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DEEL No.11
STELLENBOSCH,

Publieke Verkooping

Publieke

J. H. N. ROOS,
voor Zelf en Mede Executeuren.

. TI

JIORGENWi\.CHT,
APOEELING ~IaLMESBURY,

VAN

HuismeubeleD, Grolt· 1111IIIVII, PUNII,
BOlrdlrllllrle_sc_ .. I~Z.

In den Boedel van wijlen den neer J. N. DE KOCK.

Ur: Executeuren zullen publiek doen verkoepen op de plaats
"MORGK~WACIIT" gelegen in de afdeeling Malmesbury

Op DONDERDAG, 30 dezlr, Ol 10 uar 'I vaorllddql
ALS VOLGT:-

HU lSMEUBELEN:-
'L r' ,II I.H.-2 Pianos, ::! Roudetafels, 1 Muziek-stand, Stoelen enz.
E,', \11l1,.-~ideboard, Aanzit Tafel, 2 Kleine Tafels, 2 Hang Lampen,

Klok enz., enz.
~. \. , !d II f: R".-3 Ledikanten met Beddegoed. 3 Kleederkasten. Kleed-

PTI Waschtafels, Commodos, Spiegels enz., enz.
LEVENDE HAVE EN LOSSE GOEDEREN :-26 Beesten ,

I; II) Schapen, 44 Bokken, 9 Varkens, 2 Paarden, allen in goede
1·(lnditie.
) Kapkar en omtrent 38 mudden Koorn.

~
I"r:i .. 't:,: :-Kasten, Trommels, Bak-kist, Provisie-kiát, Kombuismeubelen

"Ah.~"..l.,._ Melk Emmers en Bakken .enz., enz. .
I! lJh.-20 Aandeeien in do Western Mutual Brand-Assurantie

vluatsc happij.

':\.~Ult'r·Io!'\·bon wen,
Ho-k van de rl.dderll'Y- en Waalstraten,
h:~"p8tad, 7 November, 1,~99. 30 750'morge" la"d ~elsde" ill ds G"OIl~It. ,. 10116/8 .. ,Ib,k"d. is b01l81

"' gemelde PlaatselI de oll"bssl. voor 8eha,,", Paard",. Hoor..""
Moorrees Jr., & Co. Afslagers. s"Sfru,:STJfJeels.

v ............ Verkoop'" ..... .. Yu der 8p11; IIlmelllu I &0.,lfllagm.
~.. __ .. .._ ~ Vendu-Kantoor,
~P ...lt1_ ~ ........er." Ma1Jnefbury•

WOENSnAG, DEN 6DEN DECEMBER, 1899, PUblfeke-Verkooping
DES VOORKIDDA.GSTE 9 11U. : VAN

Lan.,e en o.zn.kk.UJke Y~enl ... OaT_AB_

PrilleA~~~;to~;8~O(JLTON, Afslager. Iutl IILI. a.lra,
j TE

DUB.B.A.NVILLE.

bet&leI'. ~htllllesbury Executeurskamer en Voogdij. en Brand
.Assurantie Maatschappij.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

los EN VASTGOED,
ure.

P. J. Bosm&n &; Zoon, AfB1&g8ra.
Btellenbosch,

6 Nov.. 1899.

WestelijkePnltncle Landbllll81latsCllap.
De Zevende Jaar\iiksche TentoonstelliD&' zal gehouden

worden te ROSEBANK, Kaapstad, op bondeidag en
Vrijdag, 22 en 23 Februari 1900.

GOEDKOOPE Spoorweg-prijzen (half enkel tarief voor de dnbbele
reis) zullen worden toegestaan van alle Stations in de Kolonie.

Fraaie prijzen worden aangeboden voor Wol, Vederen, 8ohapen,
Bokken, Paarden, Vee, Hoenders, Groenten, Vruchten, Landbouw-
producten enz.

Prijslijsten en alle bijzonderheden- kunnen Terkregen worden van
den ondergeteekende.

DE ondergeteekende behoorlijk daartoe gelast, door de Executrice
'I'estamentair, in den Roedel van wijlen den heer Frans Johannes

(!~ TOlt,zal publiek doen verkoepen op .

WOENSDAG, 8 DECEMBER, 1899,
TER PLAATSE

",UITKIJK, PAA.RDBBERG,'"
MALMESBURY AFDEELING,

Il, t volgende behoorende tot gemelden Boedel:-
VASTGOED.-De plaats UITKIJK, gelegen in de Siebrits Kloof,

\'a.ar,J,.I)t·r~, zoo wat een en een half uur van het dorp Malmesbury, groot
)":3 :.:Joli.;en~ï3 v. roeden. De wijngaarden en vruchten boorden zijn
allen iil'fdant met de beste soorten van druiven en vruchten hoomen en
.ules \> in eersteklas orde.

De g'phouwen zijn ook allen voorzien.
LOSGOED:-LEVENDE HAVE: 3 Paarden, 85 Sohapen, 32

l.arnm-r-, ::l Koeien en Kalvers.
BOERDERIJGEREEDSCHAP. - 1 Wagen. 1 Openlrar, 1

Ka~'~:ar,1 Set Voor Tuigen, 1 Set Aohter Tuigen, I Cultivator, 2 Ploegen
I;ra"'l. Pikken, enz.

VAA TWERK.-4 Stukvaten, 5 Kuipen, 10nderbalie, 3 Leggers,
) lLdau!ll, 1 Halfanker. 2 Halfleggers. En wat nog verder zal aange-
".!{je:\ word-in.

R UIl.\'%CRBDIET.
G. W. KOTZE, Secretaris

ROAD OVERSEER WANTED.

De Koloniale Brandewijn
Maatschappij, Beperkt.

FIlIALE .IBIKISGHYlJG.

RNE.
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....,.kt uooit ,..rh"
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W, Moorrees Jr., & 00., Afs/f1gers.

MAYNARD NASiI, Beoretaria.

In den Boedel van wijlen den heer
.J. P. Malan.

DB ondergeteekende ju sijne
betrekking als Bxecuteur

Teata.men~ in opgemélden boedel
sal publiek doen verkoopen ter
plaat. op i
.aan~, "~O November,

!rEN 10 URE:-
1. Het ~geuaam gelegen woon-

erf Tall d-.n overledene in Oxford
Straat, niet het daaropstaande
auftisant 1gebouw bevattende 5
alaapkamera, benevens zit en eet
vertrekk8l1, keuken en dispens, ens.
alles in dG,n besten Btaat van repa-
ratie. Bt is een sterke fontein
water, ldajlr ala kriatal.

2. Ben Jlfiukgrond, annex bov8l1-
staande, phiit voor bouweindsn.

Dit is !gen een der verkies-
lijkste eipdommen geroimen tijd
in de mar~ rtt0ht.
S. HUlS D: - Bestaande

nit Eet. ~it en Slaapkamer meul.
lea, Portelein en .Aarciewaren,
Keukengereedachap, eJlZ., au.

; J. C. DB KORTB.
J. J. Hofmeyr & Zoon,

; Afslagers.

FRANSHHE KOOK-STOVEN.

.l PPLIOATIONB for the ~
A of Bo.d Oveneer will be
received by the u~ until
:Monday, the 11th Deoe.nber, 1899.

Rvery Applicant to state tU
amonnt of salary required per
month, and to furnish good refer-
enoel and testimoniala.

Only oompetent persons need
apply.

Duties to commence on the 3ni
January, 1900.

By order,
G. W. BORCHERDS,

Seoretary.
Diviaionll Oouncil Office,

Bobertaon, 15th Nov., 1899 ..

ALL"; Preduoenten die nog niet
hun Een Tiende Brandt'wijn

volgens Kont,t;akt geleverd hebben,
worden verzkht dezelve sonder
verdere verzuim tA! doen.

Verder worden Aandeelbouden
verzocht om hunne AandeelE'n nog
niet ontvangen, zoo spoedig moge-
lijk te komen afhalen, alsook alle
onbetaalde Dividenten.

H. P. DU TOIT,
Secretaris.

St. George's Straat 44,
Kaapstad, P.K. Bus 573.

Worcester,
9 November, 1899.

J
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Frwcbe JS
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look-stonD IC:
II"~

IjjD de leUldar
allerbeste

.. VERLOR.I£N.
I. 1_llu WIll- IrUfnIJl II SJtrItU

........ I,1QIrb.
Kennisgeving aan Aa.ndeelhoudm.

SEDBRT 6 deser, een Blauw ! ANDEELHOUDBR8 gelieren
Vale Ruin KIl8l, 2 jaren oud. .~ kennis te nemen dat eeue !yp-

Manen en ~ geknipt.. . roeping van lOs., per aAodeel reeds
La&~ WOenad&gden.8sten betaalbaar W88 op den 15 October,

deser gesum te Klapmnt.. Diegene Lt en worden er aan herinnerd dat
bij .wien de .ezel uIocht aankom~ v~ÏgeQ8de Wet van Beperkte Ver-
gelleft kennia te pftD &aD antwoordelijkheid, er "ware bootee

JAN CARBTBN, betaalbaar zijn op alle T8nallene
T. d. Poe}'. Plein, oproepingen .

p._1.

PUBLIEKE VIRKOOPIJ&
; ,
rIIet Pijnloos Stelsel van Tandheelkunde,

vAN DE AFRO-AMERIKA ANSCHE

TANDHEELING lIA ATSCHAPPIJ, ta
46, STRAN'D ST::&AAT ~dlfrtll.

(EEN DEUR VAN HET WHITE HOUd HOTEL). 0
De Voordeelen daarvan zljn: .

I,' .\:> behaadeling beslist zonder pi~. TEGE){ DE LAAGSTE PlUJ~ TEGEN CONTANT.
-. (T' -n Platen of Verhemelten vereisebt wanneer ons speciaal systeem BVENElINS
. \ m Crown Bar and Bridge-werk wordt aangenomen
. \ l':"omen natuurlijk en voor 't oog gelijk aan echte tanden.

. It" ..
J. E, NEL,

Ag.8eota.

........ Ilt voo. V.. k.·· eD' ""-peD..-.a......... waM ... "' .... la.
GePGID* eD GIa4 .0a4~-1b .ul.Gebitten UD .£3 5a. Pijuloose UlttftUlDg lID Is. Id. ar

1'.<lll' ntcn van Buiten in éen Bezoek Geholpen. .
I.RE\: 9 rot 5.S0 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden gewaarborgd.

Dr. J. Eo HARRIS, (D.UM.), D.S..
1laaIpr.



f

D- afdeeliugaraad ftD Stellenbosch
; vraagt hierbij tenders voor de

levárïng van kaf, ha.,.er, haverhooi,
rogge en ~t voor het jaar he-
~de den laten Januari 1900
en eiDdigende den 31sten December,
19OQ, aan de hoofdw~.~t.ijen te
Sir JA,wry'a Pu en 22-.Mij1statie.
-9le tenders IDOfIten worden in-

Bestaande uit:-3 vt. Solide Eaachenhouten JOeerenkaat, met Spiegel Deur; 3 vt. Solide red¥'Dd bij den ondergeteekende op
E88chenhouten Waachtafel, met marmeren blad, hoogen rug en handdoek hanger; of ~r den 2den DeCember 1899,
3vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op ipll1e1l. 'hU :Witql volledige bijsonderheden

kunnen worden verkregen.
Dê Jaapte of eenige tender niet

noo<lzakeTijk te worden aangeno-
men~

Op last van den Raad,
PAUL D. CLUV.&R,

. Secretaris .~ -:
A.fd~lingsraad ..Kantoor,-

SCellenboec~,
:16 Noveui r, 1899.

mBlTDDE D1NISClYIIG.
--+-

BRANDZIEKTE IWIT, AMEN·
DEMENTWF1r No. 28 VAN
1899. APPLWATIES VOOR
DE BENOE'ING VAN IN.
SPEOT.BUR~

~

KENNIS word~ bij dezen ge·
I ge.,.en dat s~riftelijke appli-

caties, direct g6lldtesseerd aan den
edelen den secretaJ?8 van landbouw,
Kaapstad, zulle a WJ)rden ingewacht
niet later dan Maafadag, den 20sten
November, 1899, v+Or de benooming
van inspecteurs opder de brand-
ziekte wet voor de! ondergenoemde
area 's in deze afd.eling en in die
van de Paarl. Dit heft mijn voorige
kennisgeving van d.n 25sten October
u, op.

Area: .Alle veldkornetschappen
in de afd. Stellenbosch.

Alle veldkornetschappen in de
afdeeling Paarl. '

Salaris per jaaj £224.

FRANt. HEROLD,
Resident Magistraat.

'AAGJS Bic
in de KolóAt&J.é:~/'lna~itke

Stellenbosch,
14 Nov. 1899.

P~~ 6 Nov., 1899.

D.
Grootste OnderneXniug

I

"TcHE IDEF:IANCE."
" 1-\(1' (.

Solide Esscbenhonten $laapkamer Stel, GOedgetfroogd. Hont
Excellent Afgewerkt. _ I

ONS EIGEN .44Jt8BL - .eO 0 ••

Kaapsone Afdeelingsraad.
Oplegging van een Belasting voor

het Dorpsbestuur van Durban-
ville ingevolge van Wet No.
29 van ]881.

KENNIS wordt bij dezen gegeven
dat op een bijzondere vergade-

ring van den Kaapscben afdeelings-
raad, te worden gehouden op den
15den December, a.e., het in het
voornemen ligt op verzoek van het
dorpsbestuur van Durbanville, om
een belasting op te leggen van een
penny (ld.) per pond op de waarde
van het onroerend eigendom binnen
de grenzen van Durban ville, voor
de diensten van het bestuur in
1900.

Op last,
II. V. D. WEWfHUYSEN,

Secretaris.
.Afdeeling:;raad-kantoor,

Groentema.rktplein,
Kaapstad,
" 12 November, 1800.

~
DBZE ILLUSTRATIB IS BBN B1I:BLIJKB AFBEBLDING VAN HBT

" DEFIANOE " SLAAPKAMER STEL

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goedkeepen goed huiaraad van -OM Mg". ~
koepen kan, dan de gewone iugevoerde artikelen die op dele markt worden verkocht.. .

GeUlU8treerd Catalogus en Prij,lij,t francv gepost op aatwrage.
.Alle Goederen door ons vervaard4rd worden door de Kaapsche Gouvernemente Spoorwegen

vervoerd tegen 20 per cent minder dan iugevoerd huisraad.

DISAAGS & GO :.oe:::B=~a:~~
• ., XAAPS~AnNo'tioe'to Creditor.

and Deb'torla.
In the Testamentary Estate of the

late S['SARAC.\TI!AHINAWOLFAARD,
born WOLFAAlW, and surviving
spouse CHRISTOFFEL J OIl,\NNII!S
WilU.\..\Rfl, of Mealiefontein, Divi-
sion of Hanover.

HET GENAS HEN lLIIEN PUBLIEKE VERKOOPING

A LL peI'SOD~ claiming to be
creditors in the above Estate

and tbose indebted to tbe Estate
are requested to file their claims
with and pa_v their debts to the
1Ilideraignedat the Office in Hanover
within six weeks from this date.

B. J. DE VILLIERS, Jr,
Attorney for the Executors.

Hanover,
14th November, 1899.

# VAN .

~~~~ KOSTBAR£ JASTE £1 LISS£·. 81£D£8EI,
~~~~.:: NABIJ DURBA.NVILLE.
_. '-' te ........ W iD. lIlija PnJ
an. plooi iD. m--'wt'jk. bekWaUaJIeid ".... KAAPSCHE AFDEELING.
lorea, tot dat ik RlIEl1.MATICURO _probeer-

::a,!;;:~~ ..N~~u: In den Boedel van wijlen den heer CONSTANT DE WIT.
_, .. !In Idea". il YW .. 1ri.jcl ..... ~

... .-. lilt« Vu Rooy "per Me!!4m. DE ondergeteekendeD daartoe gelast zullen doe~-·-verkoopen ter~78t'~~ ..~ Plaatse, opJII'Ob-CIe W ML

=Ë$~~~ Woensdag den 22sten Nov., te 10 ure v.m.-riabt. Noen, .... ---, 1Ienotnr I. De Vruchtbare Plaats IC WESTERDAL " aan de liJgerbergen,
;; ~~'tt. ~al n: nabij Durbanville, vroeger een deel van " Mariendal " groot omtrent 170
eente d_ ronao d..J de.a lij- morgen, met een suffisantWoonhuis, Buitengebouwen enz., erop prachtige
dendea joagen II1&II nutig Ilapen en medicijn Zaailanden, Vleigronden en volop loopend water.nrd ~ tOePdieDd, bMweI' d. bu- L D
,. - ........ -- clat!lij DiM YWWaOhten I e Plaats "HOPE COTTAGE" annex "WB8TBBD.u.," met

!na -, ... hij tweemaal hier, en daarop staande Gebouwen, en alleraeschiktste en vleiachtia. Gronden.- de BHEUllA.l1CURO en PIL- I I 0 n-
I . 3 Puike Koeien, I Open kar, 9 Stunaten, 8 Leggers, 2 Half.

De' oade .... VUleier Welt, - BeCJd.n. leggers, 2 Balies; en verscheidene andere artikelen te .,.eel om te melden.bars, wwd s-- do. _ bottel
De .... .OL 0D.t.ee, BnadYW. ~ J P DOUXLX. .".. udelijk ndiohfiill&. JIija • • ~ ,JUl,~CJ!:t.:::"I""', de hMr J.A.. S::: Exeouteur Testamentair._W. ,B~""ook

=~:m:.~o~~ZlJ.-lit blijf J. J. HQF.\IEYR & ZOON, .Afslag~rs.
JONES.RHEUMATICURO BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
cWlW~ z= ..Ój~'= GELIJKE WAAK DE ONWAARSCHIJNLIJK.
Jicht, ~ llUt, Aup.iaht-pljDa, _., Kt.UZE, SNIT .t:N AFWERKING ONOVERTKOFFEN.en lleeft _ .W-J. PnDea, ...... 8Ipl'
dali bo~en gen-. la ~bur
.......all. Apotheken en W'mkelien door ph ..
Zaid- Afrib..

Kenniseenin« aan Crediteuren
en Debiteuren.

In den Testamentairen Boedel van
wijlen Sv~AR4. CATHAHI:\.\ WOl.-
FURl' geboren WOLYA.~BlJen na-
gelaten echtgenoot CHRISTOFFEL
JOHiNN'ESWOI.FA\RII van Mealie-
fontein Afdeeling Hanover.

A LLE personen die iets te vor-
deren hebben van bovenge-

melden Boedel of die verschuldigd
zijn aan den Boedel worden verzocht
hunne rekeningen in te leveren en
schulden te betalen ten kantore van
den ondergeteekellde te Hanover
binnen zes weken van af heden.

TOT EEN B.tZOEK UITGENOODlGD.
B. J. DE VILLIER~, Jr,
Procureur voor de Executeuren.

Hanover,
14 November, 1899.

Kaapsene Gouvernements
Spoorwegen.

Tenders loor Stoomkool, 1900.
J. E. BRUTON'S

PHOTOORAFIE KUNST-INRICHT/NO,
T~ge ..oyer de Ned. Ger. Kerk.

'rE:"JDERS worden gl'vraagd voor de
levering van de vulgent4> stoomkool

voor bet westelijke -ysteem van spoor-
\\'egen, Kaapstad. VOOI' het jaar 1900.
26,000 Ton VIUI 2240 Ibs Jan jó Ocean

Merthyr" Stoomkool of eenigll andere
even goede Welshe Steenkool, ot

52,000 Ton van 2240 Ibs nn ó' Ocean
.Menhyr " of eeniglllUldere even goede
Welshe Steenkool, of

75,000 Ton va.n 2000 Ibs van" Natal"
StoomkooI.

Tenderfunn uIieren. l'un tract VOOI'W aarden
en alle andere bijzonderbeden kunnen vcr.
i.:regen worden !l.an de KpnOFwcg maga-
zij.n~n, Ka!l.llIitad, en Port EliZ!l.betb.

Tender ,-ormen eu vour 'Vcl ..h kool
kunllen llOk verkregen wurden '·an den
Agent Gcnel'!l.al nn de Kolonie Viétoria
Street Il:! Londen, S. W.

De laagste uf eenige tender zal niet
noodza.kelijk wUI-den &angenomen eD <le re.
geariDg hehoudt zich het recht voor het
geheel of eenig gedl'tllte V!l.U de hoeveel-
heden IIO&U te nemen wa&rvour getenderd
W8rdt.

Gezegelde temIers (alleen in bet OOI'-
.pronkelijke) geadl"e58Cerd uf aan den Agent
Generaal V!l.nde Kolonie aan het bovenge.
ncemde !l.drea., of aan den (,'ontroleur en
anditenr-genel'1>!1.I, Lap8tad, en gf'merkt
aan de bnitenzijde "Tender voor steenkool"
zullen worden. ingewacht aan deze kantoren
respectievelij II. tot den 3O!iten November
lBW, '8 middags te tW!I.&lf unI'. '

LET OP ONS EENIG ADRES:

J. ~.A.WIl~m:~~ C:::O.
Langemarkt -straat en. ·Kerk"lein, Kaapstad.

Wij wordel iD de Stad .a op bet Lud Diet ,ert_IOO~ delr 11iJtCm.

Adderley Bé~é ~oe.
Deze inrichting ill gevelltigd meer dan

30 jlllU' geleden.
Bezoeken knnnen zelrer zijn dat alle

aandacht aan hen gewijd ~ worden.
Slechte 6el'lte-k1a8 werk g'3maakt tegen

lage prijzen.
Onze ontVllllgkamel'8 en gallerij zijn

altijd open voor het publiek.

ALF. F. HOSKIN(;.
Best u nrder.

KLEEDERENI XLEEDERENf
GZ:lWAA.~T VOLG_._ .. AA .......... __

PJWZBlIWG f PASSBI 8BlWBOIGD! r
J. J.DE VILLIERS

KLEEDERMAKER, WORCESTER.
Zendt regels voOl' zelfmaatneming en lIlOD8ten, op 1ADYJ'888,

per poet aas ieder drae ~ Zuid Afrika.
Au Produktenha.ndelaars en Boeren.

DB oudergeteekendcn maken er hllD hijl()wkr.
werk .an om. Ier plaal""I'Jke le gelde makIng

llf 'fOOrTenrhepiag naar de marken lO r dgeland te
U"~D Wol, Struiaveeren. Vellen. Bok-
keJllIa&r.eD.:I.. Vertronwbare Kabel. inheh,
ti~D nnchatt en ·Llberale Kas .. AV"""l q"
gem.aakt bij ccDLri ..rnement~u.

SJIOeCli8e Verkooptqen en prompte rege-
11.qen gewaarborgd.

IugeJlOhc ea Amerikaan.d,e Conll'llClen
.,rru~ ~tge."",,1.

Conapon.lentle ill Holland!ch en Engeloch.

.... VREDE MANIFEST •
WIJ zijn ook éé~e der firmas die alhoewel bij ODI aaDgedrongen werd

om OORLOGWAGENS to maken, ~ hebben GB.
WEIGERD en kunnen das onze klifmten beriohten dat wijdurdoor 88Il
gr~ten voorraad EXTRA D.RQ9~. HO~T .. v~en heb.,., pe
schikt voor wagens en karren, cw WIJ bereId SlJD met den meesten lpeed
en te~ billijk& prijzen te ve~lgeD.

~ Geen OOBLOGS.GBZINDBN behomm aioh UIl te meld ....
BAVENGA an DIOJaJON,

IVrede Ri~ Fabrikantal.

Bulten: DeStu4urd Bul JU laid-Mnta
PJt. Bna 846. 'l~b Adres :

OROOKS, Kaapstad. W. SINCLA.IR,
Hoofd Spoorweg M&g1Uijn-rueCllteJ.

Kantoor un den Hoofd Spoorwt>~
:MaguijnmeeHlt't'.

KaapRt&d,
~ 2 }iovem~r, lS~.

Robert Crooks & CO.,
Hort .... Waterkant en Lang.tl'llal.

XUPS·U,J).

«_
SO~rde
20 JlerIt,ekla.Ue Ezels,
waaronder 10 geleerde 6 jaar oUIIIIL-11niml~RS

OP

Donderdag, 23 Novem
ZULLEN opgemelde Paarden

Ezeb publiek Ye~ocht
den aan

KLAPJroTS
onder de Paarden sijn verllCbeII08D("
egale paren, mak in tuig, allen
aoede conditie en mjn &00 wel -""'1'1l.Dtwoore::LelJlas Ezels, de aandacht waardig.

L. A. STOFBBRG. 8\81'111OOD

J. S. Marais ct Co., Af81ag:ert~~~

In Yort, TIrIDfgda Bt., .I.mIrfP. '

HA_SLS.

Op Vrijdag:- 24 Nov., UIPITIDICIE 1I181T
. FONDS VOOR TRU8V AAL EN's morgens te 10 uur, STAAT GEWONDEN, WEDUWES

WEEZEN.

ZULL1N verkocht worden
Sm Lowu's PAJt STATIS

te
Beech erkead •.•
<ncolleck!en:l door J. A.600 HAMELS.

PAULp.OLUVEB,Afalager
StelleDbosc~ 17 Nov. 1899.

£286t 12
e".,1'.·~/1

"l'beanrier na de.a Ku~"..,.k17 NOY .• 189'J.

QVBRLEDKN .._. lijDao~ CJ'dea 1dcm .. _ .._ .._
mijn aJ~rbue eclïtpnoot aTVH
Fa.urC018 DO -'1'01'1', P. R. r.oon. in
OIlderclom 1'1&11 Twee-en- V.nig jaren
Tier maandea

De blMhoefde Wednwe,
JOSINA DU TOIT,

pboren le Rou.

Publieke

"ANGBZtEN de betrekking
L'1 van Koster va~nt ~,' soa
zullen aanBOeken om de vakature
aan te vullen, ingewacht worden
.door den Voorzitter der Ned. Ger.
Kerk te Paarl tot op den ,laten
December, e.k.

De Koster zal te ..ens toezicht
hebben te houden over het Kerk.
hof.

Salaris £120 per annum.
Verdere iuformatien te verkrijgen

bij deu Heer Steph. J. van der
Spuy, Kerkplein, Zuid r Paarl.

AAN bloed"erw&IJ&en ~D •
hiermede bekeod gemaakt

den Heere "&IJ hemel en aarde ....~... II1OC)r1l10lll1i-Z.IDJl:-t1beeft IIClhielijken onverwachte van
te nemen, OfD negen nar
den llden November, 1899, mijne be1Iullllll.
eehtgenoote. .

)UKIA CHRJI!TINA "ON WIELLIGB,
MO(1TON) in den ouderdom yan:.6 jaren
maanden en 17 dagen. Diepbetreard.

N. VON WlELLIGH.
" ·Waakt dan: want gij weet niet,

welke ure uw Reere komen AI."
JlaUh: !u: ~.

BI~RBIJ w t kennia~geven
i voor pub eke meedeeling dat

regeijngen zij gemaakt VOOI' de
veraending van rieven.mailen ovel'
~. hls er li een gelegenheid
voordoet;·t1l88C en Kaap'ltad, Port
Elisabeth en t Londen.
BrJeftl( v alle plaatsen tUB-

scheOi Port en Cradock,
Port IElisabet en Graaft. Reinet.
en t.hen Ronden en QU88ble
town; zoowel voor p1aateeil
aele~ aan lr-post routen uit-
gaan4e 'YaD. e respeCtieVelijke
spoorweg syste en tot de bovenpe
noemde' puil sullen ooi: voor
de~"ke ore ging worden
aan omen.

e brievffll
gemelae DWlier . laten .,.erroer.
en, 4aoeten "ndoueercl sijn:
I'Over Zee," In era zullen lij over
land gezonden orden op de ge-
wone lrijze.

AllQen briev
~omenv
den zeeweg.

!

DEPUTEDNT YAI POBLlEU
IWKI.-_

TII~ln'ilr "'1111. AAN familie eD vriendeu wordt
gemaakt d&i het den Heere

behusd door den dood tot aioh te ne_a
dUll 7den November 1899, 1IJijnen ~er
liefden ech~t 8TuIUJIUI Jt'U!lCOhI
TOIT, in den ouderdom van 4.2 jaren
mundeo..
Dese sJ&g is een gevoelige doch: Hij'

de HeeN. Hij doet wat goed ill in ..

~. DIt&lDder bedroefde wBdnwe.

J. E. DU TOIT,
~~Leroex.

GROOTEW

'

ENDBRS 'voor de evering, 'Van
Proviai. aan·H pw_ken op

de wegen over de sohe Vlakte,
sulln worden ontV&l*m door den
Controleur en Audite Generaal tot
IJ uur 's middaga deli 20sten
Noftmber,I899.

Alle bijscmderhed te 'M'krijgen
aan . het kantoor Tan publieke
werken, Kaapstad.

Geen tender ~n

Wotfkloof
Dietr.Bo~ ..

I

AAB.r_lie Ml ,,~

leo4 ~ dM het t.n .q..-!1I'~
b..p heft 4001'· CleD daod tol
~ Uell NoftDlbu. 1899;

4IChtpDocMe BA.A
BAD.&. J.&.COB.&.. ~ Var .. in da
ouderdom n.o 1~ jaren en .. aiR'" JDaIIO
den, Da _D amartelljk doch gednldir
lijden Tall' m.... dea. Baar olDde w.
'tftde. T.... breDr ik tmijD hartelij"
dank &oe UIl aUe familie eu vrieDden clie
mij bij ;res-u heeft gedureocle ha'

INGEVOER DB PooT.EB8 OPD. PLU siek&e.
,...ed '9'oor ODmlddeUUb pootlDf:_ '----:; De bedroefd. echtgenoot,

per ki,t, o~tig kuNJliteiL J. G. C. THU.RD.
Fta.IUIOhe Early Boee.ln pno1a- Krailfonteln,8 Na.eDlber, 1899.
tip CODditle, goed -ttc-ocht, DiA pi.... .
allen 111ldeteiï YaIl 0...... .,~- •
66tot 70111.. ... ... 8L tot 9a. &d. --D~A~N~K~B~E~T~U~I""_~I~NIllllG~.-

JtoIoniale Eo Role, DU_he BIaa"... ""
FoIUbaUa, OTeI"88DkoIDltig de ~

PJ:! .otfen liJn A.FGBSLAGD

DB 1...1..- n'Yandezentakwordenop __ PRIJZEN om deD -.oorrud op &e ruimen
""'F e-· ea ndmte &e maken 'YOGI' 8UTl'ON'8
J"gepen ter bijwoning eeDer ztnnas. POOl'AABDA.PPBLS, .tf,

vergadtning te "Worden gehouden o}?_weten: Bo aos.. B. aBG....., PLOI1a..
Ma&nclag den 4den December a.a. 8 B.&.LLB, XAGlrlTJI, D17I'1'IICU BL4t1W11lf,
aVOD~. \ te 8 ure op de ,gewone 11tPuJr., KUrO OP 1UJlLIa. eu. (Zie
plaats, i'tën einde volgena Art. 7 A ~eern~!J,ltpii:~~
der BJgemeene constitutie.. om HET FEIT A.L lW eeo aatd-
Wijbbestnura leden voor de volgen. ~ ~til ~......c. 18_N!.!!!:--=:!.~,
de ter~"n te kiezen. ... ........... _ -.__

pooterln.o a1lÏvere taooa. Jduae kwaJiWt,N.B., en worden er &an berin. ... bM • IN DEZB IUOHTING da& de
nerd himne subscriptie gelden te BtJ'n'Olf'8 HUM NA..Al(BB8BO GB-
storteaj anders sullen zij geen recht VK8TJGD a..r de PIaeeJe Wenld.,

~- h b"'- Outboadt tW a.u.... AardappelIvan a_pllDeD e u.w. met ..u-bDn18 • ul~ ID-' de
op laat h-d, ell dat het de niT.... poot .. liJn

CO'DVDL18 MOLL, die .. lDIi moplJJkbeld bn ~
; .DJ.'~ tmnIaIa 'i ",ft! il .. oue WI-

Secretaris. 1IIB.LIlC8. !

nomen.

7NBWEY,
apeoteur van
- 'eke Werken.lullen worden

verzending langa

Aardappels _S R. FRENOH,
Pos r Generaal. -

Algemeen P tkanto.,r,
Kaapatad, ...
;4 No~ber, 1899.

-----~-----'----~---
..-; DB lRRIWlDBR BOlD.

. Paarl Tak. DUR het onmoplijk ill voor 011' br.
tal vu brieven en telegram",en nc

oondoliaue OD8 geworde te Be..llf(J!l
West. tijdeaw onze beproOYing aJd'UH TIl
menden ait Britetown, Wellington eo
elden te beantwoorden, &00 biedt ,le Uil.'

getoebude mu deze lI&DIeM Dr. en li",
J. A. B. Ba11y en haarselve alle niendd
d. h.rielijbte dankburheid aau. Ht!
hu~n "an den heer Karel I'a" der
W _hlliun, Drs. WeeU, el! l.eicher. eo
yriendea .te Be.ufort West wo,..JeL ID''''
dele van ~ harte beda'llkt v'y,r bn
hulpbetooU, hUDne gutYl'ijheid l'n \Ti~ntlf.
lijke be~telling 0IIII bewezen ,I.~ll!rel.d!
QUa verblijf. De goed. God vergelde bn
rijb1vlt hllDlUl daad!

De Weduwe.
PETRUS JACOBUS v.lI,. MEHW[

BritlttowD, U lienemher, 18911.

Paarl,
16 Nov, 1899.

KENNISGEVING.
I'OJUN AANLQOPEN. - Op
lt Albert.s graf bil'den ocderge-
_kende. EeD donker- hru ine RUIn
Esel. ongemerkt, omtrent :, jaar
oud.-Gezegde Bllel beeft den dood
"'eroorsaakt'Yall een jong veuJen.:-
De eigenaar zal dWi verplicll t tlJn
het Veulen 'en dese advertentie ~
bet&len.

-
H. HrES & CO.~
Gnu ti .....,,.~IId_·
00.. L1nPd .....

• ........Paa"".
'r,rB KOOP.

Doe a$nzoek -GEBR. HALL
~ 74, Kaapstad.

_lIIa.bII ~ ...
Oa"....!!:!~... A..SPOlANDER-&CO._
~ de Jaapte pl'lJS8n . (jgyBBf'iob" ~blBN

iTE,KOOP.

D. J. ERASMrs.
.Albert..sgraf.

[I No.,.. 1899.

Voor lDauten van Buiten en
. .'WiJ,kalien.

K1J'JIDJr "_;;-jk, echte Holla""'".:.c:"'dl - Dr. O. r. JURITZ &eo..- . --WJ ..... ......-
.""'_' JIathetr & 00.•

. ••• .. TA»

R.
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VAlt Mafekin, hebben wij pen &eletrra-
fiIJoh bericht imet eon latei' dawm dan he~
eiade nn de vorige maand. Berichten
IlU andere bl!()nn~ waarover de militaire
oeDlOn geen beh~r hebben, .ijn in om-
lOop.

Khllberley wordt vaD alle kanten om-
llinpld en men meent bij Oranjerivier
(Hope TO.WD\statlen, een licht van Kim- .atwoordde: Belt fei~ ..er.... wordea
berley 8Uien ~hebbeD, waaruit'mel! watik~ heb ...
afieidt dat alles daar nog recbt is. Men ii(r!l::r'..i:
dit dat de imperiale macbt te Oranje- dal ... ea jaar .&em.
rhier zicb voorb4!reidt om Maandag, 20 wu.
dezer, ter ont&eulng van Kimberley op te . De h..... 011 ... 11&&·

d d 11 'dl .a al iDde baad.. der
trekken, waaruit meu. e an ere ol el Dg ill de '1',..._I,.plu .. ,
kan ma"'en, dat bet bij Kimberley niet o! el), 811bij 1Ieef' aU.
allel recht il. Da; er tUlIIICbenOranje- "D~"
. . . K' be 1 IUllde cia' he, lOa·nVler statIOn en Im r ey Iwaar ge- (blGDClered);ja or-.
vochten zal worden lijdt ge6n twijfel. Iwl EapláDd .. de

Nieuws omtrent Ladysmith la even liideD. la Eoplaad
aehraal en onvolleilg. Volgena bericbten moea' - ..1'MIII44JiD. 6 of 7 jur _bten oph., .teaareahl, ... : kree4 da, Dooit ..oor het
via Lorenco Marquez Nerd dese plaats Bo_ of Lords. (PP(lOMtie toejaiobillf). Kea
Dinsdag van alle lijden gebombardeerd, had unplooad ~, de omT&llf·bepaleade
met het gevolg, dat een aantal geboawen (operaUft).~ ill de Traaaft&l8obe l&em·recht akt. alt W Blaa.boek...... • ...
in brand geslagen werden. Sir G808GB latea. Dit WUI de Dieu_ dtDklJu~k
WHIT8 achijDt een deel van SUil macht (proep ..an 0 I). :het doel WUrftll··v. het

Id I"k . hf laad iD de oorlowa&emmiDIte brelIIeD. lJoe
dien dag in een EU e 'J e ric Ing geson- werd 't pdaaD? Door mo.chrilli,e ..mir .. i-
den te hebben. waarachijnlijk om te trach- IDI ftJl de GOD_iel door de andere partii .. ·
ten een doortocht te liaan of het bom- mukl Dit was eel .Uel'llchaodeliilrste,.hear.
bardeUient te doen ophouden. Die macht te~~ heer CIU.)IB~JlLAllI:;k weDacbD,mijD'
wt'rd echter teruggedreven ill een kloof beer de SI'IAKII:' te vragea of bet lid ia
ill de IwbUlteid ua" Ladysmith.. Wat il orde ill mij te beacbDldipa ua moedwmip

rd ha rd? verdraaiiDg. (ToeiaiohiDg).
ve u van ar ge'wu en. De beer LLOYDGOO8GB:lit: heh milD! Diel

Colesberg. Albert en Aliwal Noord 2:ijD pd&aD. (O! o!) :
door de Republikeinen ingenomen en per n. SPlAua m" dat d. IIpreker w.t nr
proklamatie geannex98rd. Men zegt dat waD.~LLOYD'éIOBGE IWD d. ,.,.,liDg QII
een tweede proklamatie is uitgevaardigd d('DSpuu:a uia. :&ij SODecbter "ll8a dal
die diBtrikten opkommandeerende, terwijl er ilf It:riIDi-te aalatipeld titi iemaDd wu.
allen die de lIieQwe regeering niet wen- t,f.r ..... a mocldwilliae .. rv.hchia,. eDbijliet bet I&ahel ~ ..__ ent eD lI{jo.ambte·
acben te gehoorzamen binnen een be- anD 0.,... te ki~ Mucheo d•• twee ..erkla·
paalien :ijd moeten vertrekken. riapo. AI. b.t ;landdeo warea toNtuad "au

Sir AL~'&ED IIIILSER, de gouverneur. 1Ak811bepa te .. ~ soa er een rea\tie komea
hetlft ook drie pruldamatles met betrek- tereabetlOa't'WD8 •• Dt.(OpJMMitietoejaiobiag,)

'd I du d () Bij ondenoet la ona gebleken dat er In
king tot' ie !!treken u tgeV'aar g : a 't BlauwbofIk, .. vende de onderhande·
Dat de Republlkeiuache proklamatiea lingen toi 23 Jali 189!1, geen adere cople
daar nul en van geen W1l8rde zijn. (b) nn de bedoelde akte ~09.rkomt. dan 't ori·
De inwoner. in die distrikten waarachu· 1P~le wet.lOntwerp, ZooaII bet door den
wende tegen hoogverraad. Bn (,') met beer Montagu White, oonBul-generaal der
betrekking tot compensatie. Z:A.R., aan den heer Chamber\aln werd

Dese laatltgenoem le proklamatie werd gezonden. Dit werd gedaan op II! Juli.
en de akte werd door den volksraad ge·

Itlsteren uitgevaardigd en de laatste para- paueerd met belangrljke amendementen
graaf luidt' ala volgt :-" En ik prokla- Ol) 20 Juli.
meer vorder en etel uekend, dat al harer Ongelakkig konden wij giatel"'ln geen
majellteits onderdanen zich op dit plUlt exemplaar yan het volgende Blauwboek
tevreden kuunen ltellen, dat door 10).&31 (:!:I J all-8 8ep~ber) ter Inzage krijgen,
te weigeren om gekommandeer j te wor. en daarom kunnen wij niet zeggen o.f de

akte lOOala gepaaeerd daario wordt ge·
den, zollen zij niet ml_n voUe erken· geven. In dat van 8 Sept.-I:! Oct. .inden
telijkheid ea een billijke compensatie voor wij nietl .an dlie akte. WJJ.IlI'IIOhijnlijk
eenige w6118nlijke achade welke huu aan- had de diecllMie.in het parlement betrek·
gedaIW mocht wordeD, omdat zij loyaal kiDg op de oople: der akte aooala' in het
blijven aan hun oDderdaaDI.plicht." Augastol Blauwboek verschenen. Wij

Deze .:&al( van oompensatie opport vele hopen in onlll volgende ultga,e .. n na·
dere verklaring &I geven.

belangrijke vragen. Rij voorbeeld ~QUen
zij die hun zaken bebben afgeeloten en Het F.... v ............ , .....
op bevel der ltepublikeillen het distrikt Het Oom':'~· ,,: ~:~ heeft ona
verlaten, ook gecompeDllcerd worden? verzocbt het pIlblIek opmerkaaam te
Wat zal de basis van de compensatie .ijn? ma~en, dat he' geen .rijheld b80llt toela·
Volgenl wet ill het hoogverraad leta aan gen te verl .. D!8n voor halpbeboeveadct,
de republikeinen te verkoopen. G8IIteid tradett eB kinderen' nn~tgertOf Hifi
nu dat iemand nietII aan de Republikei. van gevangenen. Het geJ'oelt liclJ..y.er-
nen wil veTkoopen, dan worden zijn goe. plicht de aaDdao)lt bij dit pant te b4!palen,

omdat bet gedurig aaUMeDn oDtYangt
d.ren waarschijnlijk gekommandeerd, om zoodanlge loe!agen. Zelfs de onder·
EallOO iemand compensatie krijgen? Zal ateuning die liet geeft aan de gev ..nJII-
men all baail voor zijn compensatie ne· nen Komt nit b~, daanoor .peoiaal
men den prij. die de Repablikein~ bem beschikbaar ,.eld door .. nige iDteet&·
voor zijne goedel'fn hebben geboden? naarB. En oo.k. die .peelale bijdngen

Maar de belangrljkate 'mI8g van allen worden door J1et Comlté~met tie mtMiate
nauw,esetbeid padmlniatreerd, zooaeer

Ï4.: Wie zatie c'lmpensatie betalen? In de Illlf. dat lijne geregelde yen8Ddiopn
proklamatie van lir ALFRED M van brood, taltak, eDl. telkenmale in-
wordt geen licht op dele vraag geworpen. krim}. t, wann.,r het verneemt dat bui· l
De Kaapkolonie heeft. gelooven wij, nog tengewone prea.mten van die artikelen uit
nooit Icbadev8l'goeding betaald voor ver~ andere bronne1l aan boord lijn ont van
liel8n in verballd met oorlo"en. Neem gen. In IOmm.;" kringen IChijnt er nog

al wu te lijn gemaakt van de vijftig Iba.
by. het Laugberg opst.andje. Herhaaldelijk tabak ?,r "*k:aan de gevangenen toege-
wen! in de tw~ laatJlte se.. ies van het lItaan. Wel, ln.dien IJlen het wU nareke-
parlement gez8IW. datde regeerlnlJ g.. ~ nen al men uden, dat die kwanUt.elt,
conpensatie kon betalen. De BLUM·zaak onder bijna tweebonderd man verdeeld.
wu een geheel speciaal geval, en was in: uitkomt op niet yeel meer dan &finhalf
derdaad geen compensatie in verband met OOI per dag per mao, of, gerekend tegen
den oorlog, maar Ilechts voor koatrakt~ acht pence per pond, op precies een halvepenn!Jl Dat !ai .."aarlijk niet te yet!l be-
breuk. El' ia echter nog een ander beel tald voor w.. ~de artlkela, vooral daar
praktilche rede waarom de Kaapkolonie geen farthing wordt besteed voor wijn,
waanchijnlijk geen compen.satie loa knn· bier. whlak,., brandewiju of ietl van dien
neD betalen, namelijk omdat ze geer, aard.
fondsen iD kut. Eal hebben. Wij hebben Het Comité beelt vijf gen ... heet"8n

. d h eda d in het veld, maar het bedrag aan hen
reeda herhaaldelijk aang.toon, 0 t Jl bNteed la na~wellJka IOOveel al. door-
Kaapko"mle ook op tiU8ncleel gebi8d pllns voor een enkel amb1llaDoeko.".
door den oorlog ;wordt geruineerd, en be~ wordt ve,eJ.obt. H.t doel i. suinigheid
aal vele jaren Dfimen voordat bare finan- zoozeer met doeltreffendheid te verbin-
cilln weds- op aen.elfJen voet als vóóf den, dat het ~te grol 'Y1ID het tonde
den oorlog zuil$! gebracht worden. Ala beeohikbaar ~ blijven yoor de honder-
de oorlog voOrll~ il aal men de aandacht den van armei .."eduwen fin wlI!.lJll door

den treurigen oorlog gemaakt. K4IJ leder
moeten wijden :aan vernielde braggeD, geYe puw ea halm.
apoorwegeD, enz; Bovendien II de oorlog ~-----
tUBIChen de imperiale regeering en de Il ........ v....... ln .............
Republieken. I)e Kaapkolonie beeft .icb Dizer dageni::::=~ aantal republ!-
op alle mogelijke wijun tegen den oorlog lreiDlChe trillllgevangenen en. gewonden
vertla.rd tloch' van baar geYoelen werd in Kaapaiad aapgekomen. Eenigen w.r-
niet de mialte noUtle genomen. den naar het hPapitUl te WijDberg gelOn-

Zal de imperi"~rlng di8 compen- den, en de aocleND werden in het baD-
.. tie betalen? @p deze vraag vindt dieten .tattoo ~ij het dok'-pplaatlt. De

kr!jpgeftngeD,n IOhlJnen du behaodeld
geen antwoord in het teiegram VBn le worden· al. lIlildadigera, althana ~
RZDVKRS BULLllR san den bevelvn"PA'n.1I worden in delllifde plaats gehollden. Uit
den ollicier te Q~een.town. Dl.arin Durban heb~n wlJ een telegram oDtnn·
.uet gesegd dat de imperiale regeering gen gevend~ de mededeeUDgeD Ylln
oompenlatie zaj ootaltm, maar dat se iemand uU deiZ.A.'R. nmtrl!nt de beQa-

I
. 1 i h deliDg der Britaohtt krlJlP88ftngenen.

den oor og oom~enlatl8 za e ac en. Z"",,,orden Di~ln een haDdieten .tation
van wie 1111ze ~jllCht worden? Op gehoaden,. ~r in de vrije luohhn voor
vraag geeft generaal BULUR geen bu gemak wordt goed gelOfRd·
wooN. De :.1••_ MM'IlI.

De eeDige pottij van wie die Wij veltipn de aandachi bij een brief
satle lOU ku~n worden geiiiscbt nn den ~ J. J. Mtunaar, eeu der
natuurlijk tie R'pnblieken. Het ia marktagenten~ waarin hij de nieuwe re-
een pertinente traag of zij na den gulati .. ~t. Wij .ijn thana niet
in Maat zullen tij ietl te kunnen in de poeitie'm .. noord .. l over de luk
Volgena de jinaoee en Gecharterde uit te Ipreken, doch rle heer Mlnnaar
talisten kan d~ oorlog slecbts één spreekt bij e::rinding. Wij ko_

L. later op dese . terug.
hebben, namel",k. de ultwiBSChing : •• I .

altijd vap de ! twee Republieken. Trunaal , .......
.teld datdit he~ genl ill, dan il de fna.
nn wie genenul BULLBIl compen.U~ Beed.. r~;". .., .£6783 10 4

denkt te eÏlCh. geheel van den aardbo1 Oa;::ua; pa~:.IIdUa-;'lIri"
dem yerdweneh. Wat wordt dan van d~ lt ~be boIIda&ak Me
compenaatie? , 'oo~iÏibu$ie... ' .. ,

En winneD de Republieken het in. BredaadorP. lMIr da JAKoob.h&8_tiibaU ... , ... lOO 0 0
oorlog dan lU~leD zij natuurlijk iii Z.,.nboecbk~, Olaawilliam, per
pocdtie ;tijn omide yredea·voorwaarden ds 0 F LeiIIa\Ii'" F CaNteaI 39 1 8
Itellen, ééll w-.i.anan Itellig niet al Aqebar&!,Clar{wiUiaII,per DJ.\. ,.~.,.,... 'tIIl.ljj1 I... ... WO Q Q
het aitgemergelde lanel 'nieuwe laaten N_- BW,lf.-q'aalalld, per L
den vorm vaa oorlopcompenaatie op E ~ ...:la 0 ij
le-n- P."'O. I*'• P Bïia4lol, t.te
..,,_ ~Vjbati41 '" 43 lO ij
Wie al d. :compenaatle betalen? JIoItllllO,aoor iMOlp I~ .

oompeDntie oPit betaald aal .."orden, OOUeO~ per ~ llepleJ ...

nl •• ' Tan 6én ~In" kan men leker .ijn, de ~.Beiaet. pet Q IJ 0 eo IJ J.,,, . JJ .... teW qaaVibGtie ... lOO 0 0
lOad. en dia~t-mUllona11'1 .uUen atUkl i
niet doen. wg behonen alechts aaa de £7204 13 10
land. en 1~lD.It-belaatlngabill iD he~ D. DE TILLIEB8. TIlr.Hrier .
booprhuw te ~triJulereD. 11NOYftlbel!1899.
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a.klas PllbliekeSohool
Riebeek 'West~ •

BENOODIGD
E
E ~ Jo: ()odenrijEeres. a18 ~e~
A~~i~tente. Moot 10 besit lI1JU
Derde-klas Onderwijzere8 Oer-
t en kennis hebbon van Hol-
lt en Kind~rgarten. Werk·
\~den te beginDenmet aaDvailg

\'olrrt'lId kwartaal. Salaris £84
r J"al~ :\ pplicaties met ~f8C~f~

rter Bokken. ,l 'c'rtlti~ten en get U1gschnff.en
,~~ c; >tO I gedrag en lidmaatschap

D. THERON. l'roLestantsche Kerk, zullen
99. door den ondergeteekende worden
& Co" 41:8U1~ftI.worden ('ntvangen tot 15 Dec. alLDftt.

G. J. RUGO,
HOD. Secretaris.

i, ~
oeht word.. ,
S·STATIE.

Afrikaander

'de
se Esels,
eerde 6 ja.aruuo---E:\OERS gemerkt "TeDder

voor Tol lt zullen worden
ot,;\D£;8n door den ondergetee-

t' . tot Jen 19den December
-9'.1, vo sr de pachting van den
en ID deze afdeeling nl :-Greys

'a'. Ht'rg .h.ivier Brug ~D. Zuur-
tt'lll voor het jaar eindigende
:lsten December, 1900. Iedere

eud,'r moet vergezeld gaan door
c?rtificaat geteekend door twee

t' :'<1r. t woordelij Ite perlloon die zioh
t'rbillden als borgen voor de
1';;, ,on die tendert, en voor de

&: CD" 4jl!l1lllJZ'f~l'lIlJ<:tallOg van de tolgelden zoowel als
l·ontract.regels.
De raad verbindt zich niet ueD

•• """")1,0 cu of eenigen tender aan te

lingsraad lan Piketberg
-l '

Op last,
~ ICO. J. VLOK.

Secretaris.

td,.t'LugsraaJ Kantool'.
]'Iketberg. lli Nov. 1899.

ï:lStj7 12
" -;Cfll'LTZ,
d"o Kaap"tad~eD
Bondsaak.

Tanden.Kunst
V AADPLEEG voor de Beste,

_____....1\ Goodkoopl!te- Kunsttanden het

ZUID· A.FRIK!.A.NSGHE
andheelkuadlg IlltltU.t,

STRAND STRAAT,
(naast Amos Uoarding.lIulll),

\ ,'rrotk Tanden gestopt cn tot
vroeger natuurlijk gebruik

Tanden Zonder Pi;n
iedere bekende methode

I tO k,od Gouden Stop8els
I "ellla.akt n~L.tandt'n, pa.ssend gemaakt
! "Il '1-a.rde 1 h ., 1 k ,llil' t.ZUlglllg, a soa zonuer
r\\";H'ht~ \"11.0 mij
I ur Z,ttertlBj( --~ _'Ha,,'n.
1-:1:1, lll'Jne 11leen het beste materiaal gebe-

1.lgd, en alle tarieven zijn gebaseerd
JI' de billijkste schaal, overeen-
kumemle met goed werk.
Patienten van buiten lil een

bezoek geholpen.
11le tanden gewaarborgd.
ST. GEORGE BOYES, Secret&ri8.

GROOTE WAARHEDEN.

E
u zijn
It'll 7Jen Ntl......'m"...
euout STRPHA
p, H. lOOn, in

EIu· " eerti g jaren

\ \\.: 1r I II," I (

I. dl\ V;lJl .~>(jja.reD

I )"'I'I,..rreurd.
II:"; WIELLIGH,
[ giJ weet niet,
men zal."
~latt il.: 24:

tot zid. te
.' >u IJo"n teader
HS" FlUSCOlS
n "a" 4:l jaren

,elig-e doeh. Hij
[ g'tJt!u i!i in zijlle

de Wc·JU lVe,

E. nr TOIT,
( 'eboren Leroex.

ienden word& Il.
het ien ~1Je.
dood tCX dcb te
'ember, 1899. mijD
oote SARA. Jo-
'en V~ .... in dell
en eenige maan·
doch gednldig
Haar einde Will

, fmij n b.arle1ijbn
e eli vrienden die
gedurende har

e echtgenoot,
G. C. THURD.
er. l89~,

IGING.

Id vuur OllJoi h~[
tele~nLlDlJl"u TaU

leu 'tc Beanfurt
".,"~ aldlUll' van

Wellington 1111

"' biedt Je onder·
IeliM Dr, en }jl'..
ve "He vriend ••
'beid "au. Het
K .. rel "au der
ell L.eicuer. eu

"r worden lDi~·
,,,,Ia,,kt vour b ••
,heid en vrienJ.·
.'·ezen ged urende
xi ,·"..gelde han

'e 'VeJawe,
I. I', ~fJo.:RWK
6:111.

MARKTPRIJZEN.
KA.APSTAD.

:VING.
)PEN. - Op
len oaderge·
.bruiDe Ruio
trent iJ jaar
~ft den dood
'Dg veulen.-
'erplicht zijn
dvertentie te

NIJ:UW1!i IUUT,
16Noyember 18!)9. :

I~ ;.~. 7) ·i ti I
()~~I 04L
o 7 ~l 0 14 7:
ij ~!I 0 17 fI'
:I I \1 - 0 7 0'
o 7., 0 III U i
o :.!:, O:l 11
o 5:1 0 \) 10:
o 0 f) 0 1 I;
o \l:.! 0 9 &
065 0\)&1
o 0 ijl·- ry 0 lio 4 \1 0 0 (J
014-01.
041-00~

1;I1Ha ...

r...D,lon
~:II~rt'n
LtID()fOUt..'(l •••

.ur.l1 pp"len ".
{~roen~ ~r,..i€n
Hoonrie ..J' •••

)hl"""".,o
f.,C)I\,latA .~.

LtD .,.
!,IJUrillll!)\.·I.t:I;··

Kool, ,
P&tl\&!!
Bot<, ...
I ~4n~D

~SM(TS,
A Iberts graf.

~.
liE II ER.<T'lU.LI:St; lB IBOD PU D. Zl

"'Oil"'" de dok\er Ie..enrua .
H,t doet u buivereDwa=IY -
[0 ix",.",,) .alpljjke..' wordt Diei .....
"'~.en om een &eer kleiD mediciaaal

, t, ".komeo " In _ holtel olie il OlD
"'0 ..,bt"le nn eeD theelepel .-tijk -
"10 In het prepuut 8'B~ WUK V
(.n I RHH~ wiach gij deehte hel . ,
•ed~lt.e der olie ~Ioe& iD .... lIIIak
Wl,ell&lllell "iju.-A.DV.

5 12 0

Buiten en
'8.

ocht. RoI]aadecb'r. JtJJUTZ ct;..........
Il: 00.,
~

,. ,
l,'~

October. ;,. "'.
-il.-Om i 111!' .. aUriddqI - he,. ~O::":::~=Iï:~1:itum 41... Traas ............. ,. '. £

~kiat ~ Brit'" troepeit ...
el. '1'_.,....,... .......0 ".eiëalleade;
.... tNUa.~
De krtiP- ..... deo ~ .. Iea Vrij.

atu' .. 0.. cl. Ztrid·AfriIlaaMcbe
B.PahIiek ~ .. de ba.....

12.1..~;erA::ajacb. lIOmmUIdO trok 0"'"
V&IIBeeoeD'. PM Natal biJmeDeo be-
IUIlte4lberiiaa .tat.ioa.
De heer OQaJlllham G-. ftrliet

Pretoria. ' ."
Boor~~tie-""'IO"

""",ar ailpriantir4. Eep ko..udo
oaclw ~, cnmje li.. de
BedauillJll!ld .,.,. o.er ea brak d...poorw.. ,01P 'f~.KnaI~ '-. - DOadtr!:f::;:;' te "'U"f nr brak er bra1IIIlWekbIr • 'Vrij!l8rr· .J3.-Gepeataird' tNiD '" JtflAipUl door de uii ia tenu IIi Ipa de lllJlOtie i'OeII. Zoet,
bOereIa ... ,...erd, haiteaaal .uliitt 811 riTier. toe~acIe lWl dea heer J. G.....
m._".ppto ,........ < f8IIOIBea .. De braad oat__ iD Iae& bOaftliarIUaiI 9IIl
am"lInitie' r- 1IaDOO_ bai~. jIa~. Gayford. De !poIitie werkt. bud, _r
LilD tea .rd811 YIIGX.fekia. apr... het daarde ~ av - da epoorwesJnod.
brobD. eD." .. Eaaeleohea dOQr bar. weer ia ._i ...._ ...., .....·te -- ua

.......,......-.. . 4ea 'ftterTciorrpd _II de ZOIdrtTier werlleD.pres.:.. tfeIdrea· oyer waEaaek op Bel haUra.d "erd ballll101ln ait de .. -
!few_u. d. aadere baiaa.1YIIIl "i..,..pine- .. ,...

1..-Ge __ &1 Bailer YIIrirokkea IIMJ' Zq. worpeD. Bel ~aiI de·bft.»d olltatoad ÏI
Afrib. Verkeer.... Kimber1e7dae- CCb'!.ta:.r bet'" dat ja -~
llot.ea daiar Vrjjlltuleobe OOrpl'l de filD . . ~ wordt op .£600 ,_bát.
te SPiitlOll&ei1lea BeI_t iDbeaU ~, eipDdoe 1I(U _Iterd.
meo. 0..... TOodpleit. tea ........,. ..=-~J.-:- barpn GE~<mlfIEUWS~

16.-1i:ea ~ ..... tnia 'ÏDI IIll J'OlQ)8 VaP" TJLANBV 4 U,flCIJB ZN~=.".rpil=~.~ Bi!_ ntJ8TAATSqIIII GEWONDEN, WBDU-
road. t .. DOiIi-dea ... It......, TODCI WEN BN ~. - De ..... C. C. de
eea 'llebarcalaelilII PlUtI ID wd811 2 ViIIieD, ...... ~ m-, bedaaItt
politie donr ,de burpn ........... 00- bebheDde ala tt-arier 9IIl dit foada, • de
mea. De ~ wa.".ma rieleo heer D. de vi$ien ia aija p1aata ....,.teld.
ia haadeD der beraen· K.. pli8ve CfeU- alle bijCIraPG git da

16.-Krjjpwri iD Jtlmberley ea aoordelDIce ~ te .m-ra _ "1>..
diatrikteD ,eprocla_rd. li__'" ea heer D. de V~.- Poatbas". 'Il'-tad."
eb.ra.towo door de boereDmMbibeset. -r-" ---
Vereohei~ koloDiaie' yolaaiier korp. DE 008TXUI't UJIEL 11weder ...... teId.
.. a ...... oepc, 0..........YIII VrIJba'I DE afdeelia~ na Stellenboech ..natrt
lID d. ~t ~ ..oorde Je"eriD, QII "oer &aDde boofa·
Eea ullYal .to midderaachi faD .. wa· .ee partijea té Sir LoWT)'" pal eo :rl·Mijl

peac!e kaler., oradfit' blaake offic_. lltatie. ;,
ait )i(.afekiaJ op' d. BoereDmMbt. De De prooureij TOOrde execDteDrea iD d.a
Bo_ b_twOordea bel "aar eo d. boedel na wilhm 1>.0_ Wo1faard.,ehorn Wol·
'nDnne,. werdea terqpdn ..en met faard, roepe iD "'0 adt'Vtent.ie anditeareo eo
..erli.. Webh, .. a ollleh, •• erd pdood. debiteana iDeLia boedel op_
Boerea ,_ .,...1_ BET F~ poelwnea beeft .. a .r:ia1eo

17.-De TOOrpoe,tead... boerea reakteo ''''_·t D toria' __ : • .....1-. I..... ... de Nataa.che IrarabiDien eD poe- our ~ n '80,._w. 0.....
BoMer Bill_~~b' 4otoa Bol_. Z. .·PelI .0 DeJNOabUi pai. De dieaat ISIDerpDl ~et.cib groada.bied &aDrsUo •.
karabiDiera • ,.kweillt ea luite- DB aUeeli-..I. ... A 't'8II de Jr ••• deell iD MD
aaai GalIwa11eBDleo "-811. "'IW'--"I!I:-Bet Vrijheid kOlD_odo Oud.r kOlDmaa. ad...erteatie bel ;orOOl'Mm811moeomop "D dea
da L Il i be .. de 15den o.-hfr \e boD<lea ..erpderm, "0
at acu eyer _m II 't'8II bela~"" te 1_,'eo "au ld. per pMld ...oor '~

:Quodee koJeami!D. --. ...
2O; __ Uetlt:om_lldooaderkommandaut LuOlll dorpaheltaur ... DarbaaYJlle.

~
er.erd QP 'r.laaa hea~ &aD", ÁTTCJlTIBI. v. p.-Ia oale ui&p"e ... n deo

" bet nie kam N b' 16deo deI&r k.~ iD- bericbt alt Worcea\era al. ... - p. a ac. ..oor das aldaar \£3:lS lJokollekteerdwu ..oor bet
aur "eobtea trokken de boefoea terugmel ..erllel ... 0 31 doodea ea· 66 Weduwea. W_a ea u..oadao· ..·oada. Dit
l18.oDd- ft 30 vermist. Aaa de WU, fOlilief. .aet bed,., werd ,ekollektoord
Bribehe zijd. lD.neldea 41.eo werdeD "oor bet ZeadujpfoDda.
oopt'Ml' 200 gekwe.. t. ,. N.un:1!!8deDlaid.. liapnad ..aD Kalm_ary
"eDerul 81Il10_, dooclelillr.{'...,alerie eD .. ordi la - adrerteatie meeredeeld dal de raad
bereden iofaatene. die de boereo 1Cht.er. bet ..oor08_a been tolhekken op de VredeD'
..otPD. we""" .... agea ,e_D. burg ea Jan~j•• foDteia .egen op te ricbteo.
l"~ de ...... ,Jeoen warea ,,_bei· me' njjlteUiIlf lena JWllICbafilU, QII meillleu
deoe ollieierea. De 8ritache _bt.... plaatj";' 2 .. iiI, ..oor ioder .oertuÏi. nD de
3 ..... a I. belaa\iogbeialei? QII w!ik5. .

:H.-Eea _bl TU ~DpY88r&000 illaaoader BUDI aadat~er eea pur booderd copieo ..an
gene..... Freaoh deed MD uit"aI uit jeu baitnk.at f,Q11 dil blad warea afgedrakt,
Lr4.r-mitb eo raakte.laajp lDe' het .mleD wjj ~pmerk_ .. maakt op eeD
Johaan.bar, kommaado, 0llle ..eer 1000 hiaderljjke fou,"la deo datam iDde ad...neati".
mao .terk te Eleadalaagill. Na de Bri\- belreffeod. de:;..erkoopia, iD doo boed,,1 QII
.cbe IP&clIt eI.ul ter~pa te S. IF. da Toi~. te Woroeet.er. Er .tut la de
IitobbU wok .t kommando ter.,.. Det afpdrakte cop.a Diaede&. Hl No... Dit moet
BriUdie ....rlicl' .... d dooden. 2i8... lija 28No... ~
kwebt en 10 y.rm.t. Dei "erliel der boe· Ts CB.ABUCK il eea Eagebcbmao paumd
no w.. oo,.yeer 21 dood. bG lJe.ood BeaN,,! .. a rlacbteliD, uit d. Tra ...... I,
eD'1110 ge"lnaen '8110meo. Geoenal IuI.Lleden 1I~ door deD~t "er·
Koch ea kommandaDt Schiol nroa oord.. 1d tot", boete "au .£1·10 of 3 dageD
ooder de p.oade ,e"&IIgoDea. troukatraf om4" hij op eeD pablieke plaats
KleiD .... ...,bt bil BhOdealrift. Ver· plmrilr maak", QII teal die aaIIleidiD, kou

li._ der boereIII1:.eeagek.eyt. Verlies se••a tol ...erst;ria, ... a deo ...rede, hebbMade
ua 8ribche .ijle 6 gedood. 4 ,eYIIGSeII hij op de Afrikt8Dden ,escholdea.

" "',811_. . BoooB Ol:,*.ooll. ~ EeD GrabsmMtadach
. Geaeraal Joaberl betoboo' he' kamp bladmel.!t dit .Idur bericht ia oatnapD T&D
te Ga.- da, io deo aach' ontraillld deo dood na( eea g.kl8llrde vroaw die ..eroo-
werd. denteld word'" oa.... eer IlO jaroa od te SjiD.

2'l.-Geaeraal Yale, trek\ mel .ija koioaDe Zil _de b!i.". familie Webben na dea tijd
op LadJ&DIÏtb ~ de r.wolldeD '- der OlldateD ltPI I.. eadea der famili•• DDit
Daadee echlerlat&od.. bare nrtellilll¥ omWelilde"eracbillaacUbler·

2j.-'KriI .... , o".r pheel Nalal ,eprocla. oorlopD blij". dal sjj deo Ufferoorio, "'0
aaMrd. Genoh~ ..oad plaaill ta_heD 1788~9 moet'b.bbea doorpauak'.
rroo&e aaaob' ooder .. oeraal .ir Gearp EEN IPOO."IU O.OILOK bM luilltleden
Wbile eli een Vrjjliubcla lI:olDllIUIdoVrildaa te QOeeDlto.D pla,... waarbij ..... 1
te Rietfoateill. N. _ g..... latQII.6 achada ,edaati werd lWl rollead materiaal.
aar trok de Britlcbe _b' ~ WepDi - lDia teod .. a de beTeiea bij .bet
lAdYlmi"'. mM hrlie. QII ta raaperea kWI(lleD ier &aD .Ikaar ,.Itoppeldll
eo 1.64pk... \. B.t nrli_ der .,ea locomotie,,8O i~ botaio, met - ,oederea trela.
_ 8 aedood, 6 .wur ,QWODd.D UI De Iooomotiefna deo goedereo Weiawed QII
licbl .. woad. ' h.' .poM p,orpea 811,,_heideae goederea

8obenall&Mliag Toad pi... teD aoor' wallODI ea ,'.'0." .erdea Itak ,_Jacea.
el811QIIltimbtll'ley touchea eea _bt Gelalrkia werd!alemand be_rd.
oader koIooel Tarner ea _ Vrij.tut- Loow.t..-De ..{rgl" na dea 16den d_
leh. kommando. Bei Britaobe .,...li. spreeki .. et ..~at.aard.isilll o"erde be•• rilII.
• .. ' ..... ea ...1d eo ~l p_adea. Ver· .Ia &Oade JUN ia uke Wiaterbach ..,. Beai1ie
li. der hoerea: :l pdool eo lUI"ea p- door poliaelri.r:_eaeJredeaea bsia,,1oed lija ia bet
.oad._. ~a QII heLJbedrII QII £WO ab acbadeYW·

__ , led "'_'.I.I.ft ioedillf- Eert pur lijatj. ..erder MI1 be,
.26.-Geoe .... 8ymoa.o.... eo. .....__ echter: "la ~aIJe - .. I Y8rdiea' de l·an.

door de hoerea pho.bardeerd. Brlteobe ,.-
macbt deed nachtelijke I&o..al op boeno 0"' deM ~ p..1eah.d~alle cndiel dat sjj
kamp. Briteche ...erll. 6 dood. 5... .-0 de oadera$eun.rl QII deo beer Jt..~ te
.oad. Verli_ d~ boerea I dood, 9 se' Worceeter la~ - naUia· lea heeft ra..rd"
woad. Baai! raai! .' .ija pt>litielceredeoea ~

ILUI ~2Oa PwIaIl-De It.r~P'..... O.
26.-Geaeraal Yale t•. Ladymaitb &aD,eko· de.ViDIm, ~, .... dil Paarl,. la - ......

_0. -,_~ --~
28 ea 29.-De ..._hilleade boerea komJIWI· .. 'Di_I·_ _ die • 1Iit -

dOl omriapa Lsd)'llllitb .0 lajjdeD d.D ,"':;;- ~ • ...::.-.... Hij ...
waternoon'aad af. .u- _ ....,.--" liIeeft .....
G_raaI BIliler uapkOlDID. CAll __ • __ eIá lIara ••• PiUraIabIiak

3O.-Doena bomberd_ Lad~ilh mel 1.1 t:'": clai _' ....
4O-poader kaaoaaea. Zij 1iaddeo pos' -.Wr ..-taal - ... -
P"" la een hal"811eir'kel OlD lAd,,· -.. ~ __ .... de laOCa ~
~Hh. De pbeele Bri"ehe maobt deed ~ ~a.. tal'"..., ....._ aitYIIIea, _ befa, pqcbt TOad .......... .............. ,...nl'" .
plaats, wuraa cl. Bria.obe.machl lo bet Jt.. _-• . .l
kamp ternrVok. BiIa afdee'iD&trOIpeD. Ds OO&~ Jlf ZOlD bal""'. - Wij •.
oop_ f,OOOto::t .. a herrbaUerii. keaaen aiel (daDk de O8l.... ' QII eea palII'
wd door de a ,.~a R800- phiri dal d... Uwl drugl, .0 aite ....... i,
II18II. Dii peohiedde..a ..eru.. lID d811 aoor _ urjW m.. dea TIUI Zaif Afrika iD
boi .boeren QII 3 pdood ea .. nipa ElII'laad. q.t be .. , ai&&rebell ail ftI'SOhU·
,.kwebt. Ieade hoekeai.a ,NfIIdea VAD BritIoIM .....

No..... ber. lieden, 0111'" te tooDell •• l Il.' ware lraraktet
l.-lforn1apoDt apoorweghraa 811Col_berg ftJl de Boeiea il. la d_ tijd.D. waar .. lIt:e

wepabra. cJOOr· VrjjaWeri ia belit.... ftlec ... pracfatea de roade doeD,eo waar meI:
_ Geaeraal KOCIr o"erledea. de: lIDO dikwiile ia .warte kleuea af·

2.-Boabard-' QII Lad.r-mitla h.......l. ..•• ,het a..~ OlDI&ahet Eoplacbo
T.........,be .. ~ mel lAdy· pab' trUSea t. Ie_ dat d. Boerea aielami" afpbrok... Boerea nemea paai. die bar~ lijn, die sij ia ~ t;D.
lie aabij Col~ ..., 3,000Britllcbe 1l'abOIl. .ie8W.&Iadea beWeerd wordea te sjj~
troepeo ~ .jja, B.t kamp werd I>e ,etaigeqiIMD. ia dit boekj. 1IUIIQbI&ld,
door de II phoaabardeerd l1li Doo· bent o_.. 4111 .na sir GtIOIp 0,..,.. de beer
derdaAlIIIChi"erd hét ~ Il. Jtribebe SelOaI ea ...1"...... de heer Chamberlain MIl.
macb' oatruimd.· .d_ ternpok op De daak ~ de nieadea ....0 Zuid Afrika iD
Eetoo..n. Eaplaad (ep .Y 'Oa Diel • .UUPiI) il door 011&
Ge_bl D&!JU Lad.r-IDÏ~b. Uitlha ... rachaldis«.~ haa edele poaiapa OlDd.

niel preeiel belcead. weUlMid la ,.. heICI. ëcJioIai M neU ...
3.-Weder _jp e,eTeCbleDaabij Lady·

I.. ith. Kaft.. beriDM4111 .waar ....r·
li_ der boereu. Nie' be....aad· 0111·
cieel beriobt meIOU aietl durYIID.

6.-KOIDmaDdeoi W_' eillcht .0-'"
... Kimberley TOOI' ~ 6
aur, aadera 100 hi) de stad lIombflNee-
na.

6._Boaabirdement au Kimberley begoaDell
7.-BombardelDea' au Ledyeai\h ~

set.
10.-GeYllclal Dlbij Bell1lClO*- Boe.- bebou·

,d811Ilu pOIIt.la 811 BrUaabe ..... &nkttera. ...., " ~,te Oraajeririer.
'Brmobe .....liee j ~ dood ea -
I&lltU ,ewoadéa. :y.. ~ der boerea
QDbekead. "
T~u .... pkOlD.Q.

11 .. l:i.':"'lIeer &roepea aaaae1romeD. Bom·
bard_i ftJl JlimberIe1 ..ooriIWel

la-AlIwal :Moord door de boerea 6eae, eo
de BepeblibiDacbe ...., aebetcbea•

14.-~ Berkly Wal, COIeebeq en
Uri1r_ted bettel.
Ladyaad'h bil aacbt .. bombardeerd

ea .,.,..beidene hqÏIUID lUI braad ...
lillllotea.1SalMrm01le1ir. toa niel.,. QII LedY'_til. De BritaCbe lII8CIKuo1r terq ia
..u kloof Ub\J Ladyaqtla.

1&. _~ ~tam-d Iqde dillfiktft
~. BlcJDIIbarg • .&n.t. Koheoo,
Ann! Woord, "'WodeiIoue, Glea Gny,
~n .. c.theut. Barpndorp
'-et.

OP z&u 'WOOIID-Q n.
De"'. fill!"-..:t:'Ml 1ul .. Wli""",~. . . :-.
OJPreIori.l __ hlclt
bOIOaaOq Ibrtot·s...,...-
Chuloia ~ Kyahudt
~Ia PIMtiP Bodia
PnMI ~ YIIá D)'k llatlley
lUOhUd Pnderiok Impe, (bIiOd)
De 0Ii,_...~ .........80811 wordea be-

...... ua de DieawepqopMll iaricllu.c ....

.. -'iPIbr .... :-
WdeW. FotIGbe
J...JlarttDu .,... JIahilie
.Jaoob~
!bas JacObaa D..u.a Fraac;oia P.1aer
Brut_Wii
Walter Tbolapna
pe&rae B..r4u de Wel
DaaieI. CIarietIaII coebee~ ~-:::er8cboor
De'ridJ_bu ~yer
H.. drIk da Toit >

tT.:t!~W:- -
JobaB_
J~. ;raIlardt
E,ben EfJIIi YID But
J_ Gerteabecb
BG Berber~,
K LoI.t.riDB
(lJ V_r
HIIfO Beedriok QII Niek.rk (".ldkoraet)
wm... Heory Parker liDil)
AlUaucIer Bicbard Jaako.iu
WIlter Fnuk Hall
Philip J_ BlipII'
Joho lbddea 8i1Ier (.adj)Headrilr 1'__ Bo..
Oerrit J_bu QIIlfiekerk (luiL)
Jacolau Pbillipua boymao
lobaa_l_bDl Coet_
Frect.iak P Boot
William ~beobera
Chrietiaa Badolpb ltot&é
Wilbelm J.oobQa PretoriUI
CorueIiaa B_DI Jliaaur
Willeaa Frederielt Jloodriua
Ww.a CerDeliI!feooan
Frederick Gerrit Beadrik YID der Veea
Jeaae GaiIJuaae Gupard Bu.le
Bermaa JIalP
Job_ .Ooraeliaa Gerritlea
Simon Pieter Lioclhatl
Oriltoff.1 SaylD&D
Fred Schenck
WO Leeawna
JaoobUi W Swar~
Ju Frederick Botbm.
Gltltat Heuer
AaIceL_wJ:pD
Daaiel Fprbill !

Jo""'" QII Heerdeo'
Daoiel Geor!re Lamb
JC W Baalord
Lode.yk du Pree.
Gert Dirk YIIIIdeDHH""
Alfred Smidt
G J Boncll
Oyabert JohaDD_
Mathp Pbillipa. BerlaaD
JaDHarm .Toode
D"a* P~ Fnderick Boax
Waltoa Harria
Richard Golh
Richard &bmid'
PW Sch.m.r
Wilbe~ Tbiele
Oarl EMaer
Emil EialDIDa
W Schalk Broekbol
.Charl. Obrie_ "_le
William Prederick Plage
Da.id Petrus de Laage
LamhertUI Willem J_bua Sw.aepoel
Willem J.cobaa Nel
Edward G Wiltrooa
Jau Hndrik ...au Blerk
Jol Uoi'a
Gut Kari.
D Bu1r

KERK EN SCHOOL.
PUBBSUBTD.

ZONDAG, 19 NOVElIBEB 1899.

KII~ZEa.---....--.... f. kIIZIn nl MI ZI....... qbl
.Cim' IIIZII' ltIIIlI.

Wurd. TrieadeJa ea broedera.-lliermede
wellitoh ik a lIIjjaberteljjbu daak loe '" brea·
pil ..oor 'd..... lDiJl.&IIpdaaoea het ...n.roa.
WeDdat lij ia "ii pat.eld heM door mii - ...
ria te DOGli_, OlDa te .... tegellwoord~ ~
iDclea weteneadea raad. de bootrIte wett4lYlDlr•
4_ Kolooie; ja 100 eeaparia dA,de oppositi.
..... eD :al meohtelooa _ ea leea bal III
Clea .. te1 te betwialeo. :Sogaaaab daak dav
...oor!
lie dookere toeAtaad w&aria 0111 laad ilI.1ert

OOI.:bet I.jjpa op. De lwarte om_wolIt:ea....""it de blibetP-nhicbleD reeds aederdaIea iD
b.t __ , ....,.....11ea OlIM harten met weemoed.
•• ·d. kom' dikmaala hij mij op: W.,
laue. wil dou? Wii hebbea reedl PdaaD
wal; "il koadea OlD CIiea pT!88ldeu OOrIOt 11
te ~na door nrgadwiapa te bOIIdeo, ea
~ r-.olatiea te .,._. 8D&. ea&.
ter wUla QII cliea ned.; _ koudea wij ala
Bri.... OadenIaDea Diet doea. JIMr bet beeft
al.... aieI!I .. bolpen. De oorloc woed' iD...oIIea
..1qI. ea m.. ïpea il reeds .,.........ld, eo
T&DdUr de ftUI: Wa' laIJec of n- wjj
m_ doea? Wij ka_ 00" bjjCIIaPa to'
leeDiaiaI der -n.a der PWoadeD. wedDwea
ea iWMaO MDdeo. eo te helpen, _ .... I iD 011&
,,~il. JoIur da maakt de pIlOte _k
DOl DIet racial.. Wel hier'liua wij "oor_
~ dookerea afJrVaII, ea .. a ftUI die ik
Die' ba beentwoord.a, _ ~ die oab.Dt·
"oord _t blow'" De 'iid sal ODaleereo wat
wjjJloea moe.. Lut _ de _huwiDpa
QII OrUeJI premier __ eDJeboora_
ea bedeard bljj"8II. eD op J. VoorlleniJ'-id
"~'I!'''' ea n... Vr&PII OlD OOI te!eena 'lit
leiden,' eD w;Jllheid t. aebeakeD, ea door ZijDe
l('idiaJ hoop ook LIl&aDmoue roeping ,..ro1lW

n· !oe._bljj"eaeo dat ...nroaweD ia"ii cestoid aiel
teleDr w ltelleD. _ DIU' "OD _.,.u te
don wat toi "ut eo wel...... t "ID _ volIt:.a
oDilaad ,trekkeD ...,.

Ik beb de,au te IjjD
Uw dw. dieaaar

H. J_ )\ULDER.
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i

GlOO'" lterk. - '1)(01'(-. 10 Dr. (Bol.
~). '1D.1IlÏddaIJI. tea 4'~ are (Hollaadecb).
dL l.p, na B.. rden, eo •.... ouda. tea 7 tin
(EaphKtb). d. A I St.eyt.ler. Zoadac-hool
leD 2'30 a_m.
Zeepaat..-'IJoIorgenaI:b1O are, ea '•• t'ODde.

tee 7 are. d•. P R Mc laa.
~ - ·llIorplll. 'AID 10 are. en

'.a~ t8117 an. da. De Beer.
~entraaUtapel-'.)(oI'jl.nA. tn lO are,

ea '.a9Ollds. leD 7 are •.da F X Boome.
JIOaebUI. - '.JoIorpu, teo 10 are. 811

'ea""'" tea 7 are. eerw. KnobeL
NB-8peeiIIe oonec:te"oor de baltealaDchche

181111iD&.
lflnw. Kerk, Bneetnat.-'.Korr-. "30,

• ' .. TODda, 7 aar, ds. PJ Pieasar (80_'
W_).
N.8.-Jl&rlij~.1Ie oollecte tea beboP. ftJl

het IItIteDtatie foDd.,Jl.... a-f. Kerk, Bai __ t.nata.al-
~ dMna_ 'IKoJwreaa, 10-30 are,
ea ,I&~ 7 are. B J "ooci. BA
lI.B.-Bidaur elkeA Woeudap.oad teaIaalf_' are. •

• "M, 8iep11eaL-'1 More-, 1I'm,eD '•• 1"ODIlIr
7 av, da Jl 0 BotbL
....... ' LGUI. Kerk, ~·.Kor·

~ 10'10' .... =--"). dr. ZdD,l,"
.~ 7 liar ( ), ds. A.trap. ~ •!A4 el &er. a are.-WOodatook lAiIMnabe ......... ~S..tiDa""""teD 100SO are, 'f'".,,' ,.
ds.' A*ap. ~, leD lJ an.' ..
'I"_"'}- 7.... (E...... ). dr. Zab •.

.......... -'~ 10'lICI... '•• TODdI,
7 .,' ds.)IaraIIuIl.~i.-'dl ..... II'U (lloIIaacJacll),
11'l!J. CEalallJllh), 'uY'ODCll, 7 ... .(Bapleoh)
da. I!I 'J BrtaiMr. KA, BD. BI_af ...
.Sare ....~~ a-tiob" I.aptna\.-'.~ ta 10~ ........ 0Dds, 6·80......
J..:J Pwpler.
~ Woo"' •. - , .KcqCAII ..

....... ...,. De 'ViU_
lE...... r-diacbrll. BOMIIt.nai -'1 JlaIO.

~ ..~t'ODds,.ao eerw Un,.....
"ril .... Jt.r1r, HoatatnIL-

AroOM'«=*.! ka 7 ~ oodenrerp:-
~ ~ DUmfciUa.
lWJaIIIII._ ........ ten 10'10 are (Bo&-

._...), _ ' .. VODiII, 6'30 ..... ds. --
~ - ·aKoq.e (Bo ..... ), _

"r=~=~~ ~~ da;
Jl C BOUaa.

lE .IOIE lAm aUTln.

16 lfo"ember, 1899.

T. WOlOllter sal op 29 deser weder _ b..
roep word. uiqebracbt..

Da. De Villien, YIII!. Hopetowa ia op_
kaiertje te H_ páeIerafODt.eiD.

DL D. M.BoUl., welleoclara,ill g"'o_
tot lid der biaaea~ &eadme COCDaaiEe
iDde pI.. ta"aD wjjIeD.da.W. )(orray.

D. be_tigiag ftD de. 8. P. Helm, B.J...,
tot herder eD__ na de .--ate U.. tat.
sal op.~. V December, P'JaaU Yiadaa.

DI. Da Toi\, ftD Ouolioa, Z ..A.B.. benad.
~cb ibao. te Gn&If BeiDel. Weg_ bet IIi'·
brekea .... deo oorlog ".. hU aiel ioa&aat our
.jj... __ te teflll te keerea.
,



Groote Uitstalling
A1P~A ala ~!tffi;. , '. ,.P ...
aullen .....ooen lIlpWIOM door dea
o~tq,bde tot d$t as.en
Deoeuiber 1899, 'foor de betrekking
van pel'lDa118D~ "N esoPsiohter
voor d8118afdeeling. .

Werlrl8.8.lDheêlen te begUmen op
den laten Maart 1900.'

De applicant moet bet Salaria
vermelden per jaar vereieoht. De
benoeming ]ran op drie maanden
worden "ernietigd, W'UJl8er aan een
der zijden Irennis ilgegeven.

op last,
NIOO. J. VLOK,

_ 8ecretaria.
.Afdeelingaraad Kantoor

Piketberg, 6 Nov. 18~. 0, des ,_1aQgeDd te
nit.t.bnde pJaataen

sooht in de Afdeeliqezi "fgl

bert, Hay eD BarlrlllV est.
Gebouwen, Landerijen. lI'(.lDtei~

BniteDgebomren, Steenen
eD KAmpen op le Gronden, .
miDutAlJl rijd~ van bet Post I
T~toor, en 't .
Station. Goede acbolen m .:de
Mbijbeid. Overvloed van wfld.
Voselatruiaen in 't veld, ~t
~ is voor Paarden, 8trtii!IaO,
'tea, lIerino 8c'b,apeu, en gaitien.
De eenige reden YaD den v~
is dat de eigenaar door alecl1t.en
gesondheid8t4eltud zich'. tenjIg-
.. eDIOht u. trekken, en het~.
bedrijf wil opgeven, . i

Richt u tot: I
H. R. OAWOOD, i

Postkantoor Pall~
via. Oeimp~

Telegra.pbiscb Adree:
Cawood, PapIruil.

EEN ES

VAN

r GOEDERE. fil 1 1111.1
SelzoeD.

VERRASSENDE WAARDE.

MORRISON & VO.,
n+ korste en Goedkoopste lWute voor Reizigers

Goe~en van de Zee naar Pre~ria, ,Johannesburg
aJ1dere plaatsenin de Tr&l18'\'aalia F '

LOURENCO M4RQUB~

en
en

zijn zoo Hij hun klanten van buiten
mee te deele-n dat er voor een waarde
van .£10,000 is aangekomen aan
Nieuwe Goederen.

De Hamt's znl l-n geld benparen
door mori-ters aan te vrageD of
p..rsoou: ijk PPIl b...zoek te brengen
wanneer zij in Kaapstad zijn, ten
einde ze I.. onder-zoeken en de
prijzeu te verzelij keu Oe volgende
Artikels moeten worden gezien door
iedere goed,' dame die goede
waarde verlallgt tegen de laagste
pr1J fen.
NieuwePique Kostuums, Nieuwe

Shirt Blouses, Nieu we Ochtend-
japonnen, Nieuwe Kanten Caps en
Mantels, Nieuwe Opera-mantels,
Nieuwe Tea-gowns, Nieuwe Pique
Shirts, Nieuwe Pique Rokken,
Nieuwe Kinder-jurken en Dresses,
Nieuwe Kinder Wasch-blouses
Nieuwe Corsetten, Nieuwe Hand-
schoenen, XieuwpO" ierk leeren, Ni ..nw
Zij,len Rokken, Ni-n we Plooi. kragel·,
DalIB61l, Bows, Kraagjes, Ch iff'or.e, Kanter,

nortlel~, Snnsha.los, ~rorsjurlrpn, Vcor- E voleende vt'prtig stukken Kroonland zull n bij vorkoop wordën
schoten, Hibe, Zljden Zakdo-ken, enz. e< I \V "'- 1" 88 P bl' k " '1'.. ,. ~lang('bod ...ll Vu gtms et _,o. iJ van ,per u le e el III g,

:S1~UW" Dre:~ ...totrenB' ,~I"ukwe BKlouse v,J,;r IltJr, Kantoor varl den Civiel-u Commissaris te Malmesbury te 10
Musline ~ ieuw ""rn t atoen, I d I' den Dec-mb 1899
N (', b I I 1 ... , 11111' 0 111. (IP en ~ en ec ...m er ,• Ie uwe ,~or' uur, e . aponnen •• 'I"uW" , , ,. I . d k .
G h Z· l~' r Z rh-I' I cek eni n>!f'n on li gemeene verkoopmas v rwaar en unnen gezIenewassc Jl ~lJ' e •. " IPll WA 400P ..oe) ). 0, ,., d
~i ..uwe Dames Hoeden, NiHUW.· Zon- \\,(),dell,aall het Kantoor van den Landmate Generaal en van en
hoeden en Mutsen, Pril., «nz, ene, C IV cl,'rk Commissaris, Mlllmc8bury.

MORRISON & Co. I Voor ve-rdere bijzonderheden zie de Gazet e van den ;~den October
. '1 Sg~).

kunne n b-slist ' ,rz"kt'ren (lat geen I
limier ll uis in I r'Iein-struat zulk
een zroote en g'of'Jkoope uitstalling " (' K L

f I·· \... \.. an oor.
gell t van )las aange"olOeD rueuwrg- H, 1 "I. ,In O· t b 1899
hi Wri hehl I 'J di ararmcsuurvv i» coer .enen. '\1 li) .en IIJna lt' er lOg . _
in voorraad nat door f'en dame
verlanzd wordt, Er zijn duizenden
artikel ...n 10 voormac die niet g-ead-
verteerd kunnen word/IJ. Wee-s zoo
gn('d te vrazen wa: II verlangt, en
er kunt er vervck erd van ZijIl, het
te k rijzen van

Van LOurenco Marques naar Pretoria 34. mijloil, naar Johannesburg
a94 mijlen

Van Durban naar Pretoria 511 miJlen, naat'"Tuhanneeburg 493 mijlen.
Van K~p8ta·l naar Pretorie 104! mijl"D, naar Johann,' burg 1012

Mijlen. OP mijn plaat. n

Prios Albert,
laatste '" maaDden, twee

De eeue Jio~ruin, twee
achtervoeten, twee kola voor
voorhoofd.

De andere donkerbruin,
achtervoet wit, kol voor 't vn.n,.~,IV\·t,.,

ouderdom russehen 2 en 3 jaar.
Indien niet opgevorderd voor 20

December, a.s., zullen lij verkocht _Ib..@Q·UE

worden tot bestrijding der Irosten.
F. J. DE JAGER,

Prins Albert,
4 November. 1899.

VRACHTPRIJZEN REIZ ..GERS.
Va.n Lourenco Marques Il&&l

" " "
"

Durban "
" " "
"

Ka.apstaa "

Pretoria £4 7~. 6d. en £8. 9.
Joh&nneaburg £4 198. en £3 188,
Pretoria £6 8a. en £4 lies.
Johannesburg .£6 lOs. en £4 6s. 6d.
Pretoria £11 18s. 9d. en £8 5s. 6d.
Joha.nnasburg £11 118. 9a.:en £7 19s. 8Q.

Divisional Coulloil Ceres
NOTIOE is hereby ginm in tel'UdJ

of &otion 251 of .Act 40, 188D,
that the Valuation Roll £Or the
Division of Oerea is noW' complete
'and open for inspeotioli at the Office
of this Counoil up-to 8A.ro&DU, 25th
November, 1899, upon which date a
Court will be held at ~10 á.m.. for
the purpoee of coD8ÏderiDg any
objections that may be made thereto;
Further Notice is hereby given. in
terme of Section 265 of AQt 40 of
1889, that it is the intenMn of this
Counoil at the said meetin2 to
impoesand aaseas upon all n...'."." ..h.....

liable thereto a Road
service of the year 1900.

By order,
HENRY CARSON,

Secretary
Divisieaal Council Office,

Ce1'88, 16th Oct., 1899.

Op laat,
HENRY CARSON,

Secretaris
Kupetad, Jw, 1899.

,.!!, "

Inlichtinzen v'3rhijghaar aan hl't Hoofdbureau. P08tbua 383 te P...,.
tor-ia (7., A.. Republiek I l'ft bij de Directie Heerengrecht 270 te ÁlD8ter-
Iam (il ollsnd ).

, DE DIRECTIE.
, T..............pr• .I. " A)'W a e.o. • ._, ,..._. u... A-
iVE1~KOOP

I~'EN vaal bruine Montevideo
".J Merrie Ezel van den heer

Tielman J. Roux, Groenrivier, dist,
Stellenbosch. De Ezel werd laatsten alla.llnlla.rlil
Zaterdag avond bij Lijndoek Statie
gezien. Heeren Schutmeestere elJ
vrienden bij wien Zijmoge QDJlU"')W'~U

gelieven kennis te geven aan den .",oenJllII
ondergeteekende door wien alle
billijke Irosten zullen betaald wor.
den.

Hr' ,.rllrel If IIlt1lel.VAN ON,LAND

TIELMAN J. ROUX,
Groenrieier,

Diet. Stellenbosch,
P.O. Helderberg

--_._--
HENNISGEVI

AfdeeURlsrod ral Cerel.

'

" E~NIS wordt bij deze gegeven
\ volgens Sootic 251 van Wet

40. 1'889, dat de schattingsrol voor
de afdeel ing Cerea nu ge~ is en
klaar is voor inspectie aan het
kantoor van dezen Raad tot op
ZATERDAG.25 November, 1899, op
welken datum een hof zal worden
gehouden te 10 uur v.m., ten einde
eenige objectie die daartegen ge-
maakt mag worden te overwegen;
Verder wordt hierbij kennie gegeven
volgens sectie 265 van wet 40 van
1889, dat het de bedoeling is van
dezen raad op de genoemde verga.
dering te leggen op en te he:fftlD
van alle eigendom daarvoor vatbaar,
een wegbelastingvoor den dienst van
het jaar 1900.

HOFMEYR TE-HUIIS,
Rheede Straat, Kaapsta'_

,

DEZB Kost-Inrichtoiq, dooc ~&lJ

Kerkeraad der Ned. GeNt. ~ ..
meent., .Kaapltad, ge.tlobt, eD ~er:
toesi.cht ftD. den Heer en )(81'. IDU.
PLUSIB, la reeda geopend.

A.ansoek 0111 opame bn gedaan ~nLt~ O. F. TIleroIl, Scriba fee
Voor behoeftigen (waarvan bewljl IQoet

worden pl8TeJ'd door den p1aat.e1ijlen
Leeraar) la de P!'Ïje allICht. £20 p.L, allea
Inpeloten. JrIeer ppedeu ber~en
£40 p.a. ,

Het .. Te Hula" biedt du aan _e
eohoone gelegénheid YOOrOIldelll dl. h~e
IOI18D naar de K&II~ ter echool send"n,
en begMren dat &ij onder goed ohriateBjk
opsloht Rllen ltaan. !

Voor Terdere bijroQderheden ~
men Jdch bil· dan h88l' J.du Pi.., Rh.e
Straat, of bj denonIjArf8ieebnde. '

O. J. F. rHE80N,
8cr.iba d. Kerlteruda

Bureau Btnat.

,.,.. BalfprtJl f TIC. Itlfpl1J1 f IJ, W. H. RUSSOL'W,
Civiele Commissaris.

Stellenbosch,
la Nov., 1899.

--"-------
'HET BEROEMDE OOaWATER.

EU bottel bewwb';'ood __ ..._ die

pbruika aallee ..un_ ........ ,...-1Mtaei4 la. Hft ~ 3.. __
vMttJIrbM' bij

.KEYNES, KATHEw & oe,
Cbeml.t ..n, K.ao.tad.

PLEIN· \.TRAAT, KUPS'!' AD,
MORRISON &GO

Vrldkoruetscho p Darlig.
p, repel x 0, 3,4:~9. Een stuk Grond1gelegen in de Afdeeling

Malmesburv, Veldkornetschap Darling. e roo 1,W morgen -1-6 vierkante
roeden : b~!~rensJ ten Noorden door Melkb schrug, ten Zuiden door
Hartebeest Kloof, ten Westen door Klip !lei. Opzet prijs £150;
uitgaven voor opmeting enz. £ t 6 8,~.; Acte 28. 3J.

V,.fdklirnt:l,.chllp .l/i,ldt'l, /, aitl an-L.•
Vddkornetschap Midden Zwart land Pe 001 No. 7Ga9, perceel D.

!Jij Dussenb-rg her'gen, ~oot 14:3 morgen ' Lj vierkante roeden; be-
zrensd 'ten .Noord Oosten door Michiel Hey Kraal, Zuid Oosten door
Gro-n Rivier, ten We~ten door Dassenberg.j Opzet prijs £40, uitgaven
voor opmeting enz., £ 10 1gs.; Acte 12".. 3d~'

AFDEELING MALM SBYRY.
Te lloedjes HMi, Salda a BaQ1·.

De 'ar,pa van ieder perceel i,~25 vierka roedeu. Opzet prijs £5
ic 1.·1'; de kosten van opmeting van ieder reeel £2 [,s Gd.

ZUID-AFRII\.AAN8CHB
KOBIKKLUU MAILDIgN~T~,no8(l.

Llkd.oo ..... S
Lt kdooraal

LIkdoor••
Wbeelerw Likdoonl ZaII ... W 4004 eIba,";

M. PORPId la. 1Od._ .-Je.
IKlPS. UTm a c•., 1JJPIfU.

PLi~ K -t-> APIER.
Voor gij ergeng elders koop, schrijft

eerst aan
Afdeelingsraad Kantoor,

Ceres. 16 Oct. 1899. U1Jter luien. GroellteillJttpllU
i --

V~tu. Tanden gestopt en k>t
hup natuurliJlr .gebruik
~~den ZonderPijn
volgens iedere bekende methOde
~etrolrlren. Gouden Stopsela
K~tanden, pa8l8nd ge-,_kt door lnoht-miging.

al8001r sonder platen, volgens
let atelael belrendala Bridge
:Bar, en OroWD.werk.
~een het beste materiaal

gebeaigd, en alle tarieven qn
gebaseerd op de billiJbte schaal,
overeenlromende met goed werlt.

EV1!:RA.RD DIGBY,
L.D.S., &.C.8., Eug.,

TrtHit. 9..u)le Londen 1'uadbaI1r1Uldlge Ml
CbarIng er-lioIpIta.1,

B:urtroBDh.

Hoe la uwrLe...er?

~

OUD li" ~d,·dii .. W ... dia,
dat .u- bo' doea OlD reah$ ta .._ _-
Wer.ïid. Daar Ï8 _ als- IIlid t.t

Wheeter:. Extract; .,. pld ..... 'id

HEYNES, MATHEW & C~.,
AP~JI~aa, lUAP8TAD.

GUSTAF ANDERSON & CO.,
:J.j, L>tll~ Stl'Hllt, KII.llpstlld,

Om patronen ,an hlJnne prachtig ..
Plakpuplel·en.

Verlegging HOOCd,8g' lIon,boek,
OALE::DO+'f
KENNIS wordt hierbij ~egeven

dat het in de bedoeling ligt
van den afdeelingsraad van Caledon
drie maanden na datum dezes, aan-
zoek te doen bij zijn exoellentie den
gouverneur, in overeeD8temming
met sectie 152 van wet no. 40 van
18A9, dat een seotie van den hoofd-
weg~ 'tusséhen Oaledon .., en Sir
Lowry's pail, te weten :-van et'n
punt tegenover de wonin~ van den
heer Kenny, in den Houwhoek. om
den heuvel. naar de cottages van den
heer J a.ckson (Kol'teshoorn )-~e.
sloten zal worden voor publiek:
verkeer en dat de volgende sectie
van de lijn geproolameerd za}
worden als een gedeelte te vormen
van den hoofdweg te weten:-
da.n tegenover de wonin$( van den
heer Kenny (Houwhoek ) over de
heuvel tot waar hij den bestaanden
hoofd weg ontmoet bij de cottages
van den heer Jackson(Korteshoorn).

Alle bewaren ~en de verlegging
in te dienen bij den ondergetooken.
de binnen drie maanden na. datum
dezes.

Algemeeoé Pere. Blok. Algem Pere, Blok.Lot. .. Ko. Lot Ko.

70.i2 ti Blok A. 7 99- 3 Blok G,
70ti:l 7 " 7 00 4

"7004 8 " 7 01 5
"706.j 9

"
(. 02 6

"7Utjo 11)
" 03 7 JJ71171 iJ Blok H. 104 8 "7072 ti
" 105 g

"7\17:; 7 lOt) 10 lP

"7u7.!. 8
" il12 1 Blok K.

708l :3 Blok D. ill ;3 2 .,
·708-~ ti

" 7114 :3 ..708:, I Blok E. 711 ;j 4
"708t) () i1I6 5" "iOl'9 .) 71] 7 ti
"70\)0 li

" 711,Q 7
"7U~1 i

" 7119 8 ..70~U Blok F. I 7120 9
"70;)7 Blok. G.

! 7121 10
"7098 2

" De beer-en T. R. Cl
"'-lt -!>ic. bericbten
.VMI omtrent d" ".ori
d. republikeinen 0
h....r T. ran de W&lt, L.
ILo, geDOef sijn mond
l&nd l...d 11-. oit:t .Yer3~(

bad dat deze
ilii _loiceu
L.W,V., er ~

'",be_t. l>e lDeeat<:u
fio'rt1okkf1u, eo ,",0 be;i
~oau.UldeerlllL

TROEPB

VERF, VERN IS, en SCHILDER WliR
TU;r::s ZU:ll HILLJJKE PRlJZES.

KlU.TDlG'S POEDER DOODT
KBATING'S POEDaB. DOODT
KUTIlfG'S PObER DOODT
JtUTUI'G'S POEDER DOODT
UATDlG'S POEDD DOODT
KEATING'S POBDD DOODT

WDGLUIZD,
'VLOOIlDI,
.OTTEN
TORRb'
XUSKUb:N.

Ouohade~k voor Dieren.Ouohade k voor Dieren.
ODachacle k voor Dieren.
0u0ha4e k voor Dteren.
ODaohade k voor Dieren.
OD.ac!1adellJ k voor Dieren.

maar i. ona~ la bs YerDlcttaeh ván VLOO.
II!N. WEEGLUIZEN, COCI<ROACHEII, TORR~N
MOTTEN In PELSGORD, en I...... ndere~ .,..;
tnaect. J ... crl '1ulJea dit oaKbatbaat' .hula yo« J:act;::t~e:ch::th::::'OP bonbonden, en ook ~

Het PUBLI&K WMltGEWAARSCHiWDI!at
~:!i'TH'g'M'1'Set:'KI<I!~~""::="""~~
bilt,...

Een prachtig a::!sortiment Lin-
crusta, en alle andere s -,orten

V, rsi','l',elt'n.

Gu~taf Andpr~on & CO.,
35 LANG SBAAr, KAAPSTAD.

KAAPSCHE GOUVERNEMENT~
S; OORWEG~:N,

JInl IIIé!'lIJU I'}-(~ r·py·s
weg, B. H.HEATLIE,

, :a4.A.K:I!IL.AA.a,
Huia-, Boedel-, Versekerings- en

Al~meen Agent.
Administrateur Tan Boedels voor

InaollFenten en Afwnigen.
Hu.ur en rekeniugen worden &tipt

lngeiameld.ban'1!d ?OOl'BeIIChoten op Berste Ver-

Producten Koopen en Verkoopen
Vraag de Lijst van eigendommen.

Koloni&le Iutual Gebouwen,
Adderley-straat 84, Kaapstad, O'''OK LXJN

KOBINKLLJKE JU fLDIE~.sJ-mDI8fOODOOTllU.TSCWPIJ
D. ..ollende t roo,f'ISC

'IOtige Qi~ .. e MDgelco!
j{'artgol,ttn. lDet bet t,

~blaode,,", Sate com
110. , .\aand bo.pi .....1.
P<JecmitJ, m~l bet tw,",

lier-, tweede bataljon B.
17de e_PII8IUe ~eQe<J
!lO oftiCle.-.u en 1,604 m.
A_<.:a, met de R

U'$illerie, late ca ... Ier
koloooe, detacbemen t
~6Dt Tan bet
kQlDeo 16_Q~ 25
JIIudeo. . '
J~ met B 88k&1

~ en de 12decompag~

k7~,met mailen .... ,
~.uZondagg

bet dok met bet &an _:

'fall woepea ft pro" iai e.
De meMte troepen zjir

lIOOrdeO "emokkeu. '
De P"f>0t0i4 is ZoodrIl
,wet de Brilo., de I

~6D aancelr:OlDen,
oSeaeren, .. o marine b
~t.G2_~}.~tere!l &&Ot!c.__,-- lDet MO balt..
--, UIlalaoit.ie kolooDf
~ detacbement y

T~· o.:.....a bracbt ...
"1Or Darbu befiemd.
~ G_ bracbt h

~, t.....OGmpagnl.
P'CIUe qv bet ve1d!tollpi

DR ARBITRAG

GROOTE VEE

.. n:.~ eni;;iJr",,", op __ pset

ab libitraa..
• z.A...B.',-"'.

ri'E~D'R-; worden gevraa!!d
! V()I 'r den ho'l w van de ~1(~-;'-

reesbllrg ~:pndt'kuil (terminlIs) spe,
tie ,an (].:j bO\'t'Il\.;.·noemde lijn.
Voor bijz'lDrl"rlwdefl zie merl. de
" GOllVel'lh'mellts I'al.l'tte" vll;··den
1:3d.'n Octoher "n volgt>nJ .. ml/O-

mer,;, en \'v"n)-'en;; lt,·t DlImmc'r van
dit b!::d van Z'H\'r,lag, 1-1- October,

ltEATIlfG'S WOR.KOEKJES.
KlU.TING'B WORJmOUJES.
KEATING'B WOR)(KOBKJJ:8.
KUTING'S WORKXOEx.rxs.
KEATING'B WORJ(KOEKJl!:S
KEATING'S WORlUCOBKJES:
UN ZUIVIIR PLANTAARDIO SVIKJ:RGZBAK, _
ia t'oorkomea alt In _maat eD uitftst Ilaagaame methode
.-.. om bet -la aeknc _mlddCI te rat.ri·
b:gea l"pwil.ncb~ ol draaclW'Wmcn. Het Is reD ..ohnaatl ..~
en zacht middel, "" Is .oorar rnchlltt .oor tlD4 •• C1l Veftocht
In bI~ eo fl_hJeo bij alle .ac-, ' :
BiBeDaar. THO.ASKBATING. Lon~n i

• Voor de verbeteriugen n perceel 708! (Perceel 6, Blok D
gl'8cllat ~ £1).) zullen moeten orden betaald door den kooper, als deze
niet de verbderaar is, op den g der verkooping.

Pere. S~. 10,000, genaa mok R, in het d.Jrp Hoedjesbaa.i O'root
8t vierkante raeden, 100 vi'l ante voet; bogrensd ten Noord O~sten
~o)r Blo.k P, ten ZlIid Oostfn door Zee strano (hoog ,water merk bij
~pnn~t~]); ten Westen w~e Opzet prijs £5; uitgaven voor opmeting
l'!Jl, I £b I 'b.; Acte ] 2". 3d

lIe verbeteringtln op d. perctlel geschat op £67 lOs., zullen betaald
moeten worden door den kc oper, als deze niet de verbeteraar is op den
dHg del' verkooplDg. :. .

JOH~ BROWN,
f1oofd IOg"n iellr,

K&'"Itn .. r vali d...n fTlll,f,fH1.,pnivnr
Kaapstad. Il! ()ci()i'~r. 1.~\I:'.

JOHN J. MOORE,
Secretaris.

Afd et'lingsraadkant oor,
Caledon, 7 Ootober, 1899.

AII.,llllrod frueltll1
WA.ARDBËiiNGS LIJST. !

KENNiSGEVING geschiedt hier.-
door dat een W~eerings Lijst

van de volgende EIgendommen in
deze afdeeling nu ter inzage ligt tep
~nto~ van d~u Raad. VOOr d~
IDspectle van etgenaars, bewone~
of huurders en dat de Raad een Hof
ter beslissing van objecties tegen
gemelde waardeering zal houden in
de Hofzaal te Fraserburg, op VrijdJJp
15 December, 1899, te 10 ure t;
voormiddags.

Eigendommen:- TUS8ClIEBBOoiiNi".u.B.ENGKU~ 'J
Rietfontein wijk No. 1.1
Erven Nos. 19, 22, (21 Kerk '0 ·GAllU, (Dabb.l ~, Kapt. Brematlf
en 23) (31 en 33) 24, 58 RiaAn_: GOO~ .. ~·,14.NOY_ber.
en 59 I -I:)-! ~ (Dubbel 8chroef), Kapt. y_.

W··1r ·No. 4. J domJnen.,· ·G-~'~oas·"_' 28 N09'ember.
Jru ---.....-., (Dubbel 8chroef), Kapt. Sylnt-

-,~ ... 12 n-bet.·peijfer, Leeuw Riet. ;.; GB.EEK, (DQbel 80hr0ef), K.apt. Cb.".,
_~ 1I6 n-belr.

A.. J. BOTES, "Gu.&LFB, (DabbeI 80hr0ef), Kapt, !Up,
Secretaris. . CIIIPNer 11 Ju.vary.

, Ba .....de llaat.chappij"l&ooie StooID'
Afdeelingsraad.Kantoor, boot.. al 8OUTllAllPTON verlateD

Fraser!mrg, YOGI' ·IIAKBURG, bn. na d. &&Dk0llll&
11 N 1899 YUl de.-1Lailatoom.,....

OT.. llETOURKAARTJES aut ENG~
•.1 pugbaar Toor Z. ~Dden, "or·

Dltpreikt ter8ll-eea ftl'ID.iDdenng vloll
10 ,...,... op eien Dubbelen PuaagepnJ~
BB'l'OUllkAART1E8 aaar IUVE!\8

...... de KUST WGl'den aitpnikt ..oor !ltHET A.eeiabGeneeamic1del .......... Drie KundeD per d~
steeds be#Onden een ODl[I!Ill,.lt v.-. al de O..t.Je V .... happij Stoom-

baar middel ~ te zi' .......VeleNieuwe;..~~ ~ ~JD- iIiiiiiiii-iiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiii~ ___
~. I ..... _~ ~

A.dree ~ A.B. VANNIBII&J[,' !:. 'L!!! _;; VIIIiIn.AN'" Ita., D'tr..... 'D_ ...- .a::::!._~ ,... .--.. .,W I, .. S ZO «

GEVRAAGD.
GECERTIFICEKRDE onderwij-

JIeres OQl onderricht te geven
aan vijf kindere.Q op een private
plaats school (door GoUTernement
ondersteund). Salaris £40 per
jaar met Irost en logies. Hol-
landsch en Muziek onmisbaar.

Wer'baamheden te beginnen Da
December vacantie. .Aanzoeken
met ~tuigsohriften in te zenden

!&aD.

DE Kailbooteu der VytaclufPij "81'
trekken TUl Xaa)llteclaaar ~eJUd

via Kadeirr., om den &Dderet& WoeDJdac
'- , uv a.m., ... 0JIder MalegeDcle.

]!(AAR DCJm.AJrD.
16 NOT.-loIEXICAN, Kap;. Copp.
119Nw.-HooR, Kapt.. '1'1---
13 Dec.-BRITON, (l>ubbel Schroef) Ka"'-

GriIIia. ' r

27 ~, (Dubbel Schroef), h..aPI.
10 JU1.~B.IUN, (Dubbel Schroef). ~P"

Kaap5che Gouyernements Spoorwegen.
nw ARSLIGGERS.

Hoebplaats,
4 November, 1899.

KENNISGEVING.
AfdaaU.ISmd Clltlall.

SLUITING VAN WEG.TE~DEHS wordt'n gevra'Lgd en
zlIllE'n worden ontvan!lI'!1 aan

het kanloc'l' \ ar! dt'lI control"111' en
lIuditt'lIr ~l'n.'r;l:jl, (; nl\'.' Sr raat,
Kaaf';;:tad, trot I ~ uur " ItildJag,;
VII" den 2dt'r! \ "n de \', ,I,:ende
wllllnd. vOor ti· 1"Horing' van t;.j,r)~)(1

::iflO()f\\l'g d\qH"li>!!{t'r~.
Afschrift va~ d,' 'peclficatiE' I'll

alle lJij/ondnhtd. n kunneIl wr-
krcxen wordt'n aan dit k;mtoor.

jOH~ 13IW\rX,
Hoofdl!lgenieur.

KantOOl' van den hoofdiugeniellr,
Ka.apst>id,
Il Xovernber, 1899.

Agtlnten "'Toor den invoer van alle soorten V&D.

Landbouw·macbin880

17ENNISGEVING geschiedt hier-
OD. mede dat de Afdeelingsraad
van Calrinia, voornemens ie Zijne
Excellentie den Gouverneur te ver.
zoeken op aanzoek van den Heer
J. G. L. van Wyk, van Matjesfon-
tein, Zuid Onder Bokkeveld.
Cal vinia, ëëiïe Proclamatie te doen
uitvaardigen in termen van Sootie
152 van Wet 40 van 1889, zijnde
de volgende Weg te sluiten, viz.:- KEN, NISGEVING.

De weg bij de PutBzijnlaagte
waar hij wegdraait uit den weg van DE f oude firma van GUL
Grootfontein· naar Papkuilsfontein ){mmra is nog u. vinden u.
tot in den hoofdweg van Matjes- No. 21, SimOll88traat, Johannes-
fontein over Papkuilsfonu.in. burg, .$1 handelt als voorheen als

~enig persoon die objecteert Marh iProdnoten- en CommillÏe
tegen de eIuiting van genOemden ~ Alle goederen sjnde
weg moet zulke objectie achriftelijk Prodno~ Le'f8llde Have,. of
~enden . bij den onderteekende, ~ aan hen ger.cmdBn hebben
binnen dri~ ~den van af datum ~UD noonJjjlr opzicht; en eeue
deaer kemuagevmg. . &frabniug Da verkooping.

Op Last, DL 1lImDra ~ boven &l1en
N. S. LOUW, iD ~ orde en vlijt.

8ecretaris. zendt; al uwe goederen ge-
Af~aad Kantoor, adr~ &lUl Box ~65, Johan.

Oalvima, Deeburg-,
2-4t Ootobv, 1899.,-~ TeL.4dr lIImDrCt.

/ACOB J. HUGO,
I HoeksplaatB,

, . Viotoria West Rd.

ATTWELL ,& CO.,
Kaa-teel.tra.a.t 8, Ka.a.p.tad,

OOMM/88/0NNAIR8 "--EN INVOERDERS.KENNISGEVING.
~ OM EN aanloopen op de plaats

!'iienwel'lants Z. O. Roggeveld
CalVinIa eeu Bruin merrie tJaard,
effen, ki'Om van rug. De eigenaar
kan dezelve terugbekomen mits de
kosten te betalend.

J. W. C. STEEXKAMP.
Nieuwep12a.ts,

Z. O. Roggeveld Calvinia.

EENIGE AGENTEN VOOR
Crossley's Parafine· machines, Vastgemaakt

draagbaar.
Cross's Fertilisers en Kunst-mesten.'

en Ver- KANKER.-
---__ ------------
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