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ZAL GEHOUDEN WORDEN TE 12i~
FRANSCH HOEK, GROBBELAARS KRA Alj (iiITóiIóRË) (')~ W~~_.·~2GIten

- OP - _ OP _ ~~'._f!UeD' 9PJDelde .(.
NSDAG MORGEN. VARKBN8 pub ...... Ooht wor- , . '1'"
L ; WO~~N~f)AG, 25 OCTOBER, 1899, denuitde~....,.""_Wed. De-rru' . _. ··'·····Iit.·-.·..··,·'.~·~'~""'f"half lO ure den ,._ I .l._ p.l.lDL.

,&Mw dea Ood~cfë voor 'Nkeni':,g van d~n- ~et van wijlen PAUt suo VAN A,&ADS, .Q.A.D '. .

31sten OCTOBER, 1899. '-0 STEPHANUS BOTHA, Sen. P. H. J. 1l.A.RAI8. '. . "

J. 8. MARAIS 4" Co., Af..,.. DeLatsta· 'Ill I

-TE-

E :l,i,'r£;\'tel'kenden zullen op
,:.,':1 l!a", publiek laten veJ"o

D'" .• , dl' plaats" La Motte" al
e ;o!f!t'~,j" gocderen in den Boedel

Wi':"ll deu hoor Andries P.
J

.' téf '--

lf r I:' 1\ ,\.\ D: Tafel8. Stoelen.
zt'l't'n en Houten Ledikanten,
,I.'t,'n, ,\ardewaren, Keukenge-
. h.rp. ('oz., enz.
\'.\.\lWERK: -1- Stukvaten, 4
up, ::, ~ Leggers, 4 Hogsheads.
" en Onderbalies, Trechter,

nmer- -nz.
1 Extra Goede Kapkar, lOpen
r, 1 paar TUIgen, 1 Brandewijn

J, 1 l'lorg.
I.E\T\Dl-. HAVE: 45 Scha-
• -+ Varkene, ï Stuks Aanteel
I" Aandeelen in de Koloniale

I III Maatschappij.
y,,! h: het recht van Veeweide
de .vrrledne had in het noorde-

• !ede,'lrt' van de plaats La Motte.
B. J. SIEBRITS,
M. G. LOTTER,

Executeuren Teetamentair.

a D: i/LLIERS & Co" Afstaeers.

YERKOOPING.
Pr0' e8_~_~00IC gerechtahof)

VA.N

Erven
MET

WOONHUIS DAAROP,
TE

P a,a,:.:- 16.
ie z.iak tusschen M_\BH ELlZA-
T' Tuov, geboren VOlGT,
'II,',! 11\'1', Klaagster, en ALBBBTus
3.,.,\ ft' ,[, PAl; E, HENRY'S ZOOD,
\·rr',\"·'·'"(!t'r.

-op-

g, 30 October, 1899,
n: III UUR V.M.

,'!' h,'l bntoor van den R.M.,
1'3.<.1,zal worden verkocht:
l. Zt'Kcr perceel grond gelegen
de Pii;!!'!,zijnde gedeelte van de

" \ooitgedacht," overgedra-
dan !';<I;;eP. Minnaar op den

'\I'I'[!, 1852, nu gemerkt
" : "tl :2, Blok F, metende 189
,:lr:t" rOt'deu en 84 vierkante

~. ;., kt': perC'el'l grond gelegen
bm' Il PIl zijnde gedeelte van

ze.! '" "I~endorn, nu g~merkt
I .,' :2, Blok E, metende 170
a!'1:,'roedeu en 20 vierkante
n, I' ':!.;f'O' aete van overdracht
_H'·kend deltll ïden December,
I,

R· t 'il!"T1' lom is gelegen in .de
'it', :':' Iy,lraat, tegenover liet
':O'i f'{",I~'l'lein, en beetaa~ uit
,'t",':1 I.t'plant met wijn-gaar-

"t: \ ",eitthoornen met goedenI _

Ij ï ....:· tlllDbol1\Y en een woon-
',I:CI:' ,Iall PU klein bui tenge-

i IV l!"'.'" ht 19, van gebakken
('n,:,:· Ijzerrn dak.

\ ':orw "I:.! .'U: Contant of oon
." I,·! .: maanden.

O'erd li:1 t te geschieden bij de
'! \;lil ,jeu koop prij8. Af-

"., ," ,;r,'n en alle overdrachts
•. "II " dragpu door dl'n kooper.
H,.: ':I'ndom wordt verkocht

t•.' _....ondbriof en kaart, en de
:' I.,: onderworpen zijn aan

~O"';I" I,rijs. vastgesteld onder
11 ': 11 !'eg..!van het hof.

Il. TKNNANT,
Hooge Baljuw.

. :11'): ';:t!, den
fh.,,-,,, fhIJIIW,

1\1 .. ;·:ad, l~ Oct., 1899.

OOrKlanten van Buiten en
Winkeliers.

I. De volpnde Plaateen .ullen verkocht worden :-
. (a) De welbeket>de Veeplaate KRAAI RIVIER, gelegen in de afdeeling

Willowmore, groot 3121 morgen 423 quadraat roeden.
(b) De welbelrende Veeplaals VALLEl KUIL, gelegen ..&an bovengemeld.

plaat., groot 51~ morgen 237 roeden. .
(e) De welbekende Veepl .... BLIJDENRERG,' (voor .rRening van deu heer

P. 8. BoTHA, jr.,) gelegen aan bovengemelde plaate, groot 1069 morgen 520 roeden
ne.. plaat. wordt alleenlijll: opgeveUd, indien zij niet eerder uit de hand verkocht ~

II. De volgende LEVENDE HAVE :-
1050 Angora Boldren I 950 Merino Hamels
1000 A.frlbandor Schapen . 620 Boer Bokken
1160 Xerino Ooien 17 Beesten

32 DonkeY' I 3 Paarden'
1 Donkey HeDpt 4 Extra. goede Kar Muilen
III. HUISRAAD, BOERDERIJGEREEDSCRAPPEN, alsook: 1 Bakkies

Po_p, 51Wind Poe-pen, 1 Hsrmonium,
Voor verdere informatie doe aanzoek bij de Ondergeteekenden.

LXB:ElR.A..A.L CR.EDX:ElT.
P. Jl. V.AN NOORDEN. B Z STEIllilProkureur voor de Executrice T8IIta~entaire, •• ,

Willowmore. AFSLAGER, WILLOWlIORE

BOLINDBR'S BEROEMDB

ZWEEDSCH E STOVEN~
Verandering in Prijzen.

T.n ".vol". VaD bijzondere Sohlkk1:n-.,.n zne&de FabrlkaD&eD.

Wij kunnen niet ge-
slagen worden in prij-
zen.

J.T. RADBMEYKR,
p.a. . . ' Lady Grey BrUR.

Bet ""l'e Ullia Jf lIWt .. ...... ..4 B. ds YlllW. t 00. ~~~"",."""4M"..... . I ."::'=a.&~=:--=-.= 'Departeleat IU~PaIJll.b ItrUI.~.n....... .... ,.'
TOCIl'.~ .~~ ~ 'fBNDBR8 r de leveriDg ftIl=-~':lf~~iC::.=~· . :"wee Oup a, Spaarbanktak

MORRISON & CO' S 0 J .,. rDROB het Algem 1>ostkantoor,• . .' 'Sc.o.", ,~ .... u BUllen worden i wacht door d_
Bueua 8tna&. Controleur en diteur-Generaal

aROOTE ltaep*d, J1ID1.18II. tot den 26steD 0 18Q9 •
Alle bijlOnder verkrijgbaar

G dCaledon, Pub.'lleke School. UIl het Kantoor no Publiekeoe eren EenteklaIIe (gemagd). weT~~' elijk aange-

pll":~~
plute .V.y
D~'VOnd, 24 deler, in de
Groote Kerk, beginneade te HALF
AOHT UR.. Beaige Leerarea

, sullen de ~ toeIpreken j

de heer walk .. , o'rgeliat; en de--------- dam. Puton, StraUnrood, Lin-
Purl 111111JI den~, en Kr. TmmeJman, haar

met :muaiek en lUg opluiatereD.
Alle be1aDgstsllenden ai~ wel·Spiritus lutschappU, Sept! =.en worden hartelijk mt«enoo-

LADY GREY BRUG. Kla B. PIBNllR,8eo.
2~:, 1899.

J{ ENNIBGEVING geschiedt
hiermede dat overeenkom·

stig Artikel 5 van de Aote van
Overeenkom8t, de Zestiende Jaar-
lijkache Vergaderin~ van Aandeel·
houder8 sal gehouden' worden aan
het Kantoor van de MaatBchappij,
~ :Maandag, den BOeten
October a.8., 's morgen8 ten half
elf ure, voor de volgende besigheid.
1. Rapport van Directeuren te

ontvangen over het afgeloo-
peDjaar eindigende den 80aten
September, 1899.

2. Staat van Baten en Lasten.
S. Voor Algemeene Bqheid.
4. Verkiezing van Vijf Ilirecteu-

ren in plaats van de heeren KENNISG~
JAC. E. ScHOLTZ JAIJ. P.
RETIIF en lauo PEBOLD, die
volgens Artikel V. aftreden DE ODdergeteebnde wenscht
doch weder herkieábaar zijn. aan het ~ P1lbliek be·

len in plaats van den h~r 8T1P1. bod te mabD dat hij nor at.eedI
J. BOTHA (overleden) en een ~id il"Bc.rd8'I" in te DemeD
in plaats van den heer D. (Jonpna lOOWel ale 1feiIiee) ook
J. A. TAN DU SPUY (die cl Dagboarden," tegen billijb prij.
wegens de Acte eedert lID.

~tste benoeming geen .it- P. J. J. LOUB80HER.
ting heeft genomen), nu met W llingtOD,
de v~deri~ in de Acte i v.;.& 1899
verkiesbaar Z1lD. __,.

TRBO. HITOHCOCK, --------:---
8ecretari!. . 'IffiNNISGEVIN G.

j

állAltD I
.,,', ~;.' ,~' .". . '"

D. Goe4lEoo.,... • ....
G1'OOM Yoo&e ... d. .All. G:IHHMJ......

1Ioh.tJf.'OJID P.JJlIltJn eD CA&alollar,

WOODHEAD, PLANT & Co~·

Die nu zijn GeJcj be-
waard heeft.

UITDEHili TEIII'.

VAN

ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

DUllLG. BADD.
Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,

Re})aratie· hen oodigdheden,
Rubber Band, enz., enz.

OM u te verzekeren dat u het ecbte artikel krijgt, 1IC~""j(.tof ver-
voeg u aan ons adres, en vr&atr naar 86n van onze bJ,elqea " All

about Dnnlop Tyres." Poetvrij. '

De Ounlop Luchtbanden laatschappij, Z. A. Biperkt.
80, Strand Straat,

K AAPSTA-:::J.

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN

ADDERLEY EN DARLING STRATEN.

EET., Ontbijt-, en Theeeervies, Toiletartikelen en alle 800rten
Aardewerk in groote keuse.
Hang. en Tafel lampen , Vloerlampen voor· de Voork·

amer, Tafelmessen en fantasie- artikelen en alle Huishoud-Be·
noodigdheden.

Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-, of
Verjaardagspreeenten een 8peoialiteit. Jui8t ontvangen een
lading van hun apeciale Port. .

"VICTORIAN WATER- \VHITE OIL,"
160'" VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" !:N KANNEN,
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

VOORGRAANBOEREN
-------

Zeisen, Kaapsch Model 15/6 per stuk.
BINDER DRAAD,

Zuivere IanlIla OlievoorBinders en laaiers
STANUAARDS EN PUNT - !)RAA.D.

VAN Twee tot Drie Honderd
Morgen GROND, allerbeste

weide voor Paarden, Blela, Beesten,
Kleinvee, enz., ens., ook goed
Zaailand, voor drie pouden atg. per
morgen.

Doe dadeliJK aanlOek bij den
eigenaar H. A. ALBBBTYN,Klein
Kardouw TOOrPiketberg, afdeel ing
Porterville.
N.B.-Geen koop sal VAaT besloten

worden voor den lOden Nov. a.8.
Adres H. A. ALBERTYN,

Porterville.

Geredde
Verkooping.

Het overgeblevene van alle lin-
eens, bedorven door water, moet
Jpgeruimd wQ.rden gedurende dese
week.

Er worden nog duisenden onge
boorde koopjes aangeboden.

",Tegen de laagste noteeringen voor kontant.. ..

Klein Kardouw,
9 Oot. 1899.

Kennisgeving aan Qredi-
teuren en Debiteuren. Dame8 die oue verkooping van

geredde goederen nog niet hebben
In den Boedel van Wijlen Michael bijgewoond moeten dat zoo gauW'

Johannes van Schalkwyk van tnQgelijk doen.
Wagenmakersvallei dis tri k t
Fraserburg. Na vijf dagen Ml. de verkooping

beslist gesloten worden.

ALLE personen die vordenn.·gen
hebben ~en bovengenoeJDtl

den Boedel woráen verzocht daar-
vau opgave te doeu aan den eersten
ondergeteekeade te aijneu Kantoor
Fraserburg binnen zes weken van
af datum deses, en zij die daaraan
'ferschuldigd zijn worden verzocht
de door hen verschuldigde bedragen
binnen hetzelfde tijdperk en plaats
te betalen.

J. G. LINDENBERG,
H. HANEKOM,
Executeureu Testamentair.

Fraserburg
)6 October 1999.

MORRISON&C
PLEIN STRAAT,

R. .. &oss &; co..
STBAND STRAAT, KA APST.AJ), /

Tegenover Barrak Straat.

.lI
KENNISGEVIN G

AAN KenDisge~ aan Aandeel-
CIIDITBUDI II DDITIUOI. hoUders.

- Zestiende JurUjlscbe Yergaderlag.
ALLEN die iete ...enohuldigd

'

''n aan, of te l'OJ'deren heb-
ben in en Boedel nu wijlen den
heer AlmI.J.18 HDDaIK L. Roux,
worden 'f8J'IOChthUDDeechulden te
betalen UIl en in te leveren bij den
onderpteekende binDen sea weken
na datum dezer.

I. F. L ROUX,
Exeoutenr Te8t.

FranlObhoek, 19 Oot., 1899.

IIZE liiE IWIEI.
Belangrij ke Kennisgeving

OP den l8ten NO'RXBIR, e.k.
wordt de Jndnatrieele School

voor Arme Jongens aan de pa,arl
geopend. Het Comité is bereid
applicaties te ontvangen. Behoef·
tlge Jongans, die in deze inrichting
wenschen opgenomen te worden,
moeten door een bevoegd persoon
aanzoek doen.

Applicaties moeten vergeseJd sijn
van bewijs van ouderdom (niet
beneden 16 jaar) ell ftD good
zede~k gedrag. LeerJongen8 moe-
ten Sloh verbi;r:adenminstena drie
jaren op het ambacht te blijven.

Voor verdere bijlOnderheden:r;:~:.men sich bij,de~.~~~~~

Geen.-.- aP.l'lt&mt moet komen _~_. __ -+--_-_ ..----
alvoren8 ZJjn applicatie goed ge-
keurd en aangenomen is.

. ' .. JACOB O. DRYER,
. ~ Secretaris.

Gymnasium, PaarL

veranderingen
t~I"NlO"iIur81n.aan de kan-

00mmiSl'arÏB,
worden ingee
Controleur en

27 October

GEVESTIGD" JAREN
Chronometer.,llIrotop..a tJo\:mabn

1/.. ~ .DiIrIi., ... ,

GoudtlD eD Zilftr8ll"Borolopi ja
Voonu4 ......

Domen.

. .. ; .' "

, o,i'.,·. • l

: vatéOOPDfG.VAlf .'.
lrAPl:TBas'

-1.PPLIO..ATIB8 word_ hierbij ,#

. «e1T8lld 'fOOI' de· betiNkking
ftD Eersten AllÏlteDt'" de bcmm. ----+---1-----
Jf8IlO8IIUIe 8ahoo1 (heer of dPme)- DBPlITID Yll PUBLIID
8aIaria £lto per. jaar, werk te IlDvvl
begbm_ met. Iie'.MUIt. JlIIluari LAAD •
br&rtaaL BoJkpdto\ een unbe- H h 1....., ed d' I d
'riling. "_pplic:ati. met getuig- uur 'faD ""n en ee ftD e
echrilta iD te .... bj deu. oncJer. E . ville Eatate.
gef;ttekende .op of TOOl' den 18den
NOT8IDber 1899.

OpJut.
O.JOEL DIGI,

Bou. Seoret&ria.Caledon,
16 oot. 1899 •

ZUID AJ1UJU.A,N8aB&
Bijbelvereenigt,ng~

}

namen.
EPH NBWEY,
Hoofd·inaPféteur
van Publ~ Werken.

,

Departemnt BD Pa lerta

TENDERS word
voor de meu

hooren van de D
barakk8n, Port Elia

De specificatie,
tractvoorwaarden en
teekeriingen knnnen
verdere inliohtinge verJnoe,ren
worden aan het ka r van aen
ondergeteekende en ~et kantoOr
van den klerk van w rken, Nieuwe
Postkantoor gebouwe , pt Elizabeth
gec:lflrencfe.de gewon kantoor uren.

Tender ---duidelï gemerkt
"Tenders voor meu len en toebe-
booren, Politie cn. Port
Blisabeth" sullen on gea worden
door den oontrolleu en' ...... ur-
General, Gravee 'IGaf •• d,
tot Maandag den en' C1V8IIlber
1898, 's middap 12 ur..
Tenderaars moete tw~ WWOende

borgen leveren r de ~
Tan het oontract, n .dese borgen
moeten de tenders kenen.

De laa«ate of nip tender al
niet noocIu.kelijk worden aange-

gevraagd
en toebe-

un politie
b.
edule, eon-
etailleerde

WBGBBLASTING.

rBNNI8 ",ordt hiermede geseven
• dat alle belIIti~_ 'f8I'8Ohul·
digd aan gemeldell Bud te lijnen
Kantore moeten betaald worden
aan den ondergeteekende op of 'fOOr
den liden Ncmaber, a.a. na
welken datum alle IOhteret.nip
belutingen ter kollektie UIl een
Agent sulln wordep O'ferhancligd.

op laat van den BMd,
0HA8. ADAll8,

8eoret&ria.
Kantoor ftI1 den

Afdeeli~ ftD Tulbagh,
11 oot. 1899.

nomen.
H .. GREAVEB,

Architect.
Publieke wtt1'ken
October, 1899. --

In bet Hoog htshof
van de Kolon e Tan de

Kaap de Goede Hoop.
Kaapstad. Donderdag,

12 October, 1899.
lo de zaai: van de Metropolitan aDd

8uburban Railway Company,
(Limited) in Likwidatie. onder de
llaatecbappijen Wet, 1892.
Op het voorstel van den heer

Ixns Q.C. .
WORDT GILAIT:

dat het tweede en laatete veralag
met sijn bij~n, van de Oftioieele
Likwidatenl'i'heden aangeboden aan
het hof, zal open liggen Toor in-
apectie aan het kantoor van ~et
Hooggerechtshof, en een afachrift
ervan, aan het kantoor van de
genoemde Likwidateurs, 'foor een
tijdperk van veertien w.pn.

I",. 11_. r...... Ilo KenuisgeTing te publiceeren inII ~ de G®.vern.ement Gazette, Cape Timu
LoGGIa.HUItI, C4pe 4rrJUS en ona .LaRd.

NUIt .!mol .. BOI.rCtiDg tt, Huil, op last van het Bof,
Btzud-stnat.. (Get.) B:. TENNAN't:,

zal ~ worden 'foor het .. a_ RegiItrv.
Publiek_1__JiO'felDber. J. C. BBR&A.NGE at cu.,

. . . proourews TOOI' de
Lo nOBIS, 085cieele LikWidat.eUrI,

BipIaar. Burptnat .st KMPUL

nl heer George Boa & 00 maakt
mite dese bekaad ua sijn

vrienden en het publiek, dat hij ala
'fl'8Qht asent ~ il en te
Tinclen is in de Takmarb, alwaar
hij gereed il om goederen te
onhaDgea.

•
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PUBLIEKE

DrlkJIIllatMblpplJ YO 4eSUdt4.,_ Beperkt
s

-=.r:
beeft ~
aich 400II
doodeDIt".... iIII
Hei liJk

morpa UI
liCIIUm ID(

nIIt het 1
diu&'. De
behDd. Jl
ei .......

VERKOOPING
VAN

PLAATS •In het Dl.t. Hay.
-------- '\ .

DE ondergeteekende behoorlijk ~last door de heeren OooIlLAli
.\:: ('OGHL~N, Procureurs voor den Executeur Datief in dan Boedel

van w;jlen MICHAEL HKN1>llIK Ho~v, zal verkoopen voor zijn kantoor te

G1--~IEC 'WIC~""r..A.X»
-oP-

BeedI ldriIad. ....r. J. o.iIIum.' ••~
Dr. J. H. JI4irWI ..
:0..1. Boo. .,... N'
...... J. ,Pie,Dur, 1...
,., OoDtribatie H' ...4 B. KerdaI, per P. J, .
.c.':. !.toll •••.· .::_. •.....
Pw ... Bou, '--t, ftD J
p*tr 1IaraiI, . "iiah&D-deIur... ... ... 010 0
D. J. WIIJIdtio . 1 1 0
J. A.. O. CJ. 0 7 6

F. Botha 0 10 0
o 6 6
o 1 0
o 10 0
o 2 0
o 10 0..
1 1 0
4 0 0
010 0
2 0 0
2 2 0
5 5 0
1 0 0
o 5 0
1 1 0
o 10 6
o 2 6
o 2 6
1 1 0

ONZE IgeIltell wor_ YenIOOht· TOOr

d. h&ll toegeronden exva I1Iprle-
menten ld. prei' stut in rell4naiDg te Mea-
pil.

Oorlopbartell lijn te onun kantoor
Yerkrtj,t.r tepn 3d. per atuk. .

O. P. 8OHtJLTZ,. '8eCreáIrIa.

1 0 0

10 0 0

VRIJDAG, den 17den Nov., 1899, Baking
Powder

TB .1..1..30V.M.

De onverdeelde helft van de eeuwigdurende Erfp~ht Plaats M
No. 3D hekend als "Rooikoppies" meten de 2922 morgen en 169 vierkante
roeden, gelt'gE'n bij Postmasburg in de afdeel ing Hay, Grikwaland West.

J'erhit)l'ill~l I!' ioordcu gehouden te Urikwastad, 17 NC!Vember,1899.

A.....
Do. B.

A.. M.L ..
J.W. .
H. A.. B. ...
B. T. cl. Poel I••,
Mej. T. cl. BoeTeD
D.D.K.... ... ...
Liadeaberg '" De ViDien
A. W. ooaibriuck ...
J. O. Wahl
VrieDd C ..
J.J.K .
TrieadD ..
Vrind E .
Vriead F ..
Vriead G ..

GBO. G. GIB,

Per W. G. Combriaak, ft1I
J. Tan Heerda .•.•. _.' .~••
H. ft1I·Ilewde... -.
Wed. S. TUl.Beerde .••• }
D. O. TUl Beenie ...
H.H: ... •.. •..
Wed. A.. 9. T. Biet
Vrielld S....
T. EJ(oll
F.14oll ...
P. J. KeeTe
J. T. Jl. .••.
J. S. and J. C.
VrleDd ...
J. W.
Weduwe •.•
F. Durr ...
N.H. W.y.M ....
X. Y. Z. ... 6 0

Voor het bakken van het fl.j_ute brood
koek, poft'ertjee, plldcllDga, ens

Maakt het voedsel zeer lioht, alnakeliJk
en gesend,

Beate in rijzings-kracht, en de een18e
poeder voor 't bakken, die ona&llgetutdoor
laohtlVerandering blijft. Blijft "noh 811
behoudt volle Jmr.oht totdat het gebruikt
wordt.

De Royal Baking Powder van w811lld-
wijden roem wOMt enkel door de Royal
Baldng Powier MaatlChappij van Amerika
gexpaakt. Let sorgvuldig op 'I makers
iif1m op den omslag, om de substitutie
van napmaakt.e goed_a te verhoeden

o
o
o
o
o
o
6o
o
o
o
o
Il
o
o
o
o
U'I

J. C. SMITH & CO.,
Hont, Kool en Timmerhout Magazijnen,

Koloniaal- en Ameriiaansch Wagenhont,
STOOM ZAAGMOLENS,

88, Breestraat en Riebeeks Plein,
'K.A.APBT AD.

lI:iI 17 6

Kunst Tanden.Il 0
Il 0
7 0

1 0
1 1
3 0
o 10
o 6
o 10
1 1
1 1
1 0
010
2 0
1 0
1 0
6 6

RllDPLBBG voor de Beete,
,~koOpn. KunetJ.Mden het
ZUID-AJiUKWSCBI .

Tandheelkundig' Inst.,
STRAND STlUAT.
(DIII& J.moe BoaNlDc-J)llll)·

Taaden .tJn uitptrokbn -Jt.r ptil door
allebMte moderDe maoierëO.T·-

KUDBt Tanden IlÏjn ftIl dri. qaaliteU ..
lOe. 15.. en .£1 per taDd ... aiJn all..
gewaarborgd. Jl J.

TaaCJ.a sonder PIatea. , .
PatiellteR TUl bm. die _! ........

SOebD ..,_ him. _ te ~ -

8T. GIORGI BOns,'! SeCreta.riJ.
Hoe III U'IIIf Le,r "

BOUD .w .-lDIlbIij," II li- CIlq
lW lIJ kaai ~ - .... ;'i= .._.. W.nJd. Dar •. __ ' . · w

WheeIér'. Extract I" ta
HEYNES, MATHEW, &5 Cc).,

~JI.UlQI8. JUAP8'UD,.

lutscll.,Royal Bating POlder
GEIJnr York, VereeJJ.igda St., .lmerlk&.

GEBOORTEBERIOHT,

HEDEN i8 oos een fri8se!.'; "aan ;.
boren.

A. J. TUERON, O. P. zoon,
S. :M. Tm:Ro!i, nee CILLIER'S,

Paa.rdeberg,
20 October, 1899.

')' VEULEnEN op den 15deu October
'- 18~1\l,miju ttiedergeliefJe echlgenoot
B!!!:!!JAMIN JACOBUS KRIEGLER, in den
ouderdom van 81 jareu f maanden eu 13
dagen.

Afdeelingsraad ,an St~nenbijscb.
TENDERS! TENDERS!

PAARDEN. TENDERS word-u hierbij ge-
vraagd voor de herstelling van

de brug tegenover de Hoop,
Somerset West.

Voor hijzonderheden doe men
aanzoek bij het raadslid J. C.
Theunissen, Somerset West.

Tenders in te zenden aan den
ondergeteekende voor den 8sten
November.

PAl'L D. CL"GVER,
Secretaris. VEBJtOOPIlfGB1f j

~ , !

DOODBERICHT. Onh-angen van Mej. C. C.
de Villien'. Tb_uier
Tan het Da.mell Comite
de yolgeDde bedrqea :

Mej. PapeDfDl ... 20 0 0
Mej. C. O. de ViJlien 15 0 0
Vriend : Kloof Street... 5 0 0
Vriend; Bof Street 1 1 0
Vriend: Claremont 5 0 0
M. P. G. 1 0 0
Á. E. B. 1 0 0
C. H. Á. de Villiers 1 0 0
S. J. de VIJli8lll 1 0 {)
W. de Villien 1 0 0
E. H. de Villien 1 0 0
D. A. de Villlen 1 0 0
F. B. de Villien... 1 0 0
Gecollecteerd door Mej.
KoopllWla

35 Uitgezochte PAARDEN.

Op VRIJDAG, ~7 October,
ZCLLEN opgemelde Paarden

publiek worden verkocht aan
KUr\IL'Ts 8THll::.

Onder de paarden zijn verscheide-
ne egale paren, goed gedresseerde
kar-paarden alsmede flinke rij-paar-
den. Deze troep zijn getrokken uit
de beste stoeterijen in extra goede
conditie en gl>schikt voor dadelijk
gebruik.

OVERLEDEN te Malmesbury op den
:Hsten dezer onze geliefde moeder

SOPHIA CAROLIS.!.SCHEl/CK geboren KOCH, in
den ouderdom van twee en tachtig jaren
acht maanden en een en twintig dageu,diep
betreurd.

Namens de gezamenlijke kinderen,
CHRISTIN A HENDRINA SCHENCK.

A AN familie en vrienden wordt bekend
gemaa.kt dat bet den Heere bebaagd

beeft tot zicb te uemen ol' Zaterdag 14-
dezer mijn U!cder geliefde echtgenoot
Jacobus Abraham George van Niekerk in
den onderdom van 67 jaren 10 maanden na
een lijden van bijna 5 maanden,

De bedroefde wednwe,
Á. P. \"AN XIEKERK,

geboren BB.L'I[D.

Mdeelingsraad nn Stellenboscb.
'I'nssehentijdsche Schattiugsrol.

TENDERS.

20 0 0 74 1 0

_2431 6 6M. IIEYDE:\"RICH.
J. S. MARAIS & Co, Afslagers. DB ZUlo.=.AFRIKAAN

, ... .., lIiT

OHS ·L.lBD.PUBLIEKE VERKOOPING I' TK~DERS worden gevraagd voor
het opstellen van een tus-

I...:TELL L~~TDI0S "'H ,schen~ijdsche schatt!ngsrol va~l ~le
l) ~ l' ~ . U l landeizendommen JD het district

_.., • Stellenbosch, vatbaar voor belastin-
In den Insolveuteu BOOClel van gen voor afdeelingsraad doeleinden,

R. LI-:.\& Co. die zijn uitgebleven van de schat-
tingsrol, en van eenig eigendom dat
onderverdeeld is of voortdurend
verbeterd door de oprichting van
gebouwen of anderszins. De rol te
zijn voltooid en ingediend bij den
ondergeteekende aan het einde van
Januari, a.s,

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk te worden aangeno-
men.

.Alle tenders l0 zendeu aan den
ondergeteekende op of voor den
iden November, 1899.

PAUL D. CLUVER,
Secretaris.

Eerste-kl&s Onaekt&rische
Publieke School.

Bedford
. DINSDAG, U OCTOBER, 1899.

De bedroefde wedawe,

C. KRIEULER,
(geboren Heroldt.)

Wellington, 23 Oct. 1899. zeteekende

A PPLICATIES met afschriften
van getuigschriften zullen

worden ontvl'Dgen door den onder-
tot den l3den Novem-

, 1899, vopr de betrekking van
tweeden meester. Applicanten moe-
ten gecertificeerd zijn, en een
grondige kenniS hebben van Engelsch
en Hollandscb, socnrel spreken als
sohrijven, en in staat zijn op te leiden
tot Hooger standaards. salaris
£ 150 per jaar • Werkzaamheden
te beginnen na de kerstv&C8ntie.

Op last,
R. H. ALCOTT,

Hon. Secretaris.
P.S.-Ala aadere dingen gelijk

zal voorkeur gegeven worden aan
den applicant die in staat is Tonic
Sol£a te onderwijzen.

............................
De VI1lÓhtllllN grond j"ftD het lICboone

Natal-lOO d1kwtlt pnoemd de tuin-
.to~nie Tan Z...id-A.frlka-wordt au der-
~ met bloed beeproeid. Wie herinDert
sioh.nle' de gebeurtenlelen te Weenen
BlaIlwkra,ptl en B~rler~ ~e Iogogo:
LalDpDe.t en Amajllba ? Bij die namen
moeten thaWI aDderen gevoegd worden,
want ahreél .. 'doeit er meuohen-bloed bij
et.roomen in het' 100 rtbllJt door
natuur- gezegende Natal. Dat deel
Zuid-AfrIka Is al. het '"'" dooQW
meDlOhen-bloed, en terwtl wij dit ZeII.,.n__ • voor ilet
~ven Rigt de aarde daar waarlCbUn-lIJk meer bloed n.n blank&ll op. Dit is Een correspondent lICb.rijft aan ons

een onRr tleine dorpen:
een gedachte die ou treurig eD emettg "Wij sjjD hier ook beaia geld te col
stemt. TOOr "* gewonden, weduwen en

Sedert laatatleden Vrijdag vloeien er in de Z.A.1L en O.V.S. Er i.
weder Itroomen nD Ql8naohen.bloed In .£150 in haadllll, en meer wordt T

geef 8l1li paar t'oorbeeJdeo no .
Natal. Van· twee bloedige gevechten ouder de' kinderlIII. EeD kleine j
hebben wu reed. eenige bUlOnderbeden; lOm T&D .ta in sjju .paardOO8je.
wat er eedert Zaterdapvond heeft plaat. leide tegeu hem: 'pf DU :l.lÓd. on

...",...- ~"!f'!ol~Ml: cNeeDt ma\ was lW]

aehad il 008 niet bekend, terwijl wij dit _" ;..0. \ PaD yoor die arme
I!ChrIJven. Het eente geTeCht Yoncl' plaalB UDder'. Een joag docbtertje YTVC~

l.I. Vrijdag te TalaDa, in de nabUheid 'faD 21. Gd. om &all bet food. le geyen: 'doch
het Dundee kamp, en het andere Za.,......:a.ft . seide sei, 'pa ik heh Dog een ocb",,!'.

~._ YaD mo Toor £1, du geef ik bel voor 'l
te ElandIlaagte, iD. de oablJheid van. het Hei poad il in mijD bezit, en zal dezer
lAdymllih .tamp. WU sullen trachten T'tI'SODdeD wordeD met het geoollec!""nl.
aan ODd luert een dllidalHt onrsloht de Mboollriadereli. Gij ziet du,. zelt,

__, ct..11 geToeIea TOOroue menocben d,u
"ftD de gebeurtenillen, 't'OOI' 100ft' on. &00'11 ~ea ougeljjkeD .lrlld
bekend, en volgeu onze opfttttDl' van .!ju.
de feiten te pTeD. No,IDei C!eD eakel woord. V.jen

om .eta bij te dncen, omdat "n
De' imperiale Roepen in Nataltellen; het ,eki met iD de Republieken

volgeua OQlle here.teDiDi. UalllCheU 17 en zij ~eD: bet al maar Det door
20 dV.1SeDd ... .u. yerdeeld lijn in twee OTel'beid aliIeDODIea worden Maak
kampen, het eene m..chen Dundee en b:ij:-a=h~~ duidelijk in de bnt

GleDCOe, en het andere te Lad,..miih. De W~ verheugen onll over de 1,,1
artUlerie la de .. Immpen wonU gehou- riDi OJlM!r jonge vrienden van j '.

den ftOI' Vd de beste ter belChi.ldd.DJ er ftD overtuigd, dat zij I:u~r
van eenig hedendaapch l..,r. ..• gt"JlOeIbn zulleD Ulrugzien ol' d~

WU komen nil eerH tot de gebeurte- die' &ij voor zulk een eud ,l,,~j
gegeYeD. WaL het fonds betref'

iliaeen bU het Duadee-Glencoe kamp. wt allen de verzekering gHPll,
PORT ELIZABETH. I.utaleden VriJdagmorgen bevond het pe1my er van ten goode b.··

. Vrtbeld-Utrecht kommando onder ge- worden. Het hoofd-com it.,. i,
(V.'" ~ HinII1,r-;r ~i~. _ neraa1 LUCAS )bUB sich op Talana door de parlemeDtaire Afrika,,"

&raUIIJVUaXM. -T~ Inol&e ftD eie Taba- heuvel.. teil noordooeteD ftD het Bri~he en de ed. heerJ. H. Hofmen 1, y,

tie .wtrdell er due week g_ Terbo~ kamp. Om 6 nur beton het pveoht en ervan. De dotters d.ie ll~",r l.el

pbOII.... VoorO~I.-..... bllft h duurJe -.'-broke naar het oorloglterrein zijn 1>1"1.,,'
ae ~ Ollyerandeiil. < et 0_" n meer dan 8 behoOrlijk 'oeaenst uit b,'! fon j, .
. WjjllOt.eereD _ uur laDg, 'W'IaI'Da heS kommando In OOfenblilt &Il waarechijnlUk

P. lb. cl. een ooaellJlr.e richtlDg trok, en door de den gehe&len oorlog, zal hel vt,

Wi"- 'UJl8rieur prima. tl '0 ~. _ 1~ 0 0 imperiale nuterO, bereden yoet,olk en aiJn geld naar de r'f"puhliekt-u jd
H. pnma... .,. 8 10 0 _ 10 0 0 artUlaie werd acht.enolld- Bet.ls nog door de baMi'U h· \"t·rzenuen. "0

!lenie wiite ::. 6 10 0 _ 7 '0 0 niet beJamd hoe., .. l maD8Chappen aaD zal het grootere g"d .."l:e nin lJ
Tweede lt .,. 6 0 00= ~ 0

0
0 beide lItden betro.t.ten waren. doch het na den oorlog buateed wI,r,j· lt

Derde lt ... •.. I 10 .. 0 lIJ 1 wedllwen en weezen, die hul;,!
Wjjfj_ .uperieur ••. 6 10 0 - 8 0 0 dt. pen hrijfe dat hetkommanclooDder achtergebleven zijn, door LH

" aoedtoigew~ 5 0 0 - 6 O' 0 generaal Luc.u llBYBB n, In de mm- van het hoofd van het buisg"":"
" fwoede... ... 3 10 0 _ • 10 0 derbeid WM. Naar 0ILIe berebuiDg KeD V8r.ta het goed. h.·, f .. Is
" derde... ... 1 0 0 - S 0 0 ert b I' CJ J
lt douer... ••• 4 10 0 _ 'Ui 0 .... het kom .... !ldo 1000 man opa c t met een le a 1>1'lJ

Byook (fmcy) ... ... 6 0 0 _ 7 JO 0 lterk met. één art.tllerie batterij; llevendheid doel. )
Zwaneiotd to':S::=' 0 0 _ 7 10 0 &erwtl aan de imperiale -tde 3,800 H.t centrale eomit.e \aau~"-" i I ,joo!

H "" . ,3 10 0 - 6 0 0 2 artUl parlemeDtalre Afrikaan.!"r J Ir::,'
lt " "karl .l. 1 16 0 _ 2 10 0 man met ed. batterUea wareD. met dit fonde nietB gedaan. d,' "
II /' "kort 0 16 0 _ 1 6 0 De 1Iterkte. van het JrMnmlPdo werd den met de wetten van b~t land. "J, • ,,:

Zwane inferieur kort 0 • 0 _ 0 10 0 dae te Yoren rePTen door eeD Reutw. de toekomst nietIl and"flj ,J ... :
" TJoe OO' .,. 1 5 0 _ 1 lt 0 .. _....cht .1,_.1 ' I d dl' j \1
" .. '1 kort.lpllt.O 8 0- OU 0 uorn ,en UoMt.:.",er Ul&r--en triJaeO on er e wetten geoor 0,,1 I· •

VaIe,r- tohuperlaat 4 0 0 _ 6 0 0 wIJ door de ·regimentAn puoemd op te hoeft du niet te vreeztn . .JJ: :/
" ~ ~! ~ 100 0 _ II 10 0 leun. Volgeoa de oppaf aan de gen kit dit fonds eenig p.. r,"":' ::J
" H" ~..: ........ ·.0 6 00-_ Ol1J'000 im ....... 'e..IY .. odin (() ...d....d eD 171 moe~ltkheid ml brengen. "f ·1,: ::-1..,n r--- _.. .- op onwettige en onvoorziehli";" \\1)ze

:; inferieur... ••• 0 S 6 _ 0 7 6 gewODd, waaronder 33 olicieren en Be- b-...d worden.
"TIoI ... .. .. 1 0 0 _ 1 10 0 DeI'jaal SUO.8. Oil.. oorrupoDdent !!!!!!!!!!!!!'!~-
" " kort.l: pilt. I 0 8 0 _ 0 1. 0 van Pretoria mellU dat eie boeretl aan

S~ ~ea~) ~ ~ ~ = ~1: g han liIJde 10 dood& en 25 gewonden
OIUab ... 0 1 0 _ 0 6 0 teideD doch de (JMal&en waren Diet dual De LondenlChe Time,; he. i ..

Sturlwii .;. 2 0 0 _ 116 0 .........~ . -'~orpen:-Het doel "alJ ,.: " .

..
BB... ..•. 1 0 0 _ 1 7 6 .,__. _v_" n.. .... ._.I~ la, 1'olgena geooemd blaJ. !L <l

" tiab .. wij~ .. , 1 1.. 0 - I 10 0 ~ __.. 0DIl8 oorreepo- oot dat Af'k d .'" doDker... oo. 1 0 0 _ 1 10 0 __ I Luc.u, V__ .. eeD • ftD een rl aan er ua:!" '.
~_. 0 7 6 0 10: 0 ... -- _&--, ~..........YerDlet;aen. Het Llad z"gt. ,I.,

ixtr......ID~ ..ril.... ~ ..&:ac,,, kamabad .. PaenU &Ju81lU8 (..... lieh m~ten ie"redt-D til,·..
prijao. . • moedelt.t bl W Iaoofd .... onder kom. ~e hoedaniBheden door tJ"
~. Wd aot.reD: m.pd.. t~ JOUBD'l') oad... te dag ~11l8d, en dat Eng"I." j '.

WitteD :f :: ~ 1: ~ kOmeD laelpea, doch die Jualp ducde te lot aappen moet nemen om j .\:.

W~ '4 0 0 6 O. I) )Mt. op. De 1.Ióhten niet ~ natie OJUIlOI8lijk te mako-: ..

8UarUD
SPedOUI 11 5 0 11J60 l) ...... ......Ir; .w b1K~ ~.I_ DeeriDC 'faD de Times i,. .' !I'ef

'1 7 6 0 "V_ - - '....t.w.lo, want wai moet er :.,.. ,---.......- ...._ ...... -- --Z".,.. ~1 I' 1 lJ 0 uur-- -........-.,_- -VnWd'DdO tIteI'Ile (ltedlng) braktertrekk';' •• 0

V.... ... ••• P 12. 1 J 6 ~ D&tI- ba Mt ... -- Boer WOideD?

DE boeren P. J. B.)5,a~ & Zoo:-J,
behoorlijk daartoe ~elast, zullen

verkoepen zonder inhoudmz op 't
Adderley Square, juist tegenover
den Draperie Win cel van de heeren
de WIf_DT, STELLE~BOSCH,

Op VRIJDAG, 27 dezer,

AA N BloedverwanleD en vrie ..den worat be-
keud gemaakt dat het den Heer yan

Leven en Dood behaagd hooft van onse eeide
weg le uemen onse lieTe dochter SUSANNA
CIIRIHINA VAN !kHALKWI,'K in den ouderdom
YaU 15 jaren en " maanden ; na C8D "iekte YaU
acbt dagen met veel smarl aan de influenu.

Te98D8 brengen wii onzen > dank aan
ELIZABETJI DE WAAL en aan Z. W. B. VAN DIIR
MERWE en aan al die andere vrienden die ons
bijgestaan hebben gedureDde haar ziekte.

Haar laatste woorden waren;
Nog slechts een weiuig t.ranen,

Nog alechts een w"inig smart,
Veililf in Jezus armen

Zacht aan Z[jn borst gevleid
D&3'- in Zun liefde och.duw

Wacbt mij een heerljjkheid.

De bedroefde ouders,
nERT D. VA..~ SCBALKWIJK,
ANNA E. VAN SCHALKWIJK,

Geboren BEl'KES.

Ern hocveelheid M~ubelen toebe-
hoorende aan den bovengenoemdeu
boedel en bestnaude uit Lattafel,
Bedsteden, Sofa's, Wascbstandaards
Tafels, Chiffon ieres, gebogen-hout
Stoolen, Handdoek-rollers, enz. enz.

PAUL D. OLqHB A.l'8LAo.a
10 Noy-8t.eUenbolcb, left1lde ba'fll ea 0IIJ'0.r8IId

lIOed ..... pla .... NooI'&fdaallt (P PnIt GtowlD' 00)
rAtyU VAlf .~ I: OU.. UiIUCJ.&a8.

.4 Oct-IUapmutINtle, paudello .-II (J A
eu.t.eD) :

D J Dil WET, AI'II-AOBB.
16 Oct-Pr1D8 Alliin ,1IMle, lObaPea

W B ., 1tL1111I, .AJ'8LAO.B
Jl Oct-Grabcnr, -mo hameII, joap OOIea, as

Verkooping te beginnen om 10.30 Y.m.
E. R. SYFRET,

voor zich en mede Trustee.

St. Georgc's Straat, :39
Kaapstad, 2:} Oet. 1899.

Afd~ingsraad yan Stellenbosch.
TOLLEN.

Oudtfl4uur,
17 October, 18!l~'. GLASWERK.
AAN Familie en Vriendeo wordt be-

kend gewaakt, dat heden morgen
kalm in den Heer is ontslapen onze dier-
hate moeder HELENA HESTER MALAN
Weduwe van wijlen Arnold da Toit i~
""u ouderdom van 32 jaren 2 maanjen
u.. ren lijden, dat gedragen werd met
\"ool'b ·eldigen cbri8telijk~n moed, Zij
tJa'i voor de achtergebleventn nog op het
laaist.

D8. J. Murray !ln Wed. W. Murray
zoowel al" Ut! vele betrekk:i[lgen en niel'-
worden mits dez8n h&rtelijk bedankt voor
hunne df'tllneming eo balp.

De bedroefde kinderen,
ANDRIES DU TOIT .

en echtgenoot&.
JACOBA DU TOIT,
MARTHA DU TOIT,
MAURITIUS DU TUIT,

WOl'Ceater, 21 Oct. 189~.

RW ARNER & Co. hebben
juist ontvangen een menwe

Scheepslading GLABWlIBK, bestaande
nit Wijn-glazen, Tumblers, Soda·
glazen, ens., enz. Eveneens Aarde-
werk, waaronder Wit en Gouden
Wasoh-stellen, met nitgezochte
figuren; Kopjes en Schotels, wit en
goud, Borden, Steenen Kannen en
veel andere artikelen te vee! om op
te noemen. Prijzen zeer gematigd.

R. Warner & Co.J
22, BA.R1UK8TRUT, LUPSTA.D.

TENDERS!TENDERS!

AFDEEUNGSRAADunCARNAhYON rrE~!~S v;,~~:np~~;i~~ !:~
de tollen te Sir LoVY's pas (aan

Tenders voor Advertentien. den voet van de pas') en 1:30merset
Strand (bij Strand H~b .voor het

DE Afdeelingsraad van Carnar- jaar 1900. '.
von, vraagt hiermede Tend')rs

voor het .Adverteeren van de Raads De tenders kunnen zijn voor
Advertenties insillit~nd de gewone bieden of voor ieder van de tollen,
half jaarlijksche verslagen, voor een maar z~ moeten afzonderlijk het
tijdpt'rk van een jaar, beginnende bedrag melden te betalen voor iedere

f d tol en moeten gezonden worden aan
.:~n ~ndi;~nd1eS~~ d~:n v;~s~a:~~~ ondergoteekendb of den voorzitter
van December, 1\luO. op of voor den iden November 1899.

1'ellllerg moeten ingeleverd wor- De aangenomen tenderaar zal een
den niel lat"r dan Zaterdag (len passend contract moeten aangaan
11den ~ ovember, crericht aa.n met den raad en zal borgen moeten
d

'

". '" den leveren Vool de behoorliJ'kvervuliingen .oorzItter en Leden van
AfllPeli ngil'aad, Carnarvon. van zijn contr~t tot voldoening

van den raad.
De Raad verbi ndl zich niet den

langsten of eeoigen lender aan te' Tenderaars worden gevraagd na-
nemt'n. men van huo voorgestelde borgen

mee te deelen.
. De laagste of eenigste tender

Dlet noodzakelijk aangenomen.
PAUL D. CLUVER,

Secretaris.

x:.ul"8'1'AD.
.111~ JUUT.
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DANKBEraIGING . ALLE rekeningen verschuldigd
aan de ontbonden firma van

Louw en SlUT, Hopefield, moeten
ten kantore van den ondergetee-
kende te Hopefteld betaald worden
D' A~7i lnIIAlIlJ''UDZBS, daar geen
recelpt geaccepteerd Al worden dat
niet door hem of zijn Manager
geteekend is.

C. J. H. LOUW.

Op last,
P. S. D. SMEER,

DEon :Iergeteekende, zoowel als
broedel'll eo ZUIlters der onslapene

HELENA MALAN, wed. van wijleD A.
M. du Toit wenllChsn hiermede hnnnen
innigstEIn dank te betuigeD en \laU de
kinderen in &an familie betrekkingen in
Worcester distrik" en "eie belangstellende
vrienden ~<;>orhunn~ onwaardeerbare hulp
en hartehJk:e deelneming betoond ge-
dnrende het lijden van de overledene.

De be3.roefde moeder,
Wed. J. F. MALAN.

Wellington, Oct. 23, 1899.
TE KOOP.

Secretaris.
Afdeeling!'\raad Kantoor,

Carnarvon, I:::! Oct., 1899. Hopefield,
10et.1899.

A~~T;~Yerkoopers, Winkeliersen ..... PROCLAMATIE.
aan btt Algemeen Publiei. NADEMAAL Mej. de Wed. A. P.

Al'RET zich Tan hare Groee-

I)WARNER & Co., .. rijen Departement ontdaan heeft,
~ benoemd tot .Agenten v:~zoo wenscBt de ondergeteekende het

K. Machol & Co 's beroemde algemeen publiek .va.n de Paar!. en
Magaliesl?erg Tabak, die wij o~streken te verwIttigen, dat hIJ de
te koop aablf'den in 't groot en in't zaak za~ v~rtzet~n, en vertrouwt
klein, in zakken van t, 1, 1 pond, _door sh~theld van ~ken -en goede
5 pond, en in zakken van ongeveer behandehng, een rUlm deel van
bO pond. VierverschilJende soorten. ondersteunmg te erlangen.
Orders zullen spoedig verzorgd Zegt het voort.
worden en. als het voor kleine hoe- C. S. DU PLESSIS
veelhedt'n IS, moet de betaling met Paarl 24 Oct. 1899 .
de order verzonden worden. ' .

SCHUTBERlCHTEN.
, ~, ERSTE KLASSE PHOS-
) PHATBN, Goedkoop, voor

T'uin, Vruchtboomen of gesaaid.

WILL.OT & Co.,
Kerkstraat 11.

AANGEHOUDEN iD het Scb.ut te Wel-
t.lvreden, district LadllmlUa.

Een r:warte Ol, met. witte liee en schilder
pens, omtrent 4. jaren oud, ongemerkt

Verkooping, indien niet geloet, op Zater·
dag uen ladeD November aan8&. op de
Markt te Ladismith. '
Een Struisvogel wijfje met volle pluksel

vederen, onduidelijk gebrandmerkt.
Verkooping. indien 1I1t't lle10t1t, in de

Schutkraal, op Zaterdlll, 2B October.
L. J. LA GRANGE,

8chuUneeeter.

• &llOO
.~IT-"

Weltevreden,'
6 Ootober, 189~,

~AR~~~':!~~~~~STEENKOOl. STEENKOOL. AMERIKAANSCHE URGELS
-~- ~~~---~ R. WARNER & 00. hebben 100 8wwn ~

B \
U V ontvlUlgeD een ecbef!ll&ladiDg :a. WARNJ:R ot; 00. bebbea 10ess,'n " as voor loeren. Bm-, Stoom. en 8Jni4a. Steenkool. ODtYUpa eeu COJYipatie .....

E
EN' -- I Zij bebbeD ev""eenahlYoona.! G_eD Smelter !.MERlKAANSCHE ORGELS

nleuwe V~~a&d il juilt ont- I Cokeo, eD BOlltakool, lUip.aut LIjD-IUd.. Olie nil de b..t.e maken. Zij triadeD dele MIl
vangen en WunAt te kOop aan....... '._ ,-- pri' .a " .... _ l..~U-

bockIn Toor de laagste prijzen. ..- koek .. etU. Alla legs de ~ markt-prijlel1 ~~~7"~ ~~~~
R. 'W .A.RKBR a co., R. WABN ER & CO .e\.i_m;~BR .II eo..

si Barraok 8tnat, ltaapeta4. .. ~. ~.AJ) •• , II B.&.BJU.DfJ!.,Uf. ~n.
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, reng en in I:erinnering dat bedeo, Diu.
I te half achl de jaarljjkacbe ~- GEEN REGELING VOOR AANKOOP VAN
I,.t' boeft van de ZOld Afrib.aucbe DELAGOA BAAI.

D.hoo,.~-"''''''..........
:,"U gpachte corrMpODdeo& IOIut"OU

~"r v"lg~nde Daar aanleldhar ~ 0...
• ,nk"nriigiog, dat de 11'OQ ...... p.ltte
v "r vrede Jen hOOIen oomm_n. YOGI'
\"flt'nding Wall geworden:-
\[",ht'~r,-[k .i. iA 0". ai." ......... ,

i1 I~ )[orchand, ..... Roocleboeola, bU ...
; -ri "Ilmm,...n. • .. ....t _ de
;.l~",~A.....u pt!tlue yoor lTed... 0 .
j ." i ti lune Exoell. bet te dralt: bil ...
'. 'k te ontlIloetelI. 0...~

" , "·n en .eleo met mij ~ tII.O
• !'ele..dild, ala ood.rdUita baiw ...
, "r die koele behaadeliac. Ik .. bM

,,"_:un, dat air Alfred Jlilaer
. ·-1 Uq nect. bn ~ea, doelt

, . :,:1 waarom oOie
v , ," !.r; en docbten UIl ha ... _jeltei,

, "k eene ..roa ... n aaoeder-op milt:
.. " d""r hem moat .. ordea on" .......

II ',~,','n v!Jf arinol~n "'0 de uawb' .u
! r , ellen tie genomea bebbeD, lila de ,,*i.

• i-u naam der Koni. ~ ...
"c.':: W!i ,uilen de ... bebandeJiq- aiel

v; ' _' " ."rtll niet DU OD" hartea bIOedea
, '~n en beUekkiqen op bet .__

STADSNIEUWS.
, ' .r: .eman, geaaamd A. C. Varley, .....

• 'j LIl' bet breek .. ater baodieMa .&uioll,
_..' 'mnorgeo .elfmoord PPlMtd door
:. I te scbieten. Bet lijk .. erd DUr be,

verwjjderd, Eell ondenoek nl
.:.,.teld,

i< nn een b' ... ken lIUIIl .. erd Pier-
,Ill het dok iA de lUIe CnoDdaa. B ..
,~"et lang in be, ... ier p"_* ~,
: wa. reed. in e!'po .1.. , 't'III ootbin·

j )" num 'F1UI den o...,rledeoe • nie'
\[en wee' ook niet hoe bii 1&11 ajjll

· ",komen.
~~

GEMENGD NIEUWS.

:1..•..

':n' WilJaaot eo Co., K.rbtru& 11,
,I. be...,.lt acb in eell ad rertentie UIl
'ph,teo YOOrbem_nnC.

:.·.·d C, S. du P_ia te Paarl maak, iA
neotie bekeod da, bij de kruideIIien.
mej . A. P. Anre' aal ..oon.etten.

, I R en mevr. Cron"n,bt Scbreiaer sjja
:' bezoek aan je Kup III sUn de patell
; premier en mevr. Schreiner te Ne .. -

"C' '''t',Hgmg,
i' c,"dovot van de week, de Jlez;ca .., .. ordt Loodea, litO O'Jt-{Reuter.)-Bel niea ... 't'III
.' ,.ullldJag bier ver .. acbt. De aitgUDde bet ICbitteftade anocea 't'III de Britlcbe 'roepen

{"'1/11,,1/01l CaMIt, ..ernkt mOrgeDDII- te Gle_ .. erd aaet groote opge .. ondenheid ea
::1 : :": 'w i uur. ce-tdrift door lieel Groot BnUaDj' ont::nc'
I: , \ ',;ES ver""huldigd UIl de nu OOtboD. Sprekead. in bet lagerbuis .. i e .beer •

'" "'Juwen Smit te Bopefield moetea four bNea dat er peD ICbiklriDg wu ~maak'
, ' ren ..dvertentie bij deo beu C. J. B. =.Portugal ..oor deo aaokoop vau Jasoa
; ... :' , lald woreen. ~ '0)'" rt LLT epeu lItet ~_,"'_ lDan ..e ro .... o

,f(- worden ge", .. gd 't'aIl "ace bei beden 't'aIl UI.mftoo Yeldmu"Ob.Jk
:,' ,", 'Il> ',l van pnbheke werkeo ..oor de bnur WolMler had bet toelteb' o ..er de repliqen
'I:: 1,c:n,t1le estate le,Roodeboecb;eYeo_1II "oor be' ...nrekba der acbepeo. De &roepeo

, ,,,"u bel ... an de nieowe poJitie-'-aItbD .. erdeo laid toere;juioht bij bUil weptoomen.
,,1' :1 L : ,~beili,
II ':" u kcnnioge ...iAg ... n den regilltrateur HET VERTREK DER GARDE.

Cj" .",! ' ,'~~erechtahof aDder de ad ...ertellw.,
,~' :." -'I,p"rt ter ill8pectJo ger~ no de OIIi- DE NIEUW ZEELANDER8.
,e',' Lk '<l>jaten~ de. "Metrooolitan aod

~'cO,'" 1' .. I.. a,. Company" in likwidatie. GENERAAL SYJilONS BEVORDERD.

LU: 'fi hel te verbeteren ODbinglII wij Londlll, 21 oei. _ (Reuter,) _ Bet ..erlrolk:. 0'" een correclie aan te brea~n .
jf d d k' der garde .... bet _e~ eeoer popn~. on be,'éll;,e betre ~n e e ur ooPlDI 't'aIl niet .... lI8iaaode de lIliai_ Er wareo Jwobende

'·1·, • OD "uien A. p, LoIter le Fraoecb- IIMDtch_·. "an de kueroe tot .. n be'
J'''' "U-'D al. afslag;;,. wordeD genoemd A, W loo S ._.'

C "' De Vill' &ter poonreg ..... 00.
-L " ,\' .,,, en 0" wd moes' ·un .en He' Nienw Zeelandacbe contingeu" dat 213
l' .r hl'Dgsraad van SteUeoboecb 't'l'U(l ill lIWI.terk il, beeft Wellington N. Z .... rlateo.

-,: '0", n ..ntie in dit Dommer tenden ..oor d4t Er .... eeD buiteqe"oDe uitbuaiior 't'aIl pa.
, " :. 0" Laken, ..oor hel benteIleO 't'III de mou.me.
c; '':''!lOVer de Hoop te Somenei W.. t; De koaiagin beeft hare goedkenriog gobecbt
,,,,' ',,: "pAtellen ..an eeD t~bealjjdfche ua de beyorderiog "'0 brig1Idier pneraal
- ::,"', 'I~' rul en "oor de pachting 'r&I1 de tollen Symoua tot IGper1Iumerair majoor pnenal
:. - , I. ' ..rY'. P ... en te Somenet Wee'. .. ... l'QOte verdieuaten iD bet veld,

)1, \ legt dal de.heer Carl Jeppe, die ala DE GARDB DOOR HOOGF. PERSONAGES
T"i ''',,:-ch bUrPer werd opgekommandeerd, UITGELEID.
"C ,~ ...... oaar TI'1UI8naJ door de Bri_be
!:,','r', ,; il te Nanwpoort ... rd LolldeD, 21 Oei.-(:ae."'.)-De bertog 't'aIl
Il '" 1 I~latea onder de "81'1iaDdJ1ea,dirrlg-1Cpllll&Ulfht en lord lloberil .. OODd.eohet "er-
!..il ',d Kupeche ICbiereilaod Diet &OD...... "'-k der Gard .. 't'III SoDtba~ptoa bij. .... r er
,a:,:: ,': ~ten deel aon nelDeo UD politieke opaien .. tooIIeeleD 'r&I1 rr-tdrif, plade 'rODden.
1:tl!f~:j

EEN SPEOIAAL ESKADER.

WAARVOOR?

jl
.: (.

L 1...

\ , , ruen ono heden meedeell ia d. rrroo"
,1" r\lo te l'tlolteo':>l die .... uopIrOll.

":ell den 3<-"'teo ;o;o..embef', ternae-
'r\.'\'"

Il, Jl, \, \' A:< A F1mu" BPT .-Bet OD.I toege_
'.""':' ".:,1.'1 van den op 'J:1 Seet. ~ LODden
,t:i' ,;, r, ~t;...te a1gemeeoe .ef'l8denug Tall de
.. :: : ',: 'uJer- In de bo ..eogeaoemde bank,
", " " ,'r in het afgeloopeo balfjaar , koa
k \ '''':'II;1,atle VIII d_ handelgedureode de
lJ',' '",., maanden, een netto wiuat .. erd ~
11..... " ~ij ''VIl ooge ..eer £46 meer dan bet
')"r:u [,. halfjaar, ID&keude met de "oorbao-
l" ",0,,- ::')4,'\00, DaarYlUl i. 12 perc.o' per
u: .. , ""keilde £31,50(0) .,oort. £10,000 .,oor
c,', . -,,' '. i",,,l,, waardoor dit £463,000 wordt,
", ::'. , ',,"r h6t pen.ioeDfon:ia, waardoor
j • 1 ,~ \\ urdt.
II, .J 'Ii" A~Rt:Lj,NC[ GgKooTllCUj,P

"-,, ... ' ",- het volgeude bekeod te .telleo;-
lot . II" ',,',,,,,, h t met daDkt.arbeid de harte,
" ,', :'ll"edl'ge geaat .. oordioir door.J1e

[,nJ. te erkenneo, op banDe opme-
- , .. di,,," liekenverpleep&en, ~e-
, ,,,,jnrend,, deo oorlog. De talrijlt:e
I !l thans onder de 0"""'.1 der
, Il de raad zal beo die a&.IIJGOmea

,'., . l"'en wanne<lr bUllae di_tell...,-
Ol' ',. !"" Tengev,)lge der oo ..e~~
Cl,' " !, :" t': eM om de kl__ ..oor oadernch'

"f"'" I.;, voor gewondeo bij te .. 00.0,
, "". I, t van bet St J obn ambulance

',l> 1",<-1: de raad ocbikkiogen p~
,', c;, ,,!fIende kl&MeD..oor dam .... 111

!,.~"I,lk" aanta: leerlingen i. reedll
liet kan mogelijk IUD da, later

I.'rc kla""" zal opgericbl WOrdeD in
"I"-">fIUk Ieennra lal .. ordlll p.

EEN VREEMD U.ZOEI.
WorC8llter.

• ;r

0) ,: mag u wel "'egen"l11 bet
: H':I<1r.r. agent 'r&I1 bier gnon·
n ",·rfilt _oor 50 Ih. dYD&mie&

" ~evraagd door IMIn boer eo
: le Il magu.traat.
,H '''ek bl!llet he" dal een baa-

,,- t ,oor 1,500 bagelpekooeo
", dill hem een ..oor 500 .. erd
""r'l later ook teruggeirokuo.
,,~,j van r1yoamiel.
'r: -:an ,)orust en oorlotr .. orden
-!"}<.,,11,,opgeweki, IGOdaI bet
<elder< van bericbten die p

, :; worden, om geheel ..oor-
"meer d....r ""!I. proklamatie

,',"" !le'lr u'tlCevaardigd ia, dat .Jl"
I" Z,IC die de pmoederen ..au

0., uwe,
D.V._

HANDEL EN IUIYERHEID
'I,',\'KGOSTV AltGBTBN
<,te" _oor de ....ek geIII...u,.t
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~ ~ i. ~1
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III tnlH

.t~ll o..~'
~1,2:

NIBUW8 1'1rf" rUTOaU.

DS.ADIUU!f aOpay&.
.~',-

Pretoria 0..., LoIlreDgo Ilarqu., 19 Ocl-
(Rellter.)-Boaderd .u "Oftig nieawe bo....,.
..eriea gill_en iDguwozea, .,ooraamelHk Di&
d.Kup. ,- .

Zware b>eiaea sijn ptereD door pretoria p.
PUIIerd, beladen Ill" EageJ.obell, lr:oeJiea lID
uaturellell ..., Dellfvabui.
Eea ballon werd ,-teruacbi " Betbal ..JISÏen,

pande iA de ricb&ia( 't'aIl Volbraat. Bjj ..er.a_ 'IOOrdat er lrau .... om te .cbiIlMo.

VERTRUsNAAil 'T NOORDEN.

B.t trauporilabip 8.....".. Inraaa Zolldar
Taf.1bui biAoea en bracht het Border regilDen&.
In delf II&IDiddq ...erdea de troe~D aan wal
gue& eli ..enrothD _& twee t!PeOiale &reiDlII
DUr bet 1l00Nen.

Vrjjdap~ • er MD afdeelioc lee-
IOldatea per 'peelalen tmn naar bet DoordeD
.. rirokken.

Oop.,eer 150 lII&D.,au bet Iepr ,...ne ajjn
Vrijdap'rOnd ... u hier ..ertrokuo, de mee.ten
DIU' Oraojeririer, de auderen DUr De Aar,
Naawpoori III 8tormberg JUDOtie.

JONGE BURGERS IN DE ZUID-
AFRIKAANSOHE REPUBLIEK.

VLUOBTENDE NATAL POLITIB.

GEVECBT TB BI8TEIL

LUITENANT GALLW8Y GEVANGD.

EEN BURGER· DOOD.

pretoria, "iG ~ 1Iarq-. t3 oa. (W.
ootY&IIfID.HVao 00_ tIP8CIial-. _....,...
daL)-Tciea ae burpra .... U.tlbND IQ .....
Iebeai .. 8piákop' 1IAIIkwaau, .,1._ ..
Na""" poldi. aïe er ~ --.
mei _~ 't'III .. YeII _tell ea _ ......m.. moadheboeftell, die ia laud der bCMra
fteIeL

~ tieD uariadaa-.....,oad .... _
~Yeelat PI..a. • -.Best.er etaQe ~ 10
!JjjItaIIIra, __ ..eldkonMttea De Beer ...
Pretoria., ea 80 Natal brabiaien, oa4er lraL
Gt_ ,De yjjaod hd Ma -.ua knOL

t:!.~~~~~a.1lwar, _ 't'III da .. r·.... 111'_l1li,
ia .. ft1IPII pGOlDeD. De K:arabiJUert_
de .,Inch,..., Ladyamilh. Be ........ iI
.. 1... 111 ,__ ~&Il BMa .. pu eo 1AdJ-
.mILl

PRETORIA NIEUWS.

DE SW AZIES &USTIG.

KAB'ELS TE ADEN OPGEV £NGEN.

Pretoria "ja LoreuQo Harques.-(Recater.)-
19 Oot.-o.. b_bop 'F1UI Pretoria 'l'lrirok
gi.tereD a.ood daar bij reo permit It:onluiirD.

VoiceD. bet ooa.ulalre r&p(X'rt .ijn u:bij a.
3000 Italianen iD de repnbliek.

Een prokla_tie it! nitpge""n Brit"D, di.
perroitten hebbeD, beletteodelom 't'III bet Mne
diatrilri naar bet andere te pan, AI de gou-
...,rnemenla...cbolen 'iio gealoteD, en de g.. ob
.idieerde IIOboleo oohlllilII ae.ne gelden to,
nadere unoissreriog.. .
GeneruI Bor!!er bdeft de S..a••e It:oaiug

BUDO ... ieo. Bii rapporteert dat er pen
pYlAr beataat .001' een opataod Cler Swaai ...
Alle kabelt no de ... repobli,,1t: eo dill Vrij·

• taa&.. or,lea door de cell.oar te Aden opge't'&ll.,ea. DiWt. eeD groote laat "oor pri .. te perlOneD,
lOO .. el ala ..oor correspondenteD die een billijk
t>enlag ..aD due liide .. illeo g8Yen.

KEMBEaLEY NIE~

UITTREKSEL UIT DE dDYEBTI8EB

NIET VEEL ZAAD.
'-BUN ... ·ÁLLE8 OUD NIB~

VLUOHTELINIlEN UIT DELA&OA.

DE NATIOl(ALE BANK.

Ol'1Uljeri..ier. 23 oei. - (Reater.) -De Ki ....
bfflev Actverli_ 't'III ...,rledea Záterda, beeft
het 'I'OJceod. Dieu... :
J[arallWl, Donderd.r.-B~ ooocliade de

,Pretoria, ZolldapJOrg8D, reeidlll& DIIlIriamat 't'aIl KurctDIaa.u. u.boor.
15 October 1899, IÏDfen boofcfea iD bet dia&rilr'K!_ Di' op

Aa.. tkIC ~,., .. n iadaba, lDe&be"elrJriDa tot ~ ..........
Mijobeer,-Een beer, eea Britlcbe onde'duo, to.taod. OIllWea' 100, iAaluit+ lV'kleclea,

die hedeD vertrelt:$, i. 100 nieadeljjk 0111 dit maaIriea bnDIII _bjjniq ...de bolaal WIl
briefje .oor mij iA de kolonie te polteD. [De '&alDp'l'Ol. De b.. r BilIiud"le!rde clea toeataod
brief werd te Graballllltad ,.poat.-RcD.l . Ik ..au ulrIII bloot, beu .,erteDeaae, dat de 'rna.
IIObrjjf _. "0 I118Digte Iioloniale ~Iioreo qaJ iD oorlog .... met E~; lIe& wa .....
joogeliogeo die naar bet troot .ija ftriroIrbn, lie plicht om "ednreade het beaa&D der yijaocle-
en die .. elDig of ceeD 'lid haddea' 0111 "II Ijj.heiea bil hUUDe kralea te bIij_, III ...
ouden 'of audere betrekkingen ..eel te IChrjj"lII. deel boeraaamd ia den oono, .. __ , ea DE WATDTOBVORR NAAR lOM-
Gaarue lIondlll wjj bet ,ebraik der tel8lrl'Uf aUee lOa iA orde.gll. Bij ..CMIide .. !1!.~ BULKY •
ljjoeD OOI "erpod hebben paieo. W'""elaa, in pen pnar ..erlreerdea. De Iloo .
laten de ond_ en familie "au It:olouiaal Cebo- "ertroklt:lII pbeel " ..redeo met clea ait" ea XiIIlberleq, I' 0.&.- (Bea_, per der6cbe
ren jougelin~ toch Yerd_ao dat bUllne lOODa beloofdIII 0lIl bUllDl iaatrUtiet .. aitYOer" rUder ~_). _ Veerti8 8Woom811

.Jbier io d. _te p ... lllll den doad lOadlll 1eaea. WeN deo lN..oawawd III de JIO~ die de
bebbell ",It:O&lll ti....r du om achter" bib· Vrae, ill den 1D0rgen op Zaterdar ...erdea brac he ..... il Da hier. De~""eatell
.. II. Bet entlnwMme .... OIlbeacbrjj"eljjk j .Ue .. inlrelien iA WedburJ, WiacUortoa ea ..... 'Tuiap aiI-...._ ....--.
.Itbanl ik kan be, uiet iA .. oorden uitdrakken. KlipdatQ pwaarachu .. d door deo ..... ef G....... werd er _ afdëeti., boerea 't'III
De erOlt, U..er, ja, be' ..uur in bunae bariea nu Windaorionroed OlD aUe ba_ 80 tot 50 _ aten ...- op '"I_ ....
waren atl eeD ooberban III machtige riner, tepa deo a"oad 't'III Zood&(, op ~n;~b;~;ItuIobeD.-.oir, da, ........... .nt ia be.
Durbij waren Ijj aoo op,.rnimd eli ..rooIijlt: ~,in pbreke waarnn au.. u OIr _ .... -.terb YerbaDÏDfl
aleof IU our - .. pionic' Ylrkokken. 100 teragpsoodea .. ord8ll. ...-, _ ODder ~ Cba __

.IIlo tacb .. jatea ajj .. a& ban .oor d. deur .. erdeD de ambtenaren bnia werd .. "II aar lIitpmadea oaa de ..n.u. te
.toud. Ik w.. eeÁ 't'III beu (de Ylldkoroet ZaterJagIYoad om 10 uur, eD. .... ,,~ T_ de..abt iD.te ODIIlÏd.
ecbter had mij kort \'OOr de treiD .,ertrolt: ce- brelrlll "111 den dar op Zoadac. lUll 4e1Jijb UbiJWd k...... werd _it de ...nea.
komlD&odeerd om iA bet ariillerielramp dieOlt pad tot omtrellt 10 oar toen _ POCIte uoep ~ de 0. Bewe .... dal de YJjaOd
te doen; er .. u - -, 't'III mij die ook terug ruiten werd geSIeO komende ail de riaIdUII
pkomllWldeerd werd, IIIUI' die niet te Deren "III den Vrjjataat. Bij blllllll ~ iD BM iI~ DU da, de boerea Diet Yernobt
..u, hij • IIn in Natal). Ik kan u """,D.1a .bon eJacbtell ajj deo alentet '.... __ badCMa bet ta..bea ........ & "'l'iadea,
.... komt toi nanral aenea, 'Don .. lDeer be- JewiD, deu .tatioDlCbef. T ..... ijI4_ 0........ ..... de kw.. poa= OD'"ac heD III.
jurde ",ieuden 0l1li "II ladeteo .. Illacb eo di&d werd, beklommen de ~ de teJecnaf- _lp .... _ M& . ..... de 't'8I'IreIUaiDP
aegen toeaprekeo,dao • het hard, maar "U "er. palen, ED lDeden d. dradea DUr KilDberler. ~ lIrItaW .... pIwellD al ..... __ eli
ki_ ala Afrikeaadera 0lIl t •• teroren ..oor on.. H..t nin ... bereikte 0lIl lIP08diC door YluaIat4.· tU trokiea Rel __ Mt -.lea terne. sea
natie. aet il Diet aleclna ..oor d. dal eeD uotal inw__ 't'III Will.... ...t 1 ID" de __ Di.......... "
oDafbaokelijkheid 't'aIl dese dierbaroo .. maaId -.ordea. lie, Br baddeD oop"'" PIIaitL
waarno wij -on~ '.Jlea 1"OUe lIOc)rtJI!G8 dai. baar ._ tot
p .. ordeo, I!ÏI&-alleen '100' be' njjdom--aooUalllaal ..&ti:eQ(MlIllKieaoemlOOl:ae, lOOd_ elft klerkea WATER VAN JtDIBlraLEY APG£8NE-
onse borg8l1l &eggeD-'I'&1I lien maar bij -.erd ook ce- DIPf.
.00ter, maar ~ bet 1fl'OO&dierbaar en geboeid, alaoolt: t ...ee
der...., da' wij cun atrijdlll. . d:e d. Boeren omtrea& 0l'.. CIea Pretoria "iG I..OreO\)O JIarq~ ta ~. (hier

Met cebeel 0111hart mplI wij: 't'&II Zolldag ge...".. --. Due oatYUlplLHV" _ .peIIiaJea oorr.poo-
"lit: miA mUn land, ik miA miiD "olk, drie _HO ..erden ill - WaCbtIra_ apert Mai.)-De bOenD Mbbea _ .b1eo ftII XiIIl

Ik min mjjn eigea taal, CeplaaW, met eell .Ierke wacht baiteD lae, berIe1 de ~ waterpijp 't'III V.. lrhier
ze IUDmjj dierbaar, beilie, IIChooDr pbo..... Dit nroonaalrte IlMallrljjlr ...... bil afpIIaed.. De BritIO... troepea .hacbt_

Waar ook miill .oet lIIIfJ dwaal. ' ....Ian, eo f.eu aittocb& 'I'Oad p~ta naar 8&rkI1 .... Fo .... su.-.
Wet I118tdoel 0lIl 100 KimberJer te berei)re;.

Laat OD'" ood8l1l en mlllden tocb niet om .Ia tie wIllliet ...... perd Wil. BET ENGBL80BE VBlUIAAL VAN BET
treurelI. Wij.jja in eel! beiligeD en goe- Du.dapIiddag ,iaclll nr .. cIaID. DUr PANTSERTREIN GEV&OHT TE
een edelen eD eerlijkeD .trjjdl Blijmot:dig bet BoereDkamp te Wiadaorioo Road, Jn.FEKlNG.

wji 0lIl onderdUD8Cbap .. 0 E~land om MD goed woord te dOIII YOOI'

ou langa ·faelworen, den eed 't'III (lkoawb.id de pnageoea. Zij .. erden heIaefd 00" KIII'IIIIWI, lt Oot.-(Reater, per d~~e-
UIl dezen .t .. t met ~beel_ hart atrer,ra,N ag 't'lllgea door dell IDitlllDD& die bet be ..aI bad, raitIr" Oraajerifier OOI~).-JlaWdDI
kliok' iA on .. ooren "lOO belpe lDijGod a mach· die beloofd6 dat Ijj op .,rjje .,oeMo lIODdea ~~: O~p ~daliboof

l
•~ ~~~_~.L_'---tig",eeo aitdrulrJriDa waar7&n wjjmet twee naar "Ordlll ,esteld bit &&IIkolDli .... deo kom ..... _ )p_ ~ _

den bemel op8'''~.u ..ingeren gebraik muk· 1Daod14t, die YrOeg iA den a'l'Olld Ter'W8oIaI 't'III dell dat ..w.a de"__ ~
ten na bet ..oorl_n 't'III 00118YerplichWlgen ala werd. Om 8 aar gillteren nood ktr&DMII ~ miclea ilia, " _ paatMrirein Iiac ..
..olie burgen. allen 0p"eg naar Klipdam UIl. Zo prUllII de IDOI~ ail drie tnab, ea .

Laa' or tocb Dooit opgebouden wordeD ...oor .. ijll8 waarop men .. behandelde ft ....t meer ClIJI_w.l 6 IDU- .... Mate.
on. te bidden. God alIeelI kau oua -reddeD. is, 18(1gen dat olDtreat 6JO .. kkea _le,,_· Iriac T...wlt:...... hrM ....,_ 't'III de
La&eDer dagelijb bid aren gehooden worden. behoeftea 1&11 de ... nareu .'\ja &eraaeIe... Bll POBaI Di~ oDder lord BeatiDak ea kapt.
Wat .. I bet eiode Ijjo? Boe be' ook .jj on.. De Dalllen 't'&II de iwee dtSpêcbe rijCMft dia,.. Fit...... De peat....... word' ......
repablikeiDIICbe broeden biar ..erkiueD Yrjj- nagea genomen ...erdeu ajjll lIardiaC ea lt_ ........... _ eIe..__ btMiD toe.
willig ea mei -..rengde ua " .tenell ala maar St.apleton. Lut.aijrelDelde ja in IIJIOrikriaIIII te """t, lDIIt 7itaclaruoe 1'Mkte met
Dal laDd kan ..... IOIItworden en oua ..Dik gered. Kimberley coed be\eod. ' il. hoera op _ PIaata _ de towin

UBda. d ... dr.t._ De AdHrtiMr oorreapondeot te lIahIliaC heID Dift Iroia "hIr..... _ _
H. p, LOUBS~. IICbrij.eDde op laat_Ma Vrjidalr, liegt ~t _ boodIobap _ ... treia da, hjj pbiaclerd

Pretoria, ~pkhe rijder op .. eg ...0 Wlibv" die~. '"'" C100r lIjjDe ,..-dell eD ~
ZoDdag, 15 ocl '99. melde pluta DioedapYOod om 9 liar rtiel, lIOCICIIt bad.

..erh_U dat d. boereD Vrjjbaq IICCDieI ' KapiteiD Lord 0ItUW Bea"-lr: a....,..
P. K. KLIPPLAATS, (SOMERSET OOST.) bebben. De magia&rut en Ge YOO.......... be......... ..ar.drw te ....... Fr'-la-

16 Oot. 1899. bewooen baddlll eea oaderboad .... eie '!'OOr' n_" --... 1a....... ...,1iet eie yjjud
Aa. ~1t Edóteu,.. _mate Afribaaclen ".D het dorp, baa waar -ila })CIIilie_ beetje YÓGr mid=,,, cJaaraoor
HI}"nbeer,-W_ 100 Cb" bericbt telrell acbu ... octe de goedereu 't'III ....... pe~- .... I'i la Raat la orde-..

Ik aoe lliet un te rakeD of sich _t de ~boorliDpD .. tNkbD.
te _prekn, dat ik eeu orpa o~i. te bemoeien. De Britlebe ..lag waait Il0l. ' .. lt _ ...... cMt_a... _t ...de B.8.A.
Diet. '1'&11 dien II&rd,noch bell lit: 't'&II plan om Beaige AfriIruoder iO"OMn -.-b_ de politie ~bPL WnHu. oepwapead
dat te doen. l'M\aJreiaaob. .,L._ o.er bet t..-.:&aaI ea .... .et tw. __ de .. " _ de

Getrouw de ave ~traatwbof t:'.l,tjjIChH, =-........di. ..,..a.. ,' IQ ........ 4lie bin_ die
D. R. B. FEATHERSTONE. IIOKniet aedaao, toea d. ;joapo YWtrOk. De ..ur. ~ _j ~ aaderea

ALiiIraaOCIer iA.. ooen De_ ,.,..._ lIit Ita tOJPea te _ ..................
UIT COLESBERG, wiIlk.J. en ook mieliee 't'III ait .... POlWe bap, ..~ -- !i....~ --T": I&adla_L-tl<d

lIlIDI' de atadspolit.ie _.11:& IlO" 1IlIi de _ _ __ _ ;"1'__ _ .,..

De OoI4./H"g Ad~ a' nader bil be' 'I'lIur d.r A1:rikaaoden, die CIeae bratale dWatal_ ..... de .... "file H ID de"" 811
dan .. jj en ~t bet dOl .. el:nt warm!r. I!e- bepan. De lJIIIia&rUS heeft de ~ __ _.. ...,_ .ei de ..........
Ian[ll"iJL. bencbten konden .. jj echter llIe& no· be_ -waancba ...d niet oooc1eJooa,___ --a.u, ,
den iA de lIitg ... e 't'III den 2IMtlll, die 0lIl p. rea te~. Na _ Ian,. oadermrPur" ...'i~................. InÏ1lWV1l1ll1eolt.
tenn ter band Inralll. Be' 'rOlpDd. D.IDeD .. ij de cW..&.."-IId-. dat de 'w.. TnUaiUIiCbe .. WOIid, Dl. lrDrPanaI F. TarJor, G.. H.
echter o"er, dat yrti wel o ..eneotoml me' bpiter.;--o;-DiIIICIar • naar dID .......... eD _ 1pDOI...... De ........
hetaeea elden iA dea ui.,," door dill beer kWlllllell eli kaallia P'" dal eie Tru.......... . ._ cl. b•• ,..". 4Iat lj de boe-
VefUinij,en ..art,1d •. -oe ....lllOb· YlqopW~" VrjJ"burr _ ~ n-t ................... "De
telÏAllU, die JlaaadapwodOoJeebeqr Juactie Ja.chea. Bet'" TraDa __ ~pakilll"'~plroe.
..oorbjjgiogeo W&reII ....... PJadea. Er moeteII Tall den puteertreio ia dat 6_ .,.. erdei DaIl..... JIajOOr BGJIiI 111Mb, OaiidIr ea
omtrent 1,200 a 1,500 III&D_, nou"'lII eo rwood en alIell ala .. ~ DUr Licbtea. =-........._ ......._ ~ oaa
kinderen iAMa vein pw_& ajjD, .Jlea pR*" barg werdea ..... 'I'OIrd. • , .. tnibn. Zijll paard .... 0IIIler b_
iA opeD .&eeolt:oIea W.,_. Zil1rU'eD o..er bM 400dt •• 'b.....
:!:~~-:o;:,~g&i:!Dd!.u~: -= KDlBERLEY OP JlOND.G. K="'~ct:. --:.~" ~
... _door deo pheelBlI Vrije_t Jlet pd. J)jIpêch. sijn 't'III KilllberIeJ ~,re- ,a....-a: 1IDrp. a.,~u IIJoeee <p-
bo......... ~~~~_~ ... nil ............. ,._a ................. ii:~~'!!.._D !..~Arer.l.goad at, nlet .... __ e ... _ •• DIII rawe wel il. - D -'!"r'-. "__, ..
aooollllllOClatie. ___, • 1UiIr, 1 00Uia, )( LaIrall,

Eeu ader beric8' iA bet blad meldt da, ... ~ a-:.dO~, PIIiIli- (....... )
er ...,rleclea WOIlIIdag "0 groote 0011- Bechuanaland....... ;';" ... ~ Bnd7 (IiaIa,)~ ,ateroau. iD bet dorp -. doordat. -.- ~ IWID-Po..u biatierde cia opera_
b... oadeo werd dat teIePiaIIaObe _aaicaUa tiin.
lDet de baiteD .. ~1d plotleliac afPUedeD IUEUWS UIT )(ÁftKlNG.
..... De.-le Co~_ ...,.. reedII 't'III
opiaie dat a. "repablibUMll" dea dl'MCIlaacIdieD BET VORIGE P ANT8ERTBQ
&faeaoedeg, III dalOoleaherR _" ook dal lo' GEVECHT.
lOU ODderpao, toen eiaclidjjlt: ootdek& werd
da, de foui II&lbii ~ ,,(Jo.. BNGELSCBO ~ BOBBEN VBBLO ....
leabeqr Jaue" dat de _..... had YerbroIrea,
'-ti cle ataf aIdUr ,-, .. ~ ...,. Bet.,oIpade 0..... =il .....
"-LL..._ -- 6 UDr ..,_ _ De .tt.._, werd __ ---'-"- ~ " 16dea :
...... -- ~ ..- -.- &UtI ·-;-n~~ _ fd:-_L~"__ .~_bUAeJd III de 00Ieab • ..- kwa-. ta& be- ....._ w_ .... __
deru., duw, Tier .glRl , de ...... -

Verder ebeoIaa& ',_" 1Iiea.... na ba.... lNiD -* _ _ 9D de B.8..L
Geraehtea, ...... 't'&II de _ Iq"'_ ildU politie eo nr.....,_ liet BOnIer ....
CSe aodere, doen in ~ CIiI roache; _ _I ......... YjjaaCI, -'oor nr.
dat doen .g iD ltupaW ook. .-doodea ea 16 .--a-. , H ID lt ....

.... tinak. Door.,__ wCll'lh lW de
~6S~bII __ "'1I1fG ••.
Oi&ia~o""'"", ..u.~
pa Iicb liitIall.... Ilea i........ lW de
bOereD W. _ ......a raDea cIoee.

Loreor,) Marqoes, 2() OCt. -(ReuW.)-De
Rag/6" a..tl~ it! ...,rtrokken met 200 eente
kluae, 200 tweede kluwt en 800 derde kl ....

~~'Widgeon" is .. ~gekomen.
De oationale baok neeml .. eder Tran ..... lacb

pld "0, en de bearnorder meldl dal bij bio neo
kort ..e",acbt de noteu ..an de baok te kun Deo
.. _Ien.

LoadeD, 21 October. - (Beater.)-E6n .pe-
ciaal eender, be.taande oit H.H.S. Hy.ciD'b,
Highflrer, JUIlO, eo Cbarybdia word, te De\'Oo-
poot uitgerDlii. De bestemmiug er .au • on-
bekeni.

DE TOE8TA..1IiD TE DELAGOABAA1.

Lo"'lIgo Marques, 20 Oot.- (Beuter).-De
,tad i. propvol ... a ..locbleliAgen en er II gee
flaapplek meer, behal .. in de opeDe }~ch&. Vel
dniaendeo .ijn sooder een peDOy bUlr, mee
En~lacben en aooder een kan. om ...
komeo. De rjibregeeriog beeft be' .6Dbod •
eeD lroepeolChip teruggetrokkeo en de iA.. ou
'ijn baiten .taat met de eUeade te kampeo.
deljjke balp wordt .... reiacbt om de anae
acbeD .. eg te krijgeo.
De Ávondak CluUe, die It:wam om de ..Inc

liogeD.,te balen, .. erd bij Ioy~ok uit baar koen
pbracbt, naar mell segt oDtred~e~, lIIUr
_bjjnliik onder be ..el der autori"'lteD.
AI de bOllpitaal zi.ken ..erpleeptera uit Jo-

bann.burg 'Un II&ngekomen.

MISLUKTE· POGING TOT VERNIELING
DER BOEREN S!"OORWEG.

Prcltoria ria Delalf08baai,21 Oot-(Reoter.)
Eea poging ia gedaan om de treioen en deu
.poorweg .. n da Pretoria-Pietersburg lijo te
YeraialeD, docb ia Diet gealugd.

I 10 •
•• 0
11. 0

UJ.OIIULII.
Koopft V......

00IaD1el OrpUA IJba.ber ... 0 0 0 &110 IJ 0
o-1 .... aod~

Cllaaber_ ••• III 0 0 tIG 0 0
80áll l.Iria&a 'ROOI,tlGa ... 0 0 III 0 0
Boud al ibcakJft (Spil'> 100 0 0 110 0 •
~0aaI 1 0 0 1 I •
.. ~ f" TU'
~ l'IJ'e ._ II' 0 0 lO 0 0
~ Fire aod lIartae 0 III' 1 1 0

~ ._ 0 1. OOIT 0
a-baDk lIateb. I Il. 1 11 •
8AJlllliac _ I •• , ••
1&aaI;dC"- I 7' 1. 0
Ond·~ Board ol..__.
li POuIdlau
ladw.

• 0 0
il 0 0
I III 0

DE OOR ...OGS AANVBA.GE TOEGESTAAN

DE VERDEELlNG VAN DE BUID,
VOOR .

LoodlII, :lI Oci.-(Reuter.)-TOIln de beer
Balfonr in bet )apr buia meedeelde dat cene·
raai Penn SrlllOo. éloodelijk gewond .. u, oot,
delria de IedelI sicb en .. erd bet debat Ter·
ducd·
De oorlopaaoorrqe .. erd toegeataao met 271

.... 3t atemmen.
Er • _ ODbe"estt,d bericbt da' de im~-

riaIe reperiog ua deu oorloc, 't'III plan il ..ijf
gefed.reerde .tateo te acheppen :-De Ku,p,
TI'UII"aal, Nat.al, de Vrjjatut en Rbod8lla,
onder cleD naam nn "DoIOioion of South
.A.trW." met eeD gefedereerd pariemlllt, li&-
Made te Kaapatad,

DE TUlES PRIJST DE MOED DER
BOEREN.

BARE MA TESTElT DE KONINGIN
TREURT.

WEDUWEN EN WEEZEN FONDS.

Louden, 23 Oot. - (Renier.) -:De Till_,
deo dapperea moed be.prekende door de
boeren tentoon geapreid iAde ..-ote ge""",hten,
zar' dat dit beboo~' bij te ~ragen to, de benltel-
lior ... n de nede In Z. Afrika, en da, Da afI~p
't'aIl den kriig, Groot Brittanje f1~1 de k .... tie
'1'&0oppermacht moe' dOlO besh.eo, en "oor
• Itijd bet apook 'l'&neen Afrikaander natie YeI'.

baaDIII. J dHare Maj..teit de J[OIIiagin beeft l1&li or
LaDadowoe ptelepapbeerd dat b~ hart b!oed&
bij bet opaiea .. boorea der "'_IOIr:e "",:"Ii~
't'III hedea. Bet .. u eene lJ'OO*e overlfUlnl~,
maar ajj ~ dat bet .... daur ~ooht •.
Zij breagi bare diep _'Yoelde armpatbie over
UIl d. familia benkidapD der p...ueDell eD
pelt hare bewondering o..er buo gedraa te
k8IIDIII. .
De Lord )(aror beeft een foods popead ..oor

de .. edo_ ... _u.

BOEREN NAAR NORVALSPONT.

Burpndorp, litO Ootober,-(Rea"r.)-Be·
ricbt werd heden a ..ood in de tted r:ebracbt
dat 1500 boeren me' 30 ...... u Bethulie 'I'00I'-
bij.. Uokklll wareD, naar 1DIII _', op .. eg
our NornJepoDi. Het UIltei !IChii[' te boor
.-:ha" clur bet "&anIChilaljjk • ~a' de kolon-
ne eea d.. l Diaulrt 't'III bel Sm.Ulfleld COIII-

maodo, da" naar m:eo . sei~e, 't'aIl plan w..
eeoe be .. egiar iD dle ricbtiDg te makea.

DE DELAGOABAAI SPOORWEG.

DELA.GOABAAI.

OVERSTROOMD DOOR VLCCBTE.
LINGEN.

Louren']o Marqoea, 21 Oot.-(R~uter.)-De
.Iad • ooentroomd door ..Iaoble!ingen,...,..
onder oogeveer I,QOOTrao .... lache ",jjceatelde
ceoangeneo, vel"o' genarljike lui !lo bel gebeeie
contingeot Jobanllesburgacbe dnokebroen nn
den ergateo mad. Twee doill8nd Kupecbe
jeoc_ en me.j .. , Ihl eo ordeljjk, 'pn u,mea.
gepakt met rawe dronkaards. Nog drie dOlleod
Kupacbe ItIearlÏDfen, Maleilll'll eo Indiën zijD
beden onder .. eg "'0 de [11"1111 bierbeeo. De
politie krfurt bet lDOIiljjk de orde te be ... ren
no .... -cfe..er .. arriog ... n taleo. Het pbeel
ja eeD IeYlD ala een oordeel

Er nit een unbondeod. regen.
De ~llYernellT.geDeraal beeft UD den hoogen

oomwtl8aria gekabeld dadelijk moepori OCb-reD
le aeodea om de Britacbe bnlpbeboe .. adeD weg
te nemen.

LUOHTBALONNEN.

GENERAAL SCHALK BURIJER.

INDISCHE TROEPEN.

Pretoria oia Loreuf'O Marqoea, j3 Oct.-
(Bier ootftOpo.)-(Van onuo .pecwen QOf'-

reapoodent) Lucbtballoua .ijn te Bathel ce.ien
eo oolt in den Vrijstaat .

GeDerUJ Schalk Barger it na " Pi .. BeUel.
Drie booderd mill Iadiacb" oaY&larie ja te

DDDcl.. aaagekomID.

mrJIrAIBE CENSUUR.

STUNG TOEGEPAST.

DurbeD, 20 bcL-(Rlllter.)-De beer Pallia·
pr heefl £1 600 gege"en ..oor bet ..ormen 't'aIl
_ ni&laader' It:orpa .Jbier, dat de mobilill&'ie
.,..) .....buat b.. ft. Bij beeft ook £500 biflre·
drepa t?l Ire, corporatie buJpfooda eo fiX>
10& ~ 'tI'OII ..... holpfoada.

Er beerech& IKdIII ...eJ opgewo.denbeid o.,er
be, niea... ¥II bet trollt Mill lDeeDt dat wij
de oYWwioIlllll behaald hebben" Glencoe eD
da, de Yij&Dd in h.. laad l'OIIdOm lAclyamith
be, ~It: bQbea; bjjsoaderbedeu wor·
dell met ...,laapD &fpwlICb.. De militaire
_nur word' .treog toere~L Dit IDOIt de
oor_It: liju 't'III de afwelllbeid 't'III bepuld
Dien..... B" nieu ... OIDtrenl b., k .. etaell 't'aIl
geoerul 8,-uaoua ja meI diep leed __ 0."
n.apa.

Natal zijde.
DK V&U8TATJmS m BIlT GEV£OIIT.

ALIWAL NOORD.
BOOSDOElURS A.L"i 'T WERK.

Prrtoria, viG LolII'8DltO JIarq-. 18 Ocl-
(Reuter,)-Iaformatie • oa* ....... 't'III ~
kodil Poort UIl de DeJarOabUi, de lIIII(e
uinreg nCC "oor .,llIC~~1ioaea opea, dal ~
doeoen sicb met d. JijD hebbea ~
.. erd op haa r-cboMo _ III 0Il8Dap_.
Heer wacb_ ajj1l ..enchaft.

...;._..

ASSURANTIE POLIS8EN.

VAlf GE.'UfBUVELDEN.

HOETEN UITBBTllLD WORDE)1.

~~~)~~8:te-;
decte dat .u. _Ua m..... pPIIl d~ po'u.. riDOetaD beWIa ru m II t. die op

-WTIL-Lord :a-tiDoIr ...,
werdea .... 1icbWJiIk ..

Da TlUNSV-.uuoU HOOFD
~OLOD'8.-U)T .~ ft&WAOIlT.



~~isen,
2:.E:IS~~ •.

Punt-draad, Pig-draad, Draad-net,
Karnen, Botermaker, Reuzel Olie.

WOODHEAD, PLANT & CO.,
St. George's Straat,

KAAPSTAD.
'v"00 ...de ~c»e ...ell1.

JAlIES WILEY IL Co
HEBBEN IN VOORRAAD

Binddraad.Bind-draad, Bind-draad,
Zelson :anethaak, ko:anpleet Mal:ane.bu.-y

Model, Sikkels, Zels-.teene:n.

Heining-draad, Punt-draad, Geboekte_Pal8n
. Galvaniseerde PIJ,8D, ~ tot 4 duim,

EN IEDERE SOORT IJZERWAAR.

Darling-straat, 10 en 12 Kaapstad.

-
Speciaal!

Rawbone's
Speciaal! Speciaal I

Nienw Manser Jachtgeweer
Toegerust met Rawbone's Speciale _Jacht-vizieren en

gestel.l op 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs;
£7 10s. net.

Patronen van ; lle soorten en gehalten altijd in voorraad.
Hagdgeweren, Rifles en Revolvers, van Iedere soort.

Krllit, Dynamiet, Detonators, Lont en Lont Ontstekers.
altijd In voorraad.

Colts met vergrootgla.s MdgaziJn Rines, ~/g6 tegen leer mminderde prijzen.

Gehoekte IJzeren Omheinings Standaards,
Span-posten' en Yeldhekken.

Ons is verzocht nog meer van bovenge-
noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-
zeltde hoedanigheid als die welke wij het vorige
iaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad. en Toestellen voor t' spannen van
Draad, tegen de laagste prijzen.

BOC. &; DIKlE.
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

WALTER A. WOOD'S
OOGS'l' V\TERK'rUIGEN.

WOOD'S LICHTE - -
- - - - REAPER.

ZEISEI, HOOIPERS -
- LAMDROLLERS, 8nz.

... DEl - .....

ZnldMrlkunscbe~nderllng8
Levensverzekering 1(aatsobappij:;'
Gemachtigd bij P.u.lemllllta Wet, lB88.

(G~tl in 1845 au de o..allf'lillg~ A,,,,-
rallho J/aatachappii I14R de Kaap

de Goed8 Hoop)_
Hoofdkutoor : Dulllg Straat, IllPltd.
OfJloopendeFo"dsen - £2,228,710.

.A lie .. belegel , .. Zuid .AfrikaaMJM
~8curiteitefl .

Jaarlik8ch I...........
Inkomen. II .........

KENNISGEVING.

Solide Hout
.., £241,804.
... £11..,..1.

SPECIALE )!;IGENSCHAP~EN.
ABSOLUTI SECURITEIT.

VRIJDOM VAN ALLlIl BEPII:KiUNGEN.
GROOTE !lONUSEN IEDERE lIRfE JAAll.

VROEGE BETALING VAN VORDERING~;N.
U~;GULATI"S VIIOR NU!rVIRBKURING

V Klj VERBLIJr EN REIZI!:N.
ALLE VOORDEELE~ BEIWOllEN AAN DE

LEDEN.
GEMATIGD UITG.l.VKN.

GB'EN l'E ISO~,NLlJIOJ AANSPR\KELIJK-
HEID.

TU:lSCUENTIJDSorn: BONUS OP VORDE-
RINO.

LIBKRALE WAARDE HIJ OVERGAVE.

WILLIAM MARBHALL,
. Secretaris.

Aardappels!
INGEVOERDE POOTERB OP DB PLEK
geleed voor oumiddellijke pooting ;-

fier kist, overeenkom&tig kwaliteit.
Franache Early Rose, in prach-
tige conditie, gJc1 uitgezocht,
a.llen in kisten van ongeveer
66 tot 70 Ibs. ... 8s. tot 9a. 6d.

Koloniale E. Rose, Dnitsche Blauwen,
FOUl-balls, overeenkomstig de markt
p,rijzen.

Deze cijfers zijn AFGESLAGEN
PRIJZEN om den voorraad op te ruimen
en ruimte te maken voor 8UTTON'S
ZUIVERE POOTAARDAPPELS, t6
weten: B. {ROSE, B.l RBGBlfTS, FLOUR-
BALLS, MAGNUM, DUITSCHB BLAUWBN,
SUPR&MBS, KING OFJ BARLIBS. enz. (Zie
daeerstvolgende uitgave van de noteeringen
voor Granen. Meel, enz.)

HET FEIT ALTJEEN dat een aard-
appel wordt ingevoerd IS NIETS. Wat
noodig is, is de invoering va.n versche,
pooteravan zuivere hoog" klaase kwaliteit,
en het is IN DEZE RICHTING dat de
SUTTON'S HUN NAAM HEBBEN GE-
VESTIGD over de gebeeie wereld.

O...thoudt dat Buttons Aardappels
mat vak-kennis zijn uitgezocht met de
h..nd, en dat bet de sniverste pooters zijn
die men met mogelijkheid kan verkrijgen. Alle Goederen door ona vervaardigd worden door de Kaapache Gouvernemente Spoorwegen
evenals 't geval is met onze ZAAI- ven-oerd tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad.

HE:1ERIES& en., D. ISAAGS & .GO., :~:~!;~l~7r~
Graan en Pootwdappel Handelaacs
Oo.t I.pnden.

• TE HUUR.
MONTAGU COTTAGE te

Maitland. Woning van wij_
len den heer L. DALE,bevattende
9 kamers, buiteagebouwen. water
enz. Voor bijzonderheden doe
aanzoek bij

DE ALGEMEENE BOEDEL
en

WEESKAMER
Adderley. Straat, 106.

DBZE ILLUSTRATIE IS BBN BBBLIJXB AJ'JDLDING VAN HBT

u DEFIANOE " SLAAPKAKER STEL
Bestaande uit:-3 vt. Solide Eaachenhouten Xleerenkut. met Spiegel Deur i!3 vt. Solide

Esschenhouten Waachtafel, met marmeren blad, h~ rg' eD. hanuoe]t hanger;
- 3 vt. Solicle Eaachenh~uten lDeedtafe1, met Plaat GlUeD.-Spiegel op apillen.
Wij hebben besloten het Publiek te overtnigen dat het goedkoopen gOed huisraad van ou eig", ~

koopen kan, daD de gewone ingevoerde artikelen die op dese markt worden ftl'kooht:
. GeU11.£ltrurd C~ en' Prij,lijri fra"MAJgepoft op tJ41H1Mg~

HET BEROEMDE OOGWATER.

EEN bottel bewerkt.WOIlder..nendeg..,... die dh
~ibD nl.1I ...te,,_ d"t bet de geheet.

-wd iL )(ft l""'tcWd aL .oDd.. poápld Ia.-
vet'kri~ bil
HEYNES, KATHEW & 00.,

Cb.ml.*.n. KaaDstad.

TANDHEELKUNDE.

DB' oude firma van GERB.
MEIJUNG is nog te vinden te

No. 21, BimOJl88traat, Johannes-
burg, en handelt als voorheen als
Markt Producten- en Commissie
.Agenten. Alle. goederen zijnde
Producten, Levende Have, of

·LOOP END ERE 'IT E t.:_ ING anderuins aan hen gezondpn hebben
" .D. • , ~rsoon.1iJk opzicht; en eene

VAN DEN afrekening na verkooping.
MltIBING staan boven allenAfdeelingsraad van Swellendam,:E:~~'i~~r~o~

,...__ \_, tnestlurill.
het ha~aar geeindigd 30 Juni, 1899. '<,

DE heer A. FIELD, Tandheellrundig
Ghirnrg~n (onlangs in het London

Dental Institnut) beeft pas een bezending
van degelijke nieuw ... wetlicM Tandheel-
kundige .Middelen ontvaugen, en is in de
positie gesteld om zijne patienten de voor-
dealen van al die moderne verbeteringen
in de tandheelkunde til doen genieten.

Consultatie nren 8 v.m., tot :> n.m.
Op Zaterdagen 9 v.m., tot 1 n.m.

Parienten buitenaf woonachtig, kunner.
hunne visites per brief aankondigen.

Voor M1HRIlfG.

HoofdwepD. .Andere Totaal.
WepD en •.

£ I. d. .£ I. d. £ a. a,
230 16 2 20 7 Il

Hoofdw.geIl. W=-:...
.£ ... d. tl.eL

201 7 4 0 0 0

Totul.

.£ I. CL
0- 0 0

Elur- ........kaal lt·.", komt .........
door .. Wereld. Daar I.... hoop toor h.-

bij Wheeler'e CapllJarlne pbrai]Q, ha
..... Il ....... 1.... 1 iD_ 0111 r-d I .... JMlÁ'
Od.-Ageutea HSYNX8, IlATTlll:W

Eaapatad. Cbem;.I.... "'OOIrÏItt&.

Aan Balana-
"Algemeene Belll.8tinll-

Aobtenttallige
Loopende ... ...

Tollen op Hoofd en Af-
deelinglw.gen ...
ADdere BrODDen 'fan In-
kometen :-

n t;itllp&nningen .. ,
" HondeDbeJuting .

Boeten .
" Kantoor betalingen (certi-

ficaten) ... ... ...
" OyertrokkeD Ba1au18D op

Hoofd eo &udere Weren

Per Balana
.. 8a1ari_D .. 0 _Secretaria,

ADditenren en alle andere
Beambten > .. : ...

" Bitalingell &all RaadsledeD
Hak'D, OadvboDd, eD Re-

paratie nu HoofdwegeD
en Dalllmeu daarop, ge-
woo. boofdwegen ... 303 5 I I

" \I."eD, Onderbond, Re
~ratie en Verbet.,riog
nn Afd8llilllflwepn ea
Dammeo daarop. ..,

CODlr .Afd raad .Robertaon
Drukw.rk, adTerteuti el,
lCbriif behoeften ...

VernielinIl nn roofdiereu
In_elin, no· boodeube-
luti.ug... ... .

Bode no hof re do. ~ .
Rebte ... ... '"
Poatateb ea kJeiairhedeD
Rechle aitpYeo... ...
CertificateD warbelutiDpD

" BalaD18u op Hoofd 811
al:dpre W.,.u... ...

" Balanl op Reke.un" lw.:-
InKu o 0 0

66 0 7 sa 0 3 99 0 10
224 12 II 112 6 6 336 19 9 46 19 s 140 18 0

5 3 4 15 10 0De 93 18 11
lO 6 8Heer A. FIELD,

15~ 15 JO o 0 0 IP5 16 0 .
TE KOOP.

GEVRAAGD.-500 HOENDERS
door

J. T. R.A.DEMEYER,
9 Oct. 1899. Paarl.

Tandheelkundig Ohirurg' j n,
Oastie Chumbers. 27 0 0

o 0 0
o 0 0

o 0 0
96 12 0
2 0 0

o 7 6

I) 0 0

27 o 0
:!6 I:! 0
2 0 0

I 2 ti

o I) 0

000303611
TEGENOVER HBT NIEUWB POSTKANTOOB

Adderley Straat, Kaapstad,
P.K. Bus 860

(I 15 0 (I 0 0
10 17 6

84 11 4
6 0 0

2 "10
51 17 6

22 " 6
9 13 9
12 0 0
o 15 2
o 7 0
o 7 6

84 11 4
16 17 6

6 14 6
51 17 6

22 " 69 13 !!
36 0 0
2 5 4
1 1 0
1 2 6

o 0 0

51 16 5

182 0 lO

Port Elizabeth Ayontuur Spoorweg 4 li 8
o 0 0

o 0 0
o 0 0
24 0 0
1 10 2
o 14 0
o Ui 0

BINDER DRUD
- - CULTIVATORS. PORT ELIZABETH-HUMANS-

DORP SECTIE.
WOOD'S TILT 'BAR - -

IfAAIIACHIKES.
Wood's Zelfbinder met Kogelassen, Model 1899.

- .A1zonderlijke gedeelten voor Machines altijd in voorraad

,V. POUTEH, 03a, Breestraat, Kaapstad.
AGEXT ,'OOR DE WESTELIJ KE PROVINCIE.

ATTWELL & CO.,
Kasteelatraat 6, Kaap.tad,

OOMM/B8/0/V N A/HB EN INVOERDERS.
EENIGE AGENTEN VOOR

Crossley's Parafine-machines,
draagbaar.

Cross's Fertilisers en Kunst.-mesten.

Vastgemaakt en Ver-

----------
Agl?nten voor den invoer van alle soorten van

Landbouw-machines.

Pootaarda.ppel. ! Pootaarc:lappel.!

G EREIW VOOR O~OI[P['ELLlJI\B POOTINt;, speciaal uitgezochte Excelsior,
Early Rose en White Kidneys, gezondheid gewaarborg,);

aangeboden tl'gpn verminderde pri,jzen voor de laatste beiending. ,

LIBERMAN & BUI RSKI,
BURGSTR.A..A.T 24, KAAPSTAD.

P.K. Bu }57, Te" -·.r,mAdr- ,U~I'/na'i.

'UET betrekking tot de adverten-
.lIL tie tenders vragende voor
den bouw van de Port Elizabeth---
Humansdorp sectie van de boven-
genoemde lijn, wordt hierbij kennis
gegeven dat de tijd voor ontvangst
van tende-x is verlengd tot den 30
sten November a.s,

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

Kantoor van den Uoofdingenieur,
Kaapsche Gouvernements

Spoorwegen. .
Kaapstad, 2ti Sept., 1899

ZUID-AI'RIIl.AAN8CHB

KONIBILUKE MAILDIENSTo 0 0 233 IS 3

o 0 0- --- --_. ---- -------- .. CASTLE MAIL"' Maat'lhappij

DE Btoombooten deser Lijn vertrekken
VaD Kupet.ad 11.&&1' Londen om den

aDderen woeudag, te 4 uur D-Dl., naar
Kadeira en Plymouth. te Sat Helena en
ÁlceDaion r.anlegende op de bepuJd.
tu.chentijdeD.

N.A.AR ENGELAND.
Oct. ll-DUNVBGAN CASTLE, Xap\, HA
<>ct. Jl>-TUITALLON OASTLE, Kapt., Dr

~ Cova Ta&vKU

TotaAl 660 5 2 475 2 5 742 18 7 ToaaJ 660 5 2 .;5. 2 5 U2 18 7

Wjj certifioeeren mile deleD (i) dat wji bo...e",taaude Rekening "'Il ODtnaptea en Uitp"'eD ftII deu A.fdeeliupzud ftII Swell8lldam
voor bet half-jur geëindigd lIOJuni, 1899, ~ebbeD nagelien; (ii) dat del8h'e door b!Iaoorljjke bewij_tu.kkeu .pdaafd is; (iii) dat, in800t'V ala
wij kunnen ...eruemen, die oDtnDgateD daario IIIDgeteekend de uige-.mmeD IODpdareade pmeld tiidperk onhmpu ; (i~) dat da aitpaf wet-
tii en o...ereenkollllftig ltemmi~, RlIIOlntiea eo ContnlcteD an den Raad ill ; (,,) dat wii Diet h.bbeu toegelateD de 80lIl ftII Nil (".) dat de baJaOI
nit £4 aa. lld. iD handen nn ~.o Tbeuarier belltaat (hetwelk IIID ona werbliik 'I'OOI'p11fll _ op den 30 Juai 1899, aooala oPPfeveu iD den
Vorm C.A. 4.'i A.) eD eeu Credlet Ba1au. VaD£7 128. Gd., in de Standard Bank te SwelleDdam 811(toii) -trij oertifi~ ft!der dat wit de oppaf
...an Baten en Luteu ftII gemeld811 Raad "'oor het lutete half-jur hebben ondmlocht dat deael .... IDPt hei Grootboek ol'8reeokomt, eo -...oor_
ver wii kunnen nitTindeD, ten alle deele correct iL '

JAS. GREATHEAO,} A-~a-H. DOOGE. ........aren.
Swellendam 6 October, 1899.
Ik, Fraucil Sit..on Reid, eeriificeer, mit. desea, onder de voorzieningeo ....n Sectie 2 ftII wet 32 ftII I88S, dat boTeIllltuDde eeu ware 811

nanwkenrige opgaaf ill n mijne rekening ala Thsanrier ftII den AfdeeliDpraad ftII Swellendam Toor hei halt.jur peiDdiard 30 JIIDi, 1899 en
dat de bIUaD8 i. aooab peoiJioeerd op nevelltlplDden Vorm C.A. 4!1 A. ' TI._b.1 lW II&Ilud rta Lu

hlm~.
Voor Vracht of puaage doe men MII-

zoek &&Il de Kantoren van de UniOD
Stoomboot Kaatechappij, Adderleystr~L .

------- --------_
KAAPSCHE GOUYERNEMENT5

SPOORWEGEN. Geteekeod voor mij. al, getuige, heelen den 6den Ootober, 1899.
C. G. BOROHERDS.

Geëxamineerd en aoedgekenrd door deo Raad op deD 6deo October, l8!19.

F. S. REID, Tb_Drier.

Malmeslmry-Grey's
weg ..

PI.IS Spoor- P. B. BpBCIIB08, Vooniiter_

TE HUl1R
OF des ver1angend te koop, 10

uitstekende pláatBen uitge-
zocht in de Afdeelingen ~n Her-
bert. Hay en Barld~ West.

GeboUW81l, Landenjen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden. vijf
minuten rijden van het Post en
Tel~toor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
nfWijbeid. Oven-load- van wild.
Voge1struisen in 't veld, dat
geschikt is voor Paarden, Btruizen,
Vea, Merino Schapen, en geiten.
De eenige reden van den verkool'
is dat de ~eigenaar door aleéten
gezondheidatoeetand zich terng-
wenecht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil opgeven,

Richt u tot:
H. R. CAWOOD,
Postkantoor Pa:pkuil,

via. CeimpbelL
Telegraphisch A.dres:

Cawood, Papkuil.

fU88CJIUsooTDRAAR KNGEU~l'.

Een YaIl de :Maa~~trJ4mooie Stoom-
booteD zal BOUT ON .erl,,~n
voor HAKBURG, kart. na de a.ankom5t
VaD dae 1(aj1Itoombootell.

RBTOURXAARTJES n&:U' E:S-CFr
~'_'baar voor zes Ma.anden, wer·
d. 'IIit.Preib tegen een vermindenng .UI
lO_petceM op den DubbeleD pllM&gcpn;a
RBTOUR-JtA ARUES naar HA VE:- S

Ianp de KUST worden uitgereikt "oor de
~ bÏJmeD Drie Kaanden per de
UIUOD of de Caatle Kaat.ch&ppij Stoom-
bootea.

TENDERS worden geVraagd
voor deu bouw van de Moor-

ree~burg- Eendekuil. (terminus) s~c-
tie van de bovengenoemde lijn.
Voor bijzonderhroen zie men de
" Gom'ernements Gazette" van den
13den Ocwber en yolgende num-
mers, en eveneens het nummer van
dit blad van Zaternag, 14 October,
1899.

Z~id - Afrikaansche,
SPOORWEGMAA=TSCHAPPIJ.

Nederlandscbe
V1WZO_ z..z .....

KO.I.KLUO: KA lLDIEN8T
De korste en Goedkoopste Route. voor Reizigers

Goederen VaD. de zee naar 'Pretória, Joh&mlesburg
aJldere plaatleJl_ill de Tra.1lnaal is via

LOURBIfOO MARQUES.
Van Lourenoo Marquee naar Pretoria 349 mijlen. naar Johannesburg

894 mijlen . .
Van Durban· naar pretmia 511 mijlen, naar Johann~ 4.88mijlen.
Van Kaapetad naar Pretoria 1041 mijlen. D881' JO~bn_ 1012mijlen. --e

VRACHTPRIJZEN REIZ..r,.GEltS.
Vu Lo1].l8lloo1WqU8I na&r pretoria £4 7,. 8d. an £8. 9.

" " "JoJwmea1nl1w £4 1h. an £8 1Ba.
" Durban " pretoria _£8 Ba. 18 £4. 12a.
"" " Jollanuaburg tI lOs. ea £4' 8t. N.
" K&&patad " pretoria. £11 1Ba. 9CLIII £8 6a. 8d.
"" " Jobu_burg £1111J. 9L II £7 181. 8d.
.In1iohtingen ver~bMr __1&1l ~t ~ POitbaa 88s te be-=- (i~~~ub1iek)-- bij de Ditéotie HeeNIIpIOJQJ1'~ te .Am......

DB DlB.BOTD.

en
en nm.8!OODOftKllT8C1WPU

........ HMJlETJ.JOHN BROWN,
Hoofdingfnieur.

Kantoor van den Hooftlingenieur,
Kaapstad, 12 October.189!'.

BE .Il&ilbooten der Maatachappij ~er·
trekken vaD.K.'opabd naar Eugela.od

via Kadeira, om den anderen Woensda.g
ten • UIU' D..ID., ala ollder &&nlcggende.

]i.A.A.. DGKLA.KD.AfdeeliDlsrau Prlll AI_ert
NIEUWE SCH.A.TTINGSROfi.

TEXDERS v00r de schatting .van
alle oprocrend Eigendom binnen

het district Prins Albert---en ge_
merkt op de enveloppe "Tender
voor Schatting,"-zuUen worden in-
gewacht dool' den ondergeteekende
niet later dan DONDERDAG,den 9den
November 1899.
De laagste of h I)ogs'te tender niet

nood7-akelijkte worden aangenome~.
Op last,

D. J. DE WBT,
Secretaris.

LlIaSOO .... r
LlItrdoo ..... r

Llln'oo ...
...... LIWOan lWI...... dood .... .ra.

............ la. &OIL _ JIO$i&

l11li&. IIfD1 I .CI., WPIIIID,
.... - ~_ daOl' de I)naka-,Kut" ~. _ ......... Villien tA
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