," ~8aB8lIDIH,
VlB.8ClIILLIllll UITGA.YEB.

Rapporten ten Prijsl.ij~ten worden
post v rij ~zonden door den

Eerw, l. NUT' ALL,
iS.EORIT Al1I8,

7, K... k••traat,,
K~A~~~~I?'-----i-

- •

TRAWSONITI: ~~: •
zeker genee9Illidd~l tegen Aardappelziekte

............." ziekten veroorzaakt door zwammen.
A.WSONITE zal met succes gebruikt wor-
aats van Bordeaux Mengsel., .
WSPNITE is altijd gelijk van sterkte.een

datl.ieder zal inzien. ~
hebben een ~oorraad voor dit seizoen ont-

pamflet zal pp ~~nvraag worden t06Je-

CB il; DISIS
rg- en Castte-straten, Kaapstad,
EENIGE A.GENTEN.

;

nden van het verledene en de toekomst
j, ~~~~~~.~~~

DKZ~ ILltU8TRATIB 18 !IBM i A.FB~E,LLD,~MG VAN HB,T

"DEFIANOE" S~AAPKll$a STEL
&'taanae uit:~ vt.: 'Solide E88ChenhollteJ1 lOeerenJrut, 1i1ét $pierel Deur' a

. Esach$l1.hollten Waschtaf~ met n:uU-mitr8ll blad, hoage~ rag 8D..IlaJtlQ.~Loa~
3 rt Solid~ EaaohenhollteJl IOeedt¥el, met Plaat Gluen Spi8fel op • .I'oI.I!~

Wij hebben besloten h~ Publiek te OV?rtnigen da~ ~et g~pen ~ :huisraad van' £ml
, koepen Jcan?'" dan de gewone ingevoeede árUkelen die op da.e markt worden Y",rIU~IDLJ

:a~'Uu8tr~rd C'~ ma PrI;wlij8t {raM} g6p08t op' <ultWrage.
Alle Goederen dOO,r008 vervnardigd worden ~oor de Kaapsche Gouvernement.:.

vervoenJ tegen 20 pe,- oent m.nder dan ingevoerd hUisraad.

o ISAA'GS & ~O :='B~~:tk· ' lJ "' KAAPST_,_

~
i, ZIJN

DU!ilLOPS WIELBANDEN..
, ?

De ~~rsten In 7888; De eersten .inds dien tijd:
~~ Gel!:orol1deerd voor 72 maanden.
i~
fit- !'

WIJ l1i~uden een grooten voorraad opblazers.v voet.
pOP3peJ!, solutie, reparatie- benoodigdheden, kjnder-

wagen-wt~lbánden in alle g rootte a : houten en stalen
velgen, Rj~tui.g Banden, enz. .

Pnjz~, op aan vraag .
~~
iZ -

De .Dunl~~ Pneumatic Tyre Company, (S.A,) Beperkt,
-:jj' '

POST BUB 1f177. 7, CAPE TIMES GEBOUWEN KAAPstAD

A4 KOREN BOERIN Tegm( Roest Bestando, Haver,
Dt~O~DEH<H~r~~~ flEBBEN IS VUO&RAAD - , ,,' !

Zei.e.\~et Tanden ~[ALMESBURY MODEU . ..!'

Z+en met Tanden GImOGEN HANDVAT. INOBVO-riRD
ZEIS-~NDEN, SlKKEL$, en ZEIS-STEENE:N. ... , •

BEST :~lKANILLA BIN%> DRA.~D. _~~ _
, )~ Heining· Mate....iaal, :

Standaards. ~aad en Draadtiet. Gesmeed IJzeren.Veldhekken 11 .'12 vt
• ~ DOE ~AVRAA,G NAAR O~ZE PRI.'ZEN, '

JOSijPH BLACK & c o.,
Deei~nooten HE~f{Y LOUIS HALL K~ Ju$EPtf BLACK, ,

L~t op het Adr;~:-HOEK DARLING- EN PLEINSTRAAT. K.AA~TAD
~~;, t ONZJI V!BIEND DB HUR

1- i<

OBi heer R. Miiller van Kaapst,acL
'garandeert om betere PlAlOl.

Ker~ en Huisorgels, Harmoniuma
ea alle: andere soorten van muziek~
benoodigheden te leveren' dail

'J_,LE werk wordt eenige andere firma ter wereld el
4:;;" gedroogd hout en tegen lagere prijsec. t
gewaarborgd. De heer R. MUller heeft eerstj

B;eeft ook een . ge- klaa deslrundigen voor stemmen e$
z~de planken, deelen, ~nz. Alsook voor het herstellen van alle soorte.
Vensters, Paneel en GlM Deuren van muziek instrumenten. ,
met Kozijnen, .ooDoodJdsteh met De heer R. Muller voert oo~
beslag, enz. j nauwlettend alle orders uit voot
-Alles tegen billijke prij~n. gedrukte muziek, enz. .
Alle orders worden 's~ig pit-

gevoerd. . I
Weri:s fabriek m de fgebouwen

van de heeren /
GREEFF ek HiLL.

WIND.OLEMa.

Schrijnwerker

Steynsburg.

DE Ondergeteekenda, SAM(rIl:L EFRUIKEN, woonaohtig te KuUs Rivier, Stellell-
bosch District, biedt nu Ban urn aanzoek bij ham te doen, en vroegtij iig

Orders in te zenden voor Zaad Haver, B stand tegen Roest. Eenlg persoon wordt mits
deze uit~noodigd om gezegde saa-I gezaaid te gaan b-zten bij den Heer JACOBUS
ROEX, B()v~n Pilarde Vlei. aan den harden weil: tnsscheu Helderberg en Somerset
West nabij de Spoorweg lijn. Oue vroegtijdig aan eoek te Knils Blvier bij den Heer
SAMUgL EJo'ROIKKS zoodat ifder een Legeerig zijnde, zIJn Zaad vroegtijdig hebben
zal, daar de \IarKt stijgende is. W. B. NESEMA?\N,

, Secretari.6.

De Afri~aalsche' Underfioae '.oadlJ
Assurantie laatsc~IDPiJ, Beplrkt.

---_._----

De ondergeteekende heeft ook een Voorraad va.n Koloniale ZaaJ Haver, en wat
betreft Voeder VÓOI' V EIe. altoos in Voorraad, Haver. G&I'st, Rog, Mielitlll, Zemels, ._.
Pollard, Kaf, enz., ens, • ,BETE~f WAARDE ONMOGELIJK.

GELIJ·~t WAARDE ONWA~RSCH1JNLIJK.
VEkSCM;UD~.I\H'IL), SNIT l:.N M,~AK3t:L ONOi,Vi:R
TROIift.N. '

lO! - -:
Prachtige So~ring van Hoeren, Jongelit>uen en !Tongens

j~ EERSTE KLAS KLEEREN
: ~ voor het tegen woordige Seizoen,

Ieder Kleedi~~tllk !!,emaakt in oll~e EI~ Fahriekeu ilJ! het

W~$tof England. t
;. I. '

LET OP ONS EENIG ADRES; ,

'-lV L.E:""Y ,~ c::::(».
. I

.&J",u6:~arkt-straat tot Kerkplein, Kaapstad. I'
I

, "

en een laar lang hersteld ZONDER beialin~ als
rzaamheid en Goed Werk. ' ,

EL EFRO'IKEN DE nieuwste, zelf-besturende, voor
. alle doeleinden, van af. £20,
geleverd. en opgericht binnen den
kortsten tijd.

Catalogus gezon~n op aan'lTl'RD'ebij '--e

ERECTOR, .
, 40, Waal Straat,

Kaapstad.

KUILS RIVIER,

DIST. STELLENBOSCH.

eD KENNISGEVING
DR. RAYSON, 'Vroeger woon-

. acb tig, voor eenigen tijd te
Calvinia, is verhuisd n8&f F~

i burg Distrikt alwa6- hiJ n~ als
Geneesheer aan 't practiaee;ren is, in

NGUl iOMl Kapitaal .ioo 000 't dorp Fraserburg. :;
[nlte'teekend Kapitaal 50:876: F~e~~~!:nber, 1900. ~~\

PAARLSCHE ~AK.-KANTOOR NAAST ,STADHUIS. .'. NISGEVlNG:
De Maatscha. PP1J verassureert tegen Brand, administreert Boedels AANK~. ~chutm te V' . nd&I Ex te Ad" Vd' . . ees rs en ne enI II I ec~ &:d Is Onmllldistrateurs, oog en, Curatoren, Trustees van , ieve zoo goed ~ wellen'

nso ven e. erneemt Agents werk 10 alle vertakkingen Ont- k . te bij" .::1_.:...'
vangt en zet Geld uit op Eerste Verband. . 1 'EennllB, hgteven k Wlen ~tge

Ag te I d«' ze moe aan omen; een rood
A ~~ M ~oo~ a.. e voornaamste Kol.oDlale ~rand en Levens licht bruine Merrie Ezel met een
TSSUtraCnleLtdaa cDapPlJen wI'~kronW~~de EqUlta~~e Fire Assurance en Irlein kolletje voor den kop' geto~te
rus ..0., • e Weste lJ e vn, BrandeWIJn en Spiritus Maat- staat ' ,r_

scbappij, Beperkt, ens. . ,en ~®., omtrent zeven
, Jaren 'oud, DIet heel hoog op de

SEPTIMtJ H DE VILLIERS, Bestierder. beenen, verloren op Ceres Statie, op
D. J, ~~VAN DER SPUY, Bestierend. Directeur. den l~en October. Kell0Ï8geving

: ' . i gesc~lede aan :W. L. Louw, 'dOOI'
TIMMERHOUT, BOUWMATERIAAlJ MACHINERIE' ;;~d~~rde~~jke kosten ~nUen

-r----- J I W. L. LOUW. '

TRIBELH~N, LOUW & Co,. . BO~_·Dvi~:_.wn_is,_

HOOFD KANTOOR:- MALMESBURY,
(DE E~IGE ECHT KOLONIALE ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ):

Bevat alle voedende: en v8l'8ter-
kende eigenschappen 'Y8D best '.'
vleseh, en is onaohatbaar om I!i.•'-~--~

::m~;gv~r:::::n'1ij ~~U: . IlltraJlsU.VerZw.
Het is dei reehter hand van den kok. J!:BIN en apder$n die rich een
in de 'kombuis, daar he' smaak .en . voorraad *ensdhen te verze-
kracht gepit aan de klaa.r gemaakte van A.uftrali8ch Haverzaad
schotels. ! Het is dé eerste hulp h~ ~8tajl.nde ,seizoen, \'an de

d., <Utjwtr befrezen hoeft wo J
voor den en algemeen in ge- te ~jn vanl roes~, wor(.l£'nver:
bruik in VOOrnaatD8te hospitalen. h~ hest4Jing.n te doen bl)

IAa.'nOl , CO"
Bened8ll ist. George!!"St.. l' ·Ka.apstad .

00.,

ON, & ZONEN, ,1

ZAADHANDELAREN, READlfG
Bloemzadtll, BoUtD, Landbouwzaden, Grassen, ':

Pootaardappels, enz, ii

uitgelOcht, bepr~fd en gepakt voor uitvQer.
~

itpakken Sutton's Beroemde Zaad Collecties
dozen van af 12/6.

Prijzen, O-etuigschritten, Voorwaar-
~:zo:ndel hedett, 4de aanzoek bij: . . ,.

EV ,. Co., Uil, Bu .... t~t, '
. Kaa.petacL

_.,~:p • ~"'iT ~c»d.'&
, YS, Snijers en MaO/Rrs

--------~-- !~
~JI·U'~"'Oll"S' van LaodbouwwetkLuigen op de Parijsche Tentoon-

U"'1;"IIP&J aan de Wa.'ter A. Wood Company, .
.....-"'.......,.... PRIX en GOUDEN MEDALJE: toegekend. .

uitspraak op de, Parijsehe, Tentoonstelling ~ de

WOORDHUjlR TE KAAP~TAD. ~:

ER, SBa ... ~~
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[HDELlJK,
11)<' ieUDI> '30 m~odelllll,~m.
,ert Ilk. bl:

,\ ppllC.. tl<' .ullen
deZt t

\ .x r .erdere
'o<'k t

doo men

werken, eD

excellentl' ~Il

die re""lu" ..
ID&letl\eit. "" ••_, .....

mell ~ te IlreDgell I
De dflputatie die benoemd Is beeft

n~ wij vt-rnemf>d, reed.
bij hHt gou Verntillld~I;otUUhl aatll((!lDt:lJ
gl"V1'Il8gd wanneer t~ne excellentle
ZOO kunnen ontmo-teu, erop
dringende dat wt'gapa den zrooten er~at
der a:aale, een vr06gt datum wo gek'J~n
worden. T...rwijl wij dit IIChrij ven 18 liet
on, nafr niet bekand wat het antwOQrd
nil aij ne excellentie ill.

Mell lette er ap WIt deze reeolqtie
t weell'(.hg IS: i n het MMe deel. wordt liet
algerueene beglnsel' VIlD lijJIllijk vel'1let
uuidelijk uitgedrukt, terwIJl in 't twe,tie
deel Mn praktisch middel aan de hand
IWgev"u w or dt ow pr. C~iI tI! w",,»n tol
koureu wat het ant'IIVoord IS van de over-
held op de door het'congrtld genomen I)t!·
sluiten.

Op dit antwoord en op den uitalag
h ...t o-i.l-rhon 1 der deputatie m-t z~ne

t'll0611 ..ntlb wordt IÓ stillen ernst gew~t
Goj geve dat de Uli:kOlllJ!t nabij zIJ'

EN L
BOB2,
Caledon

ALLJbRLElI.
BEWA.RBORaD.

I
---~" - ----

onderwlJzBres ~ B8100dlld
-4';

,"'- OOR een Privat" School (mf'lisJ68
" te lh·orge, t"'g"n £'1U en vnj L<'gleol)

ffl, IW:-.SOUW

Dec. I~OO

AbnW<llD
8~Il lCP'lol
S0t"r

£ 8 li
o 4 2
o 4 1
o 1 6
1 18 IJ
,lOO
o 6 1
o 4 I
\) 0 lj
o s 1
o :1 8
o 0 41
o " 9
) 11 3-
o 10 ~
I) 13 &
o U IJ
I) 10 0
o 17 1
\.) 14 t}

l-:It'rflfl

Klj «r"" elk
Gr eieu
Een,l 0

1f &rtl ~.~

P~rt.:11
Pru Oleo
K ,(>1
GanttO
\ PP""
j,.r'hrl"'l, u
Dr { iep
pcrll~en
Zuurl moe H: n
Lemme!J'"
KaJkveaoL

~hn zon deukan dat de
>:(·neraal en zIJn dspartemenr
doen hadden Ir. 'I a%'t'rwegfm
aanzoE'k.'n bIJ h ..t speciale hof
om 0.1 burg.ocht UIl!o[t'laten te wor
het vervolzen van de houderdeu
l..ad, NI' (vo'~"I\S zg n letioltle ID de
log.kte), bAhalv" al het g"wone
van het r chtri ltlpart"ment. Dit
pcbter lJlet het i(eval te zIJn, want
dlilleD ontving •• w~ Aen g ..drukte CII!CU
lalre met een b ,gtlel,lend 8chnj ven hn
dell 8floretariS van ~et rechlJlj"partewrnt,

.;r F;H:KOOri{iN G :r:::, over "Jen tE'genwo ,l' ligen mdltlllren ~lt-
~ tle~en toeiltanJ." ~rwlJl wIJ van het IPe-

J J H[)1":tI1t:YRIt z0OJ! AI":,LAOltRS partement van dell procurdur g.,ne~1
I i D.!c-Pu .. .le, en"' M l!" 1 HU le P!O&.I'I8prfOk!ll), ZOU de h".;Ir Inues ons DIet I~' le

(... lieD Henry WarnH) vQ.j\(t'ude clrculalr~wat m .....r tnrorm~tle
A R OK nLLII;RS lt c1,j AP',.,I,\UKRS wdlen gtlven 'Omtrent het d@j·

lO Dec_Klaplllut ...l ..tl •• ~aveo eli bokken .cnleten van t!{jn kleurhug li t.tl
~0tJ) B~ufOrt Wt'st' WerJ ,le WID tuet
10 [\ c-KI4~ mul ...tatle pt}lr leo en «e18 (Philip hf' h·l T' d_,,"Jl) III zIJn UI~ 0 ¥.bor zijn UIS u~ -
IJ Dec _Klapwut!!8tatle blik,en en _chaptn (J getiChown 10 den avond. Was de lIer

p """nl.amp) , untlichni<hglllR' nl~t ,lat een officlI'rlPRt
II.n-~ rueroet West "tr~d I!} ,nbe!> u ...ie bev"l dm te SChlHlep hil.l gegeven' W;ii I~

et'1'eo hu ~ra.a.i (wl)ien Ro~ Bake) 1 k .1, ~nr.,l -l.I'
J Jan-Purl I ""rc""lea -Gl0t ,ebouwen en ZOO van t e ~ g' woru.'IIn \nJuUrtlHue url a~1!tt-

é veD bl) L" 'ygl"'y I rlUlt ) loopen' " ..S8Ie w~den vrag('n omt~nt
Il \ EFbr ELD ",,!,"L\ H.R ,IelI!' z,lak berliaaldellJk aau Jen ~er

19 n". _Z~oH"I>telU nab!;..UJurltzr vier .'ru' [un· s· gedaan, ',Iuch hIJ ma+:kte
'0,"" lYn f>.-).. ZICh \lr VLII af op dOol on1;l.. vrt,h

F « \ ',;" WK J rz /t,Y" A J lt h !lAn IsLt' wIJ I... , dOOI! te zt'ggen dat (\", ~aak
J0 0.:< -<H""nIJOLeJn la~.ee en h ..", ~<r,.je S!4b joo,cl was [. h..t on)pnoek ~og

'e. ' Ol"t -:' ëlnll/{d? WIJ lullen naar tftIU ~ut
o ~ llol.RAlS DZlI~ AP'~L\OKli woorl! ultllen In tie volgende "llliljire

Il Dec-Laly reylJ/UgSL&Cdegonl, gebou ..e" I .. " I d IvutW",1r. enl --~ pohtl" .." clreu alr;t' van .,u hf'er n ~e8.
II Dt:,-Te Klapmut ••t&!I, _elte IIChapeo en LIl Dit zi/l b~t pul)lli<:li< vdel m,,,r IU I'll

paLer b"ltilceo '1 I ""eren dan ,le oQde kost die III h'lt eeFste
li [).;c-P ....rl erf, m. t ,el,'!>awen Haut Lady •• ", I exernp\laar >YArUopg'lwarmJ

ornl~:~~'d (TI. ~ le \ 11.:e""ttt iUnl) I D.. ~ellOetllJ" Qlrculalrtl 18 g'lllat'l!6rd
} ~t.:- l.: D.lili-J;DUL>IIlB .... r,,:.. ,-".;.L"Cr lo...: lJ) l"tl I .,

f>&&l:ieneo .~n ~r.b""ne ho:.got I UIt het li:,Lntoor vaD deu tltlNllen rnlnl~er,
PA L n (Ll VIC( AP'l'iLAOKR <'n "lite Itlhuul I~ g'lwaarburgJ (IO~(le

Il Dec~~kd obo8eh !ylUra.. 1 en \trallen <s. i r"j,("~rllIg " t KlloLH"'" l}.>, re~('IA' ng
... r.n " I Ml betijt weten ",,,,Ik.. ~ronden zij eft

12 Dtc~~ ellcDOO;,cb "'"~H" met "rond l nen voor 't ""v"n vaQ d ...zen waarborg,' ch
rrOrdun) "l! Dec-~tellenoo..ch ...~o. karren en .as' Utl iS A "Vews vOlld Je geheeie pro.l~tte
.g.niom '- van 1.00WP11I1!Zb,teflkeDl~.dalzIJze8IeiCht"
I! D4!c-~1 '",beech, I..,.., cottages met bIJ~.· rtl$ lell Wil el telliL~ wlltle opnemon. Om

bauwen In de K l.traat <- d h d k I I"J \1oI..LUl:! :~"",L~GF::JI, 6 ntttUW~leng (jl van en e e tj!elS
lit!' voor ditmaal te bevred1g.m geven .ij 't

15 D~~~utb, 'lAnd erf~chtj(rooJ (WIJleO Jac prodnkt In ZIJO "'€Iheel, doch In vervolg
w P 'l"""Uw, I .. DP J BOAMAN ... Z06N AP'''LAGER zullen Wil wat m~r spaanaam wet I)nz~
I! !Jec -'omeroet W""t,> U OOu"pe'c·e e, plaatt't:tllmte zIJn.

B.w:h) \ \V'a~ h ·l' ekent deze meu we ondet'ne·
18 DP<:...., m ,.et W""t,E$ b. uwen an loon,," minI( I Gaat de reg...enog optr;!'ltl(l als

per"""len 'Ni'- !len COllcurr.·nt le;J 'ti de nHlD w~bla hm in
ALEX'" OKR lStf· S. !~'"LHd':R 't ollthJft'r. n van Je officl"tlle berichten

13 Do:c-lltkomst Ua bu' L i, II~&IE III
lom.t nUlSI1'&1 Ic."" j~ .e (w Ijlen " I I' J V,III h ..t oorloj,(llt"rtl'ln? I IJ ll"n zoo ida:!.
Burger en an leren) lU Ilen I.. h",ladilllgbrlt tIeril WliJ8C'Uen
VUIOEFi (l~lfK~@\~'" n \Jl''lLAI'h !)qk " ...n 'vo.)rlJ~ willen m"t'8pr~~u.
I! lJeo-fl tllI"""tRtle dIlpla,," é,.o"t\erl.n-l""llaar'ft 'lI wl ti 1<1l't! I~ <illn eell WfOggOi(H..n
21 DeC-I! 'rnb:lfch, PlJ"rdeb<-r~ \hlcn .. bury V.ill t .. ,·11 vatl 'Ii lan,l Of III h ..t een

'ce W1Jn ell f. lpLaats lie''eode UiTe en lo~ g'k I hiere. ' ~ I pn \ dl" "P"CU at!" van ~t ministerie?
A RKRGM\'i, H'SL~UJ<:R / I In hl:'ll 1.00 ,Ian h...,t~n WIJ den Jo~gen

g f\dc -CC". lenen lO!larhl een roet W)OD I tIJ i"eIlo.)t W\ltk'Jlll, wet h .. t beletef I ,ver·
'0' (""J1..n w Martha <.flu Toll) zlJek ditl bIJ hIJ zUo twt!ede verschtJ

G IDRO',; P V ~ 'I lt;;! L H ~ [ \0 P 1. wat ru '",r IIlforálatle zal geven v !10r,t. I
12 Oec-Z I 't\~1 \lulIll.;;u, levende h•• e (I,,,,br Op .lt! bLHrboven genoemde vragen, als

fle'9K~~) "J I H ouk ~"" dUldtllilke verklaring vaOi de
• "",,-dar aDIe Y"'P',u "e { .. t""n ..r ., h j .1 I B 1

nOO'e en KleIn Humo' ",' I -.:1 von pl... r. Ont' omstallul~ e en Waar'1l)uer gtlnsraa " u-
v1'9Clen en 10_ goederen ("J,eo l'etr \II rJ~ Knu letr van zij lle trOtlpen In Krokodil \ !lllel
-Conr&dl~) \ afilchth.[ nam

-,.--

Drukpers M latsch&:pplj Yaa de Sarrdt
de Vililer ; ijeperkt.

~

KennisgeYingw Inteekenaars
HltRMEDE ~aan de Intee-

kenaars op ~Ons Land.' "Ons
j"

WeElkblad" en r Kerkbode,' die
voor t*ee Jaar ~ meer hun sub-
sonptle gelden: schuldig zijn,
kennis geven, da;' indien het ach-
terstallige intee*ningSgeld niet
vOOc Ir> dezer betéy.ld is, hunne cou-
ranten niet lángt)r zullen worden
toe:tonden en da~ON.IDDELLJ.II(E
STAPPEN gen~en zullen wordfln
om hen voor l}'et verschuldigde
'bedrag te dagv~den,__------ ............r---------
U~ ZU.~.r:!'~J ... 4L 'b,;U·

... -It:UiiliM. _ro 1{S 1,. ~ r~]).

--I' .r t Elisabet h fi O~1-( Reoter )-~r WIUl

..,0 we ,og meer competllle .•W de woly~rkooplO
gen heden en ';Ji hale tt S'l"erdilJl ""u!leb{)d~ll
... MV&n 4IJ nrkocht ... ~o Pr\)zen waren
gehe<'l ua.eranderd lIe~êogpboden" .. a_ Dlet
.. 0 hool goede It:'Iuhtelt, ~ti)r dIe m868t bestoDd
no .atle eo oogd,Jfe iPI-'l1'tlll1U I':eo aao!1lI
_Icoe!aoden .. e~endtl 23'l'41b .. erdeo Terkochl
tegen ~td per Ib

B.h ....... Itt.mmlng. I
~~n corre~p'l.11,m1 hit J, l'''tr~lIChe

kleiJa(,d.-ellng SChtIJft ali vol!!,t
In ODle klesafdeehng !!Jll e. ktezen d'll [lIet

~euoeg bekend zljO met de Toordeelen deJ' bal
lotage akte Ik beb gehoord VIln per80nen ,!te
un Inezel1' over .. le zu lnTloed kuaoeo DIt
t). fene'!l yl rteld hebben dat 'I} gemakllolu!l
auUen kanIIon UltYlilden hoe dIe kiezers g.,.t"md
hebbell W U hebben Teel moon. van JIOlk8
personen el bd tit.I goed zun al. u kunt UIt
leggen dat de _temIIlID!! .tnkt geh~m ta

DIt U! wo, onder de banotage akte kan
prll'manJ Oltvluden hoe een kl'lzer, dl"
ZIJ u hrIl:'fJe zelf g..merkt bellft. heeft ge·
st-t'wJ, "n als ,*m kle"er onbekwa4111 Il!

om zij n brt~f)" ~lf te merken en volgens
Je akte van 1892 nog op de kleze(5llJst
sJ ,lat met de oade kwaltfikatle, ,lall kan
mJ" hrlefJe voor I;lew geml'rkt wordép op
zIJu IDlltruklltl8 dOor den IIt"mopnemllr 10
ttjenwoortil!.!helfl nn Je wettlglijlc aan·
Ilestelde "lektle41llent,m der kantil~ttln.
Ot! swwoplll"m,,," z)owel al~ J» aj;(,mtan
zIJn In zulk!' gd vallen ""rphcht, opder
een zware ~traf, tot geheiIllhou It",.!

De bus waarIn df! 8tembriefJes w()ruen
liedaa.n, wordt behoorlIJk venegtlld -"oor
den aanvang VlliD de "temmJn~, ...tt ,le
zlJblaaJJt'8 worden afwnderllJlc op u.,·
z.. !fd.. wijze verzegeld dadelijk Ila de
slultlD~ van .ja; stembu8. en de zegels
van delle zIJbiaadJr8 l1Iogen door 'Hemand
geopend worueli zODJer bevel van hnt
lllloggert'chtshof. D" eeDlge manier
waawp m ..n (Ill geval van een el~ktIe·
petltle In het lwoggerechtshof) lean UIt-
vlUden hoo tltlQ kl",,,,er ges(emd htlltft, Id
ow Utl gtJbrulIJte kltlzerslIJsI, de tlWw·
briefjes en zIJblaadjes met elkur tE. vf!r-
gelQken, en ,,~als WIJ reeds aangetoond
hfObben kan ,lt~ slecht geschieden op be·
ve I van het hof ~el f.

Geen kiezer behoeft zich dUB te laten
bang prdt.en, het 18 onwogelijk voor €lenig
pel'8OOn Uit te VlOden hoe iemand 'le-
stew(l h8tlft, z~nder een order van het
hooggerecht8ho~ bQ bet verhoor van een
elektie-petitie. -0:'-----

H.t b..... 1t v.n 't volk.
WIJ stellen ons q:'Iet voor een bre....I:voe-

, rIge beschouwing ,te geven van het ge-
lenkw~rdlgtl vol~oogres dat 1.1. Don·
.lerdag te Worctlst-t wtlrJ gehouden Het
18 trouwend ook tnmo~llltJk ow <le In-
JruKieu biJ lul JJi ""Hj g"ltJ~llliheIJ Olit-~ ...
"<lngen b"ter Uit ~ Jruklcen III woorden,
(ian 'Vat terugge~ven wordt In het vol-
ledige rapport. ~noeg zIj het aan te
stippen. dat het ~ngres een volslagens
succes Wail wat hettl'ft de Opkolllst en zijn
ve~genwoonhgeqJl li:ant.kter, en dat tb!
toespraken zondet!; uitzondering krachtig

en heeltilt waren. t
De groot" vrtll.g blIJft echter nog:

Welken mvl,)ed till UIt eongre8 hebben";
Zal <lr een "Iudl' !!!llmatlkt worden aan d~n
onr ..ch Ivaardlgen &It,delgmgsoorlog? Zill
de vrede Jnurzaa~ ~IJn door Je erk ..nnlng
VUl Je ongellChojiden onafhankeh,jkheld
der !{t'tJllbllekeIl;:V Zal bE'! recht Ut;r
f>ermanente bev~ng dezer KoluDle om
~Qne eigene z.ake~ te regelen en t.e beeU ...
ren ten volle erketd worden?

Het antwoord pp deze vragen kan nag
niet gegeven w~»n. Doch het volk&-
rongres hefltt &el allergewlchtl~ beIIlu!t
genomen, bet.re~ng heboond~ op dit
lUltwoord, eD daai.! de saak van 100 ooeiD-

OE OORLOa.
Zooals thans pteeetaJ het gnal 18, kun-

nen wij wetDl. nieuws van het oorlogs-
tooneftl l'erm .. l~en. Generaal De Wet 18
nog 10 bet zuid'n van den Vrij.taat,ln de
buurt van Ah"'al Noord, waar meEt raak
bang begint te worden. Geneiaal Knox
zet zijn tegenBtCnder achterna; of hij hem
vangen zal i8 eeh andere kW6lltie.

In de TranIltaal heeft generaal De la
Rey zlcb weeet~ gemaakt van een groot
deel, meer !l1Uj de helft, nn een groot
lI:on~i dat nd Pretonana&r RUIlteDburg
werd gezonden' In het geve<:ht dat er bij
die gelegenhel4 plaats vond, verloren de
~18Chen zoo?rat ~ man In' dQOden en
gewonittn.
Verd,er peil Q.iell'ft ftI1 belw. blbah'e

•

U •.t kantoor .,in den pr"mUir UI "e.bud Uit
bet h')l'~,<e- recbl.""f g"boo .. en Daar de "roegêre
WOUIII':..... mev. Jalluaon, IJrayutraat.

,---
D" ~ oU'eroe~olpcbol"o 10 Kalpa"-,I ed

"oonotd 0 zulIer1 M"'lldag IJjImldih~ bil gele
geohe' I ran lord Roberte &Unreceptie ploten
~n I ~

Dond-j-dae o&ll)-ldd.g bn,k er braod D!t ID ~
~bauk vuurbn,tje' fabriek De fahrlek .,..
plu1t:klg '0 )Ule\ "aD bet Gnptfel &elf ""rkeod
~t.,1 voor he' blueseben vaD your. 4at bet
your biuuen zeer orten tlld teo onder brtebt

<,--- ,
Het ' • rl1) leo ho den beer J H Bel!Qt .. ole

beeft eeu ",aD oh oas mlddeQ wegg"aollt'O die
bil h t Afrtban~er pobhek bilir wel eo ,naltl~
beker) I .... ~ U. goH.lld Daar hier gi'komen
",a8 h,I 10 een ifnka.nder i.m.h. w"lfOU...d,
eo w"" het eer sun .. "rt om ..la b""l(llfjrk >('

per hit r li )Ilao sche lektuur te Te"p.elleu,
terWIII bU i~,~r .If agent O'&nII1raoteD .. .,I",aam
"'.. U. ~ t."k"ofat echter "' ... hll om batll""o
bjj d- ",1 'OM htt llo11tlll.I.cbe toonee] Jt.lhlbr
waar IIIJ alt dei 11&&1( L!"bQortlg en d~ met
het too ,,,,,I 111 lIin Yaderl.ll~ bekend, de man
voor wa" ° '. lijethebb.ors rondom sich ~e ver-
eenl.("n uu z',) 0'1'nde hel 1I0lilaod.ch 'pt ..k.od
publiek h _ 'I O<lgCtl lo Te!'8ChJt.1feoom ttxloeel
stukkeu t u .IUU eIJ!:';] Lat te .wn opvoeren en
dit Wc, JIJ r gCl"'trd publiek zeer op PtlJ~ ge-

.ÁG()EOERE~ ',)(Jr de g,yanUtne vr. Ilwen en
Inne!. rea te Porti t:lu:abeth' lll"el~U 10 "P' .olg
al.!t .olgt ~eadre9lll!erd wurden -

Hoer Wo~ell (PrL'onel'8 of War),
c/o ~amp Commandant,

, Purt ~.h.. bd,h,
eo met c/<) Fox S!1l1th, lOO.ls vroeger

G'ELD teode ~n aao
1 Meu D J PIE~AA.II,

UlteDbage
TF. BEDFORDbeel'8Ct.t er eell epIdunpIl von

muelen
DE Cap. Argu. lO tocb zoo f.t~')enllJk III zlJu

oltga.e vaD gl.~r"u J., Ol}tK~"Ulll~ van pruf
Moleograaf op te. o"meo

OL P""'rlsch4 Afnh'ln""be Tru.t Inaat
och'PPIl roopt .II~ ..orddrlD!!:en tegen ddo hoodel
.ao WIJlen Robt!ti Blake, Junior, lip

VAli deo heer M Scbwllrtz, I.lly Or"fvr~ Lt,
Paarl, 18 "en r •• n ezel we!!~loopeo, ",,"rom
treot hU 10 een elden "enchllQeode ad"ert.otle
na vraag doet

rESDEKS .. ortleo ....n .. ege de regeerlng ge
.t'lla!(d voor bei I.vereo YaOhlverhooi ~an d,
Robbent!lhnd ItlpchtlOg gedurende '1 yolgend.
ja&l' •

DE Af [lf F.LlSf18Il.U.D ....0 CalYlnl& vra'i ten
den Toor h, t makeu eli ooderhoudell van ,ek, re
weggo Mdn aut de III deze U1tg&Ye Y~l"ICbU
neode ad vtlrteuta'll.

VA.SWJt:OE het deputement no l>Qbhtlk~
",erken .. "rden temier. gll.vraagd yoot het .au
bUIteo schilde .. ", eo veroleuwen van d. p"bhel(~
I"houwen te K .. p.tad

INTEEK:ESAJtE, op d,t bl,d, die tWel! Jareo
achteratalhl( 'UG met de bet~II,g bUAnM 8ul,.
I!Crtptlegelden, géhe.e .. de keonLS~.'ltJ!J Jan ,lUll
8t:cretarls Hl eell/udcre kolom te le."n

DE at.leehng$raaJ '1lO 1I1.lmeebuF)' geeft
kenoJg "'\0 de heffitJl( T..n 0 hQnd~obelailtlllt( ~ll
te.en8 ... n eell bt)lutlu~ .an Id III b..t £ op
"oroerend elg~ ..dom Mell leze d~ hrlU18g~
YlagCll

WIJ ve~tlgtln uO!(m&a11lde aaod~e~i op dell
bazaar dLe op Woelladag, U Dec I~()\J. uan ,le
Paarl ui g~hoU lell wutdt'n,lun b 'hJe,,, der
nooJlU ienden on £er stam ea laD1!tl8Qoolcu
Bu.onderh..d.w fladt meLi 10 "eo a:lv.,~~ntl~

A"NDEEI..Ho~~t:IL' van de Stelleouo8ob d"
trtl(t.baok, beplirkt, wordeD lil ~e' alyertenUe
op\:~roepen ter bll"oolOl( 'aO d~ J.atl1)kscbd
."r.(lWenng op Pla_dag lu Jau a_, ~ m "!Ien.
ow 10 oor, 10 d_ h'lllkgeboa .. "" te Sttlllllnbo8<:h

Hr., L wU.geeiU,1m~rkt de .lry'" van ({I~teren
op H~t 18 redelijk te .erwachtull dat het
elOde der YU¥,deIukheden op hall.!"'1 L.

Zakes:e ~un wij e"Ulo(6 d,.~en nad ... aan b~t
ewdu, dao lOen OO&etudgeuool I....t.t de aan
koodlglD~ d~",d

D! BII:GRA.FE~U au "uleo tIl HOU" Tleltn UI

J H Hofmeyr, ditO op den uden J"ou,.n te
Praag, Bobt)[Ileq, o."r!ee<l en wier o'ilr.ubot d.
bedroefd~ ~cLtgenoot gebaald en moie4" G"ul
naar de pl~ It. Iarer g boorte he f. Ilaugebracb',
nl lJu:.&dag morgelI a 8 te ~lowbr~y pla,tII beb·
ben I

ORDE -Oe JIll!(O bladelI m.keo 'p~laal mol
dlOg 10 bun .erslagen ¥all h"t feit d"t bet wo
ordelllk 18 toelltilaao op hel Woreo"'r Yul..
c<)ngres Wat bebbell .~ J ..n vdrwai;:bt' \1.
mtilJ W8QOrjt_' -"11 Zlen ~aa.t mlJll TU t Otlii.r e~ue
yergadenn, 'Illl Afnka HJ<! 'l'S 'tJllllr Qaar de
IJ >0 I Hnp" H..11 ol de p~r..de

Nn:TTI'iOESSTMSn! al de peateo III vruchteo
tu de _!ad (GroljJf Rtll>t>t) .,o"r de latllitc paar
JIlren III ~r nu .. i>d~( een ..oder op bel toon"eJ \le
'reden O~ bu,!r 1 Ht<I11'h<)1IbrllCht (>1l8 h"den
morgen eeDlge librI kozen die a..n~e"lleL wer
den door rottoln. De abrlkuzen did nog !(eb",,1
gr0611 "Itl zuu mor g~vreten lot b1l10,,0 lU h..t
p.t Het sehll,.t of &IJ du alJnk,)o, ,en ..,leo
spec.aal 1).0 de pH 10 hauden te kru~eq; al...... IJ

nu"r lIJ dan ,erdere .erulaho!! .I..klln -U'I~.
CouranI.

ra.ds Yl.,Trua,ulsclll I. Yrtlltulscbl
"'ta,I.I., l.I.

Reeds erken<i .
UaIViDla, per den buer J N Mooi

.£ • d.
11164 Hl :l

mlln
Men J H J VJga~le

KUII .. ater £11) IJ IJ

( Deze dame heeft
• >orh.,.n £2q gege
yen)
Men Cato Lbu" [) 1>1 ()
Uen he~r A J N.·I. IJ lV I)
Oen heer J ohao

Tberon ;
Den heer J ~ulho

Ol8lleJi 4 " I)

Gecollecteerd door
den hr N j Mooi,
mao,. r

I

(l 0 lJ

5 3 I
25 8

£17190 IJ 3
D DE VILLI~Rg,

Tliesaoner

Ta.ak IU, fonds voar dl krlJls-
, IlIogl.I •.

i s d
101 14 0Reeds er"eud

CIaowillIam, I1'r ds C ~. L,'puldl,
~eco ilecteer<! door dell u.,..r G J
VIlIBElr lIeUl tier

£112 2 0
D. DE VILLIER8,

Tla_onll1'

F••• I "" TnimaJlClll I' friJltutsc.1
......... '1.ln. I' '1111•.

1: •. d
26874 3 IlReedM erkend

R')hertlOlI, per d. A li Me
Gregor, opb .... g.t "aD buaar
voor noowell en !rindereD en
1l00dljjdended iii Natal, eDC....

DUltechlaod, eéli;lge oode d&~ea,
per deD heer 11 YODH~liQ ...

389 14 0

iJ6266 I) 11
Faod8 voor "!&OPoeo, eIIl.... 17190 6
Tabalufond!i tllIl. ... 112 2

1:43bOS 14
D. DB vtLLlER8,~.

doud..t_ g•• e.t, ... bel
De telellruJliaie die

wIJ y_~trukbo. werd
dag dat WIJ F.-.oldort

Algemeen. bdrlchtaD.
-I

NIEUW~ CHIRU-.aUKS
I

La'nde.l, s Dec ~ >4-011 aotori.IteD
-au bet oorlo:(8dop&fteGleot ~bbeD om chlfUr
gUllen geYru8'i \Ian de GIa4jro. Dnlvel"lJ.l~
OUl de plll&!a In te nemen d"" obtrurlflJGeU, die
ou did "at doen bil bet Brlt.bl! loger 111 Zuid
Afrllta., doch Wier tu" o,n la.

door de A IlIr.1 p"'rooille
da~ heL Kropp WOO

ls",,,I:d."n werd o'&bl)den EOI
~"nr" Ier, ell det IlII"
I)" Wet-dorp geuomeo,
I{tlateld, milt uitsonde

-, ONS BBDANK JULLIB HARTELIJK.
DE ARBII'RAUE KWESTIE \ -Ki.wIe7.7 Dec.-(ReuCer.)-Omwut 200

yhaohteJiDPli hieldea bedell eeD TerrdrtDl. en
oDtyiDgell filii de miJl.u-e 'OtontelteD eeD YO'
.'" YIUI eh ..oorwurden _rop alJ Daar d,n
Band kllllll«ll ter'lIfIUD. De ~IDObtehQg4lD
waren ..,trUlig 4i"oat te .D biDDen eeD OGl·
trek vaD "Uf lIlDl van JoI!aaaeaburr.!Dur de
aatorltel$eQ _ben dat.1J IIIcb&allea-uualtïi
ien bij bet cpooa". p--mr,. eu over .11
groot .tok pad dieaat 40811. Deae YOOratieJltn
w .. den do(lr: de y~ llle' be""-'elld
be"oodea, [W1 "0 bfeef hij bur IDpoolQn
poeUIe '"*, eo beIIloo' om weder 111 oommu
D_De te tredeD met deD gounrnellr unr het
oaderwerp,

I

Dec - IR, uter ) - Gent-ra.1
g ZO!J l_Ji Olt)r~eu iuer yan

lau!C'lde \ aal t-e I speere-ren,
av",,,l t ru r Uil rappor
deu vlJaod de Il""r • ldeu

o ..erkomea bjj UtI Wet aau le .latl U

Eell pomp'hll lJoodag 10 bet ge •• cht, . 0
een aanta.l ""knri'M" WH,len ~el ,Hn>u r ',I~e
der repo zjch 0' erg \v<o " W ..
deD ocb l n •• IJ Il da dezen t-'
SpIOnkop to

Wu h.d!ien
Het 1l00rd~llIke
Othada« nacht
kwam oDd~r J"
"U.od te &len

TlI&lbo8c: lt III

211t-e brtgad ..

Looden, (I D"" -( Rbuter )....D. heer N. G
Pierson, de eerste mlUUlter eu mIOlSter 'ftJl
6u a utieu un Hollaod, .erkl~r 101 10 de ._teD
l(eoQra1lI dat hU DIe' 10Btut ....&8>JUl te "DIl
wanueer holt behoor1uk~ t!1d~1I1' &ou nad.ren,
WIl:IorOpHotlaad arbl~age sou "tanneo Tool.teI·
luo IU verbaDd met den OQrlO!!in ZlIid ~

PRE~II>ENT KRUmm nt DJ<:N [HAG

Luodell, ij Dec - (Reu!er) - Ex; pccaideot
Kruger 111 IU deo Hug UIl!!e.om"n

EBS .REDEVOlmiNG V.U~ LORD SAI.IS
BURY

ENGEI,,\ND GEDl': r~R~NEER,D MEI'
OI:;S KOP TEGEN UEJ MVLJ~ TE

LOOPEN

KAAPKOLONIE.
DE REPUJI,J.IKBINEN NOG STEBDS BIJ

BOROER SIDING

Border SiIJing,6 Dec.-(Beoter )-Er 18 eeo
bencbt dat 'seailg repablilielllen te Wltralld
.un. om'N'" 12 mul "an W"rreD*<Jll !let blokt
da~ op Zaterdaa, mn BanIM, de y"tuw ·ftO
deD 1flDkelier diner, yergeaeld van de klerk
un bur mal' eD twee kleorhngeu, ter.1J1 "II
bun buiaralld bruht ....0 haD blll8 1111&1' lie
aidiDI, ter l'8I'lIendlng Daar Klm~rley, buge-
vallen wenleo door de repobllkelaeo, dM den .,
PD ell .... o UnamtlD, Dn mrl. Bara.,. plliatten
om naar hur boUl terog te paD De I(8!Ilatent
ootaoapte, Irfeeg eeo paard "an een nabungen
boer. eo retld naar VeertIeD Stroomeo, waar Ill!
bij auo uqkomat ..ertelde, da~ toen bH 8eDil!.
lIltJleD ge1'1llien b&.i, Jio Ylamm811 bal{ ge&leo.
Later w"rd beyondeo dat dit een grutJrtDd wae
no Olt dD riobtillg vali de .ldiJJg, ea !Dan ,e
looft dal de 'flnltel Till Barn.. aaD brand le
.tolLell UI. De 'lJaod bnob' 8111i&e :gefl~ge
ecbade toe aan deo apoorweg, ellllJlfllld deJlMif
den dag dil tele~ra&fdradDo door. En bODde!rd
III&DYeoll$&Dry dl" op "'''g w&rell ftD Rb048i11a
our Kupjl~, klomlDen bier II" den 1;rem, eo
~reklreo djJ>Or de 8trt'f!k, lalllomerbanid eeDIge
b.oreriene _O!!Chappell omllogelende die dOOI'
ooze p1troa1l1. geTondelI "'arOID. De repol)h
kelDen be~t.o op roote lebaal deu wlnk"l yan
Bara. en 'aDd.re pIekkeIl' geplllnderd Meo
geloofl dat een groot aantal. troepen te Veerhell
StroomelI ~Ilen wordeu geplutet

ALIW AU NOORD RAAKT IN DEN NOOD U!.FI ["EL N[EVW"

-WAf ZIJN ESGBLctNOS RECfITE!!i?

I.uoden, & Dec -( R~uter ) +-De markies yan
gall-bur) hedeo IU Ilet bUI8 def lurd. 'pr ek'lode,
.e,d .. la ao'wood op ee 1 "Ilhk Tan lord S:un
burltlY dnt men .01flllCh16Dop lie eelle vf Ilqdere
w"." ole mtler reJ"luile .ektld iler "'pu ,hk"rn.n
k<)ll !l1l1"rell, dllt de eenijle zaák die I" gO~llw
lOU b.vril<hgen, ....n soort "In berstulde ooaf·
baok~llIkh"Jd "aa, en die IOUDiet g..g' .en wor
deo U, gt:hoole pohlll k UD d.. re~,,,nll~ was
10 dit 0pzlcbt ""veraoder 1 lIet 1.OU '''''lIgen
t\ld dIlren, Lenge.ollo(~ Vil' do heerKCn",.ti", .,er
Illtt. nn!! voor h~t hed,ame b.oatuur .aQ lien
zelfll<l8tUr"ede kolOllle er zoo ku.w,," Iu"""oerd
worden Dit kon JlldO zella e!l8lachte .. n"!D811,

dol liueriliu het lOl bet l&atate .ulh'~ldeo
Dt) vera ,t ...oorldlUkb Id uerll.' op he" !Dur
UI~t. tOU de re;:eenog ,neer IIIl00egtla il JeU dau
om de republ,k8IDea te olltil'llugeo als t-ene
d"oe Ln\VtH'<ln 10 tI, II land dat 86n lier sehAo
8,41 Juweel.ll der kloun b.:hoprdll te WeZeL De
oorlui( OIoest _oMt!lelet .ordell, en Wil m ",tOD
het duell v"rstaln riKt Ol ,m",nJ, <Iu Jr ",,0 bru
taBI ultlo:1Ium, f;nqelalld kqo yerphchtP.n "Ich
t" vernedereo "n 'Uile rooht .. u PI'lJll td ~.,Yen

Et:N HOOG VERRAAI) z.,\AK T~ MAFE
KING

TRANSVAAL\{lIfelllU~, 5 Doe -( R"oter,) -Ill bet bof van
d ,Il r,,~,deut ma~l.tra.aL .wlI,1 h...leu Arnoldo.
M"ltll'OS RlDke terecbt vvor h,>o,."rr~d eo
moord Oe gelulgenUl wao teIl effekte dat eeDe
vergadert"g werd I(ebondou op ZIJDe plaat.
Pappldl •• lalcle, IQ h~t dl8trikt M~feklQg, met
d.,,,1 eeul~e BnLoche ollderdan ..o te doen 10
.weren ",la r~t!8vlUiJ4Q'" bwi"Q. op "elk.
buedukolllit geueraal b01Jmlj,at ..OO.LlLt Rlllke
.. erd tot y.,ldkoroet geko,j!o, en hIeld eeD
&aW!praak, .. aarin hu h~ll die IDgtolworell wareo
al. frausTaal!ICh. oursen bedankte "\JUr bon
terugkomeo tot he~ volk d,r repubheke... lo
"'"bruul !oam Rtll!;e een Irommando B(lt.sche
reb.liell Daar hel westeo .,an Mao.lo, w ... r zU
de !lieurlrogeo uO-lel.o eli do hulten Vllll dese
.~rbr&lldd~o, de IDboorhJllleo aUeo duod.cble
tende terwui le wpgh.peu Eeo beyelw&8 ge·
t.,,,keod d lOf J P HbUms!!, ten effekte dat
geen "rr~ateo m08\lteo woratlo gemaakt, maar
m"D J .. Illboorhngoll op dIl ple!l moetlt dood
Ii(JhleLen Op 17 ~laat"t to,io hU olld"r be ••
k!Dg vao eeo patrouIn .. 11'&8,hop een kleQl'llllg
weg en vePlchoolliCh lo het bosch RlDko gaf
"Jn ZOODIMt om dn" IIChoteo op hem te _chin
too, het derde scbot ''''8 raak eo vur'" ,,,ddo
den kleurhnlj', <lI) later door eeo Ma .. 'er lt ,"(cl
In het hoofd afgelllll&lrt werd, daar ue. til ver
was om hem naar eeD dolt ter te neWelI, J, •• u"
wood kne .erbmdea De IlUk ",erd olt(eateld.

Oe b.:-!leerde rebellen, dill hll,. ID bet lager
'IJn, onl fangeo lIog vrll v(ledael ZU, ell om
tr""t lUO brotale kleorhDi{eo, Il)()pen ded-ge
heelen d..~ III do boort ron~, Z[llno aelf. le lOl
om Zich te .. uschell

Ahwall{CIOrd. 6 Doo -(Reuter) -ToDgevolge
"an deo OISf8ke... n toest "Dd ""D het d",,1 der
Or.o~er Kolo ..le d"t oabO Ahwlll N\NrJ
litJt, de IDlh_ aolDntfllr.e1l b<.loteo
Gm an. 1000Ie Brltllche onderdanen te Ylageu de
wapeooll op te lIemeo lO geyal ....0 MD unval
op d•• tad, Gllter"ouood beantwoorddeD Gill'
trent 70 101.leo de oproePIII>f ZIJ werden door
den komtllllDdlUlt toegeeprokeo, die IllIde dat
hU bil] 11'''' luik eeD groote OpkO:D3t y.a Ieya
len te neil op den roepstem no plwht HU
Aide dat veleu reeda vroeger ala yrjjwilhgera
haddeo dlena' IrMuD, lIli&&fde tlld was uu aaD
gekomen #' hunne dlenatcn YID IIl1t lOui)t'[t
'Uo D~p werden men!!CbeD YIDelkeo Btand
der b" ..0Iking-profetl8I00e"l ..0 eO handwArka
liJden TaB alIerlellOOrt-be_apeod met gowe·
reD eo aDlmolllue D~ macht la Te'deeld ge
wordeD 10 drie wachteo, leder oodvr fleD tom
III&Ddao~,tin ID ge ..al"ab een alarm, weten"u
p-ecI" _r &ti bU elkaar moeten kOlXleo Er
moet blPr bl)gevoegd _ordell dIlt dlt toeo m t!lht
., boyeo behalve d" 8tads"acht die omt ... ot ivO
mao telt.

IlE L! Rf;Y SLUf ZIJ~ 'I. \(j

ZWARE pRITS 11'. \ I UI ICZf:~

RTADSWAO!ITEN TE IfLIPD \M EN
ELDERS

Klmberley,6 Dec -(Reuur).-De delven te
Khpdlt.lll hieldeD hedeo eeoe blJeeako.w.t, waar
op beaJo~o lI'erd eeo .tadJ"aoht te _onlileo
Eene ... ,pderlDg te HoipaD oam betr.elfde be
Ilolt !fllllr dail lbO milD £lIn ge_t1hg Zlcb bU
deae waqbteo aall t.e _luiteo

EeD d"rgelnke bll""okomat ui te WIDlOrtoo
pboodea wordeD Meo ..erwacht d.t teo yolle
twee h<mderd OIO"'lfUIl maD .. Qllell IIIt.geru.1
wordeo ID eeD paar dageo om de rl""r t. be
!!Cherm'!l1 'teg~u beoj"u repobhkelDoo, die In de
bour~ f'Qodlwerreo

lJ eldelbergl 3 D. c -( I~ellt ..r ) -1'en~f!'Y<lI~e
"'<iU te grootft: t()e4ltr \QrUlflt! van bn~rnn "Iuchte
]I ,~,m met ~onne famllten ..o .~e, h hb II d~
aatOrlte,teo ~e I bev,I .." om ""n lager 0,' te
tr..kk'l-n <eD lIIul ".n <i, S'l,j, waar "Il ~epla lI8t
zuIlelI .. orden Het laller h"efL ('et,l. de" nliam
"ao "Hand_up'orp' Jl'fll<r~eo

LORO ROBEILfS TE OCRBAN

Durban, 5 Dec -(Renier) -Lord Robe~t.
kwam I,,,den van Plewmantzburl! aan eo werd
bil het B"rea spoor.egltatlon oa~moet dOOf deo
bur"elp ester eo stadara!od eD eeo groote meolg
te m( oocheo HII .. erd lO.eeo ro~nll( geëtkor
teerd d lOT vrolUk veRlerde I,ratell, en oiette
geo8tu"de .Ie.. regeo I(ltlg hU naar het .tadJ·
huLti Wl\&r, Iq t"genwoordlgbeld TaO eene ont
zeHeod eu gtlt:8tdnCdJ(e IDeOlgte, hem ad,"""o
",erd"o aangeboden nameDa de mQD1C'pahtelt,
lie I ,,",che UIIOClatle en de lod,era ter plaatae.
Lord Rpberte .,oonpelde:lD IIJO .otwoord, een
!Sroote loe"om8t voor DLJrban, dit! eell rroot
,1",,1 nIl deo v()orapo~ lOU geDleteo, die voor
dit d..,1 ..aD ZOld Afnb opg.,.loten I..g Hu
maakte een komphmell' aan de Ihoi, wO••
wur"p de plaatlMlluke "kf>n werdeo b("'toord,
en a&ll de prachtige bolp door Nalal uu het
leger vel'8Cbllft

In & t ...oord op eeD at.tm, die Yroeg wa' om
treot Ja yluchteliogeo, ."de lord Roberts dat
hIJ fII.a, leu I..."g hard ge ...erkt had om r.e te
lale" tHug!(aaO, maar met het OO~ op de ~ol!nlla
tlorl" I tege •• ana geyourd eli de ernaUIle Ter
hltHI.n ". II .a.a d~ 'poPrweg commollieatlll,
.... h, t ,t mogelli" zulk een groot aantalOleo
",.heo r "lr de Tl'IlnAvaa.1 te laten terllgguD
zonder 1.t er yO<>d",,1.oor hen was N", eell
rutoortje om de 8erea If~rd lord Robert. III,"
genood Igd op eeo luoch In d. Durban club, eD
later In dell o.midde.!J glOg bU aao boord no
de Canada. Ml.. Roberl~ die bem h.erheen
ferge&>'fde glDg per rall naar PretorIa om licb
te Toel(eo bn lad, Rob_ta, die naar Kaapatad
gaat

ORAN.lE.
WEER EEN TMHNU\NGERT.JF

OFFlOIEEL NIEUWS.

NOG EEN Qlr.VECBT HET DE WET

EN a_NDERE KLEINE GEVEOHTEN.

Van ~eD mlhtall'en aecretanl, un dell hoo~eo
Comm.,.arUl. •

BIoeJDfootelO, 4 Dec - GeDe,..1 C Koox
W.1aglateren "eer alaaga lDe~ De Weta macht
oabn 4en Be~hulie-.-Smltbftéld weg en dreef
deo vUaod yan al .ooe pcMltl. voor donker,
toen ~u Doord'WUrill wegtrokken Ko)ollel
PIleb", mAakte eeo om~kkende bewegtog aao
de liDkenude yao Knox eD ahet den yijand
terul ehe hem tegena*<JDd.

Eell gedeslte 0'&0bet Utrecbtecbe praÏiaoeD
raakte ~. met 200 boeren abl} die p'laate op
deD ~n I>ec yoor 2l ODf, toell de "oaoo ...,r·
drevel! werd, 6 no bUD getal op het .Iag'f"llid:~iu"d; ~Qae onge ..a111111W&l"llD2 geaneU'yeld,

I 'IOtie ....D het atroopeD der boereD te
Vere IDI (?) lIDi eeD aaacbt op 2 Dec. no
Heidel rcDUI' die pluta, toe~ le saagevalleo
werd door"" partiJ .... UlO repobllkelDeD, die
II] Bp.~ ylocht Joeten, e lI'ag'lIII bllit tD&IteDde
W IJ bidden 2 ongenllell.

CI.-ata bericht dat I"oe bentdeae man·
IIOhappea ollder Lea eeu OOvren braod.aeh~
yroef pterellmorgeD Yerrutt.t te D_rnlel,
i no allll ylJ&l'ld kwetaeDd eD 3 p ..a"leD De-
mend, Letm bad IIlecbte _ man pwond.

Freaoh liéncb t YI\II PolcbefatroOlll dat de
koloop, weIh Mt Lotbet£ dl8Uiki lIOhooa
~ Yele boeren beef' genoleD geDOlDeDeD
verecJIMideDe d1l1ae1ldan btea~o blll~ ..... akt.
benetiell8 _tena 600 boereo Olt ctea O1lIUek
beef!lY8I'dNvea.

OFFICIEEL NIEUWS.-DE WETS BEWE(UNGIN.

LORD ROBERTS rE PORT ELIZABETH

~
OO ....'1>BRDAG, '.i6 DEOEHBER, 1800

~
BtanderlO1l, [, Dec -{R<u'o, )_.~" k.fff' (Voor ,JeD hnofd""""ter, sir J H de ~

Terbaalt dat bIJ Yler doo1. r' ublthlll~1 la> eD rec~ MaMdorp)
bet l'08ollallt VAD 008 g~vccl,t te \fclbc IlL'bt =
Baod op II ZondH KOl~O"HLJI: R F.ERDm 'I"Il GEB'RO"

Op deo ilden d, zer I(,n,: ....n kl Il <i.tacbe DER 8TEPHAN
ment vroeg III ,Ion <D"r!!,n QI ",, <i. pla 't.I n__ Rlrtll'. de ~'Il..alB in nrbaDd --
no Mey~r. oml.ent 7 mJI 0< ...... "., tt" m..oPT"..d""""'!l;.:a'trel~Ia,kwamweder
elode de fallltlle M.') r cl' hut, ,e g".~1 r'" aar 1'001' 'Jet bof, t+ de 7"eidooieD C.......
bet kamp &.. hro gen 'I,n !J<To"d dat d. re "'''MMI ,
pllbhkrlOeo nUl .Ó Ir "ar' ti l' w' • at en lie • Aliv' lta&t Flesrle C (.~ ad1'okaat W.u«I,
familie badd, 0 ., .... ~. \ ,rrl \alJ <"f Il .. OD'" YOOT lp .ti' ''Héary J1Ita, Q.é
.,oorttrek"uo wijd 'I ti I pn ",,-I me k. Impt rlvok."t YDOr di. ~
DOLoen dadd'J1t III lIet" rh ~ [)'jO',t "~ ,ja D.. f'!!....1'inll: bei!'8(l'ht 0IIder .......
repobhkellll:n W.f< u • p) II;:' ,,-i, n P'l H- ..,hn !C'ndook, - --
loreD, 'f"Il/eos 'en kl"url .: bell Irt 'r'0 II" I L.téberlab:lal, efdeel_
dooden 9 ~~oJlg{'nl!"" "~",, "" mao ~"'l 'heizit t4! -- -
de konlllkluke T' 11artt1I~-," ~(;" '01 Wil.
maakteo e~n !::rool<!k<Slnt,tll~ ml~h h nOlL

Op den 31e" werd de teleJra.lhule tD~.,.he ~
Platllnd ..lJ Paard.kr p .~rr le,.1, maar la r"J
weer berateld lip d..n~ .If len la, raakt- d.,
_bolarC<l ,,"la 'I'ID de nerde brtllade onklaar;
beDeden Platraod, en dl' .tukl' hel "orltser I'·
oar iaDtr .p dloU&f:lfdeD d~~ •• r leo ro-,c 7'1
repoblikolUleO-mltnnf'D, ",uOWeD en ltlildertn ...,
per WelD DUI' lhl:lt,bur.c grcoodeo

GEVECHTJI':8 * K!\YF' ,IlPl.\\TH."

I 8 n
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men sien
klaarde ook
ge&OlIIden door
gouveruenr had,
ker afge .. orpea.
antwoordelijk 'tflIS
die ~uid-Afrik&
~ead
zijn Tinger
lSezo~~en worden
~ Abm~. ~L~t~.~lnde
dat," hij eicb niet
8Al1lIIerlting
"u ..r, dat om
gruÏJlen, er een la;;eo
gang wa. ge.~t, ~" gevoed
propozanda van lebg ..ns en 1".tA"'''''''.
de tijanden der ~J'riklUlnd8T!l.
.. aazyoor men £JC" lang in het
gereéd gemaakt, ,..j·rd toen
Verder Z3l,1e.n zij ;OOk dat
van het recht in lien I!:elreolbt.hot
voet~ _rei getropt;
!&ageA de .triom f iJ'VlUl
recht, sooals die iog nooit
had 'in de Repulilieken, en dat I and!!; d..
hoera's der progrijlSsiev~, en ~ndet· een
....oo~ van protest ifran de zijd e d"r re(jhters.
~fen1lcben wa",n il} de ,¥vangeni.' ge~Qrpen
zond.... ""rhoord Je' rijn. Do ~~der
partij had tag ..n !lit alJ... gepr.ne,.teel!<i) en
zij ~ud8Jl den st~ijd gewonnen ~~bb~,.. als
het niet ware gew' .....t dat hunne lne fVrlt>n-
den ; ben hadden laten ritten. ij Iwilde
p;""'V' harde woor~en gebruiken. ij :waren
verraders, ens., g~oemd. Zij w1J!en ~m-
deliIigen in in de Jcaucus vergndetin!l;«t> der
AfriJ:aanders. Zij Wden lnAt.~roneld~ft te-
g ...~werkt, on nu ;'as hun kracht verl1t0ken.
Zij ;bAdden een &Pik ~e6token in] he~ 'hart
van 'de Afrikaandet! partij. Ma.ar tioeh IWBren
de .~frikaandeM n4g nooit zoo Te~d en
ZOO iJterk ala nu, .at kwesties van: gropt be-
1&nJI:; betrof. I : ,.

H~ w.... WlIAl' dat er eenige __arM, ,lie
hunqe rijen badde. verlaten, maar di,· per-
.<on"(1'werden met ,!veracbting beha*del~ door
h,m~ di" ze voor .~u.~eigen doel'indttn. g~
bruilt\ hadden. Of: ZIJ omgekocht rwar~n, of
wert:(en aange1lpoor~ door !l;eldzucbt, ~," ou-
bek""d, ma&r welki' een pnjs ~~dd,!n zij niet
betaald veor hun ~han(le! ZIJ w:jren ,~vBI-
ligen' van hnn ke1'k~ en hij blOO<'Cle>ioor ~unn ..
voorTa.d..rs. Zij v.traden hun lana e~ vol~
en !lun eigon t~ .tond hen tegiPn. i WIJ
waren blij om v4 bl'n ontslagen, te lraken
(zel(~ dr. Te. Wa1!Pr), en ..wij m~nnl'n ze
niet 'aan de U1tlan~ partiJ. De "prek:tr be-
)lAnd~Jd" toen de. ijgswet en da h09![Vl'r-
,.aad; wet in het' reede. Hij zeide qilt de
oorl~ onder den )Dantel der kri*swti;., de
oor,..k wa( 'VlUl ~ntzl'ttende ¥Pnllelin_ van
tigenUam, van aaDi'an:lingen en ~ sOQunlge
g....alfen wa. er zcll.fs moord gepl~d. t GoT
tuig,," waren om~ekooht om get~lge" te
Fve~. De.' Alrika..,d"r partij trachttjt. om
de ktij.;, ..."t te d~n hern>epen, ~. jJaag-
de e$. niet in, teu A]P<volgevan ve~ ... buo
!ligen! rijen. Krijgiwec werd nU ge~ru~t.- aLI
a.. n Politiek "prkt~lg, om w.rsak ~ ~6Inen
óp ere Afrika&nde~, en partIJ-doel~n~n te
bereiieo. Spreke1': refereerde naar: dell ~
ran aen privRten trief van den hEier ¥ern-
IWln,: waarmede g~noeid. 1VlI8, en ~ie ~ het
lI:"heitn Ran sir Alfited .&lllner w gezop.den.
Brie~n die gl'l'OS~. warl'n, werd ni t.,~~"6-
houMn, ea telegl'1utlIDen waren ve11lnd~ en
venn.i'nkt. De H~llandsche coura.ten: wer-
den tklet in zekeroi distrikteIl. te cifculcieten.
De Ware red ..n hitrvoor ""118 om ide jingo-
I:rant~n t.. B..,.uste$-en. De "B. 4. Np"""
had de vlag_ der g.Jil!echtighei<l gehe~~, en
had groote dienste~ ~ h&t land! ~n.
flij ~efer .....rde n~ de koelbloedl~e lItoord
van .}(ohn Dollev,. "",eIL>moordenaar ;strl4( _ha.d
9ntl'*peó. Sjmkh- zeide dat hij wafhtte
om ~ zi...n .. a.t dij prokureur-generaai, ;gmg
doen \in d" k;w .....tié van het vervcilgen, van
J(apit{1!in Cox, die ~et bavel had g~eve. tot
h..t .~hieten nn l}olley De .Afrj.k~d ..rs
WIUeIl{ gestraft !tpwdr,den nor het drhvl'q Van
handel met de Fcde1alen, maar aap, Engel-
liebe handelaars .,.e~ niet .. gedaan. : Erg' als
flJ h...t! ,.oor!!,nand" ....as, W88 het QannlljlilC'n
van de oorlog. hili , nog .veel sc~delijker.
R"t ~"S een vuile .Jboet op de .,..etil.tVln~ \'alI

het I~d; het "a~ een W1':lakz;uch~ig",' on-
Ntaatk'lUrJig" ..n o8;rpcbtvaardi~e r1aattrgel,
d,oorgtikrcvw door lWlic1cl,,1van rlLSlte!lhru!t ..n
plLTtiJh"'voel. en ~..t ;doel er van wa.'!l om;: 1'an
£\ell nunderheid e"rt .ne ..rdechcid UI myun,
era ODl: w~aak t9 n.,_~int'n op GPD ...Vr~nat1d{'r,
~ie riqbzelven v~r!!04en had, en ZQ~ faJJillJe.
.ootTek.lrin;.;en had ~holpen in eeII :onr~ht-
'-nardill'eu oorlo~. iflpreker stapte ~n '''an
rlit on~er.,.erp af, ~ovend .. om op fenel an-
d..Te ~..Ipl!pnheid eli meer over te i zeggen.
Dr 1;•. Wa.ter nw,jkt" ~oen .,enige laan\ner-

klftlll't1i' "er den ooriog. In d"n I, cp '"",,,""all
III I "r"f~r...,rde naar t conferentie t~ Bló<!m-
rentein, di~ uit!l:elo n 'III'M in een' oo~log,
dj" rped, VI'"rt ien uanden had gOOqU?'!.
R, Jlla I,ondprd jaren :Ianc; "' .... dit Idrid o.td<>r
R~it,c},)' be,tuur gl....""t. en dat "'0; .. menig
opZicht: ,.pn tlJdpe.kl van l'ijnhjke opd,,~.
dingen 'en ~rove on$chtvaar:ligheid ~ew~t.
Vele !Jrikaanders ~dden ban alles tverl6t.fon
om nith""J en rpeh~ in de woestijn :te glUlll
"""krn: Dit werrl t4egl'scbreven aan; de ;on-
bekendlleid met ...n ~t vooroordeel t,gel( de
Afrik~deJ'l! in Engeland, die vercto~t
werden; dOOI' een gedl'rigf'll stroom *n ~-
1O(0n.enr vprkl-erd .. voi>rstl'lIingl'n nn cJe Zlijde
der nitbLnd ..n; do~r ~roekeloo:oe koloniale .:se-
C1!etari'lwn, ell door ikleingeestige en: paIlij-
dige g~v ..rn ..urs. I4j hael ge hO<'pt. "at liet
r«ht ~or dl'u heef Gladstene jeg_Pns :de
tJ'ansv~1 be...ezen d. zaken zouden :heb6en
'~oell ..tIrbeteren, malr toen werd go-fd 0IIlt.
~kt, e! er 11'," eenlbegeerte oDtsi8~ wiar
N"abotb'~ winll;erd. ~n vo~den er ,en~n,
"ID een ;"gitatie tejlfoJ!! de Tran8vBJil, gevolgd
rlOOT del) Jameson-infJal. Dit had de' oo~
~p<ond: aangaande 1t:3t feit hoeTel ~ h~
Qbamb..1iJRin ...ut wat] e" aan dl'n gaug ••
~ zich \ ,l(~hter bet Jooneei nrborg.: ~et
l~ri"lI;e¥jk onderzoet dat toen pla.,. $&-
v(md ..n ~ad; de lage fl"ni ..r .. aarop b~p WW;

~rle ..ndi aan den heflr Rhodes; bet ,ondC!r-
drukken :VRn de Hawkp!<ley coTrf'8poad,ntiEt:-
dft alles 1had ul5picie' veroorzaakt of ~j nil!t
d",1 h:od! genomen Uil het komplot. j W~
~n seholl';'''pt!l-hl't. sien nn een striJd t1is-
s(iben Dlf"id en Goliatb f Bet maohti~e lIf!t-
g~land u!et 26'),000 man tniepeu nldit tegp
31,000 ltepuhlikeinea. E~nd mn;tIIt (al
h,re t~pen gebruike" de bloem ~ h-.Te
v"lontie"_' bare re~~ troepen, en Yol~l,ti~
niJ alle o..el ..n VBn blfo rijk, moesten, !l~gtfI1
p:qede ~alin~, uit~nden worden, ~lI'1Jtil\
hOft lUe4!rendf'e1 dn: p:ekleurd81l geb rnilét
w~rdt om! tege'l de blanken te rechten. !'W~
....n ,,11.. 1. naam hadden de Republilktni:t
ni{!t voo," richz~l ..pn W;E'WODnenP We* e.
tlittshe pb~itie badden' zij zib ieeda uillt o~-
.01.. !!' de ruitilln gewonnen P (Gejnich). Tot ~
dif oo!t"nplik haddl'n de dapfM,!rste bat~';I:O~1
zit\b hOp"loo, te pletter II:"worpen tegni , .._
verachte Poeren. BebAlve dea 6pOO~ .ys.te: groote] sted"n, ....at lladdeo de En,teliJcohfll
geïonnen;P ne hoog~ -,ommimtn., diei ... jj\..

De drako' lei(i wa" !lpworden, ha' nooit )ronnen ~f'oo.
,on rhAd sed"rL v. dat ~ It..pnblik~en zieh .Idns ~1l du
bewolkt. For is; vf'~ett"I).\ De oorlog ~ ~ millioen 'p0ll.d

He* l'eiJ:ende rterlillll; ~ten. Meli] bad· dallrYOO1' d. ~
in tijd yoor he4ile Tra4naal lrunnetll Itoopen, !lOnder' 11000'

IHn"''' .•no en OIeD v..~ Ipve~ op te offer". om _ denkb Hid
_poe. ya, die .om te geve~~ aeide hij dat d. g~

bel:iben ,hett'e kolopiaJe YOOr .D4'1Ia.tillgs.doeleind~ p-
S jaren Ilebad .... l'dPeTd :1I'IlS in 1899 ltS1i lIIill.ioen. &() , UIl

,ieleD in 187'. Ee~tip: du~d soldat~ W'an!ll. ba dell ,m..t
GiaWhD .. ert er bm!en. ~bt ~teld In bet muIl' nn; 8e1I(r

h,~, mlllr ill; ~.o* lietft aog 81$ 1Itl't.
d~trn MI ~ olli~eren .Jt1m gebM.te fa !Zuid-
AfIib.. ~l'It.DP had het. nil llij1l gt~
•na+ d~ dm boring ).nlorell, .b~ ~
meljl WILl! lloor Jtnd R+hery. de heer j.,J0lIJ'
Mo~ley. ,.ïf' Wi1fted Letao!l ft a.~ _-

~d.. _ qr. Te, .at« ~ III!11!;fa het hTwde' ~
_ ad,re OIIï_~II, ~ !la afloop na! djia.

hebben lier 'toeIiPruk !erd jI_ft ",*:am ftD.jyerbo!l •• ,'
daPI pracb~ ;'ill ~ ~.: ! =
kwamea, duricTe.; :w=t4:==:i . , .

...., wu,1ea j VPOR" atuvJ:L't .\AK .. ., ~ 'beo
klenrli~n :ta' daD ~ ~ _~ _ ~

en RIleD 'WIl', PijD' Ra..... ~ .._ lp ...... ~
I:lOOTDollftt beb~n, ~ .~ _ ~ .. ,......... Voo. Caledon

0lIl di.te ~M. i'._.WJ ...... ~~'-t
: . ~=-

i ••auwa

.'

ICBT'f'IlIInrrlUflB. '
LJU>iDldanalllid4* t!'lld ODRI piOh .. ,t.d.

~l, de lieer Jt.ib C. Dreyer, die ua hd
boofcl Y'8II de JOIlreqf$oaiinriohtiog in Yerlla.ad
~ " gymnuiUOl .~, iD den ecbt met j0Di"j.
Buter SDUIII&D, ~ sotter 1'&ndl. 8nUIIlaD.
Preciee om half tw.)tapte de brnid, leunende
lUI de anll nn baar,:broeder, d•. 8DijlllBD, bet
~kl!ebou .. Y.n de ;~o<>rder Paarl pmeeDte
bmn.n, &I .. aar Ijj bO'roet •• rden door orgel·
apel, dat aang~n~werd door onzeD aloOibe.
minden ltadgenoot ~f. Rooco de Villiers, dit
~endelB?hll'8 "Wood, .. maroh" op m_[erljike
"'0" alhoerde. ~. bruid aag w allerbekoor·
Ijjllat uit, gekleed 'ijJl~ in een keurig wit
gekoorde-zijde koatQQÏIJI, yenierd met nnt 811
oranjebloe.'lems. De band werd op _r plech.
tile "UA gelegd. d~ d•. Snjjllla., die ID .jjn
pbed "Iiet doon~ dat de eehtYerbiDtenl'
onder &eer ponliik, 4!IWtudighOOeu plaat. YODd
omdat do andere ~t",klrinfCeD, die &00 panlll
,,,,,,_ht hadden ~nwoordit ee Ijjn, daarin
w..rden ywhinderd ~t de tr e llrilJe ISDdaver.
wikkelingen. ' .

Toed'" het echt"'r· het kerkgebeuw ..erlieti
liet het orgel lU'lh I4ldenllul booren, en werd
aIstoen een mee.cel'lltuk opgevoerd, I(etileld ~
~ Orgel CappruJClo" geccmponeerd door den
profeseor. .

Zooala men IrQn ur",scbten. was er geen.
receptie om de trturiMe redeneu ."ed. ve rm ..ld.
Ong,,,,,,,r :.. blf drie ure be,af bet ecltpaal
aich op reU. Dur Mal~"8bDr y eu werd ultf("I~ici
tot aan bel Pa¥1 ~..atlOn deor een aaotal ru.
algen .
H,,~ zjj on. yergpnafbet ecbtpsar van harte t•

fehai\<!eren met [d..a~ geoc,m"n .tap; moge .ij
een ;" "ge reeks l VaQ; jare n gecsegeliJk met
elboder doormalelt jp" dllt "Ii op haa IH..ens-
weg overstroomd, m9IPU worden lIlet '. Hemel.
lIjks\<! zegeDlni!l"o~ .~
., I' 11"00I'I)IIU.
. D~ aangekoDdi,Jd. 'rllrkooping, vol~~D. ~
Land, Y.AlL-b..t ~oc! hotwdi< opgesneden
.. erd in 360 P"~@ en verkocht "oor rek e-
~in!(. nu de P ....~II(J~ .pirtlDft maatschappj] in
lik .. idstie, gelt'gen bl\bil hel P""r'sch .. spo"r.
wei"tatioD, voud 1.1. .W08nad1&l(plaats. Er 1<8,'
~n we~iKt.e _ao koo~u!fti~"·D tc~en'll'oordig en
Hlnke prUzen w~rde!p geboden. De pereoelee
werden eerst aflOpde,iijjk up" ... eild en later alt
volgt toeg""l"l:en ,-B~k A eo B, bevattende
wooohu18, cottag~ ,a nitgeatrekte pakbuIzen
waaria de vroeg<!Te '''''ern werd gedreyen, le'
&amen met I:! erVIlD. !Qor .£ 1,660, lrooper dr. P
dil V. :"olJ; ,le &pde)'1jerv~n a~n ~en .yndiC4a
b<oatunde uit eenig~, geldtlChie!.e"" dat .iob
Doemt "Het DenQ$IIoud syndikaat." VOOl
r:U15. "

Da h~er D. F Martis D.tn ..... de an lager.
Het los goed bebóllLldt oolf goede priizen.

ROBBEN EILAND, .

I'
f-
I.'

~
.\.h Pr. LEDn DH Nw GER. KEl;1!:

Oeach te V rienden ~ ; ,
W'am de llood Dl ij pitlt opg-ele!!d. ik zou

onrles' de om.tA.nd,~jJ"den w"arin ons land
thltn~ verkeert. Jil ;-schPFen tot u niet
gerIcht hebben; doé~ mt't loet oog op de
velll behoeften vllU at!' iii J."Mek" :in arwt>
lijde...,. aan mijcCl iArg toe'·e.rtrouwd, kon
ik nIet langer bet, :stil<wljgen b...wa.ren,
maal! bell loot dan; OOk' andermaal een beroep
op u 'te doen. "" ~

Mij is hot wel ~end hlMl veel, ja ik
kan ~ggen bove~ v~l\W~ehtin~ veel, door u
gednrende de l~t~t# veertieD maanden
gedUIl werd en noR' gedaan wordt ter ver.
zachting vau h~t leed en lijden VRn de
daizenden onder: o~ ~tam-tlD geloofsge-
nooten, eu daarom ~elde ik lang~n tijd
al VOJ1lllil m ij tot n te' wenden, en had de
onden-inding van liet "erledene mij nil't
ten overvloede bewij~~D .'feleverd van Dwe
illnil-"Il "ympathie me't~ollle ZW8Jir bezochte
~[,>I..at,;::heu< ell mij ~volgelljlr moed inb"6-
boezemd om ande~1l41 de vrijbeid te
nemen en Ilwe bulp iijteroepeu. ik zou de
vrijmoedigheid niet: :gehad hebhen zulks
under b"8lnaude omMt~ndrghaden t" doen.

Duidt het m ~ dUB - ~Jiet ten kwade aiR ik
u er aan hel'inn,r ~t de belangen va.n
o'Gze arme lijders (a;;m, !Ovals reeds ge-
:.egd, in J'4bhel.oJ1I ,i,,) ¥e":urende do laatste
maanden .hijna g-ehe.~ en al uit het oog
"('..!oren zIJn. en dat 1';; 7.{)O te Zf'ggen geen
~el,l"liJI:e bijdragllu ~,lllreDde bet laat~te
Jaar voor da.t doel '(intl'll11:;en h"b. WIj
hebOOn alhier ZOOWllt"576 Mef,a,s.!..schen. en
die .ijn wet ~lIkel"," ;'ltzolJd~rillgell u.llen
&rm en beboeftig. l:l.?i """dige wordt hun
door de rell""nnl::' Hlr~ch.ut. un meer kan
billijker wljZf> niet :;'l1.n baar verwacht
"""MPn . d')ch, 1"lOjil~' 'mllt alle kranken en
IijdtlI'!! het geml i." ~ieh bén ZIj 80ms eell
bijzonder' t,..~k en voi-t~ng"r. naar 't eeu of

. ander, wa:u-voor ZIJ al!!i.la'l !laar l)t.~ omzien.
6n het doet 011" h;t.rt ~e"r als wij dan uit
gebrek aau IDlddeltlh: aan zooda.nii(C ver.
zoekeu niet kU'lrlerl v~~hl'~Il, daar zij loeI.
wo weiIjlg van de. !:F)ngell dezes leyenH
hebben, '.:

Dpze eenvondi~e htiti'llnering Ran"bovPIl-
genoemde zat v(J{)r u[;die III den laatstcil
tijd zulke oY~rvl,)~t1i!iF bew IJ"CU van u we
inni~ sympathie m~ lijden! en ZWaHr
ber.ocilten gele"el-d boibt"IWO vertrouw Ik,
voldoende-.liJn. [Ji) H~(,f'e dor armen n ...i!!e
dan ook nw" harteu om aan 0118 vriendelijk
doch zeer drin/{elld V~I~O"" te voldoen.

)let bG)lbede,
HO<l~btend de UWl'

, .' LoUIS HlUO.

P.S - \llI,g Ik tevetylr.dc broedeI'!! leeraren
onzer Kark venoekeR ,t>oveusta.a.nde on.wr
de aanda<:ht hUD:!ler I.'e!ipektleve gelIIeentl'n
te bren~n ? -- .. ; ..

.~ LH~,
~
~

Gru1f·Reiuet, 6
rcgeos lirn hier
bergen bljjveD in
ill no Oe...
aUJI .eH na t; wii
Maandag, en dé
nog yeel .. ater
I~ In hel
d... naoog.'.
";wacht m...,r
dia besig lijn.
nidt .ulk een
]Je laa~te
Vr. Te'

een

•

C&nl&rYOD,6
disUikt beef,
weder .iet er
ajjQ bezig lIIet
-! guoslÏi,

._"", ó
pdureade de
.... IUI gehad.
dl'OO(te in dit
diea~YoIge
Die. in .taat bUIlJI8
dit .jaar aIeelrtI een
CIaaf d. NPII te
recf4a.

r--::-; Kaapatad,
Hei bet oog op! bet groote

geruchten die ~
den door het 1an~, aangaandé
rioh tingen in de 'Jlranavul en
rier Kolonie, en qok omtreat
zaken in Europa betrekking hebhell,babel.~.
oorlog, heeft de "!Searing beeloteo;
week een offi,;eel venlq: over • oader-
werpen nit te geven. Ifet v~ aal _
juioq verhaal beratteD, u gewUoZ'Iiclrgd door
de regeeriug' der Kolonie," ftD alle gebaar.
tenissen v8ll belang betrejfende ~ ~
wocrdigea toestand V&.ll Zuid-~ -
Daar dit VllTlllag liet eerste &ij~t· _rt il

rlat verscben.,. is, wordt een kort J:legnp ftIl
den staat van raken op den ~Jroordigen
tijd gegeven.: :.',
H ...t bericht dat, generaal Buller .:JIoh ewer-

gegeven had aan de Tra.nsvaalach~· JIlachten,
met verscheidene duizenden ~, ja ge-
heel van all.... grond boegenaamq: ; ontbloot.
Er zijn niet, op dit oogenblik, soó' velen aiII
500 gevangenfIU ill handen der Dooi'tm_ Daar-
ent.-gpn, hot getal Boeroo-i!;lmInp;lti_, thana
in handen dflr imp ...riale autorit"toa, gaat
H,OOO te boven. Meer dan 4,OOO~j)l!srlr sijn
in Ceylon, meer dan 2,()(){} te 8~. ·.Helena,
en de overigen in Zuid-Alno m~t iu de
buurte van d, Kaapst.Ld. De gemWuelde ge-
zqndheid,toes\&,od der lI;eV3.ng"nen~'1. _eraJ
go...!. H6t p;jÏtnl ~edurende dl' I~ .. eek
genomen was ,tu,,-'chf'n 200 en 300~
.De imperiale troepen houden ditt :.~.

gM! naar Johnnnesbul')!; en Preto~ , .• dee
~llOorweg vali Pretoria _ K4IftAtipoort.
Zij zijn ook jn bezit von al de ~~
xtedeo van .~de der vorige Repu~eII, ~-
sluitende Jlloemfontein, 'Krooosu+ll Harn-
smith, Pretoria, JohannMburg, ~~orp,
Potchefstroom, :ft4jddelburg, Belf",~ Lijden-
bnrg, Rarberton, Heidelherg, St~4er!".A)Il 811
,. olksrnst , De Boeren, daarteg,,; lhol1dev
Pietersburg, de noordelijke dirtrik1iBia Yan de
Transvaal, etl in de Oranje Ririet: ~ie.
Senekal, Bethlehem en Fir.kshurg. ~;: '
Et'n "'lOta! kleine Boeren. ~maodo'.

voeren nog een .ongereg..JdeD Ja:ifs in ver-
scheidene deelen nn de Tnum-ul [811 OruIj,'
R.ivier Kolonie, en achermnteelingiaa vind«
bijna <ln~elijb plaata. De nrriobUIIgea der
kommando's ,ijn. meestal gerieht i'tegen d..
litnen .vall communicatie .. Zij Ili~:' gedurig-
ItJk enn ges1aag<l om kleme ged~tnn n.n
de RpoorwlllZ.... op te breken, maai;deze zijn
zonder vernnqerin~ binnen een ~ .uren her·
steld gewordtm en de. stroollf" l'[erdreren.
Zij hebben ook talrijke a&IlvaJl8D ~ op
kl"ine por;teu' door de imperiAle tfE!epf'n be-
zet, maar, hfiwve in het F.~ Dewetll·
rlorp, bierond~ vermeld, ZIjn d_ 'jI&IlvaUen
7.onder uit~ond ..ring mislukt, en, ~: 'I'ersobei-
dene gevallen; leden dE>a&IlYallf'n ~ae neder-
laaI!: met -aar Terliee. r
Het eenii!;e..kOlllmaDdo YIIJl -9 bijsoD-

dere grootte !lat onJan.gs aktief "'4~am i.
~e ........ t, in ....n der beide vorige }\eubliekell,
is dat 'VlUl Christiaan de Wet. :Qt getallen

~

. 'ner volgelingen 'IrioacIea af ftII. tijd tet
ti d, ma.ar zij _schijn"n gemiddeld !t .iJ1l tu-
.... n de. 2,000 en 3,000 mnnneo;: la d.!
• f!l:e1oopene IllJUlnd heeft De Wet )I1nre Ile-
d".r!agen g..leden_n tf' Fnadt'rÏt'~1 in d,'
'I"!8n.....aal. en: de ande1'6 later te 8otbaYille.
In, de Orallje 'Ri'rier Kolonie. op l4e TO~
~C'IPj!:enhe;d verloor hij m_ dan l~ dooden
~n gewonden, e<n op dB latere "'~ bij om·
tr~nt 30 dooden, 100 gerangeaen ,lID 8 b-
mmnen. i'

J)aarentegen ~Iukte net De WeJt. om den
26stt.n van verlf'den maand te D."..taclorp,
UR zijne nede!IIl.~ te Bothaville, y,rli..t h.i'
hf't noord-DOlltitohjke p:ed.....lte van ~tt OranJ"
Bivier Kolonie, al'Wllar <le ove!'JI:eb,",~ae be-
noodij!dhedl'n in de ban<ll'n der impel'iale troe·
pen !l:evallf"ll ,fMen, en hij ging in ~"n snid·
oorlelijke richting naar het Yfl'OY~ gebied
"(',,,terkt zijnd .. !lOOr versoheidene kljNn. kCIDI-
mando's. Hij ....rscheea te DeweWorp ap
den 23..ten NQ"mnbel', ~n na het drie dage"
belegerd te h~ben, 1I'U het ~ nr-
pli"ht zich OYer te geven, ioordat fa Engel.
,che troepen, !mdE'!' generaal Kn~\: die beo I

mpt een gron~ meerderheid.. ,aia..,
allnkwamen. DeweWorp werd lep YOlgeJl-
clt'n dag dOOI', gen.ersal ~o~ te~ome,
"Il De Wet tlok 10 de nehting d9l' Oran~'
Rin"r, daar djn plan waa het te' Pethuli ..
!loor te trekkul. ,De Engelsohe ~ di·
hem achterna trokl< ..n verdeelden n", en tor·
wijl hAt Perst", gerleelte zijner tl!rugt.oeht op'
\'01~de en he'" temg hield in "8IiII(IheidP1l
klei nl' c:evechttn en hom verlies u,..bnwbt
k...llm h..t and.re l!:edCtllte tusAChett hem el.
rle Onnjl' Rivier. Toon hij vood dRJt hij Ya"
JJpthnli" af!l;e"Dl'den was, en in gfo,,~? IIt,lU':
flrn,in~pld lp W'OM<?ll, vi..u hij tenig in _I
noord-<,o·,t ..lijka· r!"htin!l:, en tq.en dit: "'PP'"
"f~ewndPn wl'rd, trok hij nog nn ~. Oranj ,
Hivier n:lar B~tolad g1'9IIs, terwijl. de En·
~..l.êhe troeppn hem dicht bij vnlg~.

Mpt bptrekkiug tot het 'f'1Irig g~ doo'
<l .. l!eheele Kolonie (l'Ver het zenden ,~n vron
",,,ft en kinde""n naar Port. ~.'. beef
h ...t gouverneDl.ent den retOdent III~'
a&llg.....'eld specil\al onderzoek te d<itta in dl'
uAk. VolgC'ns rijn rapport, dat Ya'.
on!Je.vooroordeelde vrouwelijke beid.·
Engelscb en Ilollandaeh, aJ.O<
de bewer;nll;en dllt de vrouwen mili-
tairen mi.handeld 'ln!rdl!n, te
zijn. De aooOJlUlloclatie,
wat gebrekkill; .'""', wordt 1111
mog ..liJk verifoot. Groote zorg
de vrOUW{"llen kinderen betoond
kOllten ....orden ontzien om ben te i,",,,,"Hn
ne rieken worden in het hOO<pitaal
p""t, ..n in ge~len waar nalburlnom.lI.
in het hllspitaal. door de
WOMPn rus nadeelig YOOr h1lll getW1lc!JM~,
zij t.oe!!: .. lat.en ~et 'l'rk>nde:1
heth te wonen .•

Pre_ident KinPr ill in
men. In Frankrijk bad hij eel"~"cleliijk,,
QntvalljZSt, mAAr d" ......'.....ll'Ïn••.
m...t alle belPl'frlheid beha
.tiet den m;n;'teD jI;l'ond
tU!!IIChenkom.t Yan bare
liaamebe zaken gegf'l91!n.
Duitschland, maar dur de
heeft hem te ontmof'ten, ill
gegun, waar hij 'Ylln plan
£1 niet het min..te YOOTIIdtzieh.
Europe<!llChti mog.-tlctheid d.
Republieken op zich al nameIl.

1.0".'JtlIiPlIQll. 8chapu
Bokken

DeceaHr,

6n,l'"voorrai! :

Il

deds Beroemde Zw~edsche, L
WOOI!>H~A;-;L~~T

" i,., I ~"AA.P.T~.
1 j;' ;_

Stoves,

&
I

OO~,
"
"
"
"BOERiN BAZAAR

,~• . i.
TE WORDEN GEHOVDEN

I,:

QEK DER PAAltLSCHB SPBBLGILORDBi~
, , £

"

OP
: .'

DAG, '12 bEC.~ 1900,
Ling 10 uur1:'~::r-
p~~i1ing " oOP .8' D ,dags.'

L'·EN.E groote h&veelheid Levende H~ve ~ ter verkoop wordeD
~ aangehoqeD, o~ be8taaride uit eene vf~heidenbeid van Pluim v.,
Varken8, Scha~n, ~me~, 8Cz.,'.?nz. i ; . '
. Warm Voiedsel{8ausatle en Rijst, enz.) zal v9l"8Chaft 'Worden.
. De upbre~gst.~ zgn VOOrde nooJlijdeQden on ~r ~fAm. en wd

gpnoten. I I' i

Me~ lette!wel ~~p dat 't aan ied~r~n vrij staat, zelfa_ op dpn
8azaarmorgeo. nog ~ften te brengen, die iaan het Ontvangst ColDlté
op 't terrein k':'IUl8nliafgegeven worden. '
.. Monte Rosat ii,

Paarl, 7 ~ec., lP<>Q. ,,_

1. G.(YU 1IiimWD,
':~ ..

nlOlTTIIJi3 KID&.
"'~'~.CUBtiiiiiril· .....

WORt~STER GONGkBS&
- . I'

I'
!
I
! \

Wij 'heb~en '2 mooie
het Co~gr~s. ,Prijs per
Shilling: Z~s pence.
• Zend o~der

PHOTOS'vahor

photo Eeh

aan de
Holl&n~h-4-frjkaansche Uit~vers Isatschappij

JAC UES DUSSEAU & CO.
I

Kaapstad,'

V.H.

TE

SOH, PAA.RDE:.lf
DEELING MALllK$BURY,

OP I
·......,,"'......mber, 1900,
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