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J S. :'L\.R.AlS & Co., !fB1agefS. P. lA. RETIEF,
Afa1ager.

Vendu Kantoor,
Piquetberg, , bij
4 Deoem., 1899.

; i

DE ondergetetakeoda gelast, door
de Meren William en F~trik

Versfeld, z2tlpuijliek verkoopen :

20 Kar en Rij Paarden, Ruins en
Merries.

lOO Aanteel ~~hapen. Ooien en
Lammers.

4 Slacht ssen,
40 Eel'8te klas ~I:llk Koeien.
6 Volbloed 'Ayn:shire jonge

Bullen.

~I\1:1 [ "r; HEYDENREICH.

STELLENBOSCH,
Pub}iPKe verkooptns

\roc Il~dag, 20 dezer,

P.K. K~ RiTier,
RobertloD. '

VAN

ZEEU KOSTBARE tilW
Vaste en Losse Goederen ~
In ,',"1 rwdt,J van wijlen den heer

.lacob \", de Villiers.

DE. mdr rzeteekende in zijne
I', t ,'t,k king als Executeur

Test 1::1' :,t.lir in opgemelden Boedel
: li':I,·k doen verkoepen te

LI££.,lh'l'!2', Eerste »ivier op de
;Id.!i·- z,·ln· up

I [lt'" overlodenens woonplaats,
(\Tll"c.!l·r ~l'n deel uitmakende van
lt' .\I Ihd ende plaats" Welmoed ")
~:"',o: lïrl.'a ~l-t morgen, ~gen
Z.:.. ,c1:- uovvn, omtrent tien minuten
i'!Jdprr,\';ID Lynedeck statie. Het
,,£,H;, 'om heeft een groot en ge-
,:dIJ" woonhuis voorzien van alle
ItrcJakkt'n, kelder, stallen, wagen-
: ,I'; 'Q andere buiten vertrekken,
a:>n ouder Galvanisch ijzeren da-
cen : 18 Leplant met eene groote
"Oel',c:lheld wingerd-stokken in vol-
.en -lracht, Vruchten bocmen in
~·"1r'l'n,heeft uitgestrekte saailan-
den, veeweide en volop water,
~. Een Cottage en buitengebou

ven -tallen enz., bewoond door den
.e-r .i. A. de Villiers, met gron-
';e:1 beplant, met wingerd-stokken
v'· .clitboomen in soorten. Beide
n'a.usen hebben uitgestrekte tuin-
m'nden. Het eigendom zal in
:W,'l' perceeIen worden opgeveild
m indien noodig gezamenlijk.

: Losse goederen, Vaatwerk,
Kt,',j,'r en Boerderij gereedschap
R~"llgen enz.
',. Het gewone assortiment huis-

:-aa,; ,'nz., en wat er meer ten ver-
1')"1' 7.a1 worden aan~.1boden .
. \', rkooping te beginnen ten half-

"I::tndelijk zullen ten verkoop
\fOrd"n aangeboden 8 Extra Vette
K0t' 'Q waarvan somnrigen in melk
l1JD, -n somruigen staan op kalven
:e gaan,"

WIJ HEBB.INONTVAJlGQ·IJB VOIBDDB urm_lUll

ZIFTERS van £10 per stok,
KEUZEL-OIIE voor Dorschrnachioes,
IJRIJFRIEMEN" 'J

BYBOOB:
K_'.~DI! wO ., wo.i'Jl~
.u.a. wa" ',...
P•••• Dlln eaG _D= " ..: '..
G• .,a1~ ·0ak.1 ....

P. J. BOSMAN P. W.an.,
Executeur Testamentair.

P. J. B08IIl&Il & Zoon, Afalagm.
~te::t"ll)():;ch,

+ Ope., 1S99.

13l{EDA-STRAAT.

DE , ndergeteekende een Aerated
\\'"ter Factory opgericht, en

~n \\ I il hel en Pakhuis verhuurd
ht~lb.·:,i,·, heeft besloten Publiek
~ do.,:] ';(Tkoopen zonder reserre..

UIl \Llandag, 11 dezer,
.\':.. -oorten Mans en VrouW!

[J~, ;'''1, Flannels, Flenelete, Sits,
~ro,: \ Ipaccas, Linnen, Tweeds,
~nlr'·r..,. ":1. Waterproofs, Mannen:ro1

,.". 'I en Kinder S~vels en
~thvt" "", KOIlZ6n, Sokken. 601.,
~nl, :'I:~'.\·l'waren Koffie Suiker
~ • " J
"'Ist, Jl. ''i\, Kaarsen, Gort, Rozij-
!len, J , : . r enz en"Il '. '... o,, ...

,0, l ..-nbank, Schaal eo Ge-
"lCht"n. "

D. VOORMAli.
..\.B. DE VILLIBBB & Co.

AfBJagera.
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Kaapetad, Juni, 1899.

HOFMEYR TE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapstad. Publieke
DEZE Koat·InriohtÏllg. door cleD

Krrkeraad drr Ned. Geftf. 0.-
meenle, Kaapstad. r-ticbl, en oad...
tonjcht ftll den Beer en Kev. DC
PLZ8Sl8, fa reedt geopend.
Aan_li: om opDBIDebn gedaan word...

lj d'lD hear C. F. TherolQ, Scriba da
Kerkenadl. .
VoOr behoefligen (waarvan bewi], moet

worden geleverd door den plaatalijlren
Leeraar) ilde prij. Biecht. £20 p.L, allea
IDgealolen. Meer gegoede£! berlen
lW) p.a.

Het" Te Hufa" biedt du un eae
achoone gelL'genheid voor ouden eli- hunne
IOnen Daar de Kaa,P'tad ter acbooi zenden,
en begeeren dat ai] onder goed ohrilstelljk
opaicht mllen staan.

Voor verdere bij'Ol1dnheden Vt'M"Of'ge
men nch bij den bOlerJ. du PI"II8ÏI, Bheede
SIora&t,ot bij denoud ..rgeteekeuJe.

O. J. F. rHERON,
BelIiba d. Kerkeraad.

Bureau Straat.

.: VAN

J.I.llln_ana, Ill'flll .
DE ondetget.kenden daartoe

belaat door de heeren P.
Agramat en Ragoain sullenpubli:~ hn!~' '. . '.
verkoopen op henteld •. 'Tanden', .

nuut, '.IUEI, lt "IN Y... voláeoa iedere be-ete· Jl_OCII'
aan hunnen winkel in de nieuwe uitgetrokken. Gou4eD '5tc,Pli4tJto
gebouwen van de heeren J Kust-tanden, paueQd. rea_IR
&.. zoon PleÏD8traat, Eeoe BnlCm'j--' door luoht-zaiging, aLsook
danheid van Juwelierswareo, Mee- plateD. ~'
!enwaren en ornamenteo, ~ode Alleen het beste materiaal gebó-
uit Horlogi-a, Kettinateo, Armban- zigd, eo alle tarieven .ijn gebUeeM l;allfilai ••. W'tll",t.
deo, BorstspeldeD, &0., in Good eu op d. billijkste IOhaaI,' O'iereeu- ~--",;,;;,~ ..... "';;'---~ ..... ;;""-..oi.-~_,;.._.;,...;..."",;,, _:~7E~5:=:.iE=- .in ~ :lg~teêJl';~""",·~~
ven. Alle tanden gewaarborgd. )')1 h~. ren Toerien en 00., hebbea. " . beelo~.' éeao 9..ROOTB UIT VB. K-

J BOSMAN & Z 0 S B _OOPING aan hODDe-belightid, ~1'er .Ker~Ji,. te b.C In.4iIIIl:J
P. . Af~ T. H. RILLIS,L.D.B., R. •.. , va~ )handag, 11 Deeeja"ber,~ eD k,~DD8Il het Ppl80he ,Pubbeit eD

rs, Tanddokter. J:Juiten1'rienden 'Yenekeron .dat aV de prij....... alle 1,"aren ~IJ.ZONDBR.
ST. GlOMI BOIlS, 8ecret&riI. LAAG .U11oJi ate1Jin :'WaaNoor- koopel'l ten seerste be1'ooNeeld luUeD

wordeD,,:. . ...... - , . i... ,', . ..•

Het is onlJloPlijk een lijst ftD ~ ~te venoheideobeid goodeNll.
iD voorraad op te ..ao.mmoo, doch SI] die ~n8Chen DE NIBUWSTE .
SOOB'fBN 8TO.FI&N ~ O h.QO~ l~..ge prijsen te bek~, mn. ". -mn.s.word.. t'bij __ ..' ~~.
wel doéo van. deae;kana, d.te stah ·~Wl]I. 1'oordoet, gebrulk te makeD ... ~ .eeu.Ve~.·, " ftD &.
en ten ~~cle plaats der ~kOOf»lDg te bezoekeo. Beláatin« betaleN'~ ~ ~~t
"'OE'RI' ·E,M····"·E·N 0'0 K.:rkpl.tn. • Weet Strand 1rtUlllC1paljteit sal

• I . . •• '.' .,. • • • P .... L -worden gehouden te 11·nur V_ID:, BENOODIGD. '-';" . . . op DOBDDD.&G, den laden Januan.
• d B &aal ..1__ aan bet ; .Administratie en 190010 ~. O. g"'"'15i..... mei. BEN gecerh6c~rde ondeuijr.er

)(&r~trl81!l' . b~D~ de «eUOZeeti_ !OOr een .PflV~t:e School nabj
Munlolpalitelt ten eiade te be . D.arliDg om onderwIJ8 te geven&ID
geu, aan te nameD. af te keu!!'o" te 5 kiod8ren.
IDaohtigên of op aadeN -'Wll~ te Kenuia van Hollandsch en .MlUiei
behandeleca en t~ regeleD:-. _ noocUakelijk.
a.ZekfU' Dotarieel v'Nrl:,rg G: . Salaris £4') per jaar, inwoning

tract aaD~ al':ar 0.de . s 14den 1'rij, .W ~rk te begionen na Nicu'te
Montgomery er ot: Jlde Jaar Y8OJDtie.
.AngtJIJti.J899 tOld lbecutri-:; Doe aanaoek lDet copie van ge.
tegeowoo .gers va~.! Boedel TaU' tuigsohriften am
Testamentaire van uvu . J G ? ,wiJlen Damel Johannes Morkel, . . vAN RE FN EN.
H. J..ZOOD, en de Burge!D~~ Walerkloof,
van de genoemde. )(U~iolpalitelt P.O. Mamre.
betreffeDde het verbolgen van -------- _
sekere walM- en and,re rechten eo 8CHl:TVI!:RKooPING rx H.\\UHlt
bot ondernemeD van zdcere gelde-
lijke en andere verplicbtiogen d~-
mede verbonden· eD een Ilotarieel
aJPeodement daarv,"n.· a&chrift van
welk voorloopig oootract eD UDeod.e-
IDeDt ligt en gezien kan wordeD aan
het kaDtoor .van de genoemde.
MODicipaliteit. .GEBOORTEBERIOHTEN. . b, Zeker schema van wateraan-
voer werken voor de iuzameoog en
nitdeeliDg van en het handelen meL
het watAJr 1'erkregen "an den
bbedel van Daniel JOballD08 Morkel
H. J. zoon onder voorgenoemde
overeenkomst in r.ulk eell wijle .ls
wordt uiteongeaet in de ontwerpen
en specificaties un een dergeliJk
water aanvoersobema, af8chrifteD. ~=====~==~~~
van welke ontwerpen eo specificaties IIAlUCTPRIJZEN.
liggen eD mogen geliell worden aan
bet kantoor van de genoemde
municipaliteit.
, c. ne applicatie door den munici-
palen raad aan de ~ng of
elders voor en het verkri]gtm onder
Wet 45 van 1882 of andf'rB van zulk
een broD als eeu leeliing van de lOm
van vijf duizend poDden (£5,000)
sterliDg, ten tiode deaelT8 te ge--
bruiken en aan te wenden voor. het
uitvoeren in geheel of gedeelte Van
van eeDige of alle zaken en scheu's
in (a) eo (b) vermeld.

Oplaat van den raai,
HENRY lAGAN,

Stadaklerk.
Municipaal kantoor,

Somerset Weat Strand,
7 Deo., 1899.

&raID ............. '

. ·".BOID.JI"';-l19t*l.alop ' __ ;:NG

.De .~dai1IfeID4 ..
-' ~o:LtóJla~tretteD.. . ,
~lP cIooro'

bi
datDlll de. ál

.........ieMZalb.-- .
d. ,eveolateD ot_; I
op ~ No_mlie
clerrhier. •
D. iotormatie

aJag, die .. n hel
..ld ......... 011

)leB ~. 'fSll •
BrlIIIohe .,..llueli
,.1'CICbt beechNn
~nn ddl .. uw,

deD eIag wel'd
=bJ.i(de
rivier eo 'lMI'l' "
werd oadenlolUD
1011 vennob' hebl
bn venlatea ..,
II niet d.pl.
hlln kracMn op
:Uen venWll toen
Maandag, " Deoelll
cLsar. Meaodai
Woe~ag. DI. I

IonDe bleefopde
" rtvil'r. Zaten:lq,
pnoemd all de dJ
worden verlateIl.·
DonderdagDlid1l1

bericht te Kaapat
lIChen B"lmont el
broken eo de tel
met de Modderri
Men hal t·w.. d1~
die richwn, VerD(

leidde dat de I
heel geriog kon
middag ging eel
TIll BellllODt om
veel de lUn baJ gel
echter niet. heel,"
ecberp beecboten D
hij moS teragjagel
te hebbeD. Det.po
mij 1 ten noorden Tl
ken en volpIM be
lende "culnrt»" en
lijn reeda opzebro~t
Men heeft eehte1

trent dtl tterkte ,0
RepublikeiDache ko
gen gins-een aadere
genleul'll in de_Me
wij dit _reven i
lI:eDd wat vall hem
gerucht p6, gister
datde~_~.C:
en dat de ..4Ommutl
ri'fi.. wecJer'1QI b81
Gtabmvoad aada

wu, ..... 1D6D w!J ~
riD& dit: men verwl
aYoad (Vrijdag) .....
Het RepalillkelDICh
lIDval op EnaliD-k
'wal lat.uerurgetrol
De (Jape Tinu~v

l'ertallog van on. v(
met (enlp WeglatiD@
rijk punt la de verh
oeerd 100 verkeerd d;
eemerk' kunnt>n lat
vertaJiDg1et'lt: ••Ba t

II !.he 0Ut', what is ti
or two or three distl
ag-.uoat the terrible d
DaUv. again8t El1ro
den luidde al8 volgt:
dat nib het geval II
oooapatle van 8fn
met'· CJ/ miM.I'1' tege
geYII8P VADIle natnre,
blankeD." Men zi"l
wij geeaNiveerJ heb
vertallD, en daardOi
ment pheel en al ve
VlU de dilt.rikten Vr:
Alber&eus.werden Di
pwapend. Zij zijn
daarom lIM8Den. wij
Mn tof meer di.
begineel raakt.
De Tol1U1tierllva

ook bDDia ,ekrege
reedheld moeten be
tal rekruten wordt
gram ill d. CafHl :
IaIlkoMiIiDl met II
de TOltmti .. werd
Ill. 0 ab ,ereed I

. Iep terniD te gMil.
~'nil W~r lehi
Tall ~. t_.,.m :-

GEVRAAGD.
EEN gecertificeerde <?nder-

wijzeres om onderwijs te
geven en Hol1andsch, Engolsch,
Muziok en handwerk, op een
Boeren Plaats ~ uur van Saltaire
sa, Nek.

Salaris £36 per Ijaar met vrij
Logies.

Werkzaamheden te beginnen met
aanvan~ van 't volgende ~wart~.

Applicaties met gelUigschflft.en
van goed gedrag en Lidmaatschap
eener Protetantsche kerk zullen door
den ondergetekende worden ont-
vangen tot 2;j December, s.s.

A. C. MEYER.

Stellen bosch,
'7 Dcc., 1899.

".... ... .,.,. 0lIl.. ......,,.._ie ..
adel ....,... wordet>.
Uit Loudeo kom

Iprab ia ftIl een 71
te 18Il4eD. Dd 6
cbcen Tel'tr~ken.
UU )iataU, er Il

'ht""· ..... gem
JICIteD ~ senera
WUft iD de Da'>ijl
IIUP ~ de Repu

PUBLIEKE VERKOOPliG Stllituol Stltlkl8l
ón.,.v ••• 1000 &OD-Tc'gen de laagste prijzen

TE KOOP.
R. 'YARN~~R& Co.
~22, JJAlUUXBTRUT. JtllPSUD'!

YAR

UI UlIIIU. II Uitrul .. Iq••

Erf en Huisraad,
Aan de Paarl.

In den Boedd IlB .IJlen liss Sophla BrlJk Zuid-Afrikaansche Associatie voor de
Regeling van Boedels.

... .. "'!iZ"8"'h.OO.,
, - ..... 'V'8lt'th.c:»O••

KENNISGEVING.
WIJ ondergeteekenden eigen.

aars van de plaat. Onge-
gund (alias Bovenplaate) .. geven
hiermede kennis aan het Publiek en
vooral aan de inwoners van Biebeek
West dat wij voortaan niemand
meer zullen toelaten hout uit ons
veld te balen, en ook met honden of
geweren i? OI;S veld te ~acb~o;
diegenen die op dese keDD18genng
niet zullen acbt geven ..ullen volgens
de wet vervolgd worden.

P. v. D. BYL SM.UTS.
A. J. SMUTS.

OE Executeurs iD den Boedel van.. wijlen D. G. VAN DBR BpUT sijn
bereid tenders te oDtvangen tot op WOENSDAG, den 20aten

DECB¥BEB, 'YoordeD oogst haverhooi van het seizoen op de plaats
ALTONA. bij Klipheuve\ Station.

De koopers zullen werkkrachten moeten vindeo voor het perseo. De
verkoopen zullen. vrij van kosten leveren aan het Klipheuvel dtation ala
het met spoed wordt weggevoerd.

De tendéraara moeteD deD pJlijt noemen per 1001bs. en de betalings-
vcorwaardeo. .:. .

De oogst wordt ge8éhit ongeveer 300,000 Ibs. op te brengen.

D. F. BERRANGiil, J. C. ZOON.
HY. GIBBON, Secretaris,

Execufeurne Testamentair.

TE wordctt verkocht uit til' KhJ'!:at 6ehu~
~ Bood B.,une lIenir, r....·ht.>r arht.r poot
.. it, kol, bles, omtnnt ze>; Ja.r oud. Eo.
J.ic1tt BruiDe Merrie, Id..in kol, omt,....t ril
jnar oed. EeD Merino Ram, owrk oadlJd..
lijk, bejunl. .

P. G. du TOIT,
Schutm eester.

OE ondergeteekenden daartoe
gelast door den Executeur

in opgemolden Boedel, zullen
publiek verkoopen

Op Maandag, 18 Dc.,
Dat welbekende Erf, gelegen

tegenover II Do Paarlsche Neder-
duitsoli Gereformeerde Kerk," aan
de hoofdstraat en front makende
naar het kerkplein, met daar op-
staande ruim en gerieflijk woonhuis
en buiten gebouw, bevattende
ruime stal met buitenkamers anex.

Dit eigendom wo Centraal gele-
gen, en zoowel eene aangename
woning als goede handelsstand
uitmakende, kan met recht aanbe-
velen worden, zijude er vroeger een
handel met succes gedreven, en
daar zulke {'igend~men maar
zelden in de markt komen, biedt dit
eeno goede kans voor ~~rlelaars
aan, zoowel als diegenen die zich
van een aangename wonin;; wen-
sch~n te voorzien.

II Il iliTa ad. Het gewoou assorti·
ment Zit, Ett en Slaapkamer
.Meubelen, Glaswerk, Kenkenge-
recdl!chap, enz.

A. S. BRINK,
Executeur.

J. S. :MARAIS & Co., AflSlager8.
KAAPSTAD.

Grcotfontein,
Dist Somerset Oost,

Saltairs Sd,
27 November, 1809.

-_.- ---------
Onderwijzeres Benoodigd.

APPLICATIES (vergezeld van
getuigschriften) voor de be-

trekking van onderwijzeres van de
Boeren School te Wilde paarde Kloof
gelegen omtrent een uur van Ashton
Statie, zullen door den ondergetee-
kende ontvangen worden jot den
20sten Decemberaanst. Vereiseliten
Hollandseli en Engelsch Muziek en
Handwerk, Lidmaatschap van een
Prolestantscbe Kerk. Salaris £40
per jaar met vrij logies.

Werkzaamheden te beginnen met
het k wilrtaal in Januari 1!)OO.

F. J. LE aOEX,
Secretaris.

Wildepaarde Kloof,
P.O. Klaasvoogtl~ River.

..OP 30 DEGEMBEH, l~!r.l.GEVRAAGD.
I~'hN gecertificeerde :onderwij&f'r
.J (dame of heer) als eerste

assistent voor de Calvinia publieke
school, moet lid zijn van eeu Proto-
stanteche kerk. Bevoegde kennis
van I!o])Bndach voreischt. Salaris
£140 per jaar. Kennis van .
en teekenen zal een bijkomende
aanbevt·ling zijn.

Werkzaamheden te bEIginnen van
het Januari kwartaal. Applicaties
zullen worden ontvangen tot doo
25sten dezer.

Doo aanzoek
W. S. TRUTER,

Secretaris Calvinia publieke sohool.
• Calvinia,

21 November, 1899.

Kaapstad, Kerkplein 6,'
8 December, 1899.

LOSTTRA\SFiR.
MEJF. A. L. GBOBBIIlL.UBJa heden

van Mnea frieachen burger be ... lIeu.
God .IJ daaL Beiden wel.
A.deWd., ~ No'f. 18!J9.

POUND 8AL~ AT HA\Oll'.R.

NOTICB is hereby ~ven that
1. we in.tend applytog for a
certi6ed copy, of the DeE'd of
Transfer made on tbe ) ith day of
November, 189!J_hy Tbeuois Johan-
nf! van der weathun. son of
Gysbert van der W t'sthuÏ&en, in
favou .. of Jacobus Johannes Coat- DOODBERICHT.
zee, whereby certain ('I'.) one. •. -.----
. htec th part or share of \and in JEZ~S, de groote KlUdorvnend ~am .tot

etg. !' .. zIch beefen 'm~u, OOH hevebDg
the qUltrent place called Melk-. BrUIn!! MAlu, oud :, Jaren en acbt maaD.
boom," situate in the .Fi'llJ-co~e~ den (Veilig iu INu Armen)

. of th" II Lower OhfatUs River," 1\& bedroefde ouden,
. h D'" f Cl 'n' I J. A. DU TOIT,ID te. lV1810n? anwl lam,: . S. ~. DU TOIT,
and reptered Foho 822, measur-' . Geb. Grobbelaar.
ing in its whole extent Fifteen Porterville,
Thousand Two Hundred aud Reven ....4_D_8Ceilioiliim_be_r_,_18_99........ .....
morgeo and Ninety-Nine Square. OVERLBDEN fie Worceeter, op Woeu-
Roods, wasconveyed; and all persona I dag, den 6dell DEcember, 1899J Da
olaiming to have anv ob]'ection to. een lIJdeu nn 11 dagen UIl beroerte OOM

. " dierbare 'lad... EDUA.8D CBaI8TIA. ...lf LB
the l88ue of 8uoh oopy are herebYl Roux III deo oad.ntom vau 7'1 jareu 1
requ.ired to.. lodge the .same, ill Im.. ~cien I dag. '
wnting, With· the Re,t18trar of Ul' oaUll der geamenllJke kind.n
Deeds in Cape Town, within fOllr- I E. C. LE ROUX.
teen days fro~ the publication of
thi8 notice.

Dated at Cape Towo, this 7th
day of December, 1899.

WALKER & JACOBSOHN,
Applicant's Attoroeys,

16; Wale Street,
Cape To~.

ON DEClOIBEB 30th, 1~1\l.

ro be !!old out of the KJiJl!:"t Pl'UIIC, 0••
Reddi~h Brown M.n., rigbt IUlld lt')( ..lort"
star, blue, .bout 6 years old. On. Ldpt
&.,wn :Hare, small .tar, about ,', y"'" old.
Oue Merino' Ram, mark intli,tw('t, "I-'..!'

P. G. du TOIT,
I'ouudmastrr.

[.l. EV ALLE~ te Vwonboek op den.-:> [)deudeser de vrouw va.u 1. C. OIE
van en soon (doodgeboru).
9 December, 189~.GEYlNGENNEMING.

OnDlfDschelijke Slachting
YAY

Verscheidene Honderden
Ponden waarde van Aldeelingsraad Yan Malmesbury

J. E. BRUTON'S
PHOTOGRAFI£ KUN8T·INRIOHT/NOKOSTBAAR

DRAPERIE
.e .. d. .£1.4-
009-061
017-018
OOO;-OO!I
o I ii 0 4 6
o 8 6 0 12 9
o I II 0 3 5o 9 6 0 41 ,
o 4 7 0 i 0
0.34000
o 12 0 0 18 9
06[,-0123
o 7 H 0 19 ,
~ :1 10 0 9 8
o U III 0 7 ij

o 0 7 0 1 Io lj 8 0 I; (I
o ti I 0 9 I

llONDENBELASTING.
Tegenol'er de Ned. Ger. Kerk,

A.dderley B*r..... 1..08.
[
7ENNISGEVING geschiedt bij
" dezo dat op een Speciale

verg-adering van bovengenoemden
Raad, ~ehouden op dezon 5den dag
VHnDecember 1899, een belasting
van 5s. (Vijf Shillings) per hond
geheven werd op alle honden in
deze AfJeeling daara!ln onderhevig;
voor het jaar 1900, behalve binnen
de Municipaliteit van :MlIlmesbury
en de Dorpsbest uren" van Riebeek
West en Moorreesburg, en dat ge-
melde belasting verschuldigd en
betaalbaar wordt op den laton dag
van Februari, 1900. AANGEHOUDEN In het Schut te Wel.

Op Last, tevreden over den veroorloof\le:l lijd
en tl wordl"D verkocht o.p den 30aten

A. L. BRODZIAK, December 1899, indien niet tevoron gelost
Secretaris. Jo~en bruine Merrie E.el met kol voor

Kantoor van den utln kop, omtrent 6 jlllr oud.
(Qet.) W. B. VAN Z[JL,

Afdeelingsraad, S:hutme8lter.
MBlmesbury, G Dcc, 1f.!)9. Afd6t'liDg~raad·Kantoor,Kinder Dres5CD, Ochtend Japonnen, ~ _ . ~ . Calviuia.

Kostuum Rukken, Zijden Blousen, At'tleelingsraatl van Malmeshury. AFflEELI.\U L\.\ HU PE TOW.\.
Corsetten, Zonhoeden, Kussen. _

Deze Inrichting i8 ~vetltigd meer dan
30 jaar geleden.

Bezoeken! ~unnen zolrer zijn dat alle
8.6Ddacht aan hen gewijd zal worden.

II DIOn8£1 NAAI dONiIIESSUR8.

MORRISON &00 Slechte eeftlte.ldaa werk ~maakt tegen
lage prijzen.

Onze ontvanglramen en pllerlj lijD
altijd open voor bet publiek.De Lekende Drapers in de Plein-

straat bieden nu aan den bovt'nge-
noemden vuorraad tegdn belache-
lijke prijzen om op te ruimen.

De Dames 1l1oeten onverwijld naar
onze magazijnen komen zien, d::!
waarde zal hen verbaasd doen staan.

A AN fllmilie eo nionden "ord~be\rend
gemaakt du het den Beere bell .....

h...ft mijn tfoedergeliefde echtpnoote
ELlZA.BBTBFI7BTU (geb. M.lllerbe) tqt
dch te nemen na een !anadurlp aekte
Tan JeBtien maanden, III deo oudeldom
van 59 Jaren en 8 maanden.

WIJ lUllen awi,lgen en aanbidd<m,'W8.Ilt
de Beere doet nt goed la ID Zijne oopD.

De bedroefde tehtceDOOt
.A. A. PURTER.

ALF. F. HOSKING,
Bestuurder.

SCHUTBERIOHT.
KENNISGEVING. GROOTE WAARHEDEN.

WIPE TUW.\ Sl'll rTBERICHT.

1f'£.
Noorder Paarl,

21 Bov., ]899.--------------------AAN familie en vrienden wordt bek8Dd
. gemaakt dat het deu Heeru VAll

30 Eel'l5te-Klas Rij en Trekpaarden leven en dood be~ beeft op den 27.t.tn
3 tot 6 . d November, 1899,om tot zich te nem.n mijn

van Jaren ou geliefden eeh&gnoot NICOL.U8 BIND.III:
20 Eerste-Klas Rij- en Trekmerriea 1'Ht:VNI~8U. ia deu O1JderdomVlm 76 jareu

. d 2 maanden en 211 dagen Da. een gelllk~ge
van 8 tot _6 Jaren ou ec:MverbintenÏlTan 52 jaren.

20 Eerste-KJas Rij- en Trekezela Zalig lijn 1e doodeo elie iD deo H_
. d gelooven.van. 3 t9t 6)aran ou .

l

Do op to ruimen artikelen
zijn Dames Shirt Blouscn, Rokken.
Onderkleeren, Dames Zijden Blousen

Hloopen, Lakens, Spreien, Kanten
Gordijnen, llanddoeken, Lakenstof,
Museline, Bedrukt Katoen, Goklceue
Japonnen, Blouse Zijde, Kanten en
Zijden Dassen, ~lui(Ts, Voor~choten,
Morsjurken, coz., {'IlZ.

KeDDlsgey!ng nn BallsUng gehem.

Jl E~XISGEVIXG geschioot bij
"- doze onder de bepalingen

van Art. 266 van Wet 40 van
1889, dat boven~emelde Raad op
cen Hr;eciale Vergadering gehouden
delen ,')den dag van December,
1899, een belasting van ld. (een
penny) in het £ gehevcn heeft
vu)r het jaar 1899 op alle Vastgoed.
In deze AfJeeling daaraan onder-
hevig, zijLde 3s. &l, voor hoofd-
wegen en f,s. 8d., voor takwegen,
vers~huldigd en betaalbaar te wor-
deu aao het Kantoor vaD gemelden
Raad op den lstcn dag van
Februari, 1900.

Op L:lst,
A. L. BROD!:IAK,

Secretaris.

(lpgI'Mlolt'll in lwt Schut le Hope
Town ill tll'ze Ilftlt't'ling over dpn geoo!'.
loofdpn tijd en tt· "'onll'll verkocht op
Hopp TO'l'rn op ZATER1L\.U, t!t>n 16dt'n
])t'('l'ruIJP!" 0111 10 ullr 's voormiddags,
in.!it'1l nit'! lt·nll·t'n gp!Ollt, het "olgpnde",... ; ---
I Bruin., ~lt'rril' Ilwt bips, lillkpr achtf>r

ynet, wit " jaar, DIet I'pll Y08 bles
,·pult'n.

(i .rong" hokkl'n omt.rPllt (i maanden
ou,! linkp!, uor schuins t'1l rechter oor
half maantj., '"an achtl'r.

(sd) J. KOORTSE.
Schutml.'t'stpr.

C. M. THEUNISSEN,
Geboren Humaa.

!Jl! Is IIn Opnchtl DprulmlllS UltYlrkoap.

OP DIWSDAG, iD DEZER,
.' ,

ZAL de ondergeteekende Publiek
. doen 'terlcoopen te KLAPllUrS

STATION.gemeld getal Paarden en
Ezels in extra Conditie ~hikt
voor dadelik ~bruik; lij liJ1l groot,
sterk. Er zijn ook veraohilleode
pareD. Let slechts op deD D&&Dl.

P. A. GOOS:KN.

Colesberg,
29 November. 1899.

Groote Koopjes 'illOr ird~r die komt.

MORRISON & Go.,
PLEIN·~TRilT, KUPST:A.D,
---~------- _.- - -- ---j._----

Departement yan fnblieie 'erken.

TENDERS voor ver~terden
gas aanvoor aan het "';:'l'boter.

huis Kaapstad, zullen woI1Jen ont.
vangen door den contl-qleur en
auditeur generaal tot 12~ uur 's
micidags van den Ilden ~ce.:nber,
1809. ;

Alle bijzonder'heden verkrijgbaar
aan het ka.ntoor van publieke
werken Kaapstad. ,

Geen t.ender Doodz:akelijk aange-
!lomen. i

JOSEPH NEW-Er,
Hoofdinspecteur van

Publieke Werken.

A. 8. DE VILLIERS cl 00 .• Afsla(ers.
Paarl. 8 Deo.18!.9.Hoe I. U'lllr Lever?

BOUD ow gNQadbei4, dl' • lMr& beRe din"
dat Iii ka", dOft OlD ...,hl ta ko.__ d.

<wt WorNd. D..,. .. a1.- .id..1
Wheeler's Extract; .. poa pld.... Id
HEYNES. MATHEW & Co.,

AP'nD RMUI. It.UP8TAD.

Somtfset West Strand.

Kantoor ,",lU don
A fueelingsraatl,

Y'Ilmesbury, G Dec., 189!).
De Boeren Draagbare Hooipers,

Pent Balen van 100 tot 2001_ fI'OO~
{5 duim bij 24 duim hU J8 dum.

Dese welbekende PIlI'II behi.alde een
eersten prijs op de laa&lte TentoouteUiq
TaU bet Laodbou1l'pJlOOt.ebap te no.e.
bank. Prij. £18 lOa. Od.

'W. P.ORTBR.
63a Bree-straat, Kaapstad.

Likdoorn. I
Llkdooa-a..·1

Llkd.oo ...
"'-Ier. ~ ZUIl ~

lf.paá ..... I.. IN._~

OUD. U~ I hJ WPIIID,

AANGELOOPEN
OP den '7deQNovember, 1.1. op de

plaats van den onderge.
tookeodEl, een vaalbruino Merrie
Ezel, omtrent 8 jaren met halter
MD. De eigenaar kan haar terug
bekomen mits betaleode d83e adver-
tentie alsmede alle andere kosten.

M. M. BASSON.
Kalábaskraal, Uitspanning,

ï December, 1899.

E ! lf ...... ID~ • ,Q kaal lt 'p. 1to1D' ID ........ ,

doo r da WareM. Daar la lKl!f boop ~ h_
bij Wheel.r's Caplllarine Pb01Lki, beo

beRe U..,...iJdeI iA .",. Lacd I ... POGO
Jd:-Ap ..Mo IIJIYNK8, MI'I'l'UIW

Ku~",,;r~ 'I.~ ....
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~Ifir

;~n() !L It:" .lt:' \.L\g
~')nl," v- r "l ' ....11.

D '11·r!t':1tll.l·Lt.:, -; .Ieser,
:-t'r~,-~. . .... l~ t.lp~tJ, 1
hé!l I, ;,ll ''', --n iloJ,lerrivi rop;'.

,ro~etl ,':\ .l-: ldelgr.tli -ch erbi d iu
n-r I,' \[, l L-rr ivier afg.-snetlen W;1I1.

11"0 Lil : ,\~., c1y,\ mid outploffi !!,"n in
ve ruotnon waaruit m n af-
,loJ se la Ie aan de lij ni t

k'HI zij n g(Jwo<, t.
:ndl •.: '::11.': eo Il gvp.m rde
ran "':ru"L( om u it to vinden
\:'tl .l- dj il lt,l I eiedon. De tr in
IC' ter l .. el ht·~l ver g"lwmeu of bij
~ ~rp P\'::'~lb,)kn met ka anne, zo
n.; :JJ">" t-ru zjagcu oud r ets uitgericbt

Ild spoor l ij IS omtr t drie
q, :-':1 :I0,,,J'J!l v n 1\ .lmont opgebro
•en rll \ 0I';Pll!l b-r icht ~n v cbi!
l-nI"c':I:,un;'cueengr cl de 1 and
:j~ r.·t;>!~ "1<'lh:-oktD.
II·~ !, ,,'r r -chter lIilen iuformat ie om,

'v' ..: !.. " -r kre of d n n van het
"""'I.:,""'O'c·he kommando. Gi tertnor-
;-u ~ r.,: ,'ell .in.lere trein met eenige in,
. Ol"'lr, III .Iezelf.I richtlng.m lar ter ijl
"1 .1.: . .hreveu is hn o'n no; wet b .
•ea I ,,\ li Yl:1 h ern ge 0~U1n is, • IQ 103 n

:'r'l"h: gitl:( istermid.Iag door Il stad
ja d- s. h.rl aan U lij '1 ni t groot
III 11: ,l·! " mimu nicati met Mol

he Id.
I, 151.' vnnd na t boven taande g
a.'. v-ruamen w~ de officieeie aan oudt-

g ag, ,bl me verwachtte dat d lij dien
,\'nj,,!?) w er in orde zo zijn,

: -I 1:"I,ubilk insche komma do h: ,I een
or,d op En lin-kamp e aakt, doch
I; :.ller ter nz ctrok ken.

TUil" v gist on ge·ft een
vor ig' inl idiugsarti cl

ating n. Op een be ug-
'qk, uut is d vert ding zooals gf'Jlll\'li.

r wo verkeerd d: wij het niet oucp
I""-"'rkt kunnen laten voo jg D. De

ee t: ",. opposing I at such
I '1\ at i~ t he 0 opation fone
thr districts when we ighed

1"lOit t terrible ti, ng" of artnin the
aga inst Europeans." WiOt wij z '

1"11 luidde als volgt: "Doch aanc ende
IJi zn l h t geval is, at b teek nt een

n of twee dis ik ten

1, .•_'rel~n t

'j

• Jr.lt, 1
acobtdaJ,

"

~

~
aaar 1

:-
'I'&D

r.

Ty" ar id .
r.

• j ~"Cl1 si eer-I hebben komen niet in d"
d: ardoor wordt ons arou,

derd, De inwoner

ising
i geeeenpeerd en

n n , ij da de ocen pasi van
-en ,t meer dlsrrtkten arbii gee
,:118',1 raakt.
LJ·, "Uil Driers v n Wurcester hebben

pk regen dat zij

t "

'pn." , van ren; de di i;1
.~ I.": i-». Dc- G le
j".,: ,,·,rtJ,'kken.
I :\ i:~1 is er gM:1 later bericht d n

.1 Jr.' us geh!. hebben.
"':"0 \ III ge a 1 G,-\.TM'RE':-; macht
W"r"~ ,/J,> na'rri l, id an t ketroom
!1d,1~Y:U·.>1 .le Rep Llikeinen.
/

ï, &d.
100 0

lOO 0

2 0

0
'~

IJ 0 0

100 0 0

23 12
'tb,

rJJJB' ,



Vil ALLES D NOGWAT.., .
nE RUSSES IS SIBERIE EN (lI!NTRAAL

. AZIE.
De p1l'Oae 1~i~i~af~__ raad :

gebDa- •
...oonitte1"
Iedea de I

lid), !bre, Lu~~!7 ~"
liah, Ruucimau" L. W. ., Q'BeiJl1, ~~III!,'
en de secretarie: (de heer VaD der
&en.)

Notulen del' "orige -rergaderiDg PleÁD ..
goedgekeurd. .

De ...oonitter introduceerde het 1lieIl... lid,
de hHr Hulthea, on heett. hem welkom .
De heer Efugtu. dankt., en drukt. ~ hoop

uit dat men goed lOll _ell werken ID het
algemeen belaag.

FINANCIEEL VERSLAG.
De !lOOl'I!taria J.gde zije hancieel ...enIag

ter tafel, BantoaDNlde ODt...~ op rek ..
Ding van hoofdw$@eD .ten bedrage ~ £2,689
-lso IOd., eo op Jleltemng van aldeelinpvegen
£1,97" Ilo. Bd. D" wtp ...en waren: boofd-
wpgNl, £1,010 28. 4«1.; afdeelingnegm,
£1,296 16•. Hid.

WEGEN.
Do in!(,.nieur van den road rapporteerde, dat

"I de .....~pn in goede orde wnren.
De hee r Hare ,,,ido, dot IU de ...egen wet in

.:oocle orde war ..u, m....r DIen was thllJla b~
:lt' te repareeren.

D~ beer LADgermann hoopte dat de 1_
khppen van de wegen zouden verwijderd
worden.
ne heer Hore •...ide. dat hij tegenwoordig

"':l.' w._'11 Je i~ e"ipur lut gal om alle 108...
klippen te verwijderen.

De ingenieur rapporteerd e , dat hij ov,,"""n-
kom_tig besluit van den raad, f~ werkeloown
in di ..nst nam om gruis te breken voor de
W""'''II. Sommigen der mannen blenn sleeM.•
t tvr'<l d.g ..n en gingen toen w~, daar ht,t
werk te z.. aar .'11&. Het werk door de .. er-
kelooson !(NIwut ...... zeet' kostbaar. Ze Wa-
reil nipt fj;eschikt voor het ....erk, en hij hsd
het op zich p;pnumen ze uit den dienst te
ontslaau.

0., heer Har .. k.... rde rl•• hand .. lwijze "an
den IIIp;Nlil"1r p;Ot'<L

D,· h....r Hogb..,. zeide , dat men dezelfde
ruccihjklu-id had in deu stadsread. D... mau-
Ih'U vvr.Iieudeu ~Hen 4<1. per ~.

De IIPt'r 0' R~illy dacht dat h...t beet wa.
dp mou ..eben bij .1 hot st.uk " tf' employeeren.
Hij <t"ld.· voor dat dp mensehen p;eemploy-
(,.'fli wordeu t,,~ ..n !.. per yard gebroken

Moolman, 11.1l1li" Fraseriij- -
WAARD8KRINGS LIJST.

Siberie I. ""0 laud ...MI'YllU de m..t. _
scben .ach uret "",,1 goeds ..oonteUea ku_
..n ...ee de wolf die lO eea kwaad gerucht. stAat !
.-I.,.n deo naam Siberie wordt ~oonlijk de
g...Jacllt<, v~geknoopt van grulJZalDe kou,
WNt'd" ge", ..l"oulooze behandeling V1UI ong&-
lukkif';e bauDolin~ die yoort.gedrevOD wol'-
deo QV.,.. lir",,"" onh e rbeJll;zame Ineen .....e1den
.. 11%. AI ti ... berichten over de ~~ die
.I,. R"_'11 vooral in de laa""te hnntig J-
hebb.>n .."n~" ...pud om Siberie te ontwikk ..
k-n schijnen dat denkbeeld in de bniten-
..."r...Jd nOll:maar nie! te hebben kuuutlll V8l-
drrjvcn. "

F.n toch sijn er beel wat- VRU die venebnk-
kUljolen",·rdwpnen. 7"", i. d" verbanning tot
t.etr ..kkehjk kleine ,...rhou·!:ngen ingekrom-
p<'n en .11 -n h.. t "erre oosten en het eila.nd
Sac halm I. PT 'i(>'PCiaal voor ~pwezeo. De
r".t mil dat ren ... "htÏgP l(ebled dat jtl"OOt.Pr
l> .1. " ..hee I .:uropa, ....ordt al is het ook
",("haar ..., bewoond door vrije pon zoo nijvpre
Hu« ..i<.('hf' h(Wrf~n en in vf'r"'Irlu"irlfon(' dist rik-
tf'll VIndt ruon er ....tt'rk outwikkelde mijn-
indu-trién

. ",

"
"

Kantoor van
.. Rpt'CialR

Brand
\Vonin~ VBII H

..

~. (hoen..
\!'Lilr wut m df"n tl'~f\n ....oorduren t ijd hot

m.· ......t rip itJlndarilt trekt III eie wprkT"iamhf',den
dr-r RlI'~'fI 1'4 tit" Ult"rf>HhnlZ: van df" spoor-
w.~11Jn.,.o. ~It~ne 14o,rt I.LIl!; oon ~oote ~ta3t
ove-r de noordelijk» br_Itr van het .-\."Jati.."h
wprel,I<lr,·I, e n h.·t h .... ft pr v.... 1 "an of nit
da t ~root.· Shl)(\rI"",he ~t>blf:.(J voortdurend
maar 1ant!7..li\Lll ,UUl lit"' HUSfSl"cllP invloed zich
UJt broidt Il.UH h-t zuidon. "t~"£l~ vcrder
\'IO<'I.. nri, zoodat h..t noordplijk !(ed.,.,lt .. von
het Chiueevch» rijk al, hr-t "-ure doortrokkeu
"'ordt vuu Hu, ..;",c!u.o belanzeu "·uarop dan
d,.. H[)~s",ch(' utuforuu-u volzen a.l~ hewa..kf\r!ll.

Zt' hehl~ II rt-o.pd, !.III~ lil lt '-'00 ver Wt!'ton tt"
brr-uce-u. tht 7..t' 1.Jl'h hUlld ...n 1Jjt~f·breid uaar
hot .lIid.·1l tot voorbij cl" h"v'"IIplaat .• Ylado-
W"t.JlStolt, ~11t· t eaeuover .Ispan ~l'if'~f:'tf1 1"-. ~u
7.IJI1 7.{~ al zoover d~lt .'r flour riP noord-ooste-
lijk ... Chllll··" '<, ' III~ pru\ïll('lt· ~'nnteh()(lor")"(' PeIl

HU"i.'4.hf'hp "'poorwq!' w ordt gt'oouwd W Mn-

...lult lll~ me-t den arooten "poC)nn~ rHt" dwa r«
dour SJlwn.· loopt ai .. oen vt'rbu~iu~ met hot
I1H~<oflf'lrl.illd In Ell rl~pA. •

En nu worh-n -r IUt'j·dt'1~IIll~pn ~t·dHan van
pl.umon dit, 7.1 h noiz \"t'rdpf uit ...t rek ken In

ht->t ('rulll..>t'..,rhe r ijk IJet e-eue plan bet rert
hr-t hou WPIl \"1 n l·t'll -poorwez lalU!:'t den W~

dlf' nu ~(·,"oigd wordt door df" karuvu neu lH.llit'
\,111 P.'klll.ll door "onJ!uhe t ov-r I"r~a-}faimn-
chin - KI,lkhtd I nnn r Sd)P·Tlt· d~ n'rk(>£,r ...-
Itlllhh h-u v ornu-u ove-r land Van d."n hano"1
',UI ('hw,1 un-t Sd)('rw «n Jl 1)~land. d,· ,z,:rooh'
th.·p-"f'):.. 7.00,d .. hl1 L!puof'md wordt.

f),lt dit door ri" audf'rp 1K'Ia-nJlhehhf"nrlt."
Itll}\!,t'IHlllf-",ltHl l.d \\oro .. n ~)t'",dlOln,-(l aJ,-; f"Pn
dlrt~rtf> a.\ll,-al op Pt"\klll~, (h· h(}Ofd~tad van
(hllla, dOc)f HII ...l.lnd h,--rf: voor d~· hand, ('Il
Ill't l_.d nok 7,(h) g ...rnakk~l!lk lIlet Kaa.n
\lllld.·r n,lIj"-"nc:p mf"(tp-dll1gln~ heeft Ru~-

! Hlel t,' \rrf'f~Z(\H hij rh· awien' plan.n.-n du'
tt'll do. I lwhh.lI '·dJl 't Balkal ntt:.'i"r III Slbf"-
rw, 't r'lItrnlll \ 111 tlt'll ~·hl)t"rhChtlll handpl.
''1''n "pOOI liJ" a:\.Il t ... lp~('n d\\"a~ door ('('n-
tT.lal- \/It' h"~·Il. o,-,'r ht~t 'i\f,... ...tt· ..\_Iral h~rg-
1:lIld 1I.lar rI,· \nll htharl-' ,'bkrt>n van Rama.r-
kaud, ht"t '·IIJ.Jp!lllt \1\11 dtOn "p,)()r"I-')Il; du." vaD

lilt ZlI1d-Hu ..L\lId .\/l.' l-"nnPlldrtn::t, d~ 7,00-
;"':C'!I.I.amdp Tr.ln"l.l"pl ..(,hl· ....(X)tlrWt·1.! Tht 7.0U

.1;111 P~'1l korft'n· \ t'rhlUdlJllL Illt't Hu ..l.lIlu i'.ljn
tl.lll d,l Wo',..:: rJo.1T ~iherl(,

Ht·I1'.'lC'htll!f-' mHPtll)kht",It'1l 7..111l~'11 PT tf' QV(Jr-

\o\lurH'n zIJn \(lor,tl da.ar ~.l..lr h,·t g('l)+'r~to
7.0H \\ord(.>n dl).lrkrlll .....t \Llar Bnll dpu nnrlf'-
r"1l kant ..L'ar d,lf df' ..~.Hx)rIiJn nll'~ uJlN'n
wmbt wu dOl'1l al~ fO(-n \,prbmd1U~lijll van
t"" .." }wnr]p} .. {·Pl1tra. \\'ant ..t{>M~ 'Ilfonlpn pr
III allf' dPt-olf~1i ',Ill ~Ih"rl" mPeT minf'ral~ nlk-
uorntnt'1l ollt~l ..kt J>t' ~Il)l·rl..(·ht' hoofdlijn
hf t·ft r,·t>.f!... zou,· ...·1 IJlJl!f-"dril'-!'txJj tut df~ ont4
\\lkkf-'llJ1l! \".111 de 1IIIjn-in<luo;,;tnt>. dat t .. lk(.n ..
llltl,Tt'Hhn~ \".lll lip ,oor'wJlrlftpl1 t"t'r"i~lIt
"ordt om dt, 1II,'UWf' t()._tand~n tt .. T,~t,leD

"

Rivier-
A •• 1. L. V

Loken
Jac. Anth

font in,

Mer«e,..

"
Op Woeosda.g den

ber, r~99, tussohen
dag en a uur namid
II. Op de

welke
gestemd worden

1. Jacobns Al
Tont ..lboachhoek.

2 Jacobus Ni
Calvinia.

3. Jahez Wl
Steenkamp, l'en,

4. Frederick
jr., Zoet water.

5. Jacobus
Calvinia.

6. Jacobu8 N
Ton telbosch hoek
III. ~lecht8

geplaatst zijn
, fdetlliugsraad
ondlH' Artikel
van 1894,

~rUL"'.

K~:HK E" S(,HOOL EIGE~Do.\nfF.~.
[u vr-rhand mr-t het vrijstell ..u \'lUI kerk r-n

...c hool "'l~f'I)(JommE'ln van betHlin~ van stads-
I'll .lfdl't'hn~"'Tna(ls he.h~tl~en, rapporteerde
de ""t.'Tl~t.a.ns. Liat P<t'n conforf'ntie WIlS g~hou-
d~n in Vt ..rb.uld met dezp zaak.
nl' "·,,,Iuli .... door d" conf.-rentio genomen

\\ prdpn L!oedJotekeurd,

KOOHTS TY. ~OORDHOEK.
D.· ,>'''retaTiS "'pportoorde, dat ....... ooer

dril' "C\ .11('0 nw koort .. te "oordhook w,u',-n
\"l)or~..k{)nH'n. j'U t Wt~ "tt"rfgevaHen ann dj('
"...kt... D~ dokt .. r m....ude dat d" r.iekt" vpr-
,.)rzank 1 WHt! door h .. t Wf'rpeu "an m ....t op
df' Otu,f'rs df'r ri,~ier. Aan de ingez.,tenen
,.. ·,,1 ).,,1 ge"ev.'u h..t wat ..r te kook.,., alvo-
n'n, h,·t tt' g..hruikeo

ELSJESRIYIER HAU.
H,·t rapport van de comm;""" in verband

met I,,'t werpen van .ta.clsvuil nabij Eli;j .....
nner "'pru ~"Il'Z('ll, waaruit bleek dat dit
{'ttU publwk.t' ("r~(.nl)s wn~, f"n f'etl gevaar voor
,I.. puhll ..k., ~,·zondb.>id.

H..t hlPt·1;; dat de .,'fond ", .... rop het yuil
~..worp"n .. ~rd ''''n d.·u h""r 8t""d, contrac-
t ...ur nin df~n raad, behoorde, fOn de :o-,tadKraad
Ioh,ld wh nid ,'emntwoordelijk.
n~ raad 1>... loot <lp zaak in handeu van zIjn

prO('Url·ur .. te laten,

"l'EFm: 'VEGE~.
(;f·lpzt'n hntlf vall ~ r~.geerrl)g. moldende

dat d" Land_duwne. Otlino(onu·in .'n MiUe..
POlUt w"!(~n voltooid ZIjn, "" den raad vnv
)!. ... ndl~ 7.1' OYt"'r tl' nemen.

rio-slot ~n d,· Mak te .-erwijzeÏt naar het pu-
bl",k .. w,'rk~1I kantoor mot ma('ht om te hlln-

en Wlt'r namen
de lijst van

lt'zers opgemaakt
van Wet No. 20

htigd te stem-

KENNISGEVING g£'schiedt hier.
door- dat een W ~eenDgs Lijst

van de voJrnde Eigendommen in
dese afd.liDg nn ter inzage ligt teu
Kautore van den Raad voor de

H6tlt~nde uit:-3 vt. Solide Ellchenhoute1l JDeerenkaat; met Spiegel Du1lJ'; 8 rt Solide =.,.;-:n ~~;ewoH~
Esschen~outeJl Wa.achtafe1, met marmeren blacl, )J.~eJl rag ell h4D4doell: baDger; ter beiliasiug VBn obj6Ctie:e~

. 8 vt Solide Easch811.hollten JDeedtatel. met Plaat OWeIl SPiegel op ~men. ~ld. JrUd'deering zal houden iD
Wij t. .. hben bealotAm het Publiek te overtuigen dat het goedkoopen goed huisraad 1'&11 .. ~tm fII4aJWI dellobaal teFruerburg, op VrÏjdaj{

koopen kaD, daD de gewone ingevoerde artikelen die op dese markt wordeD verkooht.. 16 December, 1899, te I() ure I.
Ge;l1'U6treerd Cata.logtu Ma Prij.J.vlt IraMIJ ~ ap CICUIt1J'CIge. t~ :_

Alltl Goederen door 0JlB vervaardilid worden door de Kaapaohe Gon'fel'l1emeDti 8poo!'wepD B.ie&(oatein wijk No. Li
venoerd tegen 20 per ~nt minder dan ÏDgeYOerd hniarud. - Brma NOI.\.!9, 22, (21 ~Kerk

D 'SAAGS & GO '''hIMn LangemarktSlraal, ;ij?~:1~88)24,á8J d:~:;'
~fOOI 'abrtel, B~CI a BOOISTU!D. Klipqter, Leeuw Riet.

• • J K A .AP 8 TA D. A. J. BOTER, _
Secrel&na.

ÁfdeeliDnraad.Kutoor,
. Fruer"burg,

tI Nov. 1899.

VIZ" ILLU8TBATlB-

"DEFIANCE
ID' .B.KJi.WU' .qBBBLDUfG V.d JUT,
SLAAPXABEB STEL

Louw,

der Merwtl,

men.

De KolonidIe Br,fnd-wijn laatscbappij.Bepe-nr.
H. K WOlWESTER. •
TIENDE KONTRAKT,
1897, '98, eq. '99.

BO,JdMDBR'. BaROBMDB

ZWEEDSCH ESTOVEN. PATATASRANKJE~
~B 1crijpn bi onderget.eekende

YOOJ' q,. (vijf .billings) per
(1,000) daiMDd.

ACIreI :
DNL. J. MALA X,

VODdeling, WelJingWD.

EEN
I'~: JlI.I \1 \ yr·1\ I)('STH H: r.:\' PE IlOR.

LPG.
Ila' d.· dl.tm"nt-lJl.\rkr np ('I'll LUJlt'n~j.wooll

'. \ !),'!Illl" \\ nZt' ZUIl yooTdt'n a~n":l·jI.IFul door
d"tI )(,rl,>:..': II": \ oor tit, ".11Id ('IJ dl' groo1fl
BJ rn! JU,,: II.I !II Jil" t·llt'r.. ..I.u"n d.·11 o(lrl0l-: O1 .. t
m, t r d.\lJ !.!"" (lti" h,·I.Ul'! ..tt'!ilU.! ~adt' In
~h·t hl'!...'11l .1"T ,-(Jri!..:" m.l.\I1,1 ~an-'n <I., ,h.aman-
rt·11 ,l.III/_I'·1i11tk III PriJ' \"l)(lnut ~I'C.l.ln, Il't ..

",It t"ll dl.·!.· ()(,k. \"I~ronrza,jjkt wa .. door dl'
,I tlllar,tt' \·,11 ,,,,,rrlt.lr! t'n d~ nwl 11I,-daac:",·IJt)
\ il.til \·dll dl \ 1rI.·nk_lnn ..dlt' "Il Ellrup'.(l<"'w!tf'
k.OO!" r...

Ir.1 -...I ;IIJII' ol Il ,r lO fh'l1 dJ.llU.wt-hand,,1
"Il qtl,r' ,1I'\lllïl(ll!t· hl ,taut In ...'U lnol1opollt.
P.· ~I li' (II., '.J.l! I' Ik·" , III dl' [lf' Bt"f">NmiJnf'u
","ord!. Il.i_lr \~I I In d" ('ol11m~'rnai Intf'lli-
..:. III, \. fll).·I,1 \ lIlilt'u, !t"(]er Jaar 10 '[aart
\ "rkl" III 1.111 • ,·n "~"llfllk,lat. "n lht Jaar
..(·11IJil' ,Lil -\ !ldd~,I.1t "flit !.!f·...laa,.!d tt· zIJn Jp
prtJZt Il t,. r hl,n ...: t.· hl'lldtJIl ntf't ht·t ~f'\'olll
J.,' ,. Il ~rl'ot Hdllt Jl kO()f.H"r ... pr ~("fl'n tl'J:?;foD
dh' prl ;t"rt \,.·hl"·11 ,,111('11 ko,orwn, fOn lAX)-

dO-t.olldl· -11,111 • r • "11 ~roor lt.unld.l dJilmanl-
...IIJl;"TJ)' II ...t Jl

ALLE Int.eekenaren die tot nog
toe verz'JimJ hebben hlinne

Brar)(!e,vijn te leveren onder boven-
gemeld KOlJtrakt, worden verzocht
zulks te doen voor of op 5 DE-
C "MB E I{, 1899 op de volgende
plaat&'n: Distrikten Worcester,
'l'uJbllgh, en Cf'res a 10 het Hoofd
Kantoor Worcf'ster; Ro">ertson bij
dell heer I'. J. Dempers, Robert-
SflD; Montagu en Barryda].~ bij den
heer Frans D. 'du Toit; Montagu
en Stellenbosch en Paarl aan de
Pak huizen van de Maatschappij,
Lady Grey Brug Statie.

Alle pt'r8onen die geen Brande-
wijn geproduceerd hebben door
Phyl10xera of andere omstandig-
heden, worden vArzocht eeD decla-
ratie tot dien efff'cte in te levereD.

Op Ja~t,
H. P. DU TOrr,

Secrtltaris.
Worcester, 2V Nov. 1899.

K .lLK n.\.\1 ('ITSPA~~I~G ..

Er ,.-ord é\eklaap;d d .. t d.. raad het publi ..k
f",I .. t heelt Ili't ...ater op d.·ze nitepnnning te
~.. hrtukOl). Dit WM d .. ooni!(t> \'(}()naad .. at .. r
""a.t\r ti", IJI\ifOlh~r!!l ,w;obruik. "an kon maken, PD

,...", h""I..n.. 1",lpn m ....nden, dat de kennis-
,.r('\"lJlt.:. )l:pbrUik vnn het watf'tr helPJttRnde, ver-
"'I]llt·rtl mOt'!;t ""rlen. w8artoo be.loteo werd.

POKKE:'<I.
D.· ....,.,.>1..,., r"pportoord .. , dat "..n l(eval

"an pokk"n nabij )[8Itland wa< \"oorgekom ..n.
"n dat hl] tJud .. liJk $t.tpp<>n had ~enomen om
\ e~preidln~ ,'an do l.Jf·kte te voorkomen. Er
Wa' geeD ·\'t.~rcler ~evl)1 V~LD de ziekte VOOTgf ......
komf'll.

IJ.. hiU)(l~h\IJ'" ,'nn den "8(·retari. ..."rd
~Of'<l~"keurol.

F'.ISCH \'OOH S(lIADE'·EIWOEDI~O.
Gt"Jt'Zt'lI .·I ...(,h '-,ln ut>n hoor Johnson voor

L·III ,du,d ..,·"r~o('(ling "'''!I:en.; schade gedaan
Hall zIJn riJt UJh op dell .\Iuizonbe.rg \4"(')1;.

11t."lnten 0111 tI"o "isch te repudi"""", ..
.\I'S( H.\rt'l:'\O \'A:-i TOLLK'1.

Il.· h,'!'r O'R,'oIly .tel<l" voor: .. Dat ....n
KOPiJ "-an df'" n~:'>Ooilltip, ~t..u.ateerd 24 Ji'ebr.,
I~!~J, rt&lll(flUOtD.... door de vooroted ..lijke
mlllllf'lpullt ...1t~n JD l..ake de a,fJ<i,chaffiuJl; VlUl
tolJt·n. l.!:e1..onden worde aan dt~ rf1gee~ voor
hMe IOlorllln' lP nl{'t h"t d{)(~ de a(""hafting
door I...,'ONt'n op ....np wljZf' die nUe partijen
7..,1 bO't'r",L~eu" Bpr ..k ..r ,,,,de, dat de tol-
If'U onrfJChtn\artf.i.t,! ,,'tUf\O ~Pllo,'er dp ~tede-
I"'.,; ..n. De buitenl ......n III <I .. n rHad "'a"'n ------- ------. - _

iii d.· meerrlt'rhl'ld, maar hiJ boopte dat m..n Aarda ppels Itot p("n ('ompTomis 7..ou Komen_
I)" h..... Hare zelde. dat dp .tad.raad .,..11

!';root mlwmpu had vRll marktgeldl'n. De aan-
n)(>r VRn produkten wa.. groot en de stad had
1'",,",....,1 vOfHd",,1 "au de toU•.>O at. d" blliten-
d"trut"".

D.· lIlolIe vnll den hl...r (Y~illy werd aan-

Veranderillg in' Prijzen.
T.D ".YO'''. YAD1dJ~ IIob.lkIdD_"D ........P._.,_ .........

Wij kUDnen Diet·p
s!agt,n wordeD in .prij-
~D.' 1"..' _ a~iuAN8CHE

.I0DllKLUo LULDI.EN8T

---- ------------------
De Qoedkoo~ .. ID •

G~ .. yoo...... JUl. G~.MD.
IIohaelJ~oJID.PriJ.IJJ",,,, a.talOlf1:u

HII dit hf}():.!" pr, lt. Il kUfut d.llJ Uil rJftp; rI.,
I",r!t)~ lid 7...1f 1IH'''': uu'.'r ..,·h.ltt~.'n JIl d••
,·('r<o;hu4_:. ud.· j,lrt'lI ko ..lt'll om tt' klllilll'n r'whit-
t, rt"ll \ III l,df'I,\;!I, ...lt·.-nti·n ~nmnllci' handt'-
1.lttr, \I'r"df'htlll 7.t·lf .. , d,lt Ot' jll\.S"dl"f~ 111 tit,
I'la ...t.· to.'kom" 11!1 J,>f'f("j,"f mf'pr zullt>1l h,"h-
1~·11 tj' !,flo! ui, 11 .d'l '·oor S~pt"lllt,.'r

1':.'11 \-.JIl rit' Hlnnln,..:ham ..du' lt.lllllplnar ..
IJlI'rkt+, op d.lf 7;-4f .. '·()()r dl' r~,rll~.! IIlthrak
clt' dlam,tlltl'n t.·lli·lqk ,-.'rko( ht wt'rdt-'f1 'van
Jf' h.ttlld III d(· trlll,J." .'11 \\.tlllll..:'r dt· "lJandt'-
IlJkb.·d'-lI I,'t ... !:tUil ,l.lnhlt~ld.'ll dnl! ;<011 ti,· ;t.;UI-

\ ()t'r "l.,.wdll.!: tot I {'Il kh'mlch"Ht "fdalt'll
Ittfl.l ......{ Ih Il ", t,·u \\,' ook (lat dl' nurk"", tll ....t

,dit .'n \~'IJ ...t:tkinl! r,an dp rhamunt-dl'lriDIl
tf'll I<!f'\·ollo!t·ht't·ff g.·had. maar ddt ti... mijnen
ook ollkLl.l.r /,1111~t'T ,la4"t do(,r hp.t volloopt>n,
"'-Ht n,\tllurIIJk Hl.'! zwh z.al hrt'TI~('n dat. wat
f'r ouk. op lh,t oOt!(·nhltk nJt\t KJJ1I~rlt>y J!........
II4'uf!·. dt, i.!t'r"Il,·ld" prudu(·tlt" '"OOT g ••rulm(loD
tiJd Io!(".. trl·md l.a! zIJn

-.--------- ---_____
WOODHEAD, PLANT & Co,

ST, GEORGE EN STRAND STRAAT.

-na •.• , -- ~ .........,.. _ I.o.da _ dil
....... W~ te , uar n.m., UIr
..... _ Pl~ te Sint Heleu _'la. riM .. I..... op de bepuWt
t . ' .. q••.AAa lDTGELAND.
10 D..-,-DOlfQQAB CAB'I'LE, Kapt. Bay.
lIOO.
~'--lfOBIWI CUl'LE, Kapt. a-IaL
!tacMUtICII lW _Ilud Jll Lu

PUa.,.,
. . . . CJ.lMJI ~ Kapt. WardeD, oag_

SPOORWEClMMT80HAPP.".- -...u»-4.""
- - ~_-~ )[apt. 1iIanhaIl, ft-

TE HUUR De kol'llte 'en GoedkQop.te: Rotate voor, ~ • .... ~ .. :. ~.= Diet te Plymnt£
(foederen van. de Zee-:aaar' Pretoria Jolaau.liR- _ v.. " ., ...... doo IUD ...-OF ~68 verlangend te kool?' 10 &44ere plaa_ iJl 4\TraDevaal. via '~~ ""--•.' - _ ,_ .. CUtJ. 8too111bcd

wtstekende nlaat.eu wt____ ". . . • t li" .H...,.... t.
zocht in de Afdeelbren ~n H-:;: LOUR•• CO ..... R,.U.~ .
bert, Hay en Ba'l'k:l{\Veat.. Van Lonreuoo lrfatoqDe8 Daal' PNt.oria--'849 mtJea. ...-. IOhÁ"";"_ .' j}IIlGebonwen, LandenJen, Fonteinen 894mijleD _. _. .
Buiteti'gebouw8D, 8teeaen Kralen V Durban pret.o • 1'" .
e~ Kam~ op le ..Gronden, 'rijf Van.... na 6~ mjJen, ~ So~ 4.98 ..... .. _. .:
mmnten rilden van het Poet êD an K:~ naar pretoria l~l_...,.DIa' J~ ..bl1l'J lOU •• &0. LIJN
TAJ_flr ......toor, . eo 't Politie « ."' ..... ".rTU u.&nDIEN~'Jst;t::'~-:-~e IOholen in de V'RAOKTPB.IJZU 'D.... "... - av."".......,._~
nabi'beid ove loec1 VaD wild _ , ..~.GEB8.
v~Iatrtri..en :; 't veld, dat Ve Lounmoo lluqU81 DIll Pretoria •.. ~~. Id. III a. 8.
geeohikt ~ VQOrPaarden, S~, ~" " . "loball_hlr si Ik til £8.181..
Vee, M_enno&bpen, eo getten. "Durban " ~ 18 Ba. IJl £4. Iii. .

f:d:ur ::'~aarYaDd=~:="" "~'.::~~q.S8 10.;.11l-~ea. 8d.
gesondheidsOOesta.nd sich terug- " Kaapatad " .u.wc. £11 181. tet.. il' 6L 8d. _
we~ht ~ trekken, en het·boeren- IJ" " lohuDtlblr$ £11 U~··..... S' 181.04.-
bedriJf wIl op~ .Inliohtingen ...er~ &all ~ Hoofd~ P~b'- 8sa ~

Rloht u tot ~ :: ~~ Bepu~k) ea bij de~~'H~ SM..te"'.~.
H. a,CAWOOD, ( )- .' ~" . '."
POltkantoor Paplmil. . ná- ,""IIl."11.'ria. CelDlpbell. - >

Telegnr.phiach Adres:
Cawood, PapkniL

INGRVOERDE POOTERS opnB PLEK
gereed voor onmiddellijke pooting :_

per kist, Ol'ereenlwmstig kwalikit.
Fllm80h .. Early Rolle. in prach-

tige oonditie, gued uitgezocht,
allen In klatt'D van ong"veer
66 oot 70 Iba. H' Sa. oot 9•. Gd.

Kolooiale Eo ROBP, Duitacbe BIlluwen.
Fonrballs, ovsroonkOlll8tig de markt
prijzen. _

Dez.. cijfers zijn A.FGESLAGBN
PRIJZEN Om deo voorraad op te ruimen
en ruimte te maken voor 8UTTON'~
ZUIVERE POOTAARDAPPELS, te
weten: K. ROSB, B. REGBlIT8, FLOUR-
BALLS, MAGNUM, DUITSeHB BLAUWBN,
SUPREMES, KING OF BARLIB8, enll. (Zie
deesntvolgende uitga~e van de noteeringen
vOOr Granen. Meel, enz.)

HET FEIT ALJJ~F.N dat een aard-
appel wordt lJlg&voerd IS NIETS. Wat
noodlg is, ill de. invoering van vel'llChe.
pootsl'BV8.D zuivere hoog" kJIU'&e kwalit.U.
en bet ia IN DE7.E RICHTING dat de
flUTTON'S HUN NAAM HEBBEN GE-
VESTIG 0 over de gebt>ele W('mld.

O...tbondt dat ButtoIll1 Aardappel.
met vak-kenois zijn uitgezocht met de
hand, eo dat het de Ilniv41rste pOOtera zijn
die m ..n mpt mogelijkheid kan verlrrij~
..v..nals 't geval i. met onze ZAAl.
MIELIES.

CIIiIai»t··WTJ.

TOLLE:'<I.1'J.f)TI>ELI\G \·EH(;HI.JZE\
Ht·t plot-.dlll)..:: I,!_TlJ'4 ,,·ordt'n h lJl.·t l..eld-

,....lam

V olgf ..n... (lt Parry ha.tld.·n tit.. F:ug{>l~ch('n
hiJ Ilt,t ond .. rdrllkkt·fl \'an d(l<o opstand in
Hplli<!;alNl UI ,... ·t,nun, 11"'.~1f). {lf'n ontmoetin~
!H('t ('t'n karP"" r~·I,.,II"11 ()ndt"'r tit, lJt:"rsonf'1l
dH" doc,Jr dt, EIlj.!pl ..(·hf'fl ~PVaIU!t'lI w"r,lt'n _.:,t'-
1UJt..akt, ht'\-uud lIeh ~)k f~~·U IlulJ:'\<.:h "-OIJaat
\'Jlll ,')4 Jaar, dij' l"(.IOr dl'tl Io!f'nf'raal wen.1 J!~
hrarht T('~'n hiJ hBt.waJX~nd ~tond. omrin~d
door ...oldatt'n. diP hpt ~t~\\'t-'i'r ~t~rt'flI(l hipldt'u
0111 h.'m dood tf" ...('hwt .....n. h~on hiJ hpVI~ tt~
~'n"n t'll ,('hr-f'" hIJ door t)t·n nnh'""lt a.!.. l"pr-
doofcl Y OOf rif> O(~I'U dt,r a..uO'tf"ezIJoCf'n ,""pr-
,l..rrIJ~df'n :lIJn w,lll.7.f'ndp 7,Wartp h'Hf'tl OVPf ht~t
~ ...)lt"'\o(·I(' hoofd In d"n tlJO 'all TH\IIWt~IiJk" h'l}

h.df uur \:u \ "rJoop LIU l't'n uur wn~ dt'-
nl,ln "ilh"'!I"I'I\\ It

0.· ~t-'dt·rLIIH).l{'ht, tinkt.'r .fUI1111S maakt m('l-
dul,l! \ an ht~t iz:p,-,al , III f"t'11 ."<J("lmarl, die ont-
h. ofd mop",t "~'-urdt~ll, f'U Hl dell t IJII "tUl 21
Hur ll"lu''(>I "''Il Wlt .. l.!;<'"W'urd"1l"Il~...t~rkpr 1.. !wt \"oorhE".eld \"'8Jl p(On En-
io.!:t,l...dl ;'::f'llf\o('1'\hp('r FA~nl-lfh.'u)pr n,,1 van f'(>n
!.t't'r hOfl\.! l.!~hUll"·, dodi Wht In 7,iJI1 nJ f'f"n
llakgoot tt· grJJpt?U t·n ,_lch I.barKAH '\""""t t ...
houtlt.~U nl' kort.· tiJf!. (b •.., t'r lf'rlh'p voor
mp 'I tt"T hulp kon k.otnf>lI, wn..... vold~ndt. om
ht-m \·olkow<>n gTiJ" t~ TIl .. lu'n. . .

n.. t ..ud... , ,'001' de ver8Clullelldo tollen ...er-
Utl<1lg{'0Pf"wl, ('U warm ala volgt:-
(I) Wilham S.,arle, tol Military .Road, £2000

H)Ur het b.,lfJHar "an af 1 Jau. tot :10 Juni,
lWlI.

I:!I Wilham St .. r1~. tol :\-rilitarv Road, voor
h,.t h....le Jaar, ~:;,5(1). .

(:S) Will IN DI Suarl." tol Maitland, er-50, VOOI'

""'. maanden. .!:l,200 voor bet f';ebeele jaar.
(I) Cbllrles Ill..k", Muizenberg tol, £232

11)"., \"oor de ' ..."'t.. helft vau bet Jaar, £465
nXlr h~t ~lOlohePLe Jaar,

,:') Dorman, 'ï('toria Hoad tol, £157 lOs.
\'oor hd "erote half JIIaI', £295 voor het ge-
hf"t-It, Jaar.

G"PU ttmd.... ontVlUlg<>n voor Simoll8..tad
tol.

De h"N U'Heiliv swlde voor. de tender.
(laO t f' ))t_'filt;l1 \"(k)~ T.t¥i maanden, de raad bet
r~( ht t.· hehb..n nUl venlere verlenging voor
"'" ulaaruleu of )l;ed~ell<>daarvan, gerekend
t<>gO'Il "pt o...lra~ ""n d..11 tender voor het g ..
he.'le Jaar.

DO' be ... Stark.· ,telde voor. do tenders &lUl

tt' IWmt'1I ,'oor Z~ maanden met de optie
,,,(Jf ..ell verrl .... tiJdperk van zes maanden te
",'rlong,·n.

liet \"oor,tel O'Reilly werd aangenomen
Dlt;>t :) Il,t,)mm('11 t~f'O .j 'Voor het amendement.
I)" h.,t.'T (l'R".illy "",dl', dat. d.-ze de laatste

", ...~adt·"D;: valJ dit jaar "'a.J, "n wenschte deu
1..<10" vool heil en z..gen lil hot weuw jaar en
hoopte dat er vl'l\de in den lande ?,ou zijn .
D....ma verdaagde d.· raad. H. RIES & CO.,

Graa1 80 Pootaardapp~lHaod~laafl
Oo.-t Lol1deft~ D
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Ook wordt t". .... erd. dat h~t \' ..~r'i1.en 1...,-
spoedigd door drukkf>n 0{ ,·"lIen Dr Fmn-
...('hf~ gellf"~sh~r Fr~rt; maakt nlf'-hbuJ,! ~a.n ~ll
"oon-aJ, h~t .. elk ~m d(X)T l~n van z.ijn 8.s.'S-i...~
t .. IIt.·u .. m...!p((""lpt'ltl H••t .,.,jf·JR .. g hroortje
van .len UJ.if<Ohtt'Ot Wft,.. met Y..lJo m~er uit
"Jd ..". het paard ging op hol. dO<'h werd
'p""'<Iu.: If ... r tot -t,,,,n Io("hl'a("ht. H ..t kind
....... door riP 0p'":"wOIltl .. ,,hpid ~f>IIoodzaakt hpt
1",,1 to' huud .. " .'n "cht daill'll I"t..,. ~merkt"
men Hl d~ har(OIona.au cI.'n hnkprkunt '-an hf't
hoofd njf "ill.. ,tr"I'<'II. ,'"Ikomen j(elijken.
rI.. op d"" afdruk "au vijf rillj(""'" DE> mOE'-
d..r h"riJUl"rd .. ZJ(' h Illi. da t. .ii op den be,,'1''O-
t'''1 d3j.! ..... J.. han.1 op h..t hoofd nut haar
!tiod had gelPj(d. Hot Mar bl....., van kll'Ur
vt"I'lIt'ru.'len ..n de 8lrPpen .ijn st~ m....r
.,'footer !l:"wortlen.
n._lid.. dokter verhaalt 1'1ID een jonge.

..- .. u ......,btiIlP Vl'OUW, die. DA f!ent in opg....
\1'on<l"" t"""tand te be>bhea .... rk ....rd. geotOllt!
ter Tuste "ing, doch bij het ont.aII.... ),....
mt'rkte, dat haar Ju.ar was Terwijod juiot op
-I., pla .. "" waar zieh een Eennw bevOIId.

?dllr;" Antoin..tte is ook in den naeht '"lUt
h.....r terl'Cht.teIling grijs geworden; f'TeJtZOO
k"iuor AI"sander VIUl Ru.odand, t._ hij boor-
d. dat lfoooou .. in brand geetoken was.

"El:S W1J!\'1JOERZOON LV DE FRAN-
SCHE W1JSGAARDEX," door adv. Malan
(than. r..dakt ..ur vau "Ons Land.") Prijs ls.,
poótrrij. Verkrijgbaar bij de drukpen
lDaat8cb&ppij Van de Bandt de Villen '" Co.
(be>porkt). Wie et'n goed eD nuttig b \'OOr
""n wijnboer 1ril hebben. dat wet alleeu veel
informatie onr het makea ..an wijn ~, _
ook 'Vooral over de "PbyUo:.:era handelt,
die moet &onder ...ertIUim dit werk be:;tenen.
De aanbeYeling door den ed. beer J. H.
Hofmeyr (0 .... Ju) aan dit. boek gegenn i,
reeda ..... u.lf een bewij8 ..... d ......... ('... no.

STE.HlSS' WIJS VA.."l LEVERTRAAN
(met ijzer) behoort geoom_ te worden t_
met M'n behoorlijk uitgekozen dieet. Oader
zoodanige behaDdeling, gl'paard met eeD ,_
in de open lucbt ea beboottijlr.e exerci tie zal
de patient meDer heter worden dan ODde'r de
oud<> ~bandeliDg nil pure levertraan, of zijn
_al_lIII, wnder ouderworpeu te zijn aan de
gevaren die met een ongengeld gebruik .... t
ve' gepul'd gaan met de ...erbiedeade uit.
werbela in het ef~ no ~
~ uit het 1t4UeI. Bij ..u.
aPOt.Mbn ia w.. sroc*M.-{u ....]

• . I' ,
I ~ t i i ~
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