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HBRMJUIIW • o..~~Uit.I••
ZUI/fR/: ROlENt SNlIlf~
Benevens Zinkiu8, OrUge,BlneMJDL III &1'G8ll81

zinkin Snuit. ~ Ig '. 1

D ~;ZE 1>nuif wordl ttewurborlld lui... te 1IJa., I........ B'II4
.-I.m-rik.aallli<'be TabU woriItdarYoor "lIi-alkt. . 'i

n- (; eoene Zinkin!!," Snuif i. "GOraloatollal._ ._ beD di. ~ I
"",,, ...!u,'hl lIJIi bloot.ge.teld. AI O_lIDden Ingif __ n te weteq "
Roze. Schoone. Bloesem.' Bet'lramot. Oran.. "
Bloosem. ZInking. 'Special. ZI""I1\8 .n Groen..
Sn u 1f ~orden ~e"'&&rDorl1d de baaien ~ lijD. r ,

Wlj vraeen .I""hto dat !fil _ 8nuif op deo proef aalt ~ ,'I
"'!C', ault bedilde" dat ... IIIID ODleilbMr lIlidciel till yerheftn ÏIi '
, "'f>'.r"~ e a"de,.., """rt .nuif, Onae !!nuif la oYenl .... bijgbouw!

\I' 11 he. dr : <~ JIlroot II&Qtal getuipohril&eD. Ka al bt1 !:
:,'u J.t J. prijs '...:1 "Dae Snuif _ ... Ï8.. ! :,

HERMANN" CANA.RD,! I
e9, 40 en 26, Pleinatra&t, Iaapatad.

DEEL No. 7] .--8,889. ;

~"'·i.fll ·
PUBLIEKE VERXOO~ING "BB,.

.'opeie plMtl··_ dea

UITVL UCHT, distrikt
. r: onderzeteekenda, behoorlijk daartoe gelaat door den heer JOBurlU8

FRED!-;RICK Kous van de plaats Jaokalaval.lei, Diatr~t Clanwilliam,
zal op

WOENSDAG, 13 DECEMB~RJ 189~
'. Dl.orlten. OUI. 1.0 qU1",

OP DE PLAATS

JAC K ALS V ALL E I,
in het District van Clanwilliam, gelegen omtrent 8 uur

van het Dorp van Clanwilliam,

PUBLXE~ VERKOOP_K.
1. OL' volgende Levende Have: )

~OO Vette slacht schapen,
,1-00 Aanteel merino schapen, ooien en lammen,
14 Slacht en trek ossen,
~O Aanteel beesten, koeien en kalveren,
1 Friesland Bul,
-t. Gedresseerde ruin-paarden,
:) Gedresseerde Ezels,
.~ Goed geteelde merino rammen,

II. Ook
Open kar op veeren,

1 Schommelkar,
;3 Dubb~le-voor &amson ploe~n,
1 SWt'dJsche-pJoeg No. 5, ,
1 Krui wagen,
1 Bok-wagen,
1 Paarden-wagen met tent,
1 Span tuigen, zwingels, compleet,
1 Span jukken, stroppen, ens., compleet,

Graven, pikken, enz., enz.
Il I. De volgende gronden gelegen in het District van Vanraynsdorp,

namelijk :- ,
l. Zekere rh aanteel in de plaats" .Aan de Oliphant's Ri"';;"'," groot
van grond in het geheel 14,011 Morgen en 563 vierkante roeden.

2. Zekere rh Aandeel in de plaats "KarrOO'Dlakte," groot van
ITQnd ID het geheel 3,53 1 M )rgen. en L5 vierkante roeden.
~ :l, Zekere Th sandeel in de plaats" KOMquasberg," groot van grond
in het geheel 3 UOO morgen.

t. Zekere rh aandeel in de plaats "Klipheuvel " groot van grond
.n het geheel 5,957 morgen en 398 vierkante roeden.

0. Zekere rh aandeel in de plaats lO Kalikama" alias "I\amnam,"
groot van grond in het geheel 17,694 morgen en 508 vierkante roedeu .

Verder zullen worden aangeboden per publieke opveiling op de
il~zegde plaats Jackalsvallei na verloop van de bovenstaande vendutie,
de volgende levende en losse have behoorende aan den heer MABTHINU8
JOHANNES KOTZE, namelijk ;- ..•~

200 Slacht Bokken,
7 Slacht ossen,
4 Slacht koeien,
1 Hengst,
2 Jonge twee-jaar-oud paarden aangeteeld door den heer

GIDEONVAN ZIJL van Droogerivier,
1 jaar-oud hengst veulen,
1 Nieuwe open kar,
1 Paar nieuwe achter tuigen,
2 J aar-oud hengstpaarden.

En wat nog verder zal worden voorgebracht.
Verliest, dan deze kans niet en zegt het voort.

Ve""1 ook nie' de. klopdal, IO£lSO•• , d•• tld •• DECE.IfI, tIll.
P • .ALBS. BRAND, ~.l-.te.r.

\':anlnlliam, ;3 November, 1899.

UIT DE HAND TE KOOP.

IN HET DISTRIKT ROBERTSDI.
JE ondergeteekende biedt aan uit de band te koop zijn alom be-
J r()('>mdeplaats" Goudmijn" alhier beket;'d als een der vrucht~':Ite

é:aa:'t'Il. Zij is gelegen tusschen Z~d.vbet ~n de. ~reede Riner,
0::;,tl'eut 4- mglen van de Klaas Voogds RIVIer Railway SIding.

De plaats ill bijzoBderlijk geschikt voor Wijnboerderij, Vruchtboomen,
~t:'aI3vogds, Groot en Klein Vee, en bevat omtrent 1,200 morgen
r.-0:1I1. Op het oogenblik wordt omtrent l?~ morgen "benat met ee-::,
':00t hek end als de "Goudnujn Breede RIVIer Sloot ~n ~. t
!n'oot\'Bret>de Rivier Water ~chema, dat alreeds begonnen JB, voltooId J.S,
k·Jmt l'r nog 3uu morgen van de beste karroo aarde onder water, JIOOdat
~ r i:",jQe\bv<ll~d:ij ep-' ó<lll keer groote schaal gedreven kan worden,
o,aihJ.n~elgk van een groote ruimte overgelaten voor een Wijngaa~.
[Je :i1;ln" sta<lDde Wijngaard, Luc.erne, Lemoen e~ andere boomen .qn
?en'.'l::;la.am bewijs van de bijzondere vruchtbaarheId der aarde.

Hd woon lr Ilis onlangs gebouwd is ~ en Stevig, eie ~dere ge-
Ol),\\en bevatten Kelder, Stal, WagenhUls en andere hUlZen. ~e
\\ y:aard be\'ut nu 5u,OOO stokken. Een groot g~lte van de plaate II
J !Ci:Ilf't'n \ '-den waarin alreeds Struisvogels ZIJn.

O,)k te kovp 5 gt-ldresseerde prachtige Geel Zwartbek Ezels 2 en 3
,aren Oild Lilt de beroemde S10eterij van den heer S. J. Malherbe.

\'001' verdere bijzonderheden, prijs en conditien doe men aanzoek
'lIJ

P,K. Klaasvoogds Rivier,
Robertson.

ABRAM CILLIERS,
Goudmijn.

~VREDE MANIFEST.
\\r l.J Zijn ook ééne der firm&8 die alhoewel bij 008 aangedrongen werd

(Jm OORLOGWAGENS te maken, volstandig hebben GE-
WEr i~ERD en kunnen dUB onze klienten berichten dat wij daardoor een
.r.'r.J(J'l"nvoorraad l'XTRA DROOG HOUT voorhanden hebben g.
" :.l~·,uor wagens en karren, die wij bereid zijn met den meeaten spoed

':1 :':~>igi~:0~j~ro~S~<1E~f)ÊNbehoeven zioh aan te melden

HA VENGA. en DIOKSON,
Vrede Rijtw, Fabrikanten.PII&r~ Ó S ov., 1899 •

" .
EXECUTEURS KAM~R

OP

WOENSDAG, 2~ Decembe,r, 1899,
ZULLB.N de vb1pade IIGB.NDO)()(BN te' kóop:~.~n woraea

'p'l' publieke veiling :, . "

I.-De 'plaats P.A.1'T.A.TASFONTELN,l1Oot'S776 morgen
2·-00 plaats JAltHALSFONTEm, ,,' 4260 Jf C

Boveuataauden sijn twee Karoo PlMt..eo. PJePn MD de scmsijde
van de BA-THBBIRG en lijn leer jf8IIO)likt TOOr 8anaiMn, Bohapen
Bokken, Vea, Paarden, en in ..erielijkheid voor Iedere lIOO1i .ftJl
Levende Have.

Dese plaateen sluiten aaneen en .lijn ongeveer 5 DUI' rijden ftJl Alhton
8tatie en ongeveer 7 uur rijden van LaiDgeburg SWie. .

op den Mlfden dag II11llen te koop "orden MDpboden. '."

~ee eJm. ~"_.CI._~,
en eveneens alle.. dat mag worden voorgebracht voor dat doel dool'den A.falapr •

Voor d. Adm1n1ltrat1e van Boedela en Na1ateDlOhappen 'QIl
overledene Pe1'101len, .A.tweztgell, en ~~..... &lIJ
:beouteuren, . ABenten, Curatoren en A4Dl1Df8tra-
te1U'8n. De baleniDI' van ltap1taal OD41l' ~
Tall Vutgoed, enz.

OPGB.R.ICsr 'Isas.
Tl&DWOOlDI&IUTI T.lJ OlJLICJITIJ&T.&8'l'&:DTILDDOOltUTI Tll

P!lLLIDIT, lo 17, 1889.

Kan*oJLIeD: Hoek "IIraD ... 4•• 1.7- ea
1lIl...._~*-

(INGANG WALESTBAAT),

KAAPSTAD.

ITA·:S'LE"
Brand . ng- en,Trustriuiatschap-

pij St. Geq"4~8traat~ Kaapstad.
OPGERICHT 1844.

DIREXTJ: UItJal :
~eJedel. • Heer J. L;..JL RHO. WM. ' LW,V .... (VOOI'Idtier).

De W.... RMNIl a BBABD,. L.lV.V., w. XABSa. G, SIOBBL,
. . t. J. 04UVIN,1. A. BBI1),"'B.1C. T~LJ). .....

. ne.. lluteobappij, een ..lUi., ~ l...u.,., eu ....
der otulIttJ,~ iD de ~looie .luit nu alle IOOrieD ftD
Brandversekering ~ verminderde prijzen.

. Voldaan hebbeDde aan Wet No. 10,1891 Tall deu Vrij-
staat is lij ook ~htiSld daar besigheid te verrioh~.

~tAJOhappen ID. ail·· de voornaamste Steden en· Dorpen
van de Ko1óni8, alJook in den Oranje Vrij ...... en in~Natal. ,

W. J. KBRIUNGTON,
Beoretuii.
• t

Geboekte UI8l8Jl. Omh_ Standaards,
Spu_ ID Yeldhetten.

ou il V8HOCht nee ,meer van bo~
Doemde artikeleD iD te voeren, H sijll van d.
-ltde hoedanigheid ala die welke' wij het vorige
\aar aanboden.

Ev-,,88D8 Zw~ en Oegalvant18erd Draad,
Doom4raa4, en Toeatellen voor r 8p&JUl8D van
Draad, tegen de Iaasate prij ..aaaa .1;:__

Bu..g- en Castle..straten,

ATTWELL &, CO.,
x.......*1"..... 8, Xaap.'tacI,

OOMM/88/0NNAIR8 EN INVOERDERS.
EENIGE AGENTEN VOOR

Cr0881ey'8 Para1lne·machiDes, Vastgemaakt en Ver.
draagbaar.

Or088'8 Fe;,rtilisers en XUl18t-mesteD..

----- ------------
.AgeDten 'Voor den iDvoer van alle soorten van

Landbouw-machiDea.

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

ADDERLEY EN ~.A.RLINGST1U.TEN.

EET-, Ontbijt-, en Theeeeme., Toilet.rtiblen en an. lOOI'ten -'
Aardewerk in groote ketll8. .
HáDg- en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voork-

&mer, Tafelmeuen en fa.n.taN- artikelen en alle Huiahoud-Be.
~eden.

~ ersilverde en Fantaie Goederen, gelChikt voor Trouw-, of
Verj~reeenten een Speoialiteit. Juist 0DtVangen een
ladiDg van tun BpeOiale Port.

"VIL'TORI.A.N WATER- WmTE OIL,"
liSO" VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN,
DE BBBTE GLIB IB DB lURKT.

J. C. SMITH & CO.,
Hont, (001 en ~erbont IaguJjneD,

- Kolonlaal- en Amerlbanach wagenhOn~
STOOM ZAAGMOLENS,

88, Breestraat en RieOOeksPlein,
K.A..AP-.7AD.

"EVENEEN8: KLEEDERBlfr KLEBDBBEN!
G • aKT 'VOLG a

PIUID, WGJ ,ASSiI .UIAA.UOIGt f f
J. J.DE VILLIERS

KLEEDEUAUR, WORCESTER.
Zeadt rePJa 'rOOI' se1fme·tmmm, ~ DMIHI"'_ op .MIm'Ip,

pel' PCIIt llID -- ... iD ZIdd Mnq, .

Aandeelhouders op betaald Kapitaal
Beserve Fonds

,£27,000 0 0
,.. 77,03710 0

DIREKTEUREN :
De Ed. heer J. H, HOFMEYR, Voo1'-1 De Weled beer W. KARBH (De
sitter. heeren K&rIIb en ZooD).

De Weled beer ADRIAN VUl DeK~~ beer A. H. Pli:TEBSEN,
DER BIJL (De heeren Van der De Weled beer O. H. VAN ZIJL
Bijl en Co.) (Deheeren VU ZIJI.1l B'DiII1DD').

Iiir P8l'IIOnendie t-eperen d. hecuteunbmer: tot b1lDDehe-
cuteuren, Kede hecuteuren of anderuine aante.tellen, kumten haar un
lItellen en nomineeren eenvoudig oDder den titel ftD lO heouteunbmer ..
in Kaapstad. -----
Aanzoeken voor Leeningen, onder Securiteit van Vaatcoed,

tegen de loopende rato van rente, zullen -d .... lUk .... durende
de bezlgheldl-uren In behandeling WOrden-,enomen.

De Kamer Administoort Insolvente Boedels door haren
Secretaris.
J. H. N. ROOS, Beoretaria.

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, SNIT EN AFWERKING ONOVERTROFFEN.

Kooi.lte Á8Iortiment van Heeren, Jongelui'. en JOIlgeDl Eentêltlaue JOeedin«, 'V1Ul
iedere !IOOrt,voor Zomerdracht; Flanellen Pakken, Hoeden, SehoeDen,Kou.en eD&.

TOT EEN BEZOEK UITGENOODlGD.

LET OP ONS EENIG ADRE8:

J. ~.K.WIl'~~~ .. C:::O.
Langemarkt-straat en Kerk"leIn, Kaapstad.

IU "lordea iJ de Stad 81 op het Lud lilt nrflCDMJgd deer a_en.

.I; CO.
UN, ONZE KLANTEN va. BUITE••

WIJ HEB;S.KNONTVANGEN VB VOLGBNDB ARTIlOUJCN 1_

ZIFTERS vaD £10 per stuk,
REUZEL-OLIE voor Dorschmachines,
DRIJFRIEMEN "

If.. -U 4 "'II'aD ti VoM .. ., VG" bootft
1IaaD voefJ ea • voet • ID.
Paa*-J:b .4 ea GlacI.4.-J:b • ..,Ge.,....~ Dak- .......

IJZERWERK WINKELS,

·ÏI'r... __ ••••....· ' .

• taIa,· :

Op Donderdag, 7 dezer,
'lULL. RN_pmeJd ~ Purdea eD
b .OMen Publiek worden ~
te K44P~!+r.noN. al bet Vee ;.
iD uitUlODtéDcJêConditict. 'De p..,..
rl;.nen B.aJ. AijnK"OOt, sterk ea ge-
IOhikt yoor dadelijk pbruilr.

J. AD.AllSTIBN.
I. L DIfllJdiD I te.•ar.,...

Paarl, 1 Deo. 1m.
lP.8.--Geen aangebl'llÓht Vel al .. .

vw.koobt worden. .'

PUBLIIKI VIRKOOPII&
-'1'1-

TULEAGE:

MS te Ilia Ber& IJW BrIg
(1'I'OIPI' te Balfman. 1Iof).

DB ondergeteeklDde al· ter pu.
bI_ke TeI'~ing u.nb;eclen de .

jaarlijhehe ~htiDg TUl bet bonn •
~e Ïolhek. op den 16dea
Deoember, 1899, te 10 uv -.oor-.
middap yoor bet ruct.kutoor te_
Tulbagh. .

op Jut.
O. A.DAMS, ,

searet.ia.
Tulbatrh Afdeelinprudbutoor.

14,Bov., 1999•

l1li1_1I lItIJInui
De BOeMD nn.bureBootP8l'll,

Pent BaleD nD 100·W 1001.........
. 4.5 daim bIJ ti elalm bIJ 18daiD.
De.. welbekende pen IMbaalcie een

..... Pr,Oa op d ...... 1'eDtooa.tel1tDl '
'vu .bM Lantfboa~ te ...
baoko ·Ptt. tIs lOa. OeI.

w. PORTa...
63a Bree-straat, t<aapatad. .

D08DKISTE••
GEIlUItT en iD Voorraad ge-

houden door
A. 8. BRINK, paarl.

Wf4~GGE'.()OP":N
OP den ibten II van bet Dorp

MaIm.bury, een Yale Donkq__
en een donkerbruine met wat
kromme voorbeen en. beide DoD-
keys (Roina). aijn sonder baltere.-
Heeren 8ohutmeestel'l en anderen
bIJ wie de DonkeJl mochten aan-
komen worden vt!noobt er daadeliJk
kennia van te geyeo aan den oDd.,..-
get.eekende, door wi"n Hlle billijke
koeten zullen betaald wordeo •.

IZAAK KRAM BR.
Malmeebury, 1 Deo 1899.

HET beroemde ....piU!koolzaad is
weder te k~ tAIgen I4&.

per Ib. bij Mu. J. C. DI WUL,
Dorp-Itraat. Stelltollboeob en bij

P. DE WAAL,
Suen'burg, Kuile Ririer.

Kneckt Be1Joodigd.--EBN FJukache Jonge Afribander
als Boerenknecht.. Goede be-

trekkin~ en ~k PlnIg
eene 't'ereiJchte.-Doe aanzoek' bij

W. G. BOONZAI t- B.
Groot Bere,.£outein,

Victoria !V...

H. J. DIJKMAN,

E..- ...- ....a:,., ..... _-._. WenI4, 0.. la .. ..., _ ...

w,j Wh...... ~lIartne a:a, ............. ' .. _ - ....
...- ........ BftDI, K.tftDW....... Ot,· •. --....

KANKER.-
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Publieke Verkooping
VAN' EEN

lOltbaar Erf, HalsraUt
MelkkoeleR, eRl.,

AAN HI·j PAAI~L.

OE ondergeteekendo op vertrek
staande zal pu bliek doen ver-

koopen

Op MAAN DlG, II Dp,C'.
zijn verkiezelijk Woon Erf, gelegen
aan de Molen tltrant, in de onmid-
dellijke nabijheid van de Noorder
Paarl Kerk en het Paarlsch Gym-
nasium, met daar opstaand net en
gerieflijk woonhuis, stal en wagen·
huis onder ijzeren daken, in den
besten staat van reparatie. Het
eigendom is beplant met verschil-
lende soorten vruchtboomeu, met
een bloemen tuin in het VI,()r front
en water aangeloJd. Hebbende een
fraai uitzicht en zoo centraal ge-
legen, kan het met recht aanspraak
maken op eene aangename woning.

HlïSIU\I'. 1 Piano, Ledekanten.
Kleederkasten. Wasch , Kleed- en
andere 'I'afels, Stoelen, 1 Hanglamp,
Schilderijen, 1 Bolinder Stove, 1
Parafine stove. Kombuis Tafel, 1
Klok, 1 Lot 'I'rcmmels, lot Rom-
melarij en wat verder zal worden
aangeboden.

~IXDf:LI.IK. [, KOcHlIl in melk, vet
en geschikt voor den slachter.

JAC::;. II. STIG LI~G H.
J. s, )Illl'ais & c«, Afslitgers.

ALGEMEENE

BOEDEL EN WEESUMER.
.\ctt· ran ()n ..r,·ellk(lm~t, g,,(Lltt\,'ro 9 'Iaart

l~,:)t), lIl~phJfd t!\j Act .., \';11} het Purlt_'uH'llt
.\0. Jl nlll l~jl.

Kapitaal
Reserve Fonds -

£20,000
£15,000

': (lor hd ':\c}JIlim",t rt·..rl'll \';111 1-:i;':t'ndommi'll
('1\ BfM·<.h"[,, .tI .. t~Xt'{'lItt'tlr"ll, .-\dmiOl:-.t ra-
tpllrpll, \·oo!!d,'Il. Cnraten'll. Tru~tt-e..; t'll

lJ,' W..(-I';<1,·\O· H".·r .1. IhIV. \'Uo't.ltl,r.

0.· W,·I-~:'I..I,· H...·n·1I
I' JC LI'OF.'''Enli.I.I. L. ~1. lilt""". L.\\'.\'.
.1 t· \rl4 HT. il', t', HCTHr.RFIIRIl,

H. t' L liBEl"'. Ir .1 B. L.B(."ft'!'''.
.\l'DIHTHt:\

Ot' Wel- F:,I.·le ."'(''''11
.J r. 1' . .Ir"ITZ. ',I. A. 1Ir.""II.

Zij dw ""r[;lnlr!l'l1 dt' K:tmf'r aan tt' ...t,'lkll
w.... ,d"ll "rlt-'IHt""lllk Y"p,(wht haar tt- titll! .. ,'n·1l

Dt.' Dirt·ktl'lIr.'tI dl'r ,\k"m"('11I' Bw'd,·[
,'11 \\·" ......a;iml·f

n" T"I\ In-.oh .'lIt ~,' /~.t doof d"11 ~,,"'rdan"
wunh'lI W,llIr:'::"1l0ntt II, \ I)or \4"\1'11.. haull'iU1r=Y'1
Jl' ma;lht'llapplJ '·", ..,ntwuord,·jiJk I....

W. A. CURREY, Secretaris.
Bupdd ,'Il \\'i't".kam",.,

Adtlt'rl,'y btra.I!. !"':,I:lp...LH!.

BENOODIGD
DE ondergeteekende zal applicaties

ontvangen voor' Onderwijzers
en Onderwijzeressen voor eenige
district I IIde Kla,..;Publieke Gou vt.
Scholen. Salaris £:)0 tot _CGI) per
jaar en vrij logies. Scholen te
openen 24 Januari 1<,00. Jin ~ikale
applikant{)n hebben de voorkeur.

D. J. V.d.~ NIEKERK,
Sec. vali Scholen.

Prieska, 2 Oct. 18!)0.

BENOODIGD
J U.'iG E man voor melk·kar. moet
, ook helpen te melken, £:1 per
maand, alles vrij.

L. DE VILLIERS,
:;~ St. George's Stra.'lt,

Kaapstad.

KINDER ZENDING HUIS N.G.K.,
KAAPSTAD.

DE inwijdin~ dt'r :\iel!\\o Gc·
I)ouwen V.1ll hoven genoemde

Inrichting in de Bredastraut, zal
plaats hebb~n (D. V.) o~ Vrijlhg
den 8~ten December 15~)il, de,;
middag:'! te .~ urc.

Belallgstf'llendc vrie!1den wordcll
I"li tdijk uitgenood igJ tegen \Voor,llg
te zijn.

TE HUUR.
l\/fONTAGU COTTAGE te
ill Maitland. Woning van wij.
len den heer L. DALf, b.:'yattendu
o kamers, buitengeboll\Ye!J, water
enz. Voor bijwnderheut.'Q dOL'
aanzoek bij

DE ALGE~lEE.'iE BOEDEL
en

WEE:) KA~I ER
Adderley Stra.at, lOG.

Stoomkool Stoomkool
Onaf.veer 1000 ton

Tegen de laagste prijzen

TE KOOP.
R. WARNER & Co.,
:22. BARRAK81'lUAT. K.A.APSTAn,

Voor Klanten van Buiten en
Winkeliers.

KCNlfE.'l de OOl'IIpI'Onulijk.echte Hol.land.che
"'_;ddeleu .... Dr. O. F . .JURlTZ c!t

4JcI., _~ worden bij de eenJp el..,....,.,

.Keynes, Kathew &: 00.,
KA.&PST AP

lo. het HOQggereahtahot .
van de Kolonie van de

Kaap de Goede Hoop.
In de Zaak van de Petitie van

DA.NIl!lLi M!nRIJi! JOHANNES
MAnHER van Groot
in de afdeeling Aberdeen.

NA lesmg van de bovengenoemde
petitie ingediend onder de

" Grond brieven registratie en ver-
laten landerij~n wet 1!:l81 t, veraoe-
kende dat een zeker negende ge-
deelte of aandeel in een zeker stuk
eouwiadurend erfpacht land gelegen
in de afdeeling .Aberdeen (geregis-
treerd folio 143-132/1522 A ) zijnde
de plaats van de boerderij genaamd
Groot Tavelkop metende 11563
morgen en 80 vierkante roeden, mag
worden g...registreerd onder den
naam en als het eigendom van den ge-
noemden DANI.IU.MU'I'HIJS JOIl.\NNES
M.A'rI'IIEj,; daar het door hem gekocht
is op don eersten Au!!Ustus, 1896
van CASPARr:S D.\..'óIELMA'rI'HEE die
de Kolonie heeft verlaten en op
wrens naam het eigendom staat
geregistreerd.

Is het bevolen dat er een rule nisi
zal worden worden uitgevaardigd
alle personen oproepende die hebben
of beweren te hebben oenig recht.
of ~aanspraak op het land in kwestie,
om te verschijnen in het hoogge-
rechtshof op don 12den dezer en
hun aanspraken voor 't hof neer to
leggen of er voor altijd van te zijn
uitgesloten.

Dit zal worden gepubliceerd een-
maal ineen nieu \V sblad circuleerende
in het distrikt Aberdeen.

Op last van den edelen heer
rechter M tUSDORP dragende dastee-
kening aan hot Hooggerechtshof
gebouw heden den eersten Decem-
ber, lS09.

II. TENN.A.NT,
Reg istrar van het Hooggerechtshof.

S. T. MOS'l'ER'l',
Procureur van den Petitionari.,

lIofrneyers KameriI, 7,
Kaapstad.

GEDROST
VAN de plaat~ Tonte~bos,ch Kolle,

~ geel mUll merrIO Ezels een
heeft, geel vlekken. Een icder die
bovengemelde Ezels mocht bo-
speuren gelieve zoo goed te zijn bet
aan den aandacht van den onderge.
toekende te brengen die alle kosten
zal betalen.

F. L. JORDAAN.
Tontelbosch Kolk, Calvioi'l,

1 December 1899.

KENNISGEVING.

OR. PAL~iEIt, gflwezen distrikts-
dokter van VRn Rltijnsdorp,

geeft hierbij kennis voor ue laatste
maal (ht al zijn uitstaande rekenin-
gen moeten worden betaald aan het
kantoor van zijn agent den heer
I'. A. VAN ZIJL op of voor een maand
na datum dezes.
-----------------

Koloniale Weeskamer en Trust
MAATSCHAPPIJ.

Kantoren: No. 4, Kerkplein, Kaapstad
I' K. BI·', 142. TEI.t:F"',IGU.

TU.E1iRArISCJI E\' K,U:EL AIIHRl:,-.I.:

" FIDELITY."

OI'cd:HlCilT . . :\1 M.Uln, IB5G.

Kapita.al
R.cmve Fonds

£ZG,OOO
£71,600

DIREKTEUREN
PAt' l. U:: VILLIU:~, Procureur,

YI)"I~ZIT I'Ll:.

lIAHHY B"LI·S. I". W. ;\[Il.L.<.

lf. J. DUIl·l:R~. Il. M. ARPEP.:'<E

C. ~l. lh:Jts.\J'U. E. J. EAI<I·.
DE :IL\.\ TSCHAPPIJ Deemt de Ad·

mim,tratio op .ich 'VanBoedel. en Eigou-
dumen ill, Executeo ... Adminu.tmteuro
VO(H,~dcn, Curator:ol, Trustees, van I n~
,.,!vont" noed"'. ~n Dodor IIu ..."Iijk.
YllorwD.arden, Inspt:'Ctcurs, Gevolmach-
tlg'·_jon, Re~~il"e~, .A~enteD, voor Ingc-
zeteD~n en ~iet-IIU(eJ;tte"Cen, Lákwateur'M.
van ~hat""happ,joo op aaodeeleo en
Flrm$'M.

I;}':EFT (; old op Eerotc Verbanden
~all I; rulld Eigeudom cu Uudorp4Dd op
lIy!".IIICk ..n, helegt Kap;taal, koopt ~U

VtrltlKlpt (~rnnd en andf>r Eigendom.
n ,R DI:: HT YerbllDdcD, W i"" .. 18, eo

anjer. Schulden in.
Z.\)!LLT H1'I8HU{'U in, Interest

op Verbanden en andere ~ecurit..eit6n en
d"PI iwier "'(Jrt vao Trust of Agent be-
ughtlld.

WAARBORG TAK.
Do :lIaal.chappij {(oefL oveneens 1'0-

I',,"cil Uit ..I. St:Ct;UITEIT 'Voor do
l:1\rlljkh~ld. en Trouw van Trueteelil
l:lk~ldateurR. EXfcutel1TM en Yook:Je~:
llt ..,,,,rclI<1. Curato ... l{ecbts·8upplean.
ten, L'wdmeters, Hëht:crdeJ~, St:-cre-
tari •• cn. K lerken eo andere Be.mbten in
den di"n,t v.n Bllnken. Credlet. Ver-
lt:k~rin6'" en alldere ~1a.atachapP!icn;
I ;cmeente ".n Afdeolingsraaden, Corpo.
rltl~M en ~ lrma ft up voordeehge Vf)UI'-
waarJeo.

I )l'ZC l\)li~"f'tl worden .evcoe(>n" aang-c.
romen UO(,)r d., lmpt"'nale. Kolooialp,
Transvaaltwbe, ell VT1j~t3ats.dll!t He-
geerinl;rn. en door all, correspoodenteo
door heel Zujd ,\trika. :

Yor£LCl1 'foor &.ln~iftcn en andere
iahch"ugcn op ILan.ocl< te vrrkrtigen bij

li. W. STEYTLEIl,
S£C}{ETABIS.

PATATAS RANKJES
TE krijgen bij ondergetoekende

voor . .):l. (yijf shillings) per
(l,noU) dlllzcnd.

Adros:
DNL. J. MALAN,

Vondeling, Wollington.

Hoe 1. u.'1IIr Lever?
BOUD uw ~",r.dh"'d. di' ja ... '-te din,

d" !lij kuo, doen am rech~ te k..... en m'" d.
don W-r.loI. o.a. bo maar ....... I~ lllidiel
Wheeler's Extract.; - ~_ PId. :la. 6tI

HEYNES, MATHEW & Co.,
AP?TBKURS, K..UP8TjJ).

Roods erltend...
Vril!lld, per D. de
B. J. C. 'per L. M.
S. C., do
S. J., do
R. L. do
8. C., " do
F. J., " do
Z. A., do
J. F., do
V. M., du
8. H., do
Z. D., do
G. P., do
8. P., do
V. Al., cia
G. D., ,. d~
M. C. D.,,, rio
lI. J .. 1 '" ,k>
:'Ii. II. P. '., de
B.v.d.J"'J ('_0

£ '~\. cl
3231 12 10

1 10 0
010 0
o 10 0
010 0
010 0
o ó 0
o 2 6
o 2 6
o 2 6
o 1 0
o 1 0
o 1 0
o 1 ij
o 1 6
o 2 0
o 7 6
010 0
1 0 _0
1 1 o
II ;: lj

Villiel'll

·.:1

:ll!'.!9 4 -i
o, P. ECBULTZ,

Thlnaurier.

[)R. NOLAN. Tanddokter is
Verhuisd naar STRliD

S'I'RA!T, (tegenover het
Grand Hotel. Uren 9-:6.

" ... T........ a............
DE

ZnidAfrikaansche Onderlinge
Levensverzekering Maatschappij.
Gem.chtigd bij Parlesnenta Wet, H!~.

(Gevestigd iu 1815 al. at! Onclerli>lge Auu.
rontie J1aaucl&appij can de Kaap

de Goede Hoop).

Hoofdkantoor: Darling ~trlat, laapstid-- .
Ooloooende Fondsen - £2.228.710.

.& lien belegel ill Z u\cl .A.frikaa.n.ehe
Securiteit en.

har/iksc" lPre .
Inkomen. lint .

... £241,804.

... £110,&&1.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN.
ABSOLUTE SECURITEIT.

VBIJDOM VAN ALLI!lBEPEllltiNGEN .
GllOOTE 1l0:iOSKN lHiDERE DRr. JAAR.

VROEnE RETALTNG VAN VOKDERING~;N.
ILI!:GULATIt>:1:! VIIORNU!..-V&lt8EURINO

VRIJ VEliBLlH' EN RJ;;IZEN.
ALLE VOORDEELES BEHOOKER .lAX DE

LEDEN.
GEMATIGU UITGAVEN.

GEt;:; rE IiSOuNLlJII'lC AANSPRAKELIJK·
HElD.

T'GS3CHENTIJDSOHE Rmws OP VORDE·
RING.

LIBERALE WAARDE BU OVERGAVE.

WILLIAM MARSHALL,
l::!eoret&ri8.

KENNISGEVING.

HIERMEDE geschiodt kennis·
geving dat de I!ternmmg, voor

der verkiezing onder Sectie 5, sub·
sectie 3 van de Brandziekte Wet
Amendment Wet No. 28 van 1899,
voor twee leden van het Brandziek-
te Bestuur, deze afdeel ing plaats
zal hebben te :-
De Hofzaal, Calvinia.
Woning van J!l.cs. A. v. d. Merwe,

Spitskop.
J. G. L. Strauss, Doega.
N. S. Louw, Groot-"

" zooren.
Kantoor van Police, Loel·iesfontein ..

" Speciale Vrede Rechter,
Brandvlei.

W uning van H. Dowman, Middel-
kraal

N. H. Mostert, Groen
Rivier

A. J .. L. v. d. Merwe,
Lokenbul'g'.

,Jac. Anthonissen, Vaal-
fontein.

Frans v. d•. Merwe, Du
Drift.

W. M. Nightingale,
MiddeIpotit.

Op Woensdag den 13den Decem-
bor, Hl99, tusschen 8 uur vOOl·mid·
da~ en ;j Ullr namiddag.
II. Op de volgende personen

welke g.lDomineerd zijn, mag slechts
gestemd worden :
l. Jacobus.A J wijn van der :Mel'we

'fontelboschhoek. '
2. Jacobus Nicolaas Moolman,

Calvinia.
3. Jabez Wilhelmu,_ Arnoldus

Steenkamp, sen., van Matjeskloof.
4. Frederick Johannes Strauss,

jr., Zoetwater.
5. Jacobus

Calvinia.
G. Jacobus Nel van der Merwe,

Tontelboschhoek.
I II. Slechts personen wier namen

geplaatst zijn op de lijst van
Afdeelingsraad Kiezers opgemaakt
ondor' Artikel 1 van Wet No. 20
van 1894, zijn gerechtigd te stem-

"

"

"

"

"

Adr'iaan Louw,

men.

F. E. PHILPOTT,
Resident Magistraat.

CalvillitL,
23 November, 1899.

fir.. .

,

A. T. RUTTER,
'\rAKER vaQ de beroemde KoIODial..ru. "INNES "Ill II CRIGHTON" udela,
beked OYer de geheele Kolonie. Zadela op
order gemaakt van £3 en meer. Oude-.deJa
.Aieuw opgemaaks of ..nur ~t
"ulpna p&h'ullen 1'&ndo klanten.

TUIGEN
Mes de WollW'e Soh tli!!ltrellC. cna bet
..... 11 '- yoorlcomen.

VI"UI om PnjeliJ.ie1l
as, DABLJ:MG8T •• AT,

u-APSTAD.

DooOS_RICHT..~__...--

O·'E. &LEOEN te Stelleobolch, ZoDdaa
c1tá lIe&'deu d8I!ft' OGUBLIS 8Jl:trr8, 1~1~)IeD

1I.D., hi'.Un 82ete ,..v. ~f·'·

De lJetraf_f" lal plaats vioden hedeo,
Dio.dagnamiddaa te 2.30. .

-_ ---------

OVERLEDEN aan Iiine woniug Colli.
fer Pboe, ~punl. h8!len Damid-

daa te 1 ure de WtliEerw. J. J. KOTZ.
D.D., Een. Leeraar der Kat.J*'adllOh.
gemeente, in '.!en ouderdom 'Van64 jaren.

De &Infenis. aal Woenadaa' plaat.
hebben. .
Zeeput., 4 Dee., 1899.

A AN f."mut" en vnondoD wordt belrend
gemaakt dat het den Heere b&haagd

hetoft mUn teedergelielde ,ecbtgenoote
ELIZABETH PCI\TBa (geb. lti.lberbe) tot
.Ich te nemenC'D& een langdurige liekte
v&n .. tien m,aal1deD, in den ouderdom
VIiD S9 jaren en R maanden.

Wij nllen Iwijgen en aanbldd"o, want
de Heere doet WOl' goed is in Zijne oogen.

De bedroefde echtgenoot
A . .A. FORTER.

Noorder Paar!,
21 No", 189~1.

BEKENDMAKING.
AAN famUie. betntkltingen en vriend.m

wordt 'bij ~eZ41n bekend Il'Jm ....kt
dat het den Almacht.igen 604 he haas i
heeft door den dood dat zich te nemen
011 Zondag morgen den 3Jen dezer. onzen
ff9liefdne Vader, den heer JOUANlIBS
QaaHuDus LoKBlll1D STBYN, ill den
ouderdom van i:> jaren 1 maand en 23
dagen. Wat de Heere doet ill welgedaan.

Uit naam der gemmenlijke kiDderen'
ELLIE STEYN.

Malmesbury,,' Dec. IlS1I9.

SOHUTBERIOHT.

AANGEHOUDEN In het Sohat te Wltl.
tevreden over den veroorloofden tIJd

en te worden verkocht op den aGaten
December 1899, indien niet tevoren gelost

Eau bruine Merrie 1<~S81 met kol voor
den kop. omt ....nt 6 jaar 0 Ild.

(<hit.) W. B. vAN ZIJL,
Bch Iltme6lter.

AfJeelingsraad·Kantoor,
Cillviuia.

AANGEHOUDI!.N in het Schntvan den
oudergeteekende een donker vale

]bel bengat ; omtrent lea jaren oud;
gem. rkt Ilip en halfmaan van achter in
het rechteroor. Verkooping lndien niet
geloet, op Zaterd.~, den 6den December
&aDat, op de markt te Ladiamith.
. W. F. DC PLESSIS,

Schutmeester.
Grootrivier, 11 Nov. lR99.

Kunst Tanden.

··1~1".··
£ .1;. cl., -.£ .. 4-
016 .,.

. ... 092..,..Ot5'
.... 072091

:J '10 0 8 !
... 01. 019

027 072
o 2 10 0 s 7
027 0611
070 0130
060 000o 3 a 0 6 1
007 0.00
016 6 0 0 0
030 063
061 OH9
0179 000
o 1 2 0 7 0
o 6 1 O· 9 3

RAADPLEEG voor de Beste,
Goodkoopet8 Kunsttanden- het
ZUID..Al'1UKUJSOIDl

Tudbealuldlg Instituut,
STRAND STRAAT,
(naaat Amos Bo&Wlng.Huill).

Verrotte Tanden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk gebruik
hersteld. '['und en Zonder Piin
volgens iedere bekende methode
uitgetrokken. Gouden Stopsels.
K uust-tanden, passend gemaakt
door luoht-zuiging, alsook ~onder
platen.

Alleen het beste materiaal gebe-
zigd, en alle tarieven zijn gebaseerd
op de billijkste schaal, overeen-
komende met ~oed werk.

PlI.tienten van buiten In éen
bezoek geholpen.

Alle tanden gewaarborgd.
T. H. RILUS, L.D.S., R.e.S.E.,

Tanddokter.
ST. GEORGEBOYES,Secretaris.

De Beroemde
Ammwllsche

Baking
Powder

Voor het bakken 'Van het fijnste brood
koek, poJfertj6l, pllddinga. 6011

Maakt het voedJel zeer lioht, lmakellJk
en gellOnd.

Beste in rij.lings-kracht, en de eenige
poeder voor " bakken, die onaangetutdoor
lucht-verandering blijft. Blijft TeJ'tllOhen
beholldt volle Icraoht totdat het gebruilti
wordt. --

De Royal &king Powder 'Van wereld.
wijden roem wordt enkel door de Royal
Baldng Powier MaataohappIJ van Amerika
gemaakt. Let .orgvuldig op 'I maken
naam op den olDBlag. om de lIubstitutie
van nagemaakte goederen te verhoeden

ROJaI· ..BUIDg POlder laatscb I

_ York, Vereenigde St., .lmerik&.

PnaiIDe1I ..~
JIl'a''''_''
PenibD
Peru
Loquatl
BOOOeD, 11'.
Gauen
u-a
ZIIVIimOOll8ll
G.. ,...
HaYVbooi ... ----(v"" tU H_ Ball 4: Co.)

Kaap.tad, 1 December. 1899.
. STUJIVEEJU!N •.....,..Oalemarkt .... due _Ir

matig "oorsien, en Yall de aanbiediara _rd
tdecbtl 168 Iba. 1'8I'1wcbt, ~ .£186.
De .prijlen lijO "eel malrkelijbr .. ft. de 1'81"
koOpera er g_ laat io hebben oM..-JtomIU,
de .markt te ,..rIroofllU, w.deu de _ .. pak.
j.. tern,,.lroIrkeD. De YOJaeede LoadeD ftI'-
koopiageo begil1ll8D deo 4deD deler.
Uiboer "oor de weelr 2,619 lbe., gewaardeerd

tetran £6,183.
Wil note.eD:
Ww. OrCIiO.. prima £7 lO. od &oi .£8 lO. Od;

III:ftW £6 1000d to&.£110. O':! tnecle fUlie od
toi 1.6 16, Odi derde f3 lO. od ~ OU lOa Od;
iahrieare toi uni .u 61 od toi ta!ie Od:
wilfjea rite, ..... tot _,.neon.£5 158Od:toi
£610.Odi ~ ta 17.Gd toi OU llieOdi derde
1:37.6d toi f' 0. Odi ~iot aleeb .. fl
15aOd klt!21010didoDbr OU llieOd &oUIIlliei
fauc7 byocb £6 lie od &ot .£6 lie Gd i ~ witk
1:2 <fa (fd tot f2 lOa Od, licbte tI lO. od ~ fl
11H Od, dOnkeI' n. 6CI to* fl il Gel, lichte fO 0.
kltf) 0. Od., awari Iau!re £5 lOa od toU6 lO-Od i
lanfmidclelma.·U lit od to* f' 158 Odi mid-
!eImatia £110. od toi fi 5a od i kart middel·-ac to 158 od toi fl 0. od, awarte mid·
delmat.ia ea Iron £0 lOe od *0, .0 12. Gd i lang
"Ioe fIlit od toi £2 2a Gd; kon ,,)oe £0 s-
od toi £0 lO. Odi kore PWOODOe.od. toi 0e.Od. i
nle11autr £3 1610d Sos £417. M; Jaaa aaiddel~
_tig £2 lO. od &ot .£8 ot Od; lIIicldelmatia £1
0. 6d Sot £1 lit od ; kon naicldeh_tig 1.7 6a
od tot .£0 lO. od j Irorte lit &ot Ga Odj do. gew.
2. &ot5.1; laaguloe 2!ie od toU7. M; Iron do 51
od kit 12. 6d; Il*i- witte .et ot to*.£1 6e od;
donker £0 10. od W I:1 0. od; lIJ*lOnaa,
lichte £1 lOa od &ot £1 121 M; claoIrtr
ohiftb la od &ot se Od.

WOL.-De LoadeDllllhe 1'8rkeopÏDpoopeadeu
den 2f1steo der yoriqe maand, lII&ar daar er op
bet oogeoblik geen Irabeloiea ... "oorhanden la,
la er hier eea ...... markt en yenrachteo ...jj
aiet eenip belaul'iike "erauderiDf uii LoDden.
Wii~:-
Super Jaur karoo ,..tlrol Std tet 9ld; .. iddel-

matia 7tcl &0, Sdi, OrdiDain lijd toi '1tcl j ....are
eD iofwiellJ'll elo, lid toi 7cl. .
VBLLU.-lIarkt on1'8randerd.
W" noteeren :-
Bo~ 12td per Ibi llODdroce 8d per Ib;

butaarda 4id per Ib, Kaapache ta. 3d. ..Ilr;
IaDiWol 7ld; Irorto ...01 61; b81~ 6ld;
pelt. 'id Dflr lb.
s-hadllde 'I'elien our kwaliteit.

PORT Et..I.Z.A.BETH.-_.'-
(V .. a.'_ Hi,." r ..._. (0.)

:JO No"ember, 1899.
STRUIBVll:EREN. - De IIW'lrt wu dele ...eek

nii goed "oorsien. 1!:r heenchte o"er bet ge.
beel eao .... kkere toon, maar wii kuunea peD
enlrele merkbare 1'8randering io de prjjleD DO-
teereD.
Wij no&eoren :-

Per lb.
.£ s. d. .£ L d.

Witte laperielU' prima 11 0 0 - 16 0 0
"prima ... 8 10 0 - 10 0 0

EeJ'IIte wi~te '" 6 10 (, - 7 10 0
Tweede" ... 6 0 0 - 6 0 I)
Derde " ••• li JO ij - 4 u 0
Wijfje. superieur ... 6 10 0 - 8 0 0

" ~ tot gewooa lj 0 0 - 6 0 0
" tweede... ••. 3 10 0 - .. 10 0
.. derde ••• ... 1 0 0 - 3 0 0
.. dODker ••• ..." 10 0 - [) 15 0

Byock (falley) ... ... 6 0 0 - 7 10 0
Zw.rtegoedtotmp.lang5 [) 0- 700
" .. .. mutdelm 3 10 0 - 4.10 0
" .. "kor~ 1 10 0 - 2 6 0
.. .. .. kort 0 12 6 - 1 0 0

Zwarte inferieur kort 0 4 0 - 0 10 0
.. Tloe 1 0 0 - 1 10 0
" .. korl &: gebr. 0 8 0 - 0 14 0

Vale, goed to~ luper lang 3 16 0 - 4 10 0
.. .. middelm 2 6 0 - 3 0 0
" .. kort mid. 0 16 0 - 1 lO 0
" .. Iron ... 0 6 0 - 0 10 0
.. inferieur... . .. 0 2 6 - 0 7 6
.. "loe ... 0 15 0 - 1 7 6
.. "lrorl & gebr. 0 8 0 - 0 14 0

Spadonaa (jou,e YOgels) 2 0 0 - 3 0 0
.. smal eo hard I 6 0 - I 16 0
" ehicb 0 I 0 - 0 6 0

StaarlW'Ït 2 0 0 - 2 10 0
,. BB... 1 0 0 - 1 7 6

liobte wijfjes 1 16 0 - 2 6 0
donker ... 0 18 0 - 1 6 0

.. inferieur 0 7 6 - 0 16 0
ExUr. luperieare witte eo ...jjfj.. "faucy ft

prijzea.
Oogesol teerden. Wij noteeren :

£ad £sd
Witten 650700
Wiifjes 400601)
Spadonu 15020\l
Staarten 1 7 0 1 12 0
Zwarten 1 2 6 1 15 0
Vale... 0 12 6 1 0 0
Ho.DEY.-Ooede echapounUen io bundell

lUO 8d per lb. "ooruitgepal1. ADdere IIOOrten
oD"eranderd.

Wij no&eoreo :-
Per lb.

a. d. s. d.
MerinOll, in bdll, ongellOrteerd 0 7 t - 0 8
Geacboreo 0 4t - 0 4~
Kaapache per Ituk ... 1 3 - 1 3t

.. l.mmer eD beAchadigde 0 .. - 0 5
Do1rYellen, ~e.orteard ... 0 lIt - I) 12.

.. beechadigd 0 41 - 0 6
Angoraa gesorteerd ... 0 5t ~ 0 6t
AngoraYelJeu, lleecboren 0 4' - 0 6

.. beecbadigd 0 1t - 0 2t
IIuiden droge...... 0 6~ - 0 7i

droog ge&Outeo 0 6t - I) 6t
.. D&~te... C 3 - 0 ..
.. dl'OOlf heachadtgd 0 4 - 0 4

SpringbokYellen ... 0 8 - 0 9
O_ohoorna, ieder... '" 0 21 - 0 3

WOL.-De UD"oereu worden kleiner en klei.
ner. De koopen wacbtten op kabeJa "an de
openiDj! yan de Londenache nrkoopingea en
Iun nIet &eer be(eerilf om te koopen~de
tegeuwoor;iice booge prjjl8D. Op de plaat "Ire
markt van heiea werdea 45 baleu aange en
en 24 balen nrlroclat. De mededioaio!! wu
minder acherp. maar OYer bet gebe!l Ilia de
prii10n oneraoderd.
Wjjno ....... :-

l)er lb.
'. d. I. d.

ExUr. S. 12 mO. graneld "ette I) 11 - 0 11t
Goed kit sUr.'r " .. \l 9 - 0 10
Kort tot mldd. "rallYeld ntte 0 8 - 0 9
Exira •• per. 12mn. karoo Tette 0 8t - 0 91
Goed tot.. .. .. 0 7. - 0 8
Kon tot middelm. .. , 0 7 - 0 7
Zware llechte "ette 0 6 - 0 6
Ruwe en gekleurde yette 0 4 - 0 4l

- ExUr. S. Uiteuhage loeeuww. 1 11 - 1 lit
KENNISGEVING. ~':i"'nre:: .. ~1~ =} 1~

Slechte en met onkruid 1 3 _ 1 4

DE Jaarl iJ'ksche AJgemeene Op het laud pwuachen droor 0 9 - 0 11
.. .. alecht 0 7}- 0 8.

Vergadering van het Zuid Rnwe eD gelt:leorde IfeWUlCheo 0 , - 4) 5'
Afr. Gt'nootschap ter voorleggm' g ZW'arte ru .. opWIIIIChen ... 0 81- 0 9

b Witte lrnDarU P"'!lIChen '" 0 7. - 0 8
van ~~ jaar verslag, ..,u gehouden Witte ruwe ... 0 5 - 0 0
worden op VRIJDAG avond den Bo....taande DOt.eerinpa nU 1'&11 saad:;

met saad id te» id lager.
8sten dezer ten half acht ure in bet BoItUIUAL-Br iJ suede Y'I'UIr "OOI' peel
Kerkgebouw, in d~ Lange Straat. ~ wioterhaar 1nan'au '00 kit liOO t.Jen io
Bi]' welk e geletHl.nbeid behalve de • .ere banden orerringeu tepD J2ld tot lSd....- KiddeIlDaiig en Iron wioterbaar ja .... t '
opwekkings rede, toespraken door Iooed. Op de plaa&leljjke aarki 1'&11 DiJI6c
Leeraare zullen gehouden worden W'erden lOS baleneu 62 _kea .... ~ ..

. • 19 baleo en 62 sa1dten"erlroeht. Br ......
.A.llo Belangstellenden worden Ult-

I
·betere medediagiog YOUr rued wioterhear eo

genoodigd. "oor een pear _partjjeu Jauc Vrjjst..at.eh baar
.. erd 171d betuJd.

C~J. P. THERON, 'NuDOt __ :- -P.lb.
cl ......ret&r'·s 8. d. .. d.
!x'e • super lot uUr. laper &idi ... 0 Ja - 0 U

VBRJCOOPINGEN
4- B.D.TILLmBI. 0.. AJ'SLAO&RS.

7 Die -Ktas-n~ 10paarden. 10 -... 1Q
aJaeba.. (J .d )
Il D.o-Paad, wlnke~ (0 VOQl'llWl)

V". DU ."UY, fJlJilllLJlU. oa, o\.P8l...t.G.B
" Dec-~ba!r, hw.r.ad, bmUI, paardeo

en (11.' • LOCIUIer)
~. w. IfnollBb • .Jil. _ 0.,., AJ'8LAOW'RM
6 Dec-Halmeabary, JO' Kapatm boIIbII, lil

'_ba~ (Slabber eo Walter)
• Deo-Paecdoberlr. cle.JllaaU Uitkiik, I.......ode

blYe, boeIderIia-edllchap ~wijlea T J dil Toit)
PALM, BLUfD, AFSLAGER.

13 Deo-JllCblIYaIlel (CIaDwillla.) •. le,,"""
haft, ._ gOMereta. pJ.at .. UIIdeeIen (.I Y JtWé),
JeYeDde ha.,. (K J.Koué)

OEO ]!i BOULTON, AFSLAGER
6 Dec -PrIM Albert, de p"'~ Sti."",'ei. ""

Sprlnllfnaa..ta, ea a1ldeP l!I'O:Dd eICeDdOa>, h,o_eo·
be1a (wlj_ Il J de Wet) :

'WMl_tIJ MrT.

OHS LAND.

DIT UIde bewoordiDg waarin het ff9.echt
te Modderrivier, van 11. Dinadag, iD een
telegram naar Eugelan1 werd belchrev8D,
en Reuter heeft die beschrijving van be-
laug genoeg jreacbt &!I terng te kabelen.
De Cape Argus publiceerde g1atermid-
dag het Rmtsr-kabelgram waarin dit ge..
Iegd werd. doch mdt de verandering van
"bloedigste" in "hardatbevoeht.en". Een
officieeIe opgaaf VaDdooden en gewondeD
iD dit gevecht i. gepubliceerd, het getal
brengende iop1468, doch waanchijnlUk is
die lijat ook 8lechtl 6ftD voorlo3pige. ID-
dien de opga:lf volledig ia dan i.de be·
'JOhrtj vlag: "het blMdigate gevecht der
eeu w" ztI.ker biet vau tOt-paaai....g. In bet
gevecht van LaJyllDitb op 30 Ocrober vif'-
len er ongevear áOO man aaD de Britlche
zijde. De bedoeling zal zeker sijn dat
het gevecht te Modderrivier in .erpliJ-
king met het getal troepen, dat er aan
deelnam het bloedigste van deze eenW
W88.

Volgens private ber.ïchten;wu bet ver_ T .............. IaIdl.n op la
lies aan de Dritache rJJde meer dan 1300 Het UI opmfll'blijk dat fOr100

oDgelukken op see hebben pllll1l
aan doodeu en gewonden. Zooal. men den in TerbaDd met .het vervoer
weet ging een klein deel VaD de BritacbB pen en oorlogsmateriaal naar "UIIl-AlI,.

m.cbt gedurende het- gt'TeCht door de \V'd nllen lie hier ..UICl"IU ....

rivIer. VencheideDe corr'f8pondeDten 1. VergaaD van de
maakten melding 'Van doode liohamen die Groeneput. neze atoomer
iD het water ge%ien werden, seggende dát Alllltraliil en had een groote

A'f'pel'llt hooi voor de kavalerie aan
16 de lijken van geeneuvelde Republi.kel- Nieta daanm ward gerad.
nen waren. Volgenll informatie door ODJ 2. De WlJnlha ontmoette op hur
ontvangen kwam een aantal Brit.eche van Durban UII&1' ooet Londen een
troepen bij 't Iloorwaden van de rivier om gen .torm, waardoor een deel
en waren het de lijken van die ongeluJdd- bvalerie-paarden overboord
gen die later in het wa~ gezien werden. deren werden erg bezeerd. en het
Ook waren van de Brltaohe troepen aan m068t naar Durban terugkeeffil.
het einde van het gevecbt 800 U!.t,relPultJ 3. De PWlia kwam van Londen,

1,200 man aan boord, te Ht. \'ieem
door dont, Jat sij bijna hulpeloos op gebroken ICbroefatang, waar de
grond nedenonken. Ona bericht.llegt overgezet werden op de (Jo/h.
dat een delll van de huUtren soo gedemo- 4. De I,rrwre· atran<!de Il. Y
rat:.eerd was, dat het iD den namiddag Daaeneiland. Slech~8 20
absoluut weii:orde met hun dooimoede gered L..et de manachappen aan
paarden op de Repllblikeinen aan te EeD geheels batterV kauonnen en de

heele lading sijn V8r(llllln.
rukten. 5. De IluIltn CaltI~kwam Zatenhg
Wij meenen dat onu bronnen van in- Tafelba,u iD botsiug met de A "llIlmiaa

formatie vertrouwbaar zijn, doch dib bij. werd beechadiad.
zonderheden werden niet officieel aange- 6. De Rapidan verliet een der
kond4rd, Dat er echter veel meer achter ache haYeDl, ontmoette een Iwaren
zat dan wat in de on.alledige offioieels en verloor eeD groot aan~ paarden
ed moest terugkeeren.

m edeeUng werd gezegd, lijdt geen 7. Twee BChepen moesten terug
twijfel. gebrek aan de machiuerit'.

Het jonga~ berioht van lonUIBTHUBl>f8 8. Een ander achip. omdat de
kolonne i8 gedateerd Zaterdag, 2 Dee. geperst hooi drei,de aan "rand
ID dat berioht wordt gezegd, dat op een 9. Eeu andere m06!!t t-erng
trein van Oranjerivier den vorlgen dag dek te zwak bleek te zijn voor 't

h te d b paarden aan boord.geac 0 n was, oc het gelukte den 10. De A I'am moest t~rng
drlJnr ongedeerd voorbij te Btoomen. 15,000 Ibs. vleeach aan boord
Een kommando van omtrent 300 Boeren werd in een .taat \'an verrotting te
werd gel.Ïen over de lijn te trekken waar AI 't vleeach moest ontladen worden.
op den trein geschotet> wal. Dit telf'gram Bij deze oDgelllkken Illoet oog
werd verwnden 'VanModderrivier. Sedert worden, dat vele tl'Rn'UlOrt,·scneDen
dien tijd heeft men niAts v..ndaar·'ver- lang in de Engelsche hav~n8

woedeD van een vrees81ijken (,rWD
nomen, wodat het onmoaelQk ir. te I6ggen den gehouden.
wat van genoemd kommando la .gewor- ~~~~
den.

Over de Mod lerrivier wordt een tem.
poraire brug gebou wd om het oorloga.
materiaal over te brengen. Men
zegt dat de geheeie macbt van lord
MBTHUBN than8 ten noorden van de
Modderrivier gekampe~rd i8, doch het i.
moeilijk te venlaan hoe zIJ met de zware
kanonnen enz. ie overgetrokkeD, voordat
de bmg voltooid ia, en ~dien het zoo
gemakkelijk ging zonder een bmg, dan
sou men het al baaat ala tijdverlies kan
gaaD beachouwen een temporaire brul' te
gaan bouwen voor de heofdmacht Voor-
waartll rukte.
Op deazelfden dag waarop bet groote

gevecht te Mod1errivier plaat. had,
maakte de troepen in Kimberley een uit-
val, met het gevolg dat ze met een zwaar
Yerli.. werden terugpalagen. Onder de
gemellTelden W'8I majoor ScoTT-TuaxBR
de tweede in raDg bevelvoerende officie;
te Ktmberley. De heer .TURna UI'Vel.
~end in verband met Rbodeeia, waar
hij de Gecharterde lllaatllOhappij In ter-
IOhilleude expeditietl heeft gedieDd.

OorloganienW1l -uit Natal t. er hijDa
niet. . Men Terwacht een groot ge.echt
binneD kort in de nabijheid 'Van Colenao .
Van Molteno heeft de militalre overbeiJ
eeD hoeveelbeid koran en meel beh.oo-
rende aan de MillingOo.naarSwbtroom
Y8"oerd. D~ Gecharterde }J8I'IOrpoen
willen het doen voorkomen dat die pro.
riale 'Van de Republikeinen werd 'Ver-
overd, doch nib la g881Wiu het ,.nl
De Milling Co. UI e1renltk een Ooai
Londenecha maatlcbapptj.
H.BriYche bbiDM heeft thau fioaal

beeloten een 6de clivláe 't'aD troepen te
mobiliBeenn. 'n HOD4erd leerll.Qpn la

Britlche mllitaite IChooI te Smdbum
mIl.. T6ór aJlluua 'conu .aJtootd heb-
bea IUlp8teld 'Worwten ala OIlCierea .n
Daal' Zuid-Afrika PIOII4ea w'OI'den.

TrumaJ n Vrl}staat B•• endl.,
II 'eazu FOil'S.

R~I erkend
Kaapatad8Chen Dood.tak. I 'JJe

contributie, ~r (J. I' &hultz.
tb_orier, £1 lO.: K""p.Lld
per mej. (J (; de ""It.....
t"-nrier dame. comité U"
Ned Geref Kerk. WIJDI.erg.
.u9 le.. G-J: totaal

~, ~'"""L1'ibtmt-:1'<'
.A. Immelmao ...

Moorreesburg. per lJ lVKnn,,,.·
Oudlllhoorn, lite contrihutlc. P'"

da. Geo. Murray
Clauwilliam, lite contributie per

J A "an der Merwe
Alexaadria. per ds. lJ C de \\ "
Oadt.ahoorn, A.1rkaaoder I~Hl1.

teeoJlecteerd door Il 1\1<"
.£12 lO.; do. door J J ",t."".
ID&D. £15; do. door J Ir
Luuw, .£49' 10•. do. door IJ
Meirin" £9 IOe; totaal ~,: I
lOa, mia UIl dr. Uoilm."
o'l"tlrbaDdÏl!d. £10.,.

Clau'lrilliam, 2de contnbulIe. Id
d.. 0 F Leipoldt ..

Paarl, DiivoeriDg door meJJ ""t
Welsh ...

Qarnanou, per mej. ~l I' 'I.

Villien ...
Do., per D J de Wil. I' Jc Wil

Willem le Boc.,. II JLa:"
eD aadef'eD

Do., per P .. Krogel
Do., per A A Y&n W!lk
somenei Strand, W :'i d. "".
Brudrlei, Cahinia, ptr L L l'

StaIa, lite coolr;UUllt

lJ. \

___.........--_.
STEAR."S' WI.I \ \ \ '\ I.

(met ijz.>rJ bM-Bt .,JI.-- ~.,' •
olie, bt..ba.lve het .. aL,:d 1 Jt.>.' I .. '

een _r v"rdi ..n.<t.·I!J"'· "1'·-
vallE-a van laujLr.nm'· ;l1'W 1. .11":

ldacbt.ig makeud" .,,·k' ,. '"
uit"erbotlPD rin.an'dfl ",.I!I~'!' I

yordtart w-tlu..~t. 1!Jl "r"n~! ~',
kleur aan d",,, .. tleu' \. , •.•. c· '"
~&--l,.uV·l
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burgl"rs t.
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Illt't verlu.
gedood. B

Ij .-De ''DOrP<

~Rt
karabinit'1"8
n.nt Ga.llw

19.-~ Vrijh.
mandaat'L'
de Dundee

:!G.-Het komm
Luou Ml'''
aaugevaJleP
acht uur l
terug met
66 gewoode
Briteche ail
den oug_
geaeraal 8y
eD hl'reden
achtervolgd._. OW
vencheideue
macht W&lj :

21.-Eea ma.cht
onder f!'!Ger
val nit La<
ml't h._.t Jol
ge"eer 1,000
te. :Sa dl'
~eo;lng ...
mando tel'11j
was 57 dood •
JDi&t.. Het,
Yeel' 21 dDO(
vang,n g ..no
kOJllJlllUldan t
wonde gpVBllj

KI ..in geve
lu....,n door {
Verlies ...... J
eo rif"r geVDJ

Gt'tl<'raal •.1.
te Glencoe <LI
'II' ..m.

22.--G..ne ....aI Yul.
op Ladysmith
Dund.., acht.

23.-Dundee .. ord
bezet. Zij vi
1.>0 ge ...onder
...-ordt door 1
lD&Il voor ~Jl

a.m.munitio t~1

2-t.-Krijgllwt't ov,
m....m. (kV<'
Jtf'OOte mach
~e "lut"
m.uuJo te Riet
van US uur
terup; op La.d
:la gedood 00

li"" d..r ho.""
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8cbermut""li

clen VIU1 K.im~
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:.!3.-Genenu2l 8ym
door de """I'<
oche macht riP
boeronkamp_
:> gewond. Y,
I) gewond.

2(;.-Generaal Yul.
meD.

28 eu 29.-De ve
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r _ .........
I.

wij een Y~
NOT. jJ. door_
ln PlWident St"1l
zUny81'W~
t,datd.ko~
. de dia&rikten Itn
ier SUn bblnenp..
Ultscb IJ'OlIdaebfed
nteobe onde~
D.

Pl'1!Irident 8leYll
10<:h w&anchlJlIl~k
van den Yolgenden
•De Republieken

edlgen en oDftcht.
't ~ DIet d,
elt gewtkkeld, "li
bben te oordeelell
~eleD zijn di. geno-
om hun de over.

I De Kaapkolollie
It de troep6D, die
n komen v'!ebteD
rnmlDg der Kololll'
lr vervoerd. Ook
E', met toestelllDling
en buis van aanval
~t'brulkl, terwl]1 de
}()rwegeo, telegraaf,
'n IgIDgen en zelf I
Ille ter beschlkltlng
.lIre oVélrheld 18 ge-
tanulgheden kan Ik
Ir. voldoen."
limahl", waarIn een
lie aan UIlJl \'

Am
A
D
II

Dagboek van diD Dlrllf. WWI~~ ~J __ ~ ~ __ ~
huiaeu aan "brand ge-

IIChoteu. White deed een
aanval op po!Iltie der lIOeftU
naar beweerd wordt, met. goed __

8eberm0toMtlmg ten wieleu Y1lIl Lady_
S1JIJtil De ~nt.~elH!. macht trok terug
IJ) een kloof nabij Ladysmith I

l,j -Krijgswet geproclameenl In de dl.\ltflk-
ten Colesbeng, 8teyDBburg, Albert:
Molteno, Aliwal Noord, WodOOouse
Glea Grey, Qu_towu en Cathcart
Burgersdorp beeet

Séhermutsellllg biJ Kun berley Ver-
lies d"r boer ..n 4 dood IJ gewond

Botoren kOD.UDalldo "Ia~..,. met ..en
pantsert ....... Dab'J F.!<teourt Meer dun
bO Britsehe offic.eren ..n mlUlschappen
dood, !l:ewond en gevaogen geoomen

16 -Sch ..rmut&-ling bij Estcourt Boeren
trl'kk ..u terug
Gev...,ht bij K.mberlev Britsene ver-

lies 1 dood "'I 19 gewond
17 -Engelscheo dl-den ultv.1 Uit Klmbpr-

lev op BI""mront ...n kommando C'\e-
1;<1' boert u sneuveldeu PU 17 wf!rd.'n
~e" ond Boeren krC)t.;,n versterking
• II Hrn., h" ruill' ht trok terug

I~ -Ut vecht tt> Kuruman, "sarbij boeren
zwaar verh .... I..den

l!J -"aa"" poort weder door Britsche troe-
pen bezet

21 -&h ..rmut,« ilulj!; tI' :\foolflvl< r Bnt""he
, ..rh"" I dood, ol gewond

.!.! -Brtts"h .. kamp te \I00ll1Vler ge bom-
b ,rd«rtl

Het III met ut wij _
Iuera bekend met dood na dell
eerstea leeraar der Ned Geref. ~ te
Kaapstad, dr J, J Kotaé, ,,~ pst-
ID1ddag OlD 1 uur plaata V'8Iad blJ sijn 11'_-
p~t~, CODlfer PlaCe, ~pllIlt, na _ lijdee
van eeDJge maaudeb onze _l'S Eok _h
hennnel'lln dat OUltreut zes of zenG _11-
dea geledeo, de geachte '-r door een
soort van be1'Oerte getroffen werd, tennjl biJ
op t"'l1 Zondag dleilHt hield m de Groote ~rk
to A.dderley -Ktraat Schoon die aaaTIlI OOI'-
"Pf'oukelilL: "an weuug beteekeaia acbeeo, en
1. eerw uit. daarna UI de stad rondliep, maar
op' mad ZlJller geo_h...,rea. rust g_t v_
ZIjne wer~, zoo bleek het toch dat
"'IJO gestel ",.. aantel' geschokt Watt, dan mea
.,.,rs t \'l'rmoedde, 'lil hiJ begon steed" meer
~ukke1eud te word ....., tod.t hiJ ~ dot.;e "er-
plieht 'II'Nd 'to bed tt! bouden, en hiJ gi.st4>reu
het tiJdebJke voor het _Wlge verwistelde,
10 den ouderdom van 113 Jareo
Johann"" .Jaeobw. KotH, werd ut de Kaap-

stad ge-OOrenaJS lul .....n t't>Il oude ea _n-
liJk" KaapHCh" famd... H.) ontTlJlg aJn 0p-
voedIng 'OOI'IW1IehJk aan het Zuid-Afrikaan_
sebe A.thfflla'WD (than. S A College~, en
nrtrok daarop nllU' Hollarul, .. aar hiJ aan
de UDI.....""lteJt to t"trecht 8tudeerd~ m de
t hoologu·, en hiM' m J 860 den graad '"lUl
doklel' In de ~.,..rdheld behaalde JIOlet
IlIng daarop keerde hiJ _ z'Jn ... d"rlaod
t"rug, Nl w..nl spoedig, ID December. 1861,
.... ro<>penHt. It>eraar der "em ....nt .. BlChmond,
llwaar lUJ op 1,j lIaart, 18ti~, bevestigd
'If .. ,,1
HlCr werkte dr Kotzé bnna IS Jareo laag

DIrt groolen I]T...., C11 vooral werd ..OOI belallg
door h..m geMwld op het gelnN nn OJ1d..r-
WIJ", tenrlJI al. lid der .ynode, hil .-poedig
be~"od .toud aL! 000 d..gellJk en flink voor-
....elrt ..r voor dl' r!'Cbt..n on d.. I....r d..r NM
Gpref k..rk W88r zulks verellOCht werd HIJ
W"" M'n Dllln VRn deg..JJJke kean.i., Wondig
~p,tudt'Ord, maar .t~ gematigd ID zIJn han-
.... IWIJ7..., (On \ lUI vrodeb.'venden IIaro, IICboon
h'J, \I a.r hl't rr op aan kwam, "BU .acb kon
'prt'kt"l ('0 scbr'Jven HIJ 11'.... l'eU ernstige
p .. "hker, en mocht zelfs lUIDll<praakmaken
op rPd. uaan-tal"tltpn ZIJUO bt'JcpodhPld m.'t
kl'rkrh~k" zaken maakt... dat hiJ JU""u lang
dt. g"llr1Chll$l;cbetrukklnJl; 'RO actuarius" der
,\ nod.. bekleedde In dr'lomgang w..rd
hiJ v;ckcUJn<.'rkt door """ hoffelljlce minzaam-
m ui, ,h" ntet- .tIJf- QV .. r 7.lch had, maar toel!
'UI 'A'ktrp d,'fhgbcld Lt zat, d.e I..mand de.!d
Zit n d ,t hiJ tot I>ell oude ,rlStocrtltL..che Kaap-
"ct... fanIlh" behoorde

Op h Octob ..r, 1870, n.d lt dr Itobprt'<OlJ
ZlJU .'m ..ntaat H'rkret('''' had, w~rd dr Kotze
hero, p<'11 tot Iste looraar van dl' llOt.otJ£'rkerk
tt Kaapstad

HIJ Mm d.t bt'rnep DUI ,Jl "ercl op 4 .Jan ,
18t;O, IJl de Groote Kerk bev....tlgd. I'n smt..
dwo tiJd L. hl) ollJlfg..broken werkzwr.m gc
w_t tot h....1 d('r kerk, terwijl hiJ .teed. <'<'n
belang .n het onderwl]S bleef .tellen, en daar-
toe 'V('(_-ldeed ID zijne b..trekkmg .1. ltd van
d"" ruad Van he~ ZUld-Afnkua.nsche COU....,.e
Ik. overledene !aut e..n weduwe na, en 'Ier

kinderen twee zonPIl en twee docbters
.~.", d"7.o nageble .....o.. treurendt'n blNIen

1\ IJ eerbledighJk OOZedi ..pgevoelde ~ympalhle
IWlO

\I"t dr J Kat,.é .. op DI"UW eell d.er
schukel. v,'rdwt'ooo di .. h..t \'erIPdellt> al. bet
warp ann hM ~en'_oordlgt_l vprbond, (PU

dier oud Hollnnd ....h" kr-dchtige figurPll, die
h..I."I"s! IJl ZlUd-Afrika dag DIl dag zeldzama
....,rdt'n

ZlJ'\E A8SCHE RlSTE L" VREDE

D F.bel
J Spi lier
SS Koek
FW Kock
J li M Koek

-, \ \1 Il \ rt \1 (,~.n\:"iUSlUU ..T.

II '1IIIId~. WOL, 't uhlllla-
r 1rall:'".' i.alscht." regeeriag, de
xliIII.., \ III Britsche troepen YRlI
I , , .I", he !(r"OZen el5Cheude,

r ~ Il

l..rIJ/'"O .. w r-t OH r deu ~pl,(¥leQ VriJ
v cr d, ZIIIII :\fnk,,"ooclit'

~ ~j Vn>tl ~pt nl en dl) bur

DO~DERD.\Gt 30 NOV.--.........
IW.4:OU:l'OaL'" a",.4.&POBL.

Due Mak IrwllDl wed... 900r, dur hd hof
Olt'Praak ...ger de .k.tltie ..n~tea had
• .,..... .. rd", JwJpndli onhan~ JIItII .,.n Le-
eedlcdfl verkiiii~ .... dell h..r Tudbop", be
trelfaod. d. ....lIling speciaal UI d, IIUIk le
lloemd.

De hoofJ~ ,..eidc. De heer Tudbope
Mett een beëech,de ,..nlanni afJIelqd, waar
111 doicleljjk ..erlrlaard werd dat 4. heUllolj' ge-
maakt "erd •• n A2 TI)Od 1I8.r D, 611 dit zoo
IIIode, moet de iflalfel' "Hn koeteo bebber.
O.IUlllek08ten _,J6IJ ook aan dlln kl'Ier toe.
gt.talll

TOEL.TlliG

Op uusoek van 81r Dellry Juta, QC, werd
d. heer Benj.IDJG OothoL U.ydearyck """ge
lakTi al. IIlboka.,t
Gllbnei Gldeoo L ..an Coppeuha,.n werd

toeg ..... te'l al. bet'eil"d vertaler III de HoU.nd
ache 'D 'E0r.llICh. tal.",

Adyokuc HolteDO oJeed un_k om toelating
vaD 0 P Kol ••• 11l""III1I'80r en Dotam

Ad.okaat Searle, QC, oamella de II Law
SoCiety," .tood de .pplikabe ~D, d.. r .ppb
kant "<!en cer~Jllka.t bad vaD bet "et"""noot
.cb.p .n DIet het "elselt_.n bad u"el"gd
PeuLloo.n. had ala prokureur '0 notaria m d.
Z A B gopnktUl88rd
GeeD order werd ,eJDaAkt

-, ,
DE KEIZER ZEGT GOEDEN DAG.

Londpl!, 28 .Nof·-(BeuI •• )_De l'eJ881'UIi
der V• ...,"nlgd •• I.kn bebben pwelprd OlD de
voorr·t ..lde o•• reer:lroUla* aa.agunde de Samoa
kweahe lJlJI te lIemf'D, en hebben Un Groot
BnlluJ8 eo DUltochl.n<f een traktaat UIlIle
boden, dat 1109&1.meu to \V.~bUlIJton gjlooft
.ann.embur voor all. drie DlopndhedeD lAl
blijken t. 1"0
kelar Wilhelm nn DuitlchJ&od nalll hedeD

.flcheld nn hare ma]8Ilel' t1D "ertrok daarop
Dur SbeerLe!lI of. lOlJnterogr"'. naar DUItach
land Voor Enl{tliDd te "",I.teD faf do kelter
.£300 om y"rJeeld te wordeo onder tie yroowen
en kmderen der oodo:ovlliClel'eo der kOIllDkhlk.
~nden, Y.n wlllk regloll6l1t bU IMII'O koJo.
nel is,

.Nux

(.1 re ne verliet

RP Botha
~ P8mith
WJtT_n
FB eo.&..
A Bm"h
K Kou.U
H~Be,Ie"e1do.c.v RUI!
W Foacbee
~ D )f,nbard

ol WSwart

fl JOr den
r II kom-

B.... nllling v.n AuslrlllJscb.
min . JJ La&epaa

,j

!
~
'"o Olion iOlf,

26 VilMa
:u do
17 elo
30 do
2'l do
33 Scbiel
25 Latabad
27 VJl~n
2'l VJI]08II
18 do

Jolaan_barg
do

BwtftUla
Jobanaelbol'l
FordalJaJ'l(
~ohaun_bu'l
Pretona
Jobaa_ba'l
JohaD_borg
JobaDnabarr

Jobarn_barc

Johllllll8abarg

..:

WIJK.

E
'4
v-e5 A.t.lun:a-
:ril .llIGEN.

28 do

LiDker knie
.Beoh_ kOl'
~bee,
!lari...... t ondlr
IJDker bn
Zeala .... t.u
Tw .. laua _twa
Rechter bOVeD arm
llCltWr hit
Linker beop ea rechter

boa~
Linker lOboader NChter

beea
Rechter lijde .. rechter

'- (lh~h)af
Linker bMa bij _kei
Lmkor beap
8chedel woad
BUPODd, djjMDtery
J..in.ker b?n& (era)
Linker boat, m:hter

lICboader
Lmlter kak.been
Rechter onder &rm
Llliker bona
t:lIeboor
Rechter lOhouder,....,
Racbter ann
&110* la nek
Sc:bot lA rua Uit III bont
Schot ill recb&er .!up
LIDker .aboud"r III Dil

rechter ann (erg)
BeOterJenOe, paralUIll8
u.ebter bout
IADlrer tchouder
Rechter dU en eDkel
Linker haod, recbter

bont
necMer hoot
Linker "oet
Hecbter schouder
Beehter bout
Linker bout
T.ee armeu
Hoofd twee woodeo
Becbter Inbouder
Hoofd wood
L'Dker arm 00 been en

recbter baad
LIDker r:Ude (bomh)
1100fd wond
Jleup eli bont
Recbter OOi eo tempel
TI. hoor haod

~"r bl'up
1. 'or .rhouder
L ,'H rL or
, Ot..llIoo!d
Becbter bout
LlUlrer ond.r &rm
Lillker wang
Door wanpo
Bechter heup
LInker tcbouder
Lend.
Linker oor en Dek
Linker tchoud.r en recb

ter heup D
Lmker IOhouder en linker

A
A
A
A
.A
1)

H
A

Londeo, 28 Noyember - (neuter)-
Det Qu.,..r sland miolaten. beef I bedankt eo
de heer n.traOl!, het heofd der werkpartn, la
door deu gooverneur lIeroepen om eeD Dleuw
mIDIatene III1men te sIellen

De ZOld Alllltralloche rege4<nng heeft IDd.
wet~evelJde veraarterIng "eo nederlaag geleden
eo het mWllterl8 C C KiDgstoo hoeft diellten
govolgo bedankt '

H Jacob. 5~ do JohaDDeabo'1
r OTBJipaut 26 do ~obaUII"burg
J Rum_tinI&' 35 Lombard pnwria
J R Lapelbak Kldt :tol Lombard..-Jobanaesbnrr
~ .N BaubeDheun.r :lI Art.ilIeN loba_bu,.
li 'VanBeellen ál VlijDen Joh_.burl

n Dood
H Dood

~ J -Stht'rmut.dlllg te \ruud.!
\ a lI.wp"ort Brlt.srh" 1lI1(ht
tt rU/I!: IIH t ""rhts lan 1 dOOtI f.'lJ

"oucl

,"bIJ
trok

.! gc-

pnOVISIOSEELE HULA .... rlill. ov.r de ..... O•• IIlW......

ALLEEN VF.BANDERING IN DE
WOOBDEN

Rpoorwc~ vcrk. (r t Il tcl.~rrafi14C-he
~(,IU. '-'us, ~Lllp rut't I'~tc.:ol1rt ,crbrokl n
Ho. rt n In bl~Jt \au dl Il "poor'i't"'",.!;
(,root i-(H,'Cht nabij Jldmout t"s-

",I .. u lint", h.· ma, ht "II 7 000 'n
I)ocn-n kOrnmdl)tlo Dl' hnf'ren trok
k, II h ru.: \ ,n hUllIIII I""',tlt Onl("-
"('1 r -10 }1U1IJ1t r \\ I rdp.ll ~(" an,.::' 11 ~c-
uouu u lt)!'\ru uv. ld. u (Jl -10 Wt r.tl"11

,_,t wOHd Ht t Hrlt ..dh.. \ t rhl '* '" dS ..!2h
c!UUUMl l~l ~t:"ondf'u

Uev.'( ht ""biJ ~:,t, Ollrt lI,wr. II 011-

,.lnacht ,n.II~fi" tllpu doc)r wac:ht '111

,IKIO ZIJ ontruuneu hUil po,atlo op
Ilryll.lell. lWII\t1 maar h... "oomn d...
I.t, r lt. t Brlt'ch" \(·rl.,,,, "" II
duod j J J,!l" Olul (Il H ~e\ uUj!;{·n ge-
I 'Ill 11

25 -Uovecltt ItIJ GraspaD ten Doorden v8n
lIelmoot llo('~"u trekken teru!! Brit..
oche ..crhes 22 dood, 167 j:e'll'oDd, 7
...ermlst Verhes der boeren gezegd 31
dood en 4.8 !!ewond te ~IJn

!.Ioer.n laall:..r te Derdepoort (Kro-
kotldnner) aangevallen Y ~rhes deT
hoerea 5 dood, eeDl~en e;ewood

s -H, \l f,(PVf'( ht tl "odd, rrll I< r d.t
- d, Il ~ lll'el, n d".: duurti,· Bo< rpn h...

1"ldpll h,," flO'-tw tnt d..n lI\ond,
UI\ Ir trokk4 n 10 dl Il Il Jl ht teru~ n.l.ar
lld. r, po .t"" Il, lint"l" macht

11 UH LH Zit \ III dl rn II r H('t Brtt·
,( h, • ril<, " .. 0\ r d, ~)I) dood Pil

~f-''' nnd "kJronuer \, lt" officwreu
Lord \llthut.H Wl nl beht ,.!£'~ond

hlmlH&rI~, .::»fIlIZOC II dt('.(l lP" lnt

\ li IIIUi\r "f'rtl ti n1Kl!.t~1'~f Il Kolon",,)
S. ol! Tur",r ·n ..uv..td~

TIIONIOll 1>:01 .iNDER!::1fv. BENY£ I r
Advokaat Innes, QC, deed .an_1r om een

order toi clvu,le 'woeling op een onyoldaan
,onma Yan bet hof V.n due applikatie "erd
aan verWeerder per brlt'f kenOIs 8'egeyeo

l
maar

er wa. goon be.UI dat de bnef uIJele ..ord WH
Onder de omstandigbeden werd geen order

toegeatun
scn WEil :tER .~ IlE KOt:K.

A.hokaat Joo' a deed .aozoek om prOTIslO
ooel y(,nOl8 op elln prome .. e ..oor .t2á5 7, 6tl,
rente en ko.ten

'l'oegtslaan

Jan VOrllter
J)( Mabille
J Gertenbach
DG LlIDJb
cJPollleter

A 8 Naud.
FJ ..Djk Mathey
A OlofllOo
ij Boyl.ton
W Llebeoberg

C Wlelel
L lf du Preez
G D nD der Hee\'er
A "an der W&lt
F: Stemi ..
D J BadeIDeyer
W f' Piage
JH Heoil
Mike vao ~cboor
C F Hynbardt

D Dyk.terbwa
CC Jooste
D P rte Lange
B F Impey
M J J LoU~rln8'
AG WJlk1ns
BG Berbst
C BKotm
JH MIDDaar
CJ Kot ...
o Bebelll"r
J C W HIlldford
J En,.1
H H "au NlIlkerk
JH P.pen
o R8ehmldt
CJ D F Pet..,
C EIoer

Londen,2!) Nov -(neuter) -lIen verneemt
dllt de re~eerlnll van de VereeOlgd. SI.t.n
allei'n vooroteh sommIg .... "raDderIugen un te
breogen .n bet oot.orpen verdrag betretl'dode
de Samoa kw~.h" on goon eDk..lo prlnClplEole
verandorloll InYoert

Koningin WII....... n•• n de
Dultach. K.Iz.r.

!.o1den Z'J ~oy -(Heuter) -KoOlog.n \V.I
beimIlIa de Jonge Koo,oJrln der Ned~rlandeo,
glnlj' ~1.lereu u.a.r VhsslDgeu, waar III een ont
m,et"'g had met t.!en DUllllCben Keizer bU 'UD
terugkeer van Eng"lalld

ILLIQUIDE BOl.

KAAPKOLONIE.

on F Y r6 II: (j ORllo(()~ n
At! ..okut 1I10lt"Do deed aanzoek om vont ..

volllenl eeo zekere declaratio
Eeo order word toegestaan a'. gel l'a3~d

B&YER! .... IIKYElIl!
Op aanloek vao adyoka.t Molteno werd ...on

DIS geii01'60 yoor £',8 voor Ifkere le,..",t.!e have
..erkoobt en gelevord, met rellte yao af:l6
Aul/nolus )89'1
I'CneEll, ) AI LOP .!II £n;aETT r. (j~BIIOEDEIl8

IIAlMS
Op unzoek ylln adyolraat Cloof! werd voonJa

glll1eveo voor £254 1 lo 1d , mID £!JO op rekenlug
albet&llld. voor goede ....o gekocht eo !IL '''erd

1URCELL, Y.U.LOP BN EVEREI! O' IlE!\IIY
C r 'Ol

Op aan_k •• n advokaat CloOl' word VOOD'"
g~ge.en '1'001'.£93 7., b41.o1 op rekeolDl!

GUARDIA!'IAIlSr:;R...~Cr. E!'ITRUaT t:u c,
IEIlE.'AII r08(;IIO .. 1

Op aanzoek nn advok.at Upmiwn werd
VODU"l:egeTen \'OOr £ 10 10" .unde yoor water
bel .. tlDg, ..olqena zekere koopcoudiLles

W EN I 81 OT '"~ • ORDf"
Op L'\OOOeiJ, nn .dvok .. t BI8I8tt werd 1'000.3

gege ...m voor .£G.f IS. 3, rente a tcmp?ra ,,,ora
eo koateo der IIUlk

STERK EN CO .,. I EI FLER f!'l EE!'I"'!'lOER
Up aanzoek VIln .dvowt CIOIIew..rd ..on nis

gegeveo voor .£:.14 I4s, bedug TIn een pro
m_, lJeondoueerd door verweerder 111.borg
eo gedlsbonoreerd bil nanble(hng, alsook .£4 7.
lJ kOlt n VBOunbleding

BARK) '" BAKK ...\
Dit WIUI een alrhe yoor ecbh;cheldlng unge

bracbt door W,lh.m Barry, hd Vlln de Kaap-
stadoche pohtJemacbt, teg~ I Z!JO vrouw op

..an overtlpel
Adyokaat B Jooes 1'oor kla~er
Echtsch8ldioll toegeatun, klager de oorg der

kmderen te hebben
lIIEI \ ILL ES A!WEru:lf ", F.xr.rCTEl Rl! nE 'IL

LIEU Elf A¥D&&EN
Dit ",a8 een akt.e voor eeD decIaratJe een

zeker lestllmeot ter zl,de letteDd. of dat bet
Ilve"chot vao Jen boedel .. 1 "erdeeld ",orden
ooder de kmdereo van het eer.te en tweede
huweliJk ge .. menlnk volgoo. dil ware bedoehug
en beteekenll ..an het testament

De klagers ztln k.oderen bIJ d" eerale vrou w
van wlJI~n '9&olel Uabriel de Yllherv, 'raD
Belnlfort Weat, en de ver ...""rde1'll 'IJn de tweede
vrouw "an dAn nrerledeoe. C C M de Smldt
en J F OhlI lcx(cuteu1'lI teRtamentalr) D G
tie Yllher., ZOOD1'&0wIJleD D G de Vlllie" eo
George William Steytler, aooretarl~ d.r kolo
fllale .eeakllmtr cn Irustmaatocbappu curator
ad l'l.m der mmder)llrlge kinderen

De kl.gel'll be weerdeo dat bet teatameot on
der mlnentaDd !leteeksod werd

A1vokateo Searle Q C eo GarJ,"er voor de
kla!fe ...
Sir Henry Juta QC en aivokl14t Graham

Q C yoor den ..erweerder D G de Villiers
Advokaat Innoe CJ C eo adyokaat UplDgton

..oor de oveng" "erweerden
Het hof dood ult'praak voor de v('n'eerde ....

net teot.lDtnt bl"ft duo on.era!ld~rd AI de
kOtiteo der zaak moesten door den boedel ge
dragen word"o

IS ZAKEPRe li gl P! LY C"lIIl \SY

Advokaat Bucbanao ..enocht dat de over
hllJveode hk.ndateur 0011wordeo aaogesteld alo
eemg hkwlt.!.teur daar de ander. door het hof
aangetIteiJ, bedankt had III naar de l'ran.vaal
11'&8 gegaan ToegestaAn.

no.mEL WATKllil N. KR()M'I

Advouteo Searle QC, eo P Jones \"oor
Clscher- advokaat lDne~ Q.<:: voor ver .. eerder

Artvokaat Bearle Hoelj' OlD "Ol nl8 op oen
,c'lUlderk~ntellls voor ,£(;50

Toegestaao ~ltecutle te worden geschorst al.
..erweerder lleContelt gef'ft

IS ZAKE lOLLIG
Ad <ckaat Bucbllnan verzucbt om de rchal"

htalie van verw ....n.ler
GewelgerJ, apphkant oa les m3aod"D tOlug to

komeo

FEESTVIER~NDE SCHOTTEN.

Someraet Ooot, 2 Dec -(Benter) -St An-
d"e. feest wert.! plaatseink gUIert.! door ..eo
f.e.lmaal,ontler \'oorLlttench.p "110 het eer.,.
hoofd, d"n heer F Graham CC eo 11],l De
toeepmkeo waren zeer Yad"rlaDds'l~yend en de
b"lldrnnk op • den Gouverneur werd &eer
barteluk ootv.Ollen met muzikaal eerbe"U. De
heildronk op bet leger de yloot eli de yolun
tier. bracht groote gee.ulrlft te weeg "_en
....ntal telegrammen werden geleJeIl vao Scbol
!!Che~ertleOlll'lDgen ID aDdere ,tedeo , ao at
hier werd ook eeo telegralD gelOodeu

o IngezeteneD
g"arreateerd te
... ede onder
1 plaats gez:oulJeD.
BUltlnt81eden
nameliJk de
(<11'1UlI, Dan

'Jl I I '11 ~n \f'rm ....t
I 7 Jl.. npu'f'·ld ...n -lJ 'II \1'1 r
~ , t'r _I" ~t kWf't .. t lf' larond ...r
I \.\, IInr)';, do()(lpllJk (~I\ ui. nt

dj, dt hOf>rt 11

GEMENGD NIEUWS. SPOORWEG·UITBREIDING.
FO~D8 VOOR TRAN8VAALSCHE E.""

VBIJSTAATSCBE GE"\\Ol'\DE~, WEDU-
WES E~ WEEZES - De beer CCd"
Vlihen, wege05 gezondheId. redenen, bedankt
bebh.nde alt tbesanner van dit fondo, II de
heer 1) de Vlilien In zIJn plaat. aangesteld
Men gelieve daarom alle bijdragen Uit de
hUIt.eO-distrikteo te .d ............reo ....n Den I
heer D de Yilhen, Postbua 44, Kaapstad .. I Ahee 4 Dec -(nellter) -De droogte .s b.er

.eer 'wur De r .. ,ereo drogeo op eo de hoe

I ren klal{eo 0'" ue scberpe droogle Er II
WUOIij' gf'Oog.t eu het ~aJ zeer zwaar raan met
ue mboorholl'en tenzIJ regeo gauw nit daar Itet

hc.eclt .,ch IDeen lelZoen voorbugaat
I 1II.llln "ondeling Z.,erdag werd ue hoek.teen Vl1nbet nlen we

I Blbhotheekgebouw golegd met MlllJoDleke eer
d.e bewu·en
D~ De kleurhogen bl<:deo Imnne dltlDstea asn om

I de 'poorwe~eo te ber..tell.n

B .. endale,4 Dec -(Rent"') -De spoorweg
vêrlengmg tuaaoben S.eUeDd.m en deze plaats
wordt Illuk voortgezet en .,.jn groot aantal ar
belden worden gebrUIkt Dd opmeting •• n
den weg van Rlvendale oaar lIlo.aelbul ge
schledt thans

B LGa Tod

E E no BlI"t
lf J PntonulDE £IVAII.SEI VAl EE. Damt

NleuwtJ.s v.n Alice
POLITIE - CEL

J G G Baasle
SP LlDdhoulI" EE\ IH IWA"

D, ,olgtilld~ bl1d Hr,chlJnt ID de
\\ JtUf'!'JPJ '

Dl:: ,)o<rEW '''E KA~EL '" weder ben",ld \ atal J C G..rretaeo
VV C Bloourt
W F MODdnun

Se.onden.
I Fonds.

h pen a Ivcrtentl" wordt een JODóe msn ge
vl'1l.ll!!dvoor de melk kar

'Ooit patata. rankle"
ad verteollo aao de beer D
\\ elhngton
DE mailboot van ,le .. eck" de l,utl,,1t

ee",1 • rudag,,<ond b.er ~~r\\ .cbt word,
u.tgallnde boot I. d· (tln.br" " G,.tI,

TE :llort.mer :'t;ltlOn. Ran de MlddeJ.:lndocbe I
'lin •• vmlcden """k zekere beer. In der
.\Ier\\'e onder e"i1 trein geraakt eo gedood

Df: fn IlEfP. ",nR COI1lDI'-'8"n .... n
publieke "erl,,,n werd , .. teravon j 10 l~aap.tad M ' •• elbla." 4 DGc _ (R~ut~r) -De snbs
terug ..erwacht vau ZU" rel!! naar d" "reno ctlphe door den buri(emee.ter bellonnen voor
d stnkten bet Tludllehnl1l'n fond. bedraagt £12515&

(J}t IltI' Iw~e !1~elmud mer".e ~7.d. !;'edro.t Zaterd ..g m I ,kIe ... 0 gekleurde slacbter de
wao de plaats l'ontclbo.thkolk (alv",,. " ..rt.!t banden en "oe ten \'ast van een )on~en d.e
door den el enaar dco beer I L J ordun 10 eeDlge ochapen verloreo had, en sloe>/ heID met

ad t gt vr"a' "'aan I eeD Itok zoodaDig op bet boofd. dat de heli'een ver eo I. n. ~ g!>~~ Id .. dad d
I I ncn UItpuI ~n ue er lO nU ID e gevangenisDF. IDWIJdlng \Oil do n,.ul<o ~ebollw, Il no I
het K,uder Z£odwrbu •• N (, K .n de Br"da
.traat to Kaapstad lal bil ken. een ad,crl~nlle I Z. A. REPUBLIEK.
plaat. heblien o? Vrudag ti Dt< a " te \I DUI
oam.dd"f!" I

D,) IK dr Palmer ge"e.en dl.ll'Ikl. dokter
V" I Van Rhvnodorp wordt In CM "d'ertcut.e
voor d~ lall.le maal keDn ... gegeven dat alle
D.t.taande rtkenlngen rn""teo ),..tuld word.n
aan lIJDascDl den heer l' A van Zyl 1 P I ",I~' (I"~) D be'" J

re Dril ;) ,'09' - ...eUH:I'r - e ueer pr
VKI 'DAloA\uSD 8 de.er zal do Jaarlilksche I '.n mllnen heet, offiCl"el de opbreog.t vao de

algemeeoe vergadennI{ gohouden "orden v.n wlllInd Octub.r op;:, ge ..en de op,ave I. ultge
bet Znld Afnkaao,.cb .eodeho~genoo schap drukt ID waarde en Iiel lo ooun Zu zun al,
De v.r"ad-nng heeft bloken. eeu ad.ertent.o I volgt Bonanza, lO dagen 40 st.mpprs, 1 HH~
plaata 10 bet k~rkgebouw 10 de Lang.trast 1 tonoen gemaleo .1:5 lt,!. Ferreira 23 da~en 80

( ëKO!oJ}L,Sflt;l!:BIl - De lI.d/a,.tI \'f> hRd .tllnper., 8094 tonnen gemalen .1:1:J71~
ee: dUlvenpo.t tusscben De Aar en Cradock CyaDide £::. 'lH Chlorlnat ,l; I 5t~ i' erreua
gcorj:am.ecrd TOt:o de ""ht.,re autontOitoo Deep geeD mal.n .n Octllber PIoDeer, .!! <la
dIt te weteo kwamen wertlen " de dUiven ge "en 3U .tamper.. ol 236 ton gemaleo, £70tiï
kommllIldeerd co oaar I'ort ElIzabetb !le BoblDJ5011 11) dagen, IIlO slampera, ., 1::.6ton
zondeo gemaion J.: t I 012 CyaolJ~ .£1078. Cblormatl

Yoolt do R.pubhkelOllCbe krIJl1sgev"nt{enen - ,l;~ Riti VllIa!:e MalO 8 ~a!len 100 st~mp:
De heer L I n;e'o, :\ m.... IO~I•• buls Kaapatad 14 230 ton g~;.maleD £ I ! Jj,_ CyaDide .£ I 69"
beeft OG< l:evnL:Igii alln te kondigeo, dat hll de Wemmer .: Kdl~gcD G clampe;" 8500 toooeo
.om v",n .!.,!ti 7s Ijd heeft ontvan~en door dell I gemal,o • .£1 ~ ) CY.nldp .£3006 Worcetlter,
b Jl \ Loeit r al. gecollecteerd te Uoor 20 dagen 4U stamper. 3480 tODDeo gemalen.er • De £ I'lH
rcet<burg voor de krug·~Hnngenen I ",. be b t b I ft I

d P. h ft uC .,ovem r op renga e 00 vee
Dr. Portug_he amb •••• <lIr te _Ollle ee Vele van de mlln.cltacbt.en der verl"ten IlIIJ

offiCieel un den minister voor bUltenla'ld!!Che I n~n zIJn gevuld met ,vater De mlJob..heerder
.. keo medt !!edeeld dat er geeo wa'lTbeld 18 'D I beeft gc, raagt.! dat de hilt ylfTIaandeelhouders
het bericht dat onderb mdolilll(811 ge.oed wor uo derge Uko maat.chap. wn ....0 be'n zou
dtn met het doel Dol" )~balll aan Eng'el~nd of wordeD voorgolegd eo w,dr de meenl"rbeld der
eemge amIere 1D0geodbeid af te .ta In I undeelon wordt gebouden door anderen

DE ROELLIn UERI" ... lke hedena ..ond dan Eot{el.ehe uadeelhoude1'll I. rOmpeD ver
aan de (,roote Kerk Adderle).traat !od b·b I oorloofj In leier geya! waar de aand...,ltlolUIt
beo plaa!. gehad ter onGersteuo.D!: ... 8 bet I Uit bet laod I! gezoodel' De oaderhandellDgeo
food.< 'oor wedu" en ~n weez~n I. voor onb' duren voort
paalden tud Dltl1esleld W"Il~DA bet overl'Jden I
vao dr J J Kot.~ Het kour zal h~denafood De
om hall acht uur l>uccokolJlen voor oel~D1ng

(,!HER" I~)l vernamen wq dat dr. 'aD
",ekerlr Bo.maD en 8cb .. etrIbach en de b""ren Pretona I Dec -Reuter) -Inge.olge vao
M.rltz en Jao.eo nn de VrlJ·taatllCbe ambo I eeD beslo.t van deo !lItvoerenden ra&<! heeft de
laoce dl" te Gra.p ...n gevangen genomen en I kommandant yan JobanD".burg eeo order u.t
nur Kup.tad vervoerd werden, verlof hebbeo ge vunllgd, de volgeod£' mlloen wier und",,1
verkregen our den' rll·laat tertiI te keereu en I houden voorname Ink DOltschel'll eA ~'l'IInocbeo
glsteravood met deo !) uur uelD Yerlrokkeo lilO, mwbtJgende om het water ultd .. schacbten
ZIJO I td pompen Rah.bury City .nd Suburoo.n,

I1()NE OC[JERnOll - Te Dukawa, nabu Cbamp ti Or, West Rand Cblmes, York Violet
Queentown '" ,en katJer vrouw. NouguI I Coosolidated lIf.ne8 lAocaster L4ncuter Wellt,
i'\ .huba !"ebeeten In deo oudcrdom van 110 I Roodepoort lOIte<! PnDc,., Estate Bl)()de
'~reo overleden Z i WlU! ""0 d..r kaffer vlucb poort Central Deep, Bant).... Consohdllte<!,
~ehngeo d.6 vluchtten u.t Noordeluk Natal Meyer and CharIton, New York, GeidenhuIa
voor de 11111lO van den bloeddor~(lgen Ch.k" III ~&tate JIIay Coosohd.ted, ilhOC8lro B.ettoo
IRlti en 'II ""a. l!)en eeD nouwen moeder teiD. Sprmg. Colliery. French B\nd. Dorbao
Hare directe nak('m"ho&en tellen zoowat 200 Roode~rt Deep Mam Reef Co080lidat.ed,

A II B .l- Paarl Contral, Langlaagte Estate, Crown I>AepKIEZE~ van Bond,I_luren- anll e Onua Inb.lee Heory Nou," Jnmpen Deep N@'II'
• t 7 (A) van de AI"~maeDe COD' , ,

maDoen "r ~ d I KlerkfontelD New Modderfontein New Prim,tltutle van deo Afrlka.a;nder Bond lUi ta. 1'<8l en Van Ryn. '
.olgt "oor deo t, d van twee Jaren zullen ge I
ko.en worden nieuwe w"k8bestoul"8ledeo door
de ~ewone leden eD n.euwe dl.trlktabMtDur. I LEUGEN-KRAMERIJ,
led, 0 door de wilk.be.tureo 10 de maand De I
cember De tw." Jaar d.ensttud I. \8ratrokea I ..ta. deft Ed,teur
en Dlen"e bellluren moeten "olgeos dit Irtikel \t t.h H t .< bo k..nd hOt> tr IJl d..... ned d d..n loop nn deze maand lIekozeo 'JI ,,<,r - ..
g uren e I tff'Unv;en PO baulo't:tl tIJd \ an d~ zljJe VKO l'en
worden ,,,'kN tI....1 VUil ~'''I!pl'chen Im't lt u~~n, 'lfordt
Con,,[! UT \AS CULR\STF'i \ EK~LAr.['i-I omK""pron~eu om hUllllP 7.RlIk ",'Ot'd, PO ,h~

Er ISoon lp!>"l olt.praak red""n ID de bekende 'an ti" I""'ret. ,1~"I,t t" makl'fl HfOt dOtt
zaak .a8 de Loodeo 1,,,,,,, tegen deo nltgeTer I miJ 1D1I1iJ: It'ed om op tp m. rk"l1 dat dit
J Line die ID eeo werk ApprecmIJoo" aod I -Irebt Vllorrn..ld door ""mnuge Hollandschc
Addre88llS delivered b) LQrJ Roeeberry een ~fnkaantl ..rs l(e\Oll(d ",..rd ~::",lt' IIOt-d.. ,.aa.k
aan'al veniagen van rod ....oermgen woordeInk h..elt d"l1 <tew. '''0 oD!(er('( btl~bpid UII't noo-
had oYHlfeuomeo Uit de Tim,. BU de eente I clll( Zoodr" mt'n .-:te KOC.J .. 7.aak door Il 11-
behaode 1Df: werd bet ..etzoek van de Tw,", I ~tlll' tracht tt. bevordel'~11 maaltt m..o haar
IDgewllligd om deo u.tg"""er te beletten bet, slecht t'II v..r""urt mPil Ood s ..-gen
botk te publiceeren doch het hof van appel soK Id, .. aartPj.!' Il f'ew •....,..,huwd mopt
ver" .erp deoe bel,118tllnll' Het overwoog dat "ordeu L< homb""tl~' of grootpratt'D"
geeo reporter COPIIrecht hath ID een gesproken I (,,,,! wedNsta ••t clo boof ..nardlg ..n, maar d~
redevoering, en boewel d~ klagers al. u.tgeven ut..I""I(1'fl IL....ft HIJ genulk
van de T.m • het COPIIrecht h.adden kUDDen "er I.aat Ojh toch lII..t dp ....r dlO (,od tOt.komt
krjlgeo .. n lord Ro ....berry baddeo 'U da: niet I I '" m..""" ht n I("nn Houdt Il WI) ow! ned ...
~daall Det hof had geen pympathle II18tdeo "IL en zien "IJ maar lIedllnJl; op tot Hem Ihe
verweerder maar bet" as Du,t In .tut om ten Imilcbug IS om te ..erlO61i"n
guo'l" van de klagera te beWi_n, lOOd" bel D

eo Ippel1l'8rJ ~lIaan met alII" kOIt4D "oor de lj owe, 1:1 C d W.
kla,e,..

STUR"8 Onmlddehj!l HoofdpIJn Genee.-
middel (absolout schadeloos) Zrkr, f'f'i101' en
'fKM,l..", geeft dadeltJ& 'I'erlielrtiDg Van .lle
apothekem.-{ AD" ]

..ta" dell Editevr

tU" pt:r 'H"" E'C1<:CUTBUBi \A!'I rYS
D.t was eeo adie "oor declarat.e van rech

len aangaande de lelmg nD eeo zeker cod.Cl!
ook een WIlllog ft1l een zekere ,"gentarl' eo
ilquldatle rekening De kjagera 'U" acht kID
deren vao "uien den heer en lDen Gy., eo de
verweerdereot, de tweede "roo.. "an deo heer
Up .s txecuteor d.tlef yan deu bot.del Het
testament werd lIemaakt ID Octob..r 1858 eo eeD
codicil werd !(em,a:"t IJl 1887 Het gold "kv
eigen Jom IDIluItende SIangr.JYler, Swelleo-i.m
gewaard~~rd op tUll1lCben '£2,000 eo .£2 800
lleweerd werd d.t al hel eupadom ,net ID de
lOTe' tarla yormeld was eo da, Slangnner Diet
aan deo boed,,1 beboorde

ODder de getul~O w&ren NICOlUi! lohannes
UYI, Harthioul J Uys, Comei .. J Up, Gert
(y. eD andereo
.De Oltspraak v.n hee bof watt dat verweer

deree traD.pori moet geven aan deo klager nn
de plaata Slao~Yler, .n £2,000 oltbetalen lUID
'£'00 bedrag vau verband, en auocel! le rechten
die door klager mogen IUn Ultbt.t.aaJd. Iedere
rartil bno ugeo koatell te dragen

Daarn. verdaagde het bol

MAAWbA~CEMBtU

\IIJllh ..er, - lt niJl cr zoo\eel geprw<t IS

o. ~r ti, beh'lUd~hIlJol d, r ~ ngeLocben door de
uOt:rell eli \Ict.>-lersa," la.at miJ u eeue be--
.chr'Jvm!l; gev< n VIlli mlJOI' ond ......llIding VIlJ)

!.Irtto;cbe bebandeilng, dIe, al. ik zelf ze DI"t
ooden ollden ""d, il<. Diet T.oU gelooven

Ik bt>1I ...,,, !I;..u.....hllt'r (\1 B CM, EdID),
('II "erd , III UIt Ka ••""tud I(ezon<len naar d"
fculI.'Hal door ''''0 genootschap, ten einde
d" ZIP!."" ..u gewoodeu san de Illldere ZIjde
tp \Crplt>tg'>Il, daar ..r gmd, zoo w"lIUg dok-
t, l'S op het oogenblik zIJn Ik wa., JWI<t
, III~'kom ..n met de l{exleau" lilt Engeland
CII num dc bt-treltlilog aon w''g ..ns d.. blJZOn-
dt rouden UII:tiog die oen ~(-"Il......heer m d~u
oodoK opdOt,t. zoo..-el om, zooal. Ik erkennen
\\lJ lt:'ots tt' ,(nIle-nen

All"" h'Ulg !;Ol'd, totdat .k "rlJd"ll ..oor
• .",rtle" du>;t'1l te Durban a.lIlkwam op d"
DUlloUy (ustit',' tO<'Il d.. sergeant VIUIpoli

tt(, of \HC hiJ cok "ct. .. , n LuwC"hJks mlJll naam
op d" sehet'l"hJst ....~ of h'J krt'~'K I"mand om
t, ~g:n lh~~n Il voor een officlt:r tan de
1'0'" rful De offiCier (die t'en vnlllUlakte

~4 lltleUli\1l s<.:hl'( n, til tlw werku!IJk 7.1ch
,du.amde om IUIJn~ zukke" te ond''1'l'.oeken I
k lf .m. t U biJ 'n d, polttlt Dill" ondermchteu
www l.t·un~ al miJnt" pu.p1ftrf'Il (waaronder ook
m'Jue IL"III~ ,kulldll(u cert.fikal< 0) en mlJIl
h lJ,J; )~fl, 7.o11dt1' wb, tt VlnUt"'n dat uls argwa&D
w,kkelld kon beschou\ld worden Toch .. erd
Ik gd.,t de stoomboot lu"t te ,erl ..ton en
,'au den kap.l"lII (\\ulL.u:.>J ""rd gc'""lt'l dat
als Ik ti.. hoot ,erllet, hl) gC1ll'l'e6teenl zou LW J Swauep<H:1
"ordt'n AI F Dom
Omtrl"lIt dtn middag ontbood kolood 0 S dol'O

lJ..UIUllt miJ naar zIJn kantoor "<>eg m'J een
a 111tal ..ru"Pil "" bracht miJ t()('O naar d..
,toom boot tt'TlI~ miJ 1.<¥"Igelldedat hiJ moert
" .d,t .... op ord. rs d ... rIJks-r ..+!; .... nllg. "0 dllt
Ik undd, lel'\\ Ijl h"",r op d.. boot D1OOf1t bltJ-
\( n d Utr tut \ (--dlger ,oor mIJ zou ZlJD Ik
\\ 110. 7Rt r \ t rbaa ...d tO( II s nnchts Iwt.enal1t
Toop;oou ((til \\fllll~ pussende m....'lm, metU

.I, Ik) lil IJ nrr",t<,enle cu miJ over""odigde
'"l Johll I) neb een dok polItIeageot, die Capt Scblel
ti UIr d.. n,t tlped d, speuru, r daarop werd Kr
Ik du<l, liJk IIu.r h, t pohlle-stnt.ou gebracht C ugel
,oor ol, t il<. olgenil)k Ifl,t wat ..I' gebeurde
John l,neh lf,., !(otod genOt'!( miJ IJl "~t
~t itlon tOt; te Litt n om oon protest tt· ~(hflJ-
\ ('Il a III hut T~o()d, te kllnnell b""C\ende,
rt ,t Ik P<'II lopal Bnt""ht' ondl'rdaall wru; cn
ct lt mlJn(· z( ndulg van VTef.'li7..amen aard "ns
Ik _m"llkte hem (Toogood) n'nler om miJ te
dOl'n oohlln<lelen ab ...,n .......~klas ge,an
gPII.. als Ik zulk, mOO><twezen. daar Ik een
dokt ..r "a' pn ".t meer WD' g"",lllll: "'''''
om d, onk""t"n t .. betaJ... Daa.rop bl""f miJ
111t't") 0\ t r dan (t I no 2 bmnM tf!' gaau, en
mlJII lot III ....11 sm~ng' dumpknng IIf te "ach
tt 11 Fr" lt... gf. Il 1)('<1l\O('h I~ andt'rs tus-
schf'1l dt' 'l( r rutin n

I ultpllaut Too!(ootl d.>e<l 1111 t PelIs cl.. DI()(>lte
nm t 1'11 mOlldelin~ antwoord te zenden en
.". 'PN' ht'lderu ponden u'l+l:eg'" "II te hl'b-
bl'll kre.og Ik ." II p'... r kombuarzen t'U kns<"IL'
• III ti .. ,toomboot Zoover had Ik mijne oeUK
";"h,,d Uit t kl"lIl' \,prluwte lI:at III d.. deur
T()('(I k".lm de kw""t, ... nllm..JIJk om aan
<IH8I' t ~ rak ..n ID d.. II Ak,'IJ.g' dampl<nng op
f'ell ""vcr honwlltaal vlak 'tIaar, gt'ell Ng
zeil li" achhl( gestel "" "',., lI""d gA.... ten heb
b..lld.. "el Ik 10 -. ongestoorde slaa.p, slecht.
om tt droom"n dat Ik lI..bhnddof.kt "0 ge-
.elwtt Il werd de H.........",('('Ot W""'1'\'OOO'

Th n ,ol". nden morl(et1 om 10 tlilr bevnJd-
kol Bt-thun~ m'J ..u Hrklaarde dat teen v..r-
j,,'1"'ng WAA gpw_t

\\ d "II... ,.nt Ik Z"lIJ(ell kon WIL'. d..t bOlt
p:PeOv~", ..1Il1( ...oor mIJ":lA Pil clat cl.. heno
n"rlTIj.( 'lil dl" '~rlup:endto ond"rnodlllll: en
orll",ngenaamh ..,d miJ la~ zal blJbltrren Maar
nl..tt~t'Il,taand .. werd Ik IU..t t""fl:l"lat.en naar
O..la+!:oabaal t.. gaan m....r ",..rd opgebouden
op 'DIJll elfl:"o kosten

Ik heb IDJIUmtrek b'J h('t lmpenale Hatel
(OP mijlle onkosten ,

W_ zoo !1;oed OOv9lL.taa.nde VI rhaal te
puhht'_ren, ..n 1111'0 liefde voor • fHIt play»
te toonen, en mL,,,,,hlen zullen dergebJke ver-
gt'WlRen ..ermedeo 'II'ord..n
Ik m"ll: zt'!QI:f'O dat Iwt Toogood gt>hoord

,.,<>rd t .. zeggen dat h'J .If'<:h~ haod(,ojdc op
order VIUI kol Belhnue

A Luowen
HM.lga
JPSouman

F St-benk
W Darn.
HBotha
JOH yan der Veen
WJNel
WH Parker
FP BOOlI
o J YaDNiekerk
G J VlI1II8r
DC Coetzee
I F Bothma
JJ ... n H~cl'(,el
S Dartog
B Ooit.
PW de Wet
DD de Wet
D P F Boux
C SnJlm.D
n J StelJn
SJ Steun
JD vau Blerk
W Bebnlle

-Brockhoff
F! ElSmann
W Tb.ele
MP Homan
J H Jooste

Het Vlucht.llng.n.Fonds.

De Rand·goudopbreng.t In
October.

"ULLUOPE"S DE MIJSE~

G J A Uengh
Servau dot Wet
W Leeuwen
Willem (Kalfcr)
P Grobl~r
e.rl Pretonns
R W N~en.,.
G Heuer

EX I ~1{fEWIIEL4~

Advokaat Mackenzie deed &allwak v nr hnaal
verkl."ng "ao e"o order onder de verlaten laD
derlJilo wet Toegestaao

( IJ Rt rOREN 'AN •• A.8i! l" VAN (jASS E~
A!'IDERES

Auyoka3.t S..arIe yerzocbt om vArbeterlll1l
Yan lekereo order Yan bel hof op 25 N<)vember
1891 tol!geataan wodat eeD aeker Uan.~o t kon
gepasseerd worden

Toeg ... taan
Daarna verdaagde bet hof tot VrIldag

, I JJu
"chultz
'lap'U l~
\ .lIler-
lll~ '&n
IU' "rg

io do

Dood
D

hoker
Gelleraal-dood
Corporaal

Dood

S9 VIl]Otlll Fonltborg
40 BodeuteUlKrugendorp
4i) do K.rugendorp
r,2 do Protone
6.1 Pnttona

:!6 Art .Ilena' lobanneabure
40 Jonben Bertram.
20 Pi._ V IteDh~e
2!1 V"JOIn Bloemfontein
26 SchIllI JohanAelburg

34 V.IJOCD
2'1 Joobert
31 Vd~oell
2'l Viljoeo
33 Viljoen

Johan_bDrg
Joh.Dne.burg
JohaDn .. burg
Jobann .. burlf
JobanDuborg

Af

H

D

D

D

oor
LIDk"r kwt B
LIDker zIJde hoold Iln

rechler !!Chouder
LIDkor boyea arm U
LIDbr boyen arm en

rechter hout huker
dU H

H
H

eli !in
B
H
H

ho-

Rechter voet
Rechter acbouder

ker boot
Becbter ,chouder
Rechter boven arm
Linker bandgeling en

ker beup
J_ker eoder lnu
~ek en hnker ochouder
Voor de bont
Ltnker ocbouder
Linker echouder
nacbter boven arm
I.lllkcr acbooder
LIDker arm oDder en boveD
Lmker band hoofd
Becbter n.k
Lloker obder arm
Hecbter nt.be
I.IDk..r band
Linker kOle
B.., bter band
l••oker ecbouder
LIDker boven h.nd
Hoofd en huker onder arm
Linker '«lhooder
Becbt"r bil
Rechter ..oet

Am

D

'II! Schlol Langl.agte
II PrlnKloo Cbarleatowo
40 Viljoen Turffoutelo
3l VilJoco Turlfooteln
36 8chlel Burg.rsdorp
20 Artlileriat Preoon.
22 I!Ich181 Johan_barg
47 VIljoeo do
31 do ~o
.!I do do

2a l.ombard
IIi VjJJoeD
'lf, 4Iil
:!6 do
22 do
50 do
:12 do
18 d"
21 do
21 do
23 Seinel
32 Viljoen
'r1 Scblel
M Viljoen
S2 do
31 8chlel
~.! Viljoen
óo do

Pretoria
Vndedorp
.leppt:atown

do
do
do
do
do
do
do

PretorI.
Fordaburg
JobaDDeabure

do·
Fordab U'I
Pretor ..
Johanne6burg

do

B~cbter bon'
LIDker lijde
Lloker bonn .rm
Ikebt.r ocbouder
Boyen arm en scbouder en

hnker borat
Linker kUIt
LUIker bout
LlDker en .. cbter bo..en
arm eo hnk'r onder arm

LIDker boot
Lmker onder beeo
Koorta
]l;ekwood l;w.
Door rol{
Door knie gescboten A
Lloker arm (amputahe) H
Wal hiet 10 Holl Kerk

HOIIpltul D
GeacboteDdoorbeen( lhillh) D
I)cbram. door bont (ko

geil DltgehaaJd) D

J)

Il
D

vc
U

Dood

39 do

do
do

do

LUat "&Dd(loden zvo ytcrrP gt Ideuhficeerd II _
Veldkornet Jonbert J Bodenstem Krugenodorp
M'1Jor B A Hall Dr HJ Coater
H Linnegoe, Aftillene ft1l BeD.borg, Artillerie
TrllllhDl{ W PretorluI
C de Jooge P nn der Broek
H Yao CI~tert Veldkornet Potgieter
B Mehreo. I. van Bonol
o Huller J f' Coetue
- de Joogeo - Dirken
M Scbenk L Baubonhelmer
- Mmnur, yan }'reto1'la J Macleod
W Oenmsholaen J Hogo (Krugenldorp)
Corporal B "au Atwegen H li! do Preel

mljnm •• tschappij.n dl. verlof
tot pompen IIlreg.n.

nll<lU'N

IlIC per VRIJDAG I DEOEMBER

I" \\ et
1101IJ
Kie I

:-.choe
J W

door U
.t1. t
olTIl13IJ

J'I
~3

Lanalugte
J oban.eabul'l

Pb,l J Bllgnlut
Gnaf Zel'pelm
vao der Merwe, Arflllene
J H"rbat
J Moora
}Jorke
lllrk
RImpe, (Jeppea)
I1 W van .Marie () had een

b.. el In lijn zat met de26D
naam

- 1Iieillou
A J Boabofl

AFRIKAANDER BOND.
!41THERLA\D, WIJK \0 ~

.!! Lom b&rd Pretona
do do

37
)'1
2"

do
do
do

do
do
do

10 do do
.It d.> do
20 Artillene J ohlJlD8Pbul'l

41 J"n~rt do
2~ VilJoeD do
.!7 Artillerie do
24 Lombard Pretoria
20 Artll:ens' Johaont'lborg
:rol VilJoen
:l'J do
:lI do
li, do
H do
l2 do
J'! do
2') do
25 Reb lel
42 VilJoen

do
do
do
do
do

2U Schier

Il.
II
J,~
:)11
Iii

i"ord.b~rg
Yrededorp
J ohaonesbur Il
Jiordaburg
JeppelIoown
Jeppestown
Krngenrlorp

~2 8chlel
:lI VilJoen
:!5 Scb.el
3U do
:!9 do

Johaonll8burg
IJanj;IUfle
.Johanoeaburg
Potcbefatroom
J oh.nneaburg

Potcbefstroom
lob.onuburg
J .>bUllieaburg

do
do
do

26 do
45 VIljot'o
i:J LJmbard
:!"I 10h&ol1>&
Iï I'cblel

" II)oeD
35 I.ombard

Scblel

Vreded~rp
PretorI.
Unstenburg
Johannesburg
Johann88burg
Pretona
J obaIlDe6borg

Jobaonuburg
Johannesburg

Amerikaan
\frikaoer
Du.tacher
lIollander

LIJST VAN DOUPLN

MAL14EHBURY,

&..IP alg~m ....u.. Bond ...... rl(ade~ " ..hou
den te Kruumner, op dpn 1Jd.o '\01' ..ml,..r
1899
TegP" woortli,_ 2.1 led..n
"otuleu ~"I_'n ..n g~fk ..orJ
DA COlDDllWile 'oor rt.. hUL,houd..hJke "">ItI,

belooft m..t de t'emkom ..nde \ eJ)!;ad..nng ze
ID te leveren

De procl.lIUlt." Van Houtenbek pad I~ ruet
doorg~an

De commw., .. van l'f>ICI.tratle gooft ven;lag
dat de rpgt,tratle orJerhJk ......

Voor deo tijd van twee J01'POwNd ~..kozen
tot yoor7.ltt .... , ( ~,al. noe-vool'!:Jtt..r
Abr-..m \'lok, en al. secreta"" J J (loet.>
al, com.tlo-Ied_ Jau du PJ...u.is, S Est ...r-
hu)'.." nAK uil..r en N \-lok

D" lijst 'oor .. ..dowen au """'zen werd
\'oorl'fl-I.gd lIUtar bhJft tot Iatfor .n,1.eo nc.xIlg

'olgende ..ergadenng op 29 Maart, 1900
J J CLOETE,

Secretaris

Vo" UIl ~dtwt

4 D_mbt'r, lBW
jo.... u n'l'g'~oo"og ID ,orband met de Good

Hope SocJet, werd beden hi..r p:ebouden Er
k'a.N'U ~J..chh ~h~D personen aan .. e~

D~ h...... Rood (,an Rood en Pembo.rtlrv)
wa... \"oorv..J tt er , en dr Roux IiloACT'et.ans ..
Ond ..r de aan .. ~lgen 'll'8 ....n II.. h-ren (;..rt

KoUAl (""""eta", der t'S""ut<,urskam ..rl, Bov
Smnts 11I'lJUkooperl, Jan du Tor•• T~r,
llu.-.elin (horl"lt!;..makf'f') ea 1~1e- (,heeulluder
'on de SLiwldard Bank) 4>Il eeDJg6 aaderell

Dri" lJO<,n.n f'lllfl;po ..ader lIIJn'erwtaDd de
v..r",,~ ruo...... maar verlieten die da.d.,.
liJk toen "'J beTODden dat ZIJ owt op de nlChte
plaat ... aroo

"aar ik verneem het>ft de beer Bate 4;;; ;;"
\ oor de zaak jl:egt'"",

" ..rd .... "E'rd bedot ..n b.Jdrag..n VaD Clel'CJl
en boter te OIIt"<WfJ;en

JiJ.. "

I'
l\. ui (rit'

" \\.1
Lal-It, Il L Ilh nuth

\ o.
t:: LI'

(I'our 'ecl,~r. Buchanan .11 .VatUdurl' ) De Uwe, ('llz

IJ' A:\ DER MKRWF:,
lf B C lf (Edin I

,1,
r r kalIlp tt I)r IIIJP-

) 'ril offi lt ft'11

\ erl .. -
UO.R1fti HORN

D.t wu een ache voor ecbtscbeldlJlg op
grond TIll oyenpel ft1l den mID, met een.
Sopbla 8a1l~eD anderep

J)" Ye\'Weerder ootkende o.enpel
Advokaal BeDJIIDJID1'001'~erea, ad,owt

Buchanan voor "er .... rdet
O"erapel werd m"t beWe&t'D ea bet hot gat

ah3oJnu. VUl d, lll&tall~le, mur deed reeD Uli
spraak aanpand. d. ao.t.eD
DaIlDl '1I\'luid' latt IIl)f.

Com,te-""Tgadorl'l!l: g..honcl..n tp Knll,,"-
"",r, op den I:xt..D SovFlUbef, 1899
T t'g ..n1roorditl; al de leden
AL, distrikt .. bestuorledeo wenlen g£'kOlllel1

J (' Goow.n en S &terbvysen
Voorgesteld werd dat de Voorzattt'I "0 _

eretan. cl.. geldelijke aaken en geloof.brief
moeteu !'eCht lJIaItea

Het gebed yerd de ..ergadering geOUOtOO
J J. CLOETE,

8tcntam.

Hr '>UI ,J. r \le", e de ..,hrlJ ....r .....Il hoveo-
.t..ande. iii Zond~ ••vond m welstand t ..Kaap-
,bd aangekomen per •Can.brook Castle"

r 1 loor k' tJOt rpl1 lu zet CD

I kPl1h( tu ,I ' .... ~Ah~hell
h .. kl- \\ est (ole,berg

!.wd beuL



'.

VAN

Verscheidene Honderden
Ponden waarde van

.~ -'---'-~"-'----

8EYI18EIIEII18. .. Afd Paarl.
KENNISGEVING.Onm nscheJiike Slachting DE pacht ~an de inkomsten van de

~ tollen !in Fraosohboek Pas en
te K raaifoptein in deze afdeeling
voor bet jaar 1900, sullen worden
aangeboden ter publieke veiling
voor het atadhuis .te Paarl op
Woensdag den 13den December as,
te 10 uur V.m.

Koopers moeten bereid zijn om
een contract aan te gaan met twee
borgen ter voldoening van den raad
voor de nakoming van de verkoop-
voorwaarden.

J. F. P. PEROLD.
Secretaris.

.\ Id-elingsraad kantoor. ;
I'a ..r:

27 Novembt>r 1899.~

KOSTBAAR
DRAPERIE

I

II OOOtrO£l lUI J8UIIESSU.S.

MORRISON &GO
De hekt'nde Drapers ill dt' Pi-in-

str-aat bi.·d,·u UIl aa n d.'n hov.'ug-e-
Roemden vourr.rad tlog'n bel ache-
lijke j-rijzen om (Il' te ruim-u.

De DaWnl mOt-tt·tlon n-rw ijl-I naar
onze m:lg-ul.ijlJc'lJ k"Iil!'lJ zieu, ti,
waarde zal hen vp,.b"asd doen st aan.

De "P tt' ruuu-n nrt ikelcn
zgu Durn-s -Irirt Hlousen, Rok ken

Ouder k IPt'I't'Il, 1Jamc-s Zijd.·" Hlouse n
KIDder Urt'''~l,r" Ochtt'lld Juponnen,

Ko-tuulll R"kk, u, Zij !Pll BI"usPI.
Corset.t-n, Zonho"dell, K uss-u
~1(J0fJen, Lakens, :-ipn·It'TJ, Kanten

Gordijn-u. Ilu!lddu. ke-n, Lak, ustof,
.\luselint·,lkJl"\lkt h:atuI'II, Gek le-de
Juponneu, Blous\, ZIjd." Kunten ell
Zijden Uass-:u, S Iuiers, Voorschoten,

Mors'jllrken, eIJZ" enz.

Paarl DiYisio1al Council
NOTICE.

TB. E f<lrn;l of th- revenue of
the '1'olls in French Hoek

Pass and Rt Kraaifontein in this
Division for thf' year 190U will be
put up to Public Comp-tition in
front of the Town Hall at the Paarl,
on WHdnt'sdHY, th» 13th day of
D cernher next, at lOa m.

Purchasers ruust be prepared to
t'nkr into a contract with sureties
to the satisfaction of the Council
for the du" performance of the
Condit.ions of Sale.

J. F. P. PEROLD.
Secretary,

Ilivisional Council Office,
Paarl, 27 Nov., ) 899.

Grootste . ... . .} ,;, _ ., ., ~~i

"'rHE I~E~"I4NCÉ.~'
:SQlide Esschenhouten Slaapkamer Stel, Goedgedroogd Hout

. Excellent Afgewerkt. .
ONS BlGEN, J(AAKSEL - '.eS &_.

I

WAARDEERINGS LUST.

----A~deelingsr~ Fraserb~
DB Raad wenscht beleend tt

maken dat alle belasting bet..
lerI die achterstallig ZiJDmet bunllt
beluting voor 1899. na den 15dea
December 1899 gedag\'aard ZUlIea
w~n. tenzij Buike acht€ra~
beluting door hen VOOrdien ~•._:_
betaald Al sijn. """IIlII

op last, t

A. J. BOTE8 \
SecretJi.,

Afdeelingsaaad.Kantoor, I
18 Nov. 1699.

PRACH'
Ret~ .......

il t.a.- ~ el
1Iiag. Bee& SIJIl
.,.Dd, ..... de hel
Ól1;IIIMri • 00., r

DB JIO.II
Da~~~te..u__ lIlArktaDéWI~--..MeI~""• ___. pbiro

......' -jMnIu:pr'!" WARE
___ .... (u

..... Mt. ",......,hi

~j .... !w."

~:Wat:
......... :8.... __ 400.~:" ..,

• iD "- Ir::wart VIl
... dM_ele,
Uw 001'*1 .deg!...._._.~

GIIWOK
De ..... ooddit
...,.. de Repul&---.•'Lijtt. D. Q. )fa

•. G, )(aMa ..,
"ed. A.. D. de fltieo. C. HMptILBah
.. H. BM80a ...
I....... s,.,.

de 'YiIIien ...
J. :v.a.. ...

o. DNrYW ..
C, .. alIer .. ,
r........
Á~
P. lf. 1. ek Ta.........
B~ .. ,

J. de TiIIMn ...
C..........

BENOODIGD·

DBZE ILLUST1U.TIB IS BliK SIIRLlJKB ·A.FBBBLDING VAN HST

" DEFIANCE t, SI,AAPXA-EB, STEL

E BN ()Dderwi~r en Aaiatente
aan de Pubbeke School (A lII)

te Hoetiesbaai. diJt. 1lalmesbory.
8alaris.en respectievelijk £120 en

£60 per jaar •.
W t"DlOhelijk dat ODderwijzer

Godsdiena~ kan waarnemen Zondags
Applicaties moeten Tergell8ld wellen
met geoertifioeerde afachrifteo van
belnraamheid en goed lIec19lijk ge.-
drag. Diensten te beginnen na
Kerst vacantie . .All, bijconderheden
Tel'krijgbaar bij den heer

A. E. ANDERSON,
.. Hon. Secretaris.

. 3de Klasse Pub. School,
Hoetjes Baai.

Saldanha Baai.

O. ISAAGS & GO.,

V'ENNI8GEVING geschiedt m..a. door dat een W&ardeeringa Lija
van de vo)~nde EigendolIlIll8n··
deze afdeeling nu ter inzage ligt te.
Kantore van den Raad voor de'
inspectie van eigena&rS, bewonen
of huurders en dat de Raad een Rtl.GEVRAAGD. ter bealiBsing va~ objecties legs

EBN geoerttfioeerde Onder. gemelde waardeenng zal hon~ iJ
wijseres om onderwijs te de HofzaaJ te Fraaerburg. op VrA

pren en Hollandsch, Engelsch. 15 ~~r, 1899, te 10 ure ~.
Muziek: en handwerk. op een yoo~d~.
Boeren Plaats t"Uur TaIl Saltaire Eigendommen :-
Bd, N ek. ~ . . Ri~ODtein wij lt No. Li

Salaris £36 per' jaar met vri Emu Nos. 19, 22, (21~Kerk
Logies. " en 2.8) (31 en S3) 24, 58 I Eip.

Werbaambeden te beginnen m~ en ..59. J domme.
aanvan~ van 't volgende kwart&al.. WQk.N?: 4. ,

Applicaties met getuigschriften Klipavfer. Leeuw Riet,
van goed gedrag en Lidmaatschap A. J. BOTES,
eener Protetantsche keJ:k sullen door Secretaria.

GENAS n Ll~ AI I RN den ondergetekeade worden ont- Afdeelingsraad-.Kantoor,
.LL.Ill' - _LJ_J.' vangen tot 25 December, &.s. Fraserburg.

KijDheer,-N ... ~ A. C. MEYER • .l 11 Nov. 1899._briII_ G r

JUD:VlUTIOUlW ia aija PqL rootfontein, GEVRAA GD.
eo Jar- 0IIII • Mb 18 ~.~ ... Diet Somel'88t Oost,
_. CIlBONDICBB ..tJJ'1'lDiU - 8al._~-Bd.
MATIEK ea ~ nrtioh~ bij .eIe ......n.
L ~~'!"r. - ,..",-- ... 27 November, 1899.
- pn1

plooi ia ==mH1.i ..__. _
dat ik aBB IUTJOUlW ..........
_· ... N...............

PijMa • bOOfG • M'IIP$irYt* YWIl_
............ _1rijd .........
• ..... v.. a..,~ ........
-==-6~'::::1:: •.: JONGENS DBPARTEMENT..~ ......."'J~_ZII._~ (1 ~
~ ~ - GEVRAAGU een eerste assistent~ ~-.::.~==in bovengenoemde school salaria
~ ~, .... _ ..,; pql..... £200 per jaar-

,Ka ~ ~TI~ '7:d=J WerbaAmbeden te beginnen na ZUJD.AIPRIUANSCHE

.,:: ~... .. . de 1899 Kem vacantie. IOlUKKLLTKI

......... ~'':::- ~ Applicanten moeten geoertifieeer-
__ ....... lUj w-!i':- eD de afschriften inzenden alleen van
..... .. IIlmUILlTlOUBQ .. pu; bun certificaten en getuigschriften

eu., tot den lSden December 1899
aan den onderget-eekende.

FRED. WERDMULLER,
Hon. Secretaris,

School Comm.
Malmesbury,
. 22 Nov. 1899.

u;.. J. O. " ....
C, w.
Lijltt D. D.....

D............
H.W.~
W. TCJist ~
P. _ A.. BaWd

J, l"IiMk ...
J. Beren '.'

Groote K000jes Vl.or ieder die komt.

91t Is 8en Opl'tchte Opruimings UItY8rkoop. Afdeeling-sraad Paarl.
Bestaende uit:-3 vt. Solide EaachenhouteJ1 JOeerenkaat, met Spiegel Deur; 3 vt. Solide

Esschenhouten Waachtafel, met marmeren blad. h~en rug en handdoek hanger;
3 vt Solide Eaachenhouten Kleedtafel. met Plaat Gluen Spiegel op spillen.

IlllAMEUI. UI HOIDEIIEUSTI.S.

MORRISON & Co., TEXDERR, gem ..rkt op den omslag
al" zoodanig zullen worden

ontvangen 0.001' den ondergeteeken-
de tot Woensdag den 12den
December, a.s .• van personen die
bereid zijl) de bovengenoemde be-
l88ting in te zamelen VOO) het jaar
1900.

De tenders moeten namen noe-
men van twee personen die een
contract hebben aan te gaan met
d-n g'.·slaagden tenderaar voor de
behoor-lijke en getrou we nakoming
7.ijn werkzaamheden. Voor verdere
hij zonderheden doe men aanzoek
hij den ondergeteekende. De
laagste of eenige tender niet nood-
zakelijk te worden aangenomen.

J. F. P. PEROLD.
Secretaris.

AfcleeJingsraad kantoor,
Paar],

27 November, 1899.

PLEIN·~TRAAT, KAAPSTAD,

VERLOREN
OP laterda;! den ISden dezer,

'lau d« Gouverm-nta Plaat-
" H"mouut," :; Vale Merri« Ezels,
de een Pt'u weinig' donkerder dan
de andere, omtrent K laren oud en
omtrent I:l harïd-n 2 hoog. Beiden
beslagpn en war--n uan el kan der !,[e-
kopp ..ld. Licht val- klein I, tsel op
klauw aan Imker voor-heen ; don-
ker-vale kl-in Wit merk t usschen
knie t'D far lock ; be-iden tickets aan
halkr. !n,· naam C. A. d.· \ïllit:'l"s
PaarL Ilt't:'ren Schutm"t',;tt-r:; en
andere tJlJ IV u-n !,[pz!'gde E"ds mog-u
aankomen, gelieve dadplijk kennis
te gt'vell aan d.. lu-eren C. A DF.

VILLlF:K.." & ( 'o., Dwar!'l in den \Veg,
Paarl, dOOI" wien all.- billijk» on-
kosten zullen worden betaald,

Paarl, 21 Xov, 8~j9.

_._.- ~- --- ---_._._-_._--

Paarl Divisional Conncil.
COLLECTIO~ of DOG TAX.Aardappels! TEl~ D~~R~, marleed on the cover

118 surh, will be recei ved by
the undersigned up to Tuesday. the
1~th December next, from perl:lofts
\\dlin;! to collect the ahove tax for
tht' year 900,.

Tt'ndt'r~ mllilt ~ive the names of
two slll't'ties who will have to enter
into a cont,ract with the succt'ssful
tt'n,lert'r [ur the due alld faithful
p ..rformauce of his duties. Fo~
furt her particular!! apply to the
llnde!·sigrlf~d. The lowest or any
teDder liot nt'cpssarily acct'pted.

J. F. P. PEROLD,
Spcretary.

Divi!'innfll Council Office,
Paarl, 27 ~ov., 1899.

I~GEVOERnF. I'OOTF:RS (JP [)E PLF.K
gereed vn"r !)nmi,l·IAllijk~ r·.otilll<'·-

/I'." kl,t, "I','ruuklJltI'<//!j kll'ahtát.
Fra.nsche Ed,'ly I{.'"H. i'l pr;r!'h-

tillll ronditi.·, ~ .,,01 uitgezc,cht,
..1I..n in k'""n V"n (/!Ig"ve<>r
titj rot ï(III,., ..' '" .~•. rot 9... fid.

Koloniai., E. I\"R'·, nrr t~ch~ klan wen.
F()nrbarl~, (1\- ... n..o;"'l.kplll.":Itl~ d·' ma.rkt.
pr-ij ... n,

[lez.. c:jf",. lijn A FI; ~;";L \(lf.;X
PHI.JZr:~ unl dt"fi \"t'urï~ad np t .... rU!fnt--ll
en ruinJtt ... t"" Iflak ....11 voor ,...;t~TTo~t-;.
ZGIVEkE P()OT.\AI<l)AI'I·J.:L." tt-
weten E. R()"~;. E H,:(;f:S1"", r·LOGR
BALL", 'oIAI;:\T:II, [lt'IT-CHI<: IIL.\l·WE:-i
SUPREME~, KI\(; "f' EAHLIf: ..,. ""l, 11....
deMt'nll\'ulil~r!'le uit.!n.\'t· '·aIldeflut .....eril lr(t·n
Voor (}1':ln,.n. \f.·t.l. tOll!..) ,

H~.T FEIT .\LLf·.1 X dat e.·p allrd·
appel wordl lIlilev""rd l~ ~ I ~:TS, Wat
noodig i:i. iR de illV1)I·ring Van ver-eh ...,
poofertol\'é\n zlIivere- hl)(ll:!~ k!a.,o.IfW ~w"lif,t,it.
en hN i. 1:\ [)~:Z~; HICHTIX'i dal dH
EiUTTON'" HL:~ XAA~ IH:HIH;:-,r CH;.
V~:~TlqIJ cHer,( .. g~h~...I.. w ..r.·ld.

Uurh"udl da.t i'intl"TI< A"r"8pp .. l~
m~t v(lk·kt~ll,d~ zijn ui I ilt:!locbt [Het ti ...
hand. ell d~t ht·f d ....ZI1IV""'tHe VOOlt"":oI I.ijll
Lli.. Ill"" rurt 1I11';:elijkh .. i,l kan ver rij;:en,
"v"naIM 't j.(ev..1 I. met OUt" ZAAI
MIJ<:LH;~

Afdeelingsraad ~ Piketberg
KE :"l'NIS wordt bij dezen ge·

j!even in g,wolge secties 156,
157 en ],')8 van Wet 40 van 1889
dat de volgende bepalingen behoor.
lij, zi jn vHstgt'steld in verband met
wegen in deze afdeel ing :

) ste Dat de breedte van wegen in
afd ...eling zal zijn 18 voet.

2de. Dat ploegen of eetlige be.
houwing nirlt zal mogen gesobieden
binDen G voet van de vastgestelde
breedte van wegen.

Jde. Dat gf'en heining zal worden
geplaatst dichwr dan 6 voet van
den rand van de vastgestelde breedte
van wegen.

H. RIES & GO'J
Graan GD Pootaardapp ,I Hl: d~IH.S

Oo.t :Londen.

HOFMEYR T£-lIU IS,
Rheede Straat, Kaapstad.

NICO. J. VLOK,
Secretaris.

AfdeelingsrBRd.Kantoor.
Piketberg, 18 Nov. 1899.

l)EZE K ..st·Iurichtinjol, door d~
Korhraa,1 del' .\ ..d. Gel't'f. 0 ...

meo--nte, Kaap~laLl. g"dlient, .." oIHlt'r
toor:icht van Jen lI ...,r eU Mev DC
PLB:SS1S. is reeds gtlOl"tUJ,

Aanzoek om opnamtl kau ~daan "'orden
lj ,1tl<1 n ..·'r '.J. ~' L'b"N". Scriba dt;!!
KerKerud8.

Vaor behoeftigt"u (waarvan bewijs moet
worden ;:",everLl do .. r eien pla.a~lijken
Leent&!') is d" prijM .Iechtll £20 p.lI., alles
ing,,"loltlu. .\I",·r ",... goedMu b.,t··len
£40 p,a.

H .. r .. TI' tI nis" biedt dus aan eeue
!!Chaone gt!lt-g"'" beid VOOrouelas Jj.. hunne
:wn ..n !laar ,le Kd,pr<wd ioN ~cbool z.enuen
en b.,pr"n dat lij onder g.-t cbrillielijk
opaieht ilulltm staan.

Voor ver<itl1'6 bij/ond ..rheden verT'oege
men zich bij d'.'1> btter J, du Plt,jj81a, Rh"ede
Str<iat, of bij d"u<lu l"r~e'-keude.

C. J. ~'. rHERON,
.:ICr.tOa dOk:j K .. rkeraads

Bure&U Straat.

Weg1lpzichter Geyraagd.
A PPLICATIES voor de betrek.

king ván Weg-opzichter zullen
worden ingewacht door den onder.
getee kende tot Maandag, den Ilden
Decembf.r 1899.

Salaris £75 per jaar.
Werkzaamheden te beginnen den

20sten Januari, 1900.
op last,

C.ADAMB,
Secretaris.

Mdeelingsra.ad Kantoor,
Tulhagb. \8 Nov. 1899.Kaaponad, Juni, 1899.

Likdoorn.!
LJkdoorn. !

L1k.cloor-..
Wb_ien Liltd.-D Zalf ol.... bet CIOOdttlka JIa&

li. ~ rid I•. 1011._ potje.

DmS. IATKRI • f'\., WPS'\I),

20 Nov. 1899.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goedkeepen goed h~ van 0flI 6Ïgtm ~
koopen lam. dan de gewone ingevoerde artIikelen die op dese markt worden verkooht:"

GeilltUfJrurd C'a.taloguB Ma Prtj.lij6t fra1ltCiJgepo.t op tl4Wf1f"d9e.

.Alle Goederen door 008 vervaardigd worden door de Kaapsohe Gouvernemente Spoorwegen
vervoerd tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad.

VertooWlllen,Langemarkt Stralu.
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Verandering in Prijzen. MELK KAR drijver.
of gebuwd met een

gezin,- moet werksaam zijn eD

ataat te lezen en te schrijven.
aamoek bij B. A. DE Vam,
Mouille Punt.

Ten It_vol.,_ van bIJzond .... Sohlk.k1n-
lt... zn_tide FabrikantieD. ¥AI.MESBURY

PUBLIEKE SCHOOL.
\\-'ij kunnen niet ge-
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o. Goedk.oopa$. In d•• tiad..
GroG" v'oorraad.. A.ll. GroGtitien.
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Nederlandsche Zuid - Afrikaansche J. E. BRUTON'S
PHOTOORAFIE KUNST-INRICHTINO

T9IDO'V de lhCL Oer. Km,
JLcld.•• l.~ .*a.at ~oe.SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

De korste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Pretoria, Johannesburg en
a.adere plaatsen iD de Tl'aDIn>aalta via

LOURENCO MARQUES.
Van Lourenoo Marques naar Pretoria 849 mijlen, naar Johannesburg

394 mijlen --

Van Durban naar Pretoria 611 ~1en, naar Johannesburg 4S8 mijlen.
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 mijlen, naar JOhallIkHbllrg 1012

mijlen.

VRAOHTPRIJZEN REIZiGERS.
Vu Lourenco 1l&rquea na&r Pretoria £4 '78. 64/m £3. 9.
" " "Johanneaburg £4 191. en £3 1811.
" Durban " Pretoria £8 811.m £4 1211.
"" " Joh&nneaburg £6 lOa. en £4 6a. Bd.
" .Kaa.patad " PMoria £11 1811. Id. m £8 6s. 6d..
"" " Johann.burg £1111,. 9eLen £7 19a. Bd.
Inliohtingen verkrijgbaar aan het Hoofdburean, Postbus S8S te pre-

toria (Z." A. Republiek) eB bij de Direobe Heereugraoht 270 te Amster.
dam (:ijolland).

DB DIRBOTIB.

TE HUUR Dae InriohtiDg ie pftltttcd meer tdaa
30 jaar pledeD.
Buoeken ]nUlDen ..... r aijn dat alle

I&Ildacht aan beD pwijd alW9!'den.
Slech..... klu werk remaakltlsen

lap prljaen.
onae oatvaDrbme,. en ga]lerlj .ajn

altijd open TOOrhet publiek.

ALr. F. BOSKING,
:ae.tuurder.
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Hay eD Barkll Weat.
Gebouwen, Landerijen, Fonteinen

gebouwen, StMnen Kralen
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~~, en 't Polifáe

Goede 8Oholtm in de
eid. OverTloed \'811 wild.
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tge ~ YaD den Ter~ OPGER~.N 1884.
~ mgenaar ~ _h.ten l."uiM 6fi .4__ P--.,., No.ID_lU'
et~d sich terug_ -
te trekken, en het boeren. ~d. lapltul '.' la,nt·0 '0

wil opgeven, lesem F.... ••• ••• lt...10 • •
~tu·tot: J>eKa.m...~ .. ~.
H. R. OAWooD, ~ .......~ ala Leoa~ Voop.·D
P ...~- ID Iuol,_te .8GiIIIe1a,. au
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'ria. OeimpbelL ParieD.. Buwelij~ Vocr he.
phisch Adree: ~ na GeW op __ Ver.
wood, PapkuiL ~ -:i':c1e~ " Iwoh.p-DUlLe. B_DD. ENOODIGD Y JM. • 'at..,
gecertificeerdeonderwjlferes ._.
m ooderwije te geWl1 aan DDmO'DVaD :
deren, allen :. .' in het .0. WeUId. ... G. w. D. BUIT

V.~~.A~ H ~~ V~.·
~_.. 0 ... uaiek op De --'lIcl. D__.

Tate plaats DIIbii de It&tie "- -
istera.' SaWiS. tis .£30 per' __ . ., 1.H. O.~..... 1 Da. A.I. T Bon .

.- Dr.B. L.B . .t.ona.., A.I ......
\1'onm'L!:!M8mheden te W. D.Mu·...... A.1F ..Lan.·

na;' .. her ncwrtáe. WDl'.rIIVKiIi :' '. ~
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Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,
Re}>aratie-benoodigdheden,

Rubber Band, enz., enz.

OM u te verzekeren dat n het echte artikel krijgt, schrijft of ver.
voeg u aan ona adres, en vraa,g naar een TUl onze boekjee "All

about Dunlop Tyres." Po.tmj. '

De nWOp Lnchtltand6ll IutsdIappiJ, Z.I.' Beperkt
60, Strand 'Straat, .

XAAPSTA::>.
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