
s,
t&gu
r1and
lOech
,\'UJmEN,

pe !.ad
,R

IER, 18:'9,

le afdeeliag

)Ilrv
~ poÏobeafd_ling
er, KaaJI'!Cle af.

lpscbe afdeeliug
II ~~:1lteo D

leu, D de~

II(U

aledoll
Ier, GraaJf Reiuet
on
che .fdealing
Jy boil), J Bam,
I afdeeJing
afdeeliDg
r, Pon Alfred
edaadorp
Cradock
mbage
cbe "fJeeling
BIi,.batb
,cbe afdeeliog
o
n·. Town
urg
,nd.le
,abetb

C.tbcart
){ j Loiter, K

Yicto.u East
ta.I
>fueeliDi)
\.fU)!~.

It.boorn
,tagu
D. Kaap:ICbe Ilf.

Sutberlaod

enoodigd.
.rgezeld van
voor de be-
eeres van do
oaards Kloof
. van Ashton
ondorgetee_
len tot den
Vereischten
li ~[uziek en
lap van een
Salaris £40

~ginucn met
1\)00.
rWEX,
leeretaris.

'CT.

)SCH.

:OOpIUg

mz., enz
en daartoe
heeren P.

Ilea publiek

UI'S '.m.
,le nieuwe
I Jocrning
) Verschei-
aren, ;\Ies-
, bestaande
, Armban-
D (;oud en
I,epels euz.
lornamen-
t omschrr-

Zj)( l\"

f~iabef.,.

OOPING

I gelegen

:;raad,
lorI.

;o~biaBmk

I daartoo
E\ccutpUf
I, zltlkn

I!t'legen
'll ~cder-
LTk," f\;11I

l!lakend,'
daar 0i'-
woollhuis
e\'attcndo
I'!"'; R.nex,
raaI g'l\lc·
lrlf!cnamt\
,del:lstaod
'Il aanbe-
'lt'gL'r cell
'even, en
'n maar
biedt dit
andelaal'i!
die zich
io; wen-

1 assol'ti-
lapkamef
eukongc-

\,

~uteuI'.
.fslagers.

~

~

Verkooping
,'olt'fc""",j.,l'nde behoor;ijlr
I.' ,:,:. ,i Il Executeur Datief
B', ,I,: ,;Ill wijlen den heer 'HOIlird,in"

K J.I ,J\ ora, zal publiek

-TE-

N~ft-D ..a.ad van g 'VQ_ toot "voet; .hooit.
BftaDd.....-4. e~'Voe...·~ e 'V0e. e ID.
PaDft.D:ra8.d ODCJá"",~•• DJ'W.4, .
G.IfaI.~ "-:acr'l-J....

IJZE:RWERK WlN'KELSJ,

Strand en BL 8eorge's slraI8n:'

MONTAGU COTTAGE ~

H J DIJKMAN R. 'VARNER & CO. leo den~:nt ':;~~~~
•• " '22, BARlUXSTn.u.T, IUAPSTAD 9 kamers, buitengebouwen, __

~,~~:::" HET beroemde Spitekoo~ad'is enz. Voo.~ bijzonderheden doe
wedt'r te koop tegen 148. aanzoek bij .

RUSSlLSTllll', WORCl8T1IK.L tet lb. bij }bs. J. C. DB ~A.lL, DE ALGBDENB- BOBDEL
(Vroeger in de Hanoveratraat, .uorp·straat. Stellenbosch en hIJ en.

7 Kaapltad¥ . P. DE "WAAL. Wn8UDB
Bruu,ijWIeIJliftomdlUll6ttt.ao Saxeuburg, Kuila rutier. AdderleyStraal, 106. .

G, 2! DECEMBER, tSH,
goede. aJg(lmeeJll$
npnQD wordeD ce.•• -'-.""

Groote
vruchtbare tuin
van fruit en grclGIi8D.
Huur SH> per

heid tot koopen.
Doe aan%oek bij.

C. W. HtcROLD,
Procureur.

DE~E Knet-Inrichfiog. door deo
. Kerkeraad der Nt>d. GeNf. Oe·

m8<\ute, Kaapetád, g'lItlcbt, eD onder
tofr;ieht Tan den Heer on )lev. DC
PLlISSIS, iJ.reeds geopend.
Aansóek om opD6me bn gedaau worden

ij ..1 13 hadr C. F. T!1e'>Ja. Scriba d8iJ
Kllrkeraada.
Voor behoeftigen (waarnn bewijs moet

warden geleverd door den p)~lijYen
L~eru.r) i.de prijs .lecht" £20 p4, alles
Ingesloten. Meer gegoedell herlen
£40 p.a.

Het .. Te Huia" biedt dus un eeD8
BChoonegelt>genheid ?OOrouden dl- hunne
ZiJllen naar de KIlIJlllfad ter IChool zenden,
en;~geert'D dat lij onde!' goed christ.elijk
opsicht lUllen etaan.

Voor verdere bijtOllduhedeu TPM'08bO
DlltD Kich bij den bller j. du PJ_is, Rh,eede
Slraat, of bij donou·jRrgeteekenu •.

C. J, F. fHERON,
Scriba dal Kerkeraada

BlUe&U Siraal.

~Iaats ' DRIEFOITEII,'
Plf\r:ni 11'J AFDEELINO.

Bl'C I')l~·'nd,~ behoorende tot
gc: :,·lll'n Boedel :

ll,r:oo ;-;1·11:11,en
l) 'iCO mot Lammeren

Rokken
Yuddf'D H CI::<~('

" l\ «or n
Stl'H, 'i Beef Zeep.
Ook l(t·t ""\IOnOAssortiment van
mad l' i J k1crderijgereed80bap,

sat li'" vcrder zal aangeboden

Adder!ey.straat 23,
Kaapsta~.

TE HUUR
OF des verhmgeDcl te koop, 10

uitstekende :fJaataen uitge-
zocht in de AfdeelIngen vr.n Her-
bert, nay en Barkl;r. West.

Gebouwen, Landenjen, Fonteinen
Buitengebouwen, &eeueD Kralen
en Kampen op le! Gronden, vijf
minnten rijden van het Poet en
Te~toor, en 't Politie
Station. Goede 8Oholen in de
ntlbijbeid. Overvloed. van wild.
Vogelstruisen iD 't veld, dat
geaobikt is TOOrPaarden, StruueD,
Voe, Merino SchapeD, en geiten.
De eenige reden Tan den verkOOJ'
is dat de eigenaar door aloohten
gezondheidstoestand zich terug-
wenscht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil opgeven, .

Richt u tot:
H. B. GA.WOOD,
Poetkantoor Pa-pkuil,

via. Ceunpbell.
Telegraphisch Adres:

Cawood, Papkuil

J. ('. STEPHAN,
Fxecuteur Datief.

.lJDaIES J. BEETER, Afslager.
Kar.:» .r.

!.all.r~ I'la.rs "NI( Rivier,
ci [Iee'em l.er b~~.

VERGADERING van den Koeberg Tak vlln den Afri\an.nder Bond,
op WOENSDAG, 13 DEcEllBEB,te drie uur, te STEELWATEB..

Het doel der vergadering is Mt verkiezen TaDeen nieuw best,uur en
algemeea werk.

11IIII1'1I8RD8 Rij el Tl'lk ru,....
do. do. ..rrtas.
do. do. Ht.pto,

(1-1 hand 2 duim.)
IIlk lOeien WUMU 2 'I 'till .. Ik.
[mtIlIas lap lal' lilt EJ,IIIC. lael'
tuigelI.
P DO\DERDAG den 14den

Jl'Ze r zulk gemelde getal
eo, Koeten, enz. publiek WOT-

\I'l'kllcht te KLAPMUTS
T II1\. De Paarden zijn allen

'nl onder zadel en t nig,
dtl' Buggy Paarden; zij zijn

,<cfk, in uitmuntende con-
en !-'t'schikt voor dadelijk ge-

Het paar Hengsten zijn
kLI~, let slechts op den naam

UCII vcrkoeper.
n, J. SCRW ARTZ.

l B. da VlJlien 6 Cl., Afilllln.

BENOODIGD
EEN geoertificeerde onderwijzer

voor een Private School nabij
Darling om onderwijs te geven aan
5 kinderen.

Kennis van HoUandsch en Muziek
noodzakelijk.

Salaris £40 per jaar, inwoning
vrij, Werk te beginnen na Nieuwe
Jaar vacantie.

Doe aanzoek met oopie van ge-
tuigschriften alln

J. G. VAN RE FNEN.
Walerkloof,

P.O. Mamre.

VIZ.
BELANGRIJKE VERKOO

VAN.

Municipaal kantoor,
" . d bee 1 Somerset West Strand,

op rIe plaats v~ en. r •. It 7 Dec., 1899.

UITVLUCHT, dlst!!kt BARRYDkLE -IlO-_FM-E-YR-'-TE--II-U-IS,
Rheede Straat, Kaapstad.

-

BENOODIGDEer~te-Klaa Rij en Trekpaarden
lan 3 tot 6 jaren oud
E~I',to-Klas Rij- en Trekmerries
lan :; tot 6 jaren oud
E"r~lo-Klas Rij- en Trekezels
q:: :1 tot 6 jaren oud.

WOENSDAG, 20 December. 1899,EEN Onderwijzer en As!iatente
aan de Publieke School (A.III)

te Hoetjcsbaai, dist. ¥a,lmesbnry.
Salarlsaen respectievelijk .£120 en

£60 per jaar.
W~n8Chelijk dat Onderwijzer

Godsdiénst kan wanrnemen Zondags
Applicaties moeten vergezeld wezen
met gecertificeerde afschriften van
bekwaamheid en goed zed9lijk ge-
drag. Diensten te beginnen na
Kerst vacantie. Alle bijwnderheden
verkrijgbaar bij deu heer

A. E. ANDERSON,
lIon. Secretaris,'

3Je Klasse Pub. Scbool,
. Hoetjes Baai,

Saldanha Baai.

ZULLEN de volgende EIGENDOMMEN te koop aangeboden worden
per publieke veiling

I.-De plaats PATTATASFONrrEI.N, groot 3776 morgen
2.-De plaats JAKHALSFO'NT~IN, " 4200 "

Doven8taanden zijn twee lV.roo plaatsoo. gel~en nan de zonzijde
van de BATHSBERG en zijn zeer gesahikt voor StMlizeD, Schapen
Bokken, Vee, Paarden, en i,\ werkelijkheid voor iedere soort van
Levende Ha ve.

Deze plaa.tsen 8lniten aaneen eo zijn ongeveer 5 uur rijiJon vnn Asllton
Statie en ongeveer 7 uur rijden van Lawg'8burg Statio .

Op den zelfden dag lullen te koop worden aangeboden. '

~ ee eI1 ~a, __lP.dell1.

~pDINSDAG, t9 DEZER,
d,' undergeteekende Publiek

dO":1 vCl'koopeo to KLAPMUTS
-:U\' g":meld getal Paarden en

.:I l'.'( tra Conditie gE'schikt
. c;ld"!IJk g-ebruik; zij zijn ~t,

Ft zijn ook verschillende
L, t ~lcchts op den naam.

r. A. GOOSI<;N. en evenoons allet, dat mag worden voorgebracht voor dat dool (!oor
den Afslager.

; u:' OU/ERS & Co" Afs/a~ers.
,"lf. ' [I. c 1I:l':,~. 20 Nov. 1899.

MAN lEEST •
• I '. " '.l:V1J zijn ook ééne der firmas die alhoewel bij ons 4aftr<1Jo.'. ngeD werd

f om OORLOGWAGENS te maken,. volstandig lebben GE-
WEIGERD en kunnen dus on'ze klienten berichtm .dat wij hardoor een
grooten voorraad JiXTRA DROOG HOUT voorbaJirlen.~ hebben ge-
schikt voor wagens en karren,11ie wij bereid zijn mftt den meesten spoed
en teE._billijke prijzen te vervaardi~. .

[ttr Geen UORLOGS-GEZ[ND~N behoeven zioh aall ta melloll
HA VENG4 en DICKSONi

Vred. Rijtuig Fabrikanten.

...-VREDElEKE VERKOOPING BENOODIGD
EEN gecertificeerdeonderwijzeres

om onderwijs te geven aan
drie kinderen, allen meisjes in het
Engelsch Hollandsch en..Muziek o,P
oen private plaats n.abll de s~he
Three 8isters. Salans £,50 per laar
vrije en woning werkzaamheden ·.te
beginnen n3 Decem,oor vacantle.
Doe aan.zock met vereischte getuig-
schriften, bij den ondergeteekende.

D. HAlWAN •
P.O. Three Sisters,

Victoria Wcst.

Kaapltad,JuDi,l839.

GEVRAAGD.ULEAG-:H:
'. I'\CHTHW VAN HET EEN gecerhficeerde Onder-.

wijzeree om onderwijs te
~ven en Hollandsoh, Engolsch,
Muziek en handwerk, op cen
Boeren Plaats I uur van Saltaire
sd. Nek.

Balaris £36 per ijaar met vrij
~es. ,. M. •~ "CO Werlaaamheden te ~innen m~t" -:. ~. ~. aanvan~ ,":n 't yolge!lde~Wár~.

. • _~?,~' .• ApplIcahes, met, ge~Ulgschriften
. .' van gOed gedrag en LIdmaatschap

AAN ONZE KLANT~~ VAN BUITEN. ceoer Protetantscha kerk~ul1en door
den. ondergetekeDde worden ont-
vangtn1 tot 2.'), December.!-a..S.

A.• EYER.

t: Klein Berg RiY:er Brug
,r" '::;"~ te lIalfm:ms Hof) ..

; Dr.,;, r:, tu·kende zal ter pu-
:I:.l, Vt'fkool)inO'aanbieden de
. M

. ;k" ':" i';1Chtingvan het boven-
:, I"llick, op den 15den
'.'1', ]jly'. te 10 uur voor-

'.I!' het raadskantoor te

Paarl, 6 Nov., 1899.

-GEVRAAGD.
EEN gecertificeerde ~onderwij&f'r

(dame of beer) .als ce.rste
assistent voor de CalVlDla publieke
school, moot lid zijn vnn eon Prou:-
stantsche kerk. Bevoegde kenms
va.n Hollaudsch vereiscbt. Salaris
£140 per jaar. Kennis van muziek
en teekenen zal een bijkomende
aanbeveling lijn. .

Werkzaamheden te beginnen van
het Januari' k'Wartaal. Al'plicaties
zullen worclen ontvangen tot dep
25sten d~r'

Doe aanzoek
W. B. TRUTER,

Secretaria Calvinia publieke, school.
Calrinia, . .

2L November, 1899.

Op last,
C. ADAMS,

Secretaris.
: .. \ '.·,·lir,gsraaJkantoor,

: I \' ~.;, 1 _'. ",1.

WIJ HEnB.E..~ ONTVANOEN VE VOWENDE ARTIKELEN~-

~IFTERS van £10 per stok,
REUZEL-OlIE VOO~ ~o;r8ahmnchines,
DR.I.JFRIE~fEN "

EVENEENS;

Grcotfontein, *'
Dist 'Somerset Oost,'

Saltaire Sd.
27 November, 1899.UNGELOOPEN

P dGl; ; !. 0 X ovomber, 1.1. Opde
pi,l;\" ran den onderge-
I,>, "'Il \'aa.lbruino Merrie
(;;;'r, ;It S jaren met halter
D, "::"naar kan baar terug

I: :-i betalende d~ adver·
a:>:::-dl' alle andere kosteu.

, J

~f. M. BASSON.
K.>~a",:·.,al, lïtspanning,
. Dl'': mher, 1-590.

. eD
. .,;ordëD . ~rkooht. te XLAPIIU'l'S·

'""'11-""." .";"" """·~~.I $r.mOY, die ,pa. aaagekomeu' zijn
TUN~aqoalaad, iD ptdb óotiditie,
sjtullen zohr pretent· quo

li. F&lED.iU.N.
A. B. DE VILLIBRS & Go•.

AlBlagers.

: De 'DaqlesmoeteDOIlt'erwijld naar
onze mag&zijnen komen zien, ds
waaTcle zal hell ver-baasd doen staan.

LC:~RJ!I.'CC":"ARqQB,.-'\ .
v.u Lo~ KarquOli ~ ~. 849mijl.; ~ .1~eab~ gen, aan te DmeD; af te keunm,' te ';"

394 mijlen, . .' " .' . ~.~ . - ': ' .' ._" machtigen of op Ittnclere wijze
Vm Durban naar ·Protoria· 511-mijleD, .\" J,9hlU1l)l!fbu~:;1. ~1C)D.,," ~handhleo êD ~!"~len:;'_. "
Van ~pata«l.iS&&I' Pretoria 104l iUjl«'D. naar J~u ..,jbug 1012 ,~a. ~ek9l'~Qtati~l voorloo,?Jg

mIJlen.' : . . '.~. tract CWJ~an.'~oor, Notaris ,.
" . . llontgom~ 'Wilker op den ·.I4Clenr.VRAmrtPIUJZEB .:'RBIZaG~.~ !. A.ugustu~ 1899 tUllOh. de

Vu Lourenco ~. 1lI&f PretOriI<£4 7.1. Gd. IJl, £~.~. UgeDWoord~g~a ~. de Esecutriee in de .
" "',, 1oh&D •• 1nng. £4 19a. an ~£3' l8s. Tes. "ltamennant&ire.." ", 'f vaJIi1.~.' BOedel.' ir·,_.Ta.__., 1)1',' MUi1UMt bied,.CD nu aan den bo~.eD.--Darbu lIetetla £8 88. £4 12a wIJen .- le OQAUlle$. ~O~'" 0-

" "'., eD ;.. • H. J. Z.ÓOQ~ en de Bnrg8lJ)~r'1lCltemlleD .vOOl'nlad 'tegea belache.
"" " J'ohaDn.burg £8 10, Ill. £4 8a, 6d. \-nn de genoemde MUDicipaJiteit lijb prijzen ,om op te rmmeD.
" Kaa.pat&d " pmoria £'11 181. Dd.' II £8.6 .. 6d.. betreffende het verkrijgen_

lObauD.mg £'Illla. 9a. til .£1191. 6d. sekere ritAr- en andere recht __ en
" .". " " ". -. . .., ,- bot onclerbftlcn nu. zekere 'gelde-
.Jnhchtin~en v9r~rwbaar"aaD ~fi B~fdbnreau, Poet.bjI 383 te I re- like eD andere T rplicbtiogen d&al'-

tona (Z. A. Republiek) eD bV de Direot18 neenmgraóht 170 ~ Amster- niéde verbonden en een notarieel
dam (IIoDand). amendement claarTaD, afBehrift van De- op te ruimen artikelen

DB .DffiECTIB. welk voorJoopig contract en amende- zijn Dame'SShirt Blousen, Rollen,
meDt ligt en gezien kan word~ aan Onder'ldeeren, Dames ZijdeDBlousen
het kantool' nn de genoeaule Kinder Dressee, Ochtend JaponDeD,'r&»1IC .. }fanieipaliteit.· . ,.-

b, Zeker schema van waferaan- Kostuum Rokken, Zijden BiOU8en,
voer werken voor de inzameliDg en CorsetUD, Zonhoeden, KU88en. G IIIDd~ • lleDe Gecertifioee~,- . ....
uitcleeling VaD en het handelen me~ Hloopen, Lakens, Spreien, IUaten ;8Yl'WIobv .' O~erwii~res VOOI' ~~~: .
het water ve~regen van .. den Gordijnen Handdoeken, Lakenstof "Infant Departément,' In staat om
boedel nu Dantel Johannes M01"kel '.' , Onderwijs te. gaTen in EngelEcb, . ',.~.
H. J. zoon onder voorgenoemde }luseline, Bedrukt Ka&oen"Gek1eede Hollandsch en Muziek, (Muziek een
overeenkomst in luIk een wijlo als Japonnen, Blouse Zijde, Kauteu eD Hoofd'f'ereischte).
wordt ui.teeu~zet in de O1ltwe~ Zijden Dassen, Sluien, VoorsohoteD, Salaris.£.50 pel' iaat' m~t vrij
en speoJtioabes 'Van een uerg~]IJk Morsjurken, ens., enz. lQgiëa en de mUSlek~ld01J.
water &Iluvoersehema, aftlCbrifteD Werbaamheclen te beuinneD naDE heeron Toerien en Co., hebben besloten eone GROOTE UITVER- elk - 'li . 11111 Il_Iota 0---' tJtnra 0-

KOOPING aan hunne bezigheid, +....... noV81' Kerkplein. te honden van:w ' eODtw~nen8pect ~tlf8 '., III.IK-~gs ... do Kerstncantie.
--e'" , liggen en mogen gerien worden aan L F NELvanaf Maandag, 11 December, en kannen het; PaarJsohe Publiek en het kantoor V1Ul de genoemde .. &rcot!Ioopjeá~'OIt!' ieder die komt. •. ,

Buitenvrienden verzekeren dat zij de prijr.en van alle waren BIJZONDER .. Hteit IADDISON " It~ lIoofdonderwijzer.
LAA.G zullen stellen waardoor koopers ten zeerste bevoordeeld sullee m~~~~~p;li~ie door den JDU'D~l.;J WUI' , (Ii:- uV. Witteclrift,:; Dec., 1899.
worden. palen raad aau de ' > .' .' .... .' ,

Het is onmogelijk een lij8~van de groote vencheide'liheid._goodert'D Id h.t ~ ~ ItAaaliru('8M.id Z PIlrA'haltd
in voorraad op te 'sommen, doch zij die wensehen nE NlEUWSTE "e~~fs82ofalldt-l'S'faDsulk ., ',' t" \,_ Al1IwIW6_'- ;:: .~JIJJl"{II6
.sOORTEN S'fOFF l.<:Ntegen ongehoord lage prijzen te bekomen, zullen een bron als cell leening van de som
wel doen van deze kans, die zich niet dikwijls voordoet, gebr~i" te maken van 'Vijf dnizend ponden (£5,000)
en ten spoedipte do plaats der verkooping te bezoekt'.n.' s!ierling, ten "inde deeelre te ge-

TOERIEN.. EN Co.,~~r~P!:~!~I:f-lmlr'tny'oere
IrAn:inaa;e~i:~=C:ï:::!

van eenige of alla saken en schema's
in (a) en(b) vermeld.' KENNISGEVING.

Op 1ll.8tvan den raai, . W IJ on~ergeteekendon eigen-
HENRY FAGAN, aare van, de. plaats. Onge-

Stadsklerk •. gund (aliaS Bovonplaata) geven
hiernlecle kenQis.&aDhet Publiek eD
vOOl'&laan de inwoners van Riebeek
West dat wij voortaan niE'mand
mat>rzullen totIaI en hout uit ODS

veld te halen, en ook met honden of
geweren io OilS veld te jachten;
diegenen die op deze kennisgeving
niet zulleDacht geveD zullen volgens
de wet vtrvolgd wordeD.

P. v. D. BYL SMUTS.
A. _J. SMUTS.

ES.- ... - hat~-". ..... t .ur .~.'.......,,~ ..0-...,.Ippp ....
LijWh ...... ;capa.....n.,...,b, Mi
.... B-'MII ill !'cs Lud I ............-...._ un., KA1'rus:w....~.._ (lil""" -.~

J. E. BRUTON'S-
PHOTOORAFIE KUNST-INRICHTINO

1 Dec. 1899.

OP de plaats V.ink Rivier. nabij
Hermon Statie: .

Ttree IDgevoercle Muilen, nart-
bruiD. merries.

Deéigenaar DDze terug bekomon
bij betaling Tan de kosten. '

J. P. N. KRUL.
Vink Rivior.
Hermoa Statie.

II. KLASSE SCHOOL .:
. WITTEDlUFl',-mSlfA..

KENNIS wordt bij dezen ge-
fC8Tenin gevolge secties 1óG,

157 en 158 van Wet 40 vaD 1889
dat de voIgeDde bepalingen behoor-
lijk zijn vastge.steld Jin verband met
wegen in dele .afdeéJing :

}Ste Dat de breedte nu wegen in
afdeeliug zal siju 18 voet.

2de: Dat ploegen of eenige .be-
bouwing niet zal mogen geschieden
biunen G voet van de vast~telde
breedte van wegen.

dde. Dat geen heining zal worden
gvp]aatst dicbter dan 6 voet van
d~ rand van do vastgestelde breedte
van wegen.

NICO. J. VLOK,
Sooretar izo

Afdeelingsraad-Kautoor. '
Piketberg, 18 Nov. 1899.

(OLOIIALB iKESI'IKR eD HUST
1l1TSCIIAPPU.

No.4, KERKPLEIN, ~AAPSTADoTegHOyer de Ned. Ger, Kerk,

Adderlev S1i...... 108. (tpltul, .£23,000. Resem , .. ls, £'It,ll"
Deae Inrichting 111 gevestigd meer dau

30 jaar geleden.
Bezoeken kunnen Zl'br zijn dat alle

aandacht aan hen gewijd zal worden.

Slechte 6ente-klaa werk tr!'maakt tegen
lage prijzen .

Onzo ontvanglcamere en pllerij sijn
altijd open Toor bet pnbliek.

ALF. ~~. IlOSKING,
Beatuurder,

KANKER.
HET A.esiabGeneesmiddel wordt

stee.ds bevonden een onfeil-
baar middel daart,tlgen ~ i.ijn.

Vele Nieuwe Getuigschriften.
Adree Mrs. A. E. VAN NIEKERK,

I..óweDl~in. D'Uroon Roao.

IlIRBOII TAl YU EEij.IIOEW.
DE MAATSCHAPPIJ reikt PoliBMn

ui~ &laWaarborg voor de Eerlijkheid,
Oprechtheid en Getrouwheid vaD
Truateea, LikwidateIlrS l'D Administrateurs,
EUICIlteDl'll eD VOOJrdeu Datief, OuratGn
Bemi, Baljuws, I..ndmetera, BNtierdere.n
Socretarillllen nu Banken, Logea. Á.U1lI'U.
tie en and_ Maatschappijen, AfdeeliDp.
radeo eu Mnnicipaliteiten, Klerken en
&o<b-e Deambten in diemtt YIUI Jl'irmu en
Publieke Iurichtingeo op Toordee~ tw-
men.

Deze Poliucn worden in ontvaopt geuo-
men door de Imperiale KolODiale, Traoa-
vaalscbe en Vrijsta.tache ne~ngen en
alle Employeerden door geheel Zllid-
Alrik ...

V0l'IDt!II van Aanzoek. eoa. op Mnvraag
bij

0, W, ST.EYTLER,
Secrotari&.

P.K. nUB It2,

Stoaltool stoollaai
ODjf_v ... 1000 ~D

T~Pt de laagste P~EeD

TE, KOOP.

Da Boeren DraagbareBoolpe~
Pent BAlen VdD 100 tot 2OOIbil. grootte

45 do is bij 2-1duim bij 18 doio,
De.. welbekende PdtII behaalde een

eereten prijA or, de laatate Tentoonatelliog
YaD het Land JOU wgenootechap te ROM-
b&n~. Prijs pS lOs.OJ.

. W'. PORTER.
63a Bree-straat, Kaapstad.

TE HUUR.

I

.'



Il December, 1899.

UAPlTIIKIEII~IITII
D-a-..l~·J·L Wet 4~ Wet,FONJl,s VOOR TiANSV..u.L Blf VBU- UT_-...

STAAT OEWONDEN, WBDUWEN Bl{ No. 28 tItI1IltJ9g.
WEEZEN.

I. L cl.
'Reedt keod . . .3B9..
J. C. V~r nigia4, Hoeder K.k. pc 6 0

C. J. F. TberoD . . . lJ 1
A. J. de ViIii,,", per C. J. F. TberoD 1 1 0
M. Tb"ron· . do. . 1 1 0
R....iua M"..tul do. 1 1 0
Amie... do. 1 10 0
H. Marai. do. 0 10 0
Mej. MOOItert . do. 0 6 0
W. C. N. per Da. A. r. Slepler 1 1 0
Nederlandocb" Food.t SpeciuJ "oor

a"YaDlen"n, per COD... I B. H.
de Waal WOO

Mai,laotl. Zondag.ebool collecte, per
D•. Z. J. de Beer . . 0 10 0

M~j Treiaeub ee re per J. C Molteoo,
L.W.V.. . . . 1 1 0

1. "ennw wordt bij dese g.,pveo
dat. er e8Q hof Dl worden gehouden
aan dit kantoor te tieu uur ".lD.,
VaD den 15dén .December, a.s., ten
einde pel'lOD8n te nomineeren voor
de verkiezing van leden van het
brandsiekte bestuur voor dese af·
deeliDa' onder de voorzieningen van
seotie "'5 subseotie 3 van wet no. 28
van 1899.

2. Het aantal te verkiezen leden.. . Baking
Powder

_ZI T881110BII.,

l. 8. .,. rn.uua. 0.. dIi.AG." .ftObleD.' . .~~~~.:::r •.....- 100 ladleD' . .,........ ~ OJIIWM"
I' DrIO-~ ..... U ............. _ OlD ...... ......,.dea ~

..... (D '''ftIta) . . r~.dIrekt._·Uil ~ .......l.o.c;_~IO"""IO" CP lal el ... _- _ .
ol-a-) ~ .... _ .,.. ........

.Al(l)JUU I Q8DB, A.J'8L.lGBa. wt· bedOeIera de ~ ...na ...
Il DrIo-O" .. ·..... .. ,,~pf"ftllW~".IIND

....... ~ .11 .... CM btP--' 10 .... dI8tIfkt-..

..., (WI'- DI K:OW) Durln nrd al~ ......".. D"'PO}'.lIf1f.LII""~OD. 4M U btaraWI ..... b8IaoeftD '-
lG 1IrIO- ...... b............. ~.. ......... da& .. 0,...".,.. _dep DK ..... Jijt. kabel i. na w.d er 'ORIooI(

•• (l T olLoataa.) . '" WOrdeD om ... hu ~ten aeCIM eie _teJijke mDeD kO~n tud tw-..l
P "LIS, BIL.U'D, USLAGEa. te .... teo. .Vele 'tOhUItten bl de lAak ....

ball ~~ (OIudwfll.!ë}., = dorpu IaebbeD faID1IIebetrek- DK IUlLIOOT Y&lI de .. eek,d• .\""ha .. a..u..~ _ft (Jl J Ita:..) • - , ktDPD 10 CteD OOrIaC .-u de stde chr ..ard' IDOIPII hi.r YII"ncbl. D. W~

I 8 -.a'18 ~ 00.. USLAGIB8. Bep1ibUblD_ 'W1IaIIIaD st ten· aa...... t». ~ ::!,;:o'fleD Damiddag om 4 uur 'tI1rek\,
U Deo-~ ... 70r-rda. U .... (.,._, door bloed_den "erboadeo SVa. De

~) oatureUeo ID de aataNlleD-dilltriben DoO. dell Ja.r I.F. Tberon. Burgenfoc~
II Dtoc .hrlrl, erf ... -.-hu - b...... hebben lioll op de proIdem ...... d~ Vietoril Weet Bel. Siatie. 'wordt Ill""n Id..

('-Iel wiJ. wj 80PhJII Briak) 1IYWD8aI' berOePeD tOeD at '1"ftICd _lit - - ,.,.,.&Iid om met een donrl.
P. J. 8081Ulf .. Z801I. UlLAGD. . ~erdea slob in. ~ na t'erdedl«la8 ....... road M pan.

_!.' ..n::...!.te11a. Iqeh, j.....__ (p....... i_ ...de D-.bI1biUD •. II. eIJea, Ka In DaOOI!TE drokt geweld 'i lrr.., ia 'tr.
- ) _- """"'t" IOMWeae biDDeDlaDdeche dI8trllrt.,D. en '"
lG O'C bo.ch. erf .. _ba'" ~ I•• de mededeeUag fta een OO~D- .IIt'IOIain.Dd. kanteD boort men 'an lCbide

- .... t , k-. ...... ,bDIlrud (wIj'- deDt .... de SouthAI""'n NMIlI die wij. durdoor ftr'OOnaakt. op ,.I. plaat.on ...
JIOOb Ir eie vnu..) .ldeft pabliOlflftlD. tftll .00 I01Iden de ... wa .. _ bet "&e.

P. I. UTIli", USUGIi&. _ 'I'OlutM" sich bODeD beroepen op de Eu OJrDSUO&lt UI beden mo,..,en.........
V.!!r:IÓ-Port.emlIe, )IUrIMD, -. ... (W ~ ~ " __..I-bap _ .. ..1-

0
__ i__. Id' --L...._-' • .,_

) UUUUIIU ....... ra_ m,.te ID y_ met ~I. 'HgUII yu •
WU oemen. toh_ eeu yeel hoopr RoepIOhip I_~ Het boi vau ond.rsoekIII

_DE ZUID-AFRIKAAN r:dp=::,~":.::a-:~id:o: !:s-::~~=~~~Le'!1~·~~~;~ Lap.
.........n dwingeD tepD IUD .. "oei tepa sUD Oo.LOCJaTaLBOUMJlEN._Een DU'*b IIPOI-

OWY S L.l - bloed1'8rwaot.eo te pan 1'eChten. .. Bloed blad auk' DUI' _leidiag 'au d. ,.Ie flIIit. "',. . "" D I bl dikker dln~W1Iter." WU Yree .. n de ... erWoa.t.re oorJogetelegn.mmeD de ...
1ft i di de howi oraden&ellilll dai er dunoor dru.dloose w..p'tO'tIf!D n en aaD le WUI'IIC DI rrapllie u plmUkt l1li dat al dr. t.el~

pen reJaoor wordt flIPYell. "iii, de laaIi, aUD pgrepeD."

Doo. d"D atdeeliDlVUd YID Ladiam\ WON!
keDDi.l I•• Y.D \'&Il bet .oornameo lot bel

In eeD OpeD briel beaotwoordt de heer .. abeNle. OraD de proclamatie vao d. be~
Tb...... Yoonitter na het pronnciaal .et!tOOl' 't Yeldkornet..cbap BraDd"'ler _

.-.., -Ieidinf V&Il " "er&Dek 'an ....Dlg. "*-t>.Alar, eenige oonapoDcIeoten die hem .,_,._
geYl'Uld hebbeD of deldeaiDllYaD Bonda· ..._ laa v.!tri."--"-II aiet onder arWtel 1yan ct. pro- . . Or - p t. ID .v'er nabij lJermoDlllllo_"'V .Ua nr.. mDilflll UJlgtlnomen 0., mr-
nDclal. ooutitntie kan worden uite&- .ord, iD eeD ad"erteDlie opgeraepe.. lA ..
lt.ld. ID IUD antwoord toont d. heer andere ad ......WlDLie.. ordt door deo beer P.&.
Tberon tea dnidellJbW Mn dltdahrtUrel 0-, S.tioDroad, WeUingt.on, nam.&( ~
nieU te maken _ft met het Irieaen vaD daaD DUr ' .. ee paardllD, d,e Yan hem .. ~
beltllanWm maar wel met het in faDcUe p100peD.
bl'YeD "an de cambtMlarm der _areD, II.&T WBOE. ÏII seer buiteDge .. oon roor_
totdat huo opt'olpn benoemd IVO. KeD ~ YUl be, jaar. Oia~o begOD hetui,.
le h h t ~ ........ ~L_ d uoordea te re,paeD.Ia op eeD echten .iD~
tt. toe Op • ~• .......au _lH'n tt ea daalde de temperat.Dr aallmprl<eliik la.

l«lIn en d. ambUtaarm ,..Q een beatUllr. btai .u bet no oaatuimig eo boew.1or IIU
Neem b.y. onl parbI!IIent. De pko_n _ .... lMIbepeD op de ~ellpeu cOllr
t'.nerenwoord.,. der ld.,er. zijn d. PJUIrir , .. n uDgelakkeo ..oorgekomea.
pII'l.m8D~ terwijl d. t .... klerkea, DAL .JOUt'AT.-Op eeD ..erpderioc YU"
de I8rpat-at-vm.. en&. d. am/)unaren Afribaadlft Bood .erden al. nieuw. boolGaJt.
na het p&r1.lD8llt .uo. ledeD ,ekOIDD YOOI' d. 'o!geDde ~"ee ;-:_

Terecht .egt de heer Theron, dat al. d. beerea J F 1rIa1&Ïl. \ .. "or'it ....r: G J Baa
eep Bonctltat pea nleaw t.e.tuur kan lIulp-YOOrSiUer; loeI Hago, tter:retario, til PI
ki_D, t'olgeDI opdracht YaD art. 7(a) der Bariaoarrr, JJ Sadie, Jacob lIujl'o, J H liGt-

lOU w. .!.la afp...ardigden Daar he' di.fl'b.algemeen. coutitati., dan behoon men beltt.ullr: loei BIlIO lUI P J ROOIIOaw,pnawii;
lal~. aaD het ""t'oIpnde OOO,reI met G I,SlIIo en IH .Rouourr, aecuodi.
oPIUI,..o re:ie_n te rapporteereu. Bet Dl&ft'UL nr "0111' L4ND" K.lSTO<ll.-Zlllr.
pronnclaal betRaGr kan dan bellalt.n der middq _d eeD tot nog !oe ODOpPoel-

wat te doen. WV twVf.leD er niet un, derde diet.tal iD 0,.. LaIfLi kaDtoor .......
dat, all d. redenen geooepaam I\ID ~ Eu der ... rklai ring ala Dur lCewooaleIDII
het prot'IDOlaal beetuar de oYflrtalgia, NIl Akj. DIAl' d. Bank om bet geld le baMI
bekomt, dat eeD talr of dilWilrtlbeltuur om de .erldiedea te betaleo. Hli bncbt CD.
lijn beet gedaan heeft om 100 na morelJJk 'rut £90 iD bet &&kj. eo pl&llt.atebeto~_
yo.nl "oo.rtehrlft te handelen, .It.on. ru iD b.~ kantoor ... n deo 'oormaD. loll
d.ri .... -maakt .. 1 worden. Buiten,"t'- dearn. tOeD m.o bel I&kj. glOgafhalen WtnI

-.. ,,- " beyoodeo du bet IMtoJeD Wal. TOIIlO(IDI
wone ollllt&adi,becl.n eilchen baltenp- MI eie dief DIo, betrapt.
woo. bebandeUnl. BUwoorbeeld Mil het DE Bri",-_ BotUmeldt de dood na dia
dIltrilrtlbelta.r .... KeDhardt w.rd Op 't beer J. B. tall Eater 8r .• "eo OIlSer..elbei.IMI
conp. te Wol'Oellter op aaosoelr .... 'Ilch. nIoDi~teD, I~ uit Hollaod. maar juli
ting ,. .... , daar het ".na dl lwaNt au, iD de Koloaie wooDachtig, eu w(lbeb.d
dJ'oorte IMn t'eqrader'iDi kon hoUdeD om t. Stellerrbo.cb, Beutort W..., en andere_
een behoorlVk 1'8I'u..r Op te leDden. . 1.0 der KoIODM. De 0"8rledone .y __

De lIot.om bl dill, elke talr moet, in de wel·at mail, - riDl achteruit, en Ijjoo laaIItI
clalrflll 1I'&NII iD kom_ doorgebTICht. Hil""oorden ,..D dea t'oorsitter YeD het pro- be lijD goedb&rti~b.id on ___

nDclaal bellaar, "n _t Joen lIJn hula liefde, ea lIieeCIa gewillig om eeDieder _
in orde te brenpn. bU kead. te balp te ko.eD, "lI&r pn boe bO taL

Es. oaoon& DIBPlTÁL.-Ri.a-kbl_U
Dec. : De beer N. Bmit, "an deu plaats, t0$-I.... Y&II beroep, giD' Zaterdag l.I. DIll de
.~ 0.. lilD .. Id te ODtvaDpn .aa d. b-.
eo.. brt.ei: eu CO "oor"ee &&Il heD VerbilIl
Ril OIIhiDg NIl ebeqDe YaD o'er de t... dij.
_.. poolt eD .tak &e iD lUn .. k. Niet laar
duna& dOOI' Addl!J"lefStraat IIJopeDdebemerkII
d. -.. Smit dat de ebeqDe met ukboekj. WtC
.... Dat.uQrljjk ,..toleu in bet gewoel lOOb eie
aolcIatea d•• *nW dinramen. Geluklric echw
det ...... !de cbeq •• op de 8tandarJ Bank Dill
..... eteekeDCI door deo heer Smll. -Chr.

POLITIl EI( FIIIOQEI l:1T(ó£l!OEPEN.-D.
EtUI LOtUJq" lJGil, D;.patch VaD deD ..
No". MjJi:- Wij YIlm_eD dat .ir Henry Elliot,
boofcLaitiatnat Y&II Tru.kei, ".rtrotkea.
.... D Um ••• er,a_1d no een &Illlal CJI..R.
our Oala. Eelllle duiaeDdeo FiDpll lIiDooi
IlÏtceroepeD, ... ..ier boofd ellropee-=bt ofli·
eieNO ItaaD, DD al de leden 'aD d. TJ"IIIOa
Rill .. A.oaiaLi .. ZijD ook ui41eroepen. a.
doel nil d.M band.lrrriize iJ blilkbaar, .. M·
lIiDdereD dat MU... " liappen lUIl.n geUOtIIIII
..ordeD door de Afriiaaad"r hooreD ID de
bo_·dieLrilrtea eD ook om d..n Barkly Pu ti
be.... D inp~ liet Vrjjltaa~be 1<0.. il1&iiii0
... in be, boofd krijgt ~n in.al IDTI'&DIbi
..d_.
Un St.lleabo.cb ecbrjift een corr8lpoudlD'

Da. NeeUaliDl le ..erde ZODdagm()r~eD... li-
drak.ekkeade preek o..er d. woordeD ...
I_ja f8 Yl. 22, .. Haar de go ld.loo .... bebbra
..... YNCIe." left de Heer. BV bet Uegl. nil Go
pr-.k Kid. bij dat bij heJeu geeu polrllsb
PreeIt weue.late to boutleo. doch dat bet de rt-
._ .. bij b.m ..... om in de maand o-mber
MD nedepreek M bo ..duo. . Of d. aDdere Jet.
rvea di' dedeD wist b li Diet. Hli verdeelde
IIjjD pr_ als "olgt: De oorlo~ ,. bet ~YO~
Y&II de ,DddelOOlbeid. Oorlog" eeD .tra! dit
rodcleJoo.beid. De oorlog .. e<'D Just der goddo-
lOOWa. De preek .. erd met aaudacbt ......
boord. Jammw dat ik U Diet .11.... &Il IerIf'

1 ...... De bidatoDden om 'e huidon ,0«
6 nede wordea bier DOg rr8i'eld Maaodap.

Woe~ .0 VrUdapmiddag. g"houd.n.
85 2 3

is twee.
8. Alleen die personen mogen

worden geDomiDeerd die (1) inge-
zetenen zijn in ht't distriot en (2)
eigenaars sijn ..an meer dan twee
honderd Yijftig (2SO) schapen. De
genomiDeerde personen moeten
worden voorgesteld en gelteOOndeerd
door behoorlijk gek wa1ifioeerde

keizers onder de brandziek te wet no.
20 van 1894.

.UlI9O 0 •

C P SCUULTZ,
'1 b•. 0llr er.

Voor het bakken' .... het djwlt.. brood
koek, polIerij.., . pudllingl. ·.ns

Maakt het voedlel .... Uoht, IIID&bllJlr
en gellODd.

Beate In rijzillg8-Jrracht, an de eeDlp
poeder voor 't bakken, dl. onaaogetaltdoar
l<lclltllYerand.ring blVft. BlIJft .. rICh ea
bf>boadt volle kracht totdat b.t rbraikt
WaNt.
ot! Ruyal Balriog Pu .. der ftIl w... ld~

wl,ld.m roem wordt enkel door de Royal
&Irlng Pow Ier MllatlOhappij van Am",rka
:.rema><lrt. ["t .orgYuJ,lig op '". mik.,.
nr<am op den omslag, OlD de lub8titotie
\ all nag ..rnlla.kt8 goederen te verhoedea

Voor Klanten van Buiten en
Winkeliers. -nR.NOLAN! Tancldo.ter ill

Verhui84 naar 8TlU.ID
8i'lU.!T," (tc_over het
GraDclHoteL Uren 9--6.

... y........ _.._ ...

T{ IJ",,,~:"i e OOl"Sl'runke'ijlt. ""ht.- H, lIaod8che
zr-u....mHlele .. .,." Dr. C. F. JURITZ a;

Cc.. ~t>,·kl"t::"l·11 wordeu hiide,ftI!ni .....eilr'nura,

HdVilP.'\. Math~w & Co ..
re "-A.pliI"l·"r

(Geteekend)
FHANK HEROLD,

Resident Magistraat.
Gedagteekend te Stellenbosch,

Heden den 4den December,
1&19.

r.r'A.UfPlUiZEN..,.__
KUPSTolD.

BENOODIGD
. NOERWIJlEH of onderwij-

zer. S voor een school
orntrunt 3 uren van het dorp
Oudtshoorn.

SuL'Ms £80 per jaar met vrije
W,lIJlIlg. .

.A pplicaties met cople~n van
gptuio!schr,ften teil spoedigste te
word-u gpzonden flan

DS. (; 1'1.:0. MURRAY.
Oudtshoorn,

7 Dt'cember, 1899.

ROJII Baking i-'older .utsch I

Me1l' York, Vereenigde St., .1lD81ft&.
MALMESBUR'f

~lecoteuJ'Mkl\mer eo Voogdij- en
HralHl- AIlMUI';lDtiemlULtschappij

OPGERICHT IN 1864.

'U.VWII IUU'I'.
9 n-aaber I •.

£ .. d £ L d•
Abriko_ 0 o 10 0 • 3
Boter ... 0 1 3 0 I 9
BadeD 0 1 6 0 II II
Eieru 0 8 0 OU 01IOead_ 0 1 } o II 9
VUpo 0 7 o 18 8
GaaIeD 0 • 7 0 7 0
ZuubmoeDeD 010 6 o 16 9
UiDD ... 0 6 3 011 9
Lim""o ..D 0 • 8 o 16 0
Aarda"peIeD ... , • 8 o 12 0
~l"ODIIe1ft". o Il 0 o 17 0
eren ... 0 o 11 0 • 10

Prnimea 0 0 9 0 II 6
Kalkoe_ O 6 9 o 16 0
Penilt:eo 0 6 0 o 18 0
Tomatiee 0 S 6 0 0 0

Kunst Tanden.
,AADPLEEG voor de Beste,
\ Geedkoopsts Kunsttanden het

ZUID-URIKA.AISEllll
Tald_18Ika.dll IIItItIIJ,

STRAND STRAAT,
(naWIt .\WO>l Bo~"Ull~Hull).

Verrotte Tl\nden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk gebruik
htlrsteld. 'randen Zonder Pi1n
vO!6'ens iedere hekende methode
uitgetrokken Goud"n Stopsels.
Kungt-tandeu, passend gemaakt
door locht-zuiging, alsook wnder
plateD.

Alleen het beste materiaal gebe.
zigd, en alle tal'ieven ájn gebaseerd
op de billijkste schaal, overeen-
komende met goed ~rl(,

PIltienten van buiten In éeo
bezoek gehol pen.

Alle tanden gewaarborgd.
T. H. BILLIS, L D.S., R.C.~.E.,

'faoddokter.
ST. I1EORGE BOlES, Seoret&ris

DOODBERICHT,

Yerassnretn Los- eo Vast gOfO
t~fll bl)lijkp t~rmen,

Aardappel.D .
H... erbooi .
EiereD
F-eDdeD
OraeDe er.ten
Boter
BooDeD, fJI' ... ,

9 Dec. 1899.
t •. cl. t •. tI.
o 2 11 0 9 •
062 086o 11 9 0 16 6
026 0.0
o 16 0 020 6
01st-0191o 17 6 - 020 0

Opbetulde hpltul
le~en8 Poods

£8,UO 0 0
£16,000 0 0 OINSDAG, 12 DEOElIBER.

-

.......... 11 ......
... ·... Or.., .

STOBJlBBBG I Deze naam .. I la de
geechledanu van Zuid ·Afrika lflt'en al. de
plaatl waar de eente ,eldslaa ten luiden
.... d. OranjeriYier in deaen ooriOl heeft
plaat. geba:!. £igeDl&rJi~ Daam, niei
waar? OpmerkelIJk ®k dit d. aaDn.l
ftD gen.nal G.UACB. op d ... plaatl
JIlbIt op den Zondag .....

De blJwnderheden .. n del8ll. y.ldllaa
yoor soover bekend &!Jn all yolgt: Zatfor·
dagmidd~ -.erliet geaeraal GA TACa. met
een yechtkoionDe per trein het Britlche
Dmp te Pntten1rtaal. De afI&and YaD
het kamp tot bij Molte"\o, waar men nit
de treinen.tapte i. 27 mIJ 1. De It.rkt •
van de kolonne wordt ni.t· ,.".D.
WaarlClhtJnllJk was ze oDget'eer 2,!)OO
man sterk met twee batterijen artiU.ri ••
De bedoeling .. n leneraal GATACBB
IChijnt gewtlf'lt te lIJn onyer"achtl eeD
aanyal op de Repablikeiosche liellingeo
in Je nabijheid nn 8tormberg Janctie t.
maken en ahoo die politi. te her"innen.

De distantie t.alltchen :Molteno eD
Stormberg Janctie i. ~r trein 11 mijl.
De lJag moeat betTonaert. .ija omtr.nt 3
ml,ll ten .nlden 1'lln df! Janctie, dnl 100-

wat 8 mijl vau Molteno. Dele dutantl.
werd door de kolonne la 7 nlu iAfgelerd.
ZIJ yerllet Molteno Zat.t>rdaaaYond om 9
nnr, in bf'lder maanlicht, doch om halt
twaalf ging de maan onder. Van MolteDO
tot op het nekje tea lalden ,..n Storm-
berg Ja nctie ia een betrekkelijk geliJke
t'laIrte. Men zert dat de wegwIJlel'I ie•
dwaald hebben.

Het blIJkt echter dat de Republikeln.n
I1ch van de komllt van generaal GATACBB
bewnlt w&ren en Eioh erop hadden' voor.
bereid. Op het bepaalde oogenbllk bIJ 't
breken .an den dag, werd een lIOherp
rUie your onyerwachtl op de laDpaam
yoorttrekk.nde kolonne reloet en de 8laa
YaD Stormber(f was begonIleo. Wat er
toen in de schemering gebeord. bl ntfllt
recht duidelIIk uit de yenchlllende rap.
porten. De rapporienr VUl de Oape
Tima segt dat de Irish Rid. dadelijk
naar een kopje hardliepen, doch toen IU
den top bereikten sagen 4 l10h f.itellJk
omaingeld van republikeiDen, die een
goed gericht kogelvunr op hen af.lODden,
IOOd.t ze spoedig m08lten t.rugtrekk.n.

De coJTt!lponden' no de A,.gw".r.
haalt dat de troepen per abuil eeu bom
tuIIOh.n een ftIl hun eigen afdeellngen
wierpen, waardoor vier maolObappea
nraar gewond werden.

De artlllf'rie 100te eenige IOllot.n doch
de werwarrillir dijnt algemeen geWeeR
te IUD. De kolonne keerde naar Molteno
terug, twee kanonnen op het alqveld
IChterlaieDd. lam.n met de dooden q

de meeete gewonden, want V"Olpna d.
oIBciee1e opga Ye werden eenige olBciereo
en een aanaieolljk aantal IDaJUlCbappeD
oa deD alq v.rmitt. Uit wat wIJ ge-
loov.n een heel 1'8rt!:ouwbare bron te SUn,
veroamen wij dat er gistermorgen DOi meer
dan 800 man W"ermiat werden, en de twee
buoanen lIJn in d9 handeu der Republi.
keinen, lamen met een hoeyeelh.ld am.
manitie. De namen VBn HUige gewonde
oIBeieren nn de Riflee worden ge-
ge .. o. Toen dê Britacbe kolonDe terug-
nel op :Molteno werd 1118door de R.pu-
blikeiD8che kanoDnen bNoboten. Het
Yerll ... aan de RepabUkeifl8Cllaot zijde bl
onbekend.

DteDzelfdeo Zoodagmorpli had eea
artilleri. gevecht plaat. ten noerdeo ftD
lrIodderriner. Bet blijkt dat de bedoe.
ling .... lord MlI'l'Huu om uit te
'riDden waar de lie~lillpD de Repo-
blUrelaen wvea en ietrelJJlrertUd .. op
ftrrenafaaod te bombardeereo. VOIPOa de
beIolarlJnag .... &uur werden heel wa
bomm.n afgeIchoteo, doch teD llOUe wta
men DOl niet hoe d. stellingen der HePll.
blilreiUD wanm gelegen. Boe het &U, de
"tll'WlChte aan'" op SplJtfoutela 'tODd Diet
PlaatI, dooh men kan elk ooceoblik
tiJdlac cIaaromtrent Ye1'W&Chien.

De NuawpGOrt macht heeft AnDdeI
.onder oppoeitie iDpoomen, doch bl DOl
.u. ftrd .. 'fOOrwaan. pgoltlren.

Uit Natallromt het bericht. eo ook 0..,.
Eretoria, dit ,.neraal HtnrrD "D 'Ilit-
.....alt Ladylmith la d.n DaCht lDaabe.
Bij ~nd twee lraaonoeD op eeD pnm ftD
Lom '&ardI kop Ollbewaalrt door de Bep._
bUI..- .uen en vel Dleld. belde met clyaa..
lDie$. KaJoor EIU.8J(U8, aan wt_ CM
beftkiDa ftD die bnoDDell .... .,....

clrapD,_al 'I'OOr~.moe&ea ......
IIObIJneo, .om:-= te "Yen "ftIl"De IChQDbare .
Uit Bomba,. la ook eeu iNMpodlclalp

... ~ 1wtrokbe.

D.. Kam ..r onderneemt ele Administratie
Y&U 80eduls .. JH Executeuren, V oogelon
Tru.teea in (n80lyeote HoedeIs, enz.
Ol'tnkkeu "lUI SohepenkeDnisaen, Traus.
porten, Hu welijka Contracten, Voor het
voonochielen van (leId op &eNte Ver-
bowden. ena; "" Algemeeue A.gent ...chap-
pen in en bl1itell de Kolonie. V.lOIGI lUBT.

B' MOODIG : yoor DORSCHIACHINE

J ,~I<.;~ rual) om Ilwt e, '] dorsc~.
i.J machine rond te ~n. Salans

voor it'lUa.nrl die kt'nni.s heeft van
machin' 8 en wArktuigtlD £10 per
m"", d. Zij die het willpn leert'n
/.',,;ievt'[] wliehtil1g te vragen aan
d"n nnd,~rlo{eteekpnd··.

WerkzaHmhpden te beginnen 5
.Ifinnan. Applicatif>8 ingAwacht tot
Je:1 25stell D,·cember.

DIRECTEUREN:
o. W.. I&l. Reer G. W. D. RUST,

Voorntter.
De Will. Eli. Heeren

N J. H. CR"!SrR. I OB. A. J. T RoUI.
Dr. E. L. B. LoUB31K A. J. BASsoN
W. D. AhL"IB.B&. A W. Lo~w.

A.UDITJi:UREN :
Oe \Vel·Ed tieertln r. J . .I. V.\N AAJ<D~

ID ".UTH8. S IIIUTS,H. Zoon.
0" lIirecteDren ..ergaderen elk ..n Din •.

~'s vonrmidd~", in dell Zomer tt! II aur,
iD ,lp" Winter te 10 uDr.

7 Deaember, 1899.
8TII1IIV&&UN. - Wu bebbea bedell de "YOI·

geDde bbel ODhllDgu "Veder .• erkooPÏDIeo
d.. ldeo 10 pt'I'OIID'." Plaataelijk .... de markt
0... 1' be' pb .. 1 Iwakker, DlUr .oDder DOteer.
bare "eruderiDg8D.

Wij 00........0 __

Per Ib,
£ L d. £ L d.

Wilte .apeneur pri_ 11 0 0 - 16 0 0
" pnma... '" 8 10 0 - 10 0 0

&erwt.. .. itte 6 10 0 - 7 10 0
T .. eede" 600- 6 ij ')
Derde " 2 10 0 - 4 U 0
Wofj .. 10peri.IU '" 6 10 0 - 8 0 0

" lj08d tot ge"OOD 6 0 0 - 6 0 0
tweede... 3 10 0 - 4 10 0
derd._ 100-300

" dODker_ 4 10 0 - 6 16 0
Bynck (faa"1) ... 6 0 0 - 7 10 0
Z .. arte,oedtoSllIp.lq6 6 0- 7 0 0

" " " middelm 3 10 Q - • 10 0
II " "korf 1 10 0 - :I 6 0
" )'. II kon 0 12 6 - 1 0 0

Zrrrarte laterieDr nn 0 • 0 - 0 10 0
" "Iq, ... 1 0 0 - 1 10 0
'I ') kort '" lebr. 0 8 0 - 0 lf 0

Vale,'oedtotlfllperlaq316 0- .10 0
" "middelm 2 6 0 - 3 0 0

" kon mid. 0 16 0 - 1 16 0
II "kon ,. 0 6 0 - 0 10 0
" iDf.rifllll'... 0 S 6 - 0 7 6
II ..I.. ... 0 16 0 - 1 7 6
" " nn '" pbr. 0 8 0 - 0 lf 0

SpadOD&a(j0Df • .."..1.) lJ 0 0 - 3 0 0
" lImaI lUI bard 1 6 0 - 1 16 0
" cbicb 010-060

St.aarirrrit 2 0 0 - 2 10 0
,.BB 100-176

lichte .. jjfj.. 1 16 0 - 2 5 0
" douer on 0- 1 6 0
"iDferieIU '" 0 7 6 - 0 16 0
Extra .uper!eure .. it te en "ll'ijfj.. "faDey"

prjjHD.
Oqeaol t~en. Wil DOtMreD:

£ • d
WilteD 6 6 0
Wijfje. 4 0 0
BpedODU 1 6 0
Stauten 1 7 0
ZwarteD 1 2 4
Vale... 0 12 6

HI11DEII.-Ooyermderd.
Wil aoteel'llD :-

HMI ._ •• I••• ~.,.
Van Kal-burr Yero4tlDeD WIJ dat er

groote oDwned_h.ld la O1'8r htlt gebrek
aan truck- .. lIen om het hool mede toe te
maken. H.t bl thana d. ru·tlJd eD "'D
hool Dn met den treiD t'enoW wor4en
.oud.r toetIelllaalrt te worden, WIfI'eD& het.....r dit eep 'tOn "Ir :nm de lokolDOlief
er in kan 1'&Ilen eo het aaa brand .. ken.
De ed. heer J. A. Lootme" L.W.V., ....
Zaterdag lo de l&ad om het apoonrer.
departement .r oyer te 'Preken, en ......
kreeg d. belofte dat lD8D dadelijk 1'001'-
lieninl I()n mak.n. De pakll1lUen te
Malmeebury &QD,MO Hgt !lieD, DU reedI
"ol hooi.

PORT ELIZABFoTB.

J. P. TUERIJN,
Rur~r8fontein.

Victoria West Rd. St.

Koloi:ia:e Wr: skamer en Tmst
MAATSCHAPPIJ.

"";.W. KOTZE, Secretaris.

JIf!C_ f!!f
Pu blieke Verkooping

TE

',VEI~r.EDEX op den 7den dezer onze
. geliefde vJ<der WILLIHI HENRY

BalstEY in den ouderdom van 78 jaren, diep
betrenM.

Vit naam der ",ezamenlijke kinderen.
Riebeek W e~t,

9 December, 18!)9.

Kantilren • Ml). 4, K~rkph!D, KaapstAd
PK. Bt·s, 142. TELl:YOS, lW.

T~:U':OKAt'I!WH ES KABEL A[)f)RF.~:

.. FWELI1·Y."

:li MAAn. 11156.
MOORREESBUBG,

A fdet!ling Malmesbury,

OP

QVEHGJ<;PLANTolJ Hewel8cb"n bodem
I.l Zater.Jag ter middAruacht, on8

jongste Spruitje, SOPHIA MARIA, oud 1
jae.r en .~daf.,7"8D.
"Bevr;iligd I4Igen tien ,lag dell kwa~8."

JAN H. HOFMEYR,
JOHAN N A HOFMJ<;YR,

"Bé LEIBBRANT. .................
Eld.,. ftnJChUnt een aanlrondi«in, no

de. mlU&aire o"erheld, dat paIrj8I "oor
RepubJilrelDllChe IrrtPceftOpotlD be-
.temd, in de eente plaala naar bet Kuteel
~ moeteD worden. Vandaar
IllIleD le diD naar hun eindbetateullwq
yel'lOndeo worden: WU !lieD de reeoheo.
keil nu eerlt naar d.n h..,. J. J. Ktnnaar,
marirt .. ",nt IeDd.n, daD .. 1 hU .rmede
handel.n t'o~ on. 'tOrip aanlrondI.
"ag en ~ pakj. dan bV 'i Kuteel be.
.orpn om ~ nard.n doorpaoDdeo
t. wordeD. raohtell,8I'08nieD, enL be-
booreD direkt. gelGnden te worden. Zie
lrennilpnng e1den ftrtOhOn.nde.

Kapitaal
Re8SrY8 Fond s

£20,000
£71,600

DIREKTEUIU:N :
J ,l' r 'lt: VILLU.:ttSl Procureur,

V\)ORZITTER.
Woensdag,20 liec, 1899

Paarl, 11 fJ..c. 11199HAllkY BOI.L"M

H .. 1. DE" PER"

C. M. R":\AJ!"

F W. MILU.

R. M.Ason!(E
E. J. E.lJIp.

J
\ E heer J. T. A. Lochner, die
) op vertrek staat naar Sornf'r-

set West, al waar hij zich ter woon
~t oogeven, heeft de heer.'n Var
der Spuy, Immelman & Co. gelM'
op bovengtlmelden datum publieke
te vel koopen, het ondervolgende,
bt.l8taande uit :-

I. HUISRAAD, als
5 Dubbele IJzer ...n Bedden
I) j4;nkele " "
3 Kleeder Kasten (kleine)
2 Groote Kleeder KasteD
1 extra Kamerset kompleet, he-

staande uit: 1 Hangkast met
spiegel, wasch en kleed-tafels,
met marmer bladen en 3 stoe-
len

8 gewone W lUlch- en KleedtaIels
1 Ronde Tafel
1 Aanzit (Eetkamer) Tafel
3 Kleine Tafels, I Dinner Waggon

(Dumb Weiter)
It dOliju (Bentwood) Stoelen
1 Kantoor Stoel
7 Madeira Stoelen
I lot Schilderijen
3 Kombuis Tafels
1 Bok Kist
1 Potten Rak
6 Stoelen, I Provisie Kast met

draad
1 Prachtil{ \Vater \' at met B~ie
1 Wllter Fiber, pnz, enz., enz.

VERDER:
Kap Kar in goede orde ..

1 Bak Kar, " ..
2 paar Achter TQigen (bijna nieuw)
2 extra Rij- en Karpaarden
I paar Eerste· klas Karpaarden

(donker bruin) .
Eene ho 3veel heid Boorderijgel-eed_

scha.p als Graven, Pikken,
KrUIwagens en een menigt~
andere Goeder~n, te veel om te
melden.

EINDELIJK:
Wenscht de Heer J. T. A.

LocHlfU ~its dezen zijnen bartelij-
ken dan.k UIt te spreken jegens zijne
vele vnenden voor hunne liefde
en ondersteuning hem en de zijnen
getlchonken in het verledene.

N. B.-Zijn adffl! na 20 Decem-
b"'r 1999 zal zijn " Somerset
West."

J. T. A. LOCHNli:R.
Van der Spu,y, lmm4Jlm.an 4" &J.,

VMUlU ~f'Uu;tJr,
VendUe Kantoor,

Halmeebur"

( )VERLEDE~ t .. Worc"lIt..,r, op WoeDI.
dil!!" d"u Gden Dccomber, 1899, na

OODlijden van 11 dagen aan beroerte onze
dierbar", V{I, Ier EOUARD CHRISTIAAN LB
Roux. in ,teil onderdolD valt 77 jaren, 1
WaAnr1 pn I uag.

Uit na,w Jer !(",zam",nlijk·. kinderen

E. C. LE ROUX.

DE ?ol .LI. TSCIlAPPIJ ueemt d.. Ad.
mirl1stratl6 op llCh "&n Boed~11II eo Ei'80.
domen al. Executeu,", Admiou.trateDrll
VO\J{Jeo, cur"Lor~, Tr.eteea, ".n 10-
lOiv"ulto RoedeJ. "n onder Hu.elijka
y'>or .......roen, lo~a"', O....olmacb.
tlgd .. u, Receive,". Ageoteo. 'oor Io,e.
_en"o en :'IIict·in~e•• tenen, Lik t"o ....
'aD MaallOCbapP,jen op aaod len en
Firm ....
OEEFT (;el,1 op E·......1e Verbanden

nn {irond Eigendom en Ooderpand op
HYr~)tlo.ken, ....Iegt Kap; taal, lroopt en
v.rk"opl Grond en andpr Eijlendom.

VORDERT V.rbanden, Wi.... I., en
an.lpr. Scbuld, n lD.

Z.\~ELT Hl'I!'!RUl'R iu, Ir.ter .. t
oP' Yerban<Jcn "D .nd ...... 8ecoTiteiten en
doet ierler ooort vao Tru.t of Agent bo..
cigbeid.

'JACHT ontslapen inden Heere, op deD
jJ ,',r1en dezer, nu een smartelijk lijden
van bijna [> jarelI. onze hartelijk geliefde
vader FJ([l'ERIK FL'RTEI<, ill tien gezegenden
onderdom van ti!} jaren ,', maanden en:.l6
dagen.

" Hij verwachtte de stad, die fODda.meD.
kn heef!., welker kUD8tenaar en bouw.
llleesl4ll' GoJ is."

Rust, dierh're vader. za.cht ;
'Vlj rinden n eens weer
In 't eeuwig Vaderhuis,
Bij .T ~Ztl~. onzen Heer.

(;it Il!lam der gezamenlijke kinderen.

F. J. J. FURTER.

£ I d
7 0 0
6 0 I)
2 0 \)
1 12 0
1 16 0
1 0 0

Per lb.
L d. a. cl.

KeriD", iD bdla, oDfDlOrieerd 0 7f - 0 8
GeeehoNo 0 4! - 01 .f
KUl*lbe per lliuk ... ... 1 3 - si

" lalllllMJ' ell beacbaclipe 0 • - 0 6
lIoheDeD,,_,n~ 0 11f·_ 012t

" beechadigd ... 0 ~ - 0 5Ango .. aeeorteerd ... 0 - 0 6t
Alllora.euea, geeehONJl 0 - 0 6

beacbadird 0 1 - 0 UHuid..:' drop... 0 4 - 0 7
" drootr psoateD I) 6 - I)
"Datte ...... ':.-06
" drooa be.cbadicd 0 6 - 0 lit

BJII'ÏD£boheDeD •• 0 8 - 0 9
O-ohoorDl, ieder . '" 0 2t - 0 3

WOL.-De ~ bbel me~ deu aiteJa,
V&Il d. opeaÏDI eier LOGClenaObe .0IYVkoopiD-
pil •• rd z.~ jj. bier oattupu eD lllidt
alo YO)jrt:-"V."o1 IJÏDI V&Il peDDl tot drie .D
"D balt peallf, YOOI'1li'; _tr1ntten drie eli
"0 haU peDD7.· ~:koopers IIjjD "1.arreeteJd
dat de rjjllÏlII Diet .. ier 1t •• D"il moe_ de ..
.... k _ bealiate .... markt --,"lea. Voor
d. belt.. ~ _ trU dai de prjjleD tcl
I.r .Ua.. aaCIereD oap_ tCl Op cr. Plaat..-
ljjke marti nu Wen werc1en 66h&Iea ~.
bodflll eD f3 balea "erbaba. De medediDfUII
.... miDder _arp'DIl eie koopen sUD ........ ead.
ODder .alke OIDICaDdiIrbeci_ Il0l1_ "II'ij liet
oarud_ OlD YOOrI'Ud M boacl.a.

\lVii DOteena:- • 0
10 7
15 12
6 3

W A.ARBORGTAK
De llaatocbappij !l"..ft even.,.,n. Po.

Ir ..... n "it al. SECt'RITEIT 'oor d..
Eerlukbeid, .n Trouw 'an TrWl~.
Likwi<lat ..ur., EXecuteu .. en Voogdeo,
t·,t'otlrend .. Curator., Rt'Cbta lupplp&u.
t~n. I.ollDrlmdN', Beh ... nfe,". 8ect"tl.
t..•'1rIMen, Klt'rken 60 andere Beambten in
den dieuIt 'an Sauk.n. Credi ..t, Ver.
l.ek:t:rin~~ en andere Muu.chappjjen:
(;Hm"ente en Af,l.,.,ling.raaden, Corpo.
ratie8 ~n ~~Irrna's op "oordeel~e .oor
wurden.

0.,.., Polr_n worden e..eneen. aanp.
nomen door de ImperiaJf'I, Koloniale,
Tra.n"IlaI.ch~. en Vrij.taaI-"Ch.. Re-
l(eerll'1(6n, ell do<>r all~ corr ... pcndenlen
door heel Zuid A(rika.
Vormen Yuor aan~ifteD eD andere

ialichtlO~en op l\:lDl.oek te verkrligen bjj

G W STEYTLER,
SECRETARIS.

Groenberg,
Wellington,

6 December, 1899.

KENNISGEVING.
VERLOREN ,....... ,........ ,....... ,.....2 Donker bruiDe paarden met kol-
blessen, twee jaar oud.

Zwarte merrie drifl wit voeten,
omtrl:'nt 8 jaar.

t Vaal schimmel (muil) ezel van
]8 maanden.

Een ieder bij wien van bovenge.
melde dieren zijn of komen aan.
loopen gelieve dadelijk aan onder-
get.eekende kennis te geven die alle
noodige onkosten zal vergoeden.

P. A. GOOSEN,
Station RQad,

Wellington.

&eeCIa erkeaCI :::--... £11,»77 17
Haoo_, .. M. A. B Bofmep sa 12Do. V&Il NIl hter _

cia. A. H B~ 'r:Aleuod:a.r Neel. Geref. Kerk,
par B BIIIIWI ...

~ Neel. Gent. Kerk,
perP I clooee ' .•.

K.. wch, .lfribaocler ~
~ per B YUl
Tiddeaii ••• ....

N__ ........ Nieu .. &ad, per
L II l!IaIanaCJ.r ...

Q~, per -.j. Trater '"
AN per~.Joh~
Do. per:::.....~

I Bou ...
.l.Ibaf. per J l'

.~ .lir-"'t!...n~......, '.". A ld __ ...
WiIIO per kJa! pitnoa ...~".iJk.~,

DO per.~ •••
"~ ~per

~". ...DO., V ... .a.,.teea,
per ~ .

o.~Ll ... Va_ .

~~BODl.....~~~

31 2 0
IfPOOBWEOONTV Al'l O~TItS

~.od!fd0 I)-c:~:t'"!"""'_ 1'~)f ~..~.
.. t ;

" Cc ·0 .,
~"

f
.. ~flIerWaI. .!i 'v = ·, ... < ,. ~~ .~ r:i • c " I6 .. F <
.ol .~·"0 ... l. :Il 0 '"• • • • • • •IiJ.-elljli .•. 6708 Hj 106 I 'hl I;Jj tl9981• IDdde!Jutdat 18711 ut 56S 679V 321 19191

tU(!.)o.t.IIjk ... a.1 9' 13' t!104 i(II

~--~ --------- -

Jl onden belast n~ 1900, lIO 2

65 0
Afde,lin <ïta(]d Caledon

JOHN J. MOORE,
Seoretaria.

Afdet!l. agsraad kan toor J

CaledOlJ, -1- .\ovember, 1899.

Per Ih.
•• d. Ld.

Extra B. 12 mn. In ... 1d ... tt. 0 101 - 0 lli
Goed to~ la~ _~~_ •.JO .0 9 - 0 10
Kon tot midCL ......... ...nM 0 8 - 0 9
htra nper. 11am. karoo ".u. 0 ~ - 0 ~
Goed tot .'1.." "0 71-0Af'rI' d I Kort tot miaGeIm. " ,0 7 - 0 7ueellDgsr.la jadismitb. Z ...... aJeehtey.... ... ••• 9 6 -0 6
Raw. DIl pIdearde Y.tte 0 • - 0

K I<'NNIR d b" d Extra 8. Ui ...... 1IIMtI I 11 -I IJ
,~J. , wor t IJ eze gegeTen 8aperieme.. " 1 10 -1 11
diit een aantal Landeigenaars Goed ". " 1 8 _ 1 8
d . h . IdL ha 8JeobM 811 _t 0DknaiCl 1 a-I •WoneD e ln et' e ~orneteo p Op.!* laad .. ..__ CIrOOr 0 9 _ 0 11

Brandri vier in deze afdeeliog hebben .. " lIeohi 0 71- 0 si
gepetitioneerd voor de proclamatie Ba •• ea PIrIeIUOde ,___ 0 , - 0 6i
. h V ldk h W Zwarierll_~ ••• 0 Si-O 9m un e ornetsc ap vu et WiUe ~ .. -.-II.. 0 71- 0 8
No. 30 van 1883 bekend als de Witte ruw. ... ... 0 6 _ 0 0
Heinin'" Wet en dat na verloop 'fan Bo-aIDCI. DOteeriapD "fI'it nu l1li4;

... .... l1li4 td tot tcl !apr.
drie weken van dezen datum de raad ~BUL.....s.ten 0lIl YOP!trapporibeb-
zal aanboveIen dat de genoemde ....et :r~~~:i~-:a
zal worden geproclameerd als van dell, laideDCle: "BokbIaMr .•
kracht iD het [noemd Veldkornet- ljjk ÏI cl-. --Iaeel ....... ud. baDCI ......

. . , 1IooIai. Er beItU& .. """'"l1li yoor8chlip Brand IVler. ....... wiD......... ~:::r; eie

H W R "'CKE D IPriI_ de ~ -.J door - eM·• .!lj 1jIO. • ïaiildeId. Pekj4Jia fW ..........

Beoretcia. Op cle phl'lelilb _.. ..... ~ ........
Afdeelingsraad-Kantoor, 11' beleG 811 eo ...... ~,,, eo baIea

LadilDlith, 2.; Nov. 1899. :.=---=-::=t...u---

ENNIS wordt hierbij gegeven
dat op eeu vergadering van

den Afdeelingsraad van Caledon, te
worden ~hollden op den 2den
lJecember 1899, Mn belasting zal
woro<>n opgelegd op alle honden
binnen de II.fde..lillg Caledon, en
verder dat t..-ndt>rs zullen worden
ontvallgen tot I U uur V.m. van den-
zalfden datum voor het registreeren
van alle honden en het inzamelen
van de gt'noemde belaating.

De tenders moeten meedeeIen te.
geu welk berirag per hond, en wan-
n~1" het werk zal gereed zijn.

Twee bor~en zijn yereisaht ?OOr
de behoorlijke uitvoering van het
con trnct.

if 10

64 9 IS
lit 0 0
sf 6 0

o 6 0
2 10 •

187 8 0

~11,f74 a ,
D. H m.r.mae~.Il 'hor ... I"' ..

"

"
i" ~" .. .~. , ,

'·:i~t~*~i~.-'.·>~·.,·.,,::...,......~':"
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LLOYDS'
'AERMOTOR'

GB"1EEL staal ,.IYlJlï.erd· Da de 1'01toó.iiQ&8
absolout be80bermd ~ roeat, 8 yoat 10 ..... ,

12 ..oet en 16 voes ,"elu, 1IH!1.wu rehameiod bUanI
torene of Yutgemaalde to~ 1'&11 lO .,.,.. to. 100
roet hoog.

De eenige WIndmolens gemaak* met
gehamerd Stalen TOleu en voorzien
van KOGELASSEN.

Z.I meer water oppompeu aau eeuige alldere Wiud.
molen in de markt, 100Pftd+ bij de pring.to brMI,
....allDoer a.adere WiudlDOlells IItii stuD.

Hoogwte priilen ..erkregen door d_ Yoton op d
Chicago Wereldtentoomle!ling, 18l1a.

LLOYDS' Aermoton hebben ook ontyaollen in Z
Afrika :

':...-. Gooden Medaille nn de Port Elizabeth Land.
bou. tentoonstelling... ... ... 18114

Gouden Medail)e en Eersie Prija, Jolwmeaburg
. tcotoollsk-lIiug ... ... '" .... lm

Speciale prijs WPlltelijke Pro ..mcio Teotoouatei.
ling, R.-bank ... .... '" ... 1895

, El.'nte rrijs, Westelijke Pro ..incie Tentoouate).
Jing, a_'benk '" ... ... '" 1896

Eerste JlI'~, Port Elizabeth Laudbollwtenloon.
"t~lIing ... 18%

Eers te prii., "'0. '" 18()7
};erste p'riis, do. ... 1898
Eerste l'ru·, do. '" 1800.

LLOY DS' Stnl ..n "AERMOTOR" Deemt sne) de
r!aa's in nn de lastig. en dore Noria Liftll of
U..kkiea pompen, en i. het 'loedltOOpite beweegtoe-
stel, det bestaal, daar bet nacht en daJ )()'lp' sonder
uItgaven.

Zti die van plan &lin zich een Windmolen aIln te
""h.tTe" mo~teo "oorzicbtig zijn om de LLOYDS'
(rahftniseerd. stalen "AERMUTORS" te oDder.
seheiden '1',,,. sommigo minderwaU'dige en min of
meer .aardoJoo.e namaltmllen.

De .•Aennotor" b.,.,lt de proef dell tijds doorstaan,
en ve.. eheidene h~ndcrden aija er nil iD Zuid Alrika
in g.brnilt.

Zij die 'I'UI plan &[in om p">mptoeatel te kDOpen
rnooteo OlD een "rij.lljst IChrjjven, of bjj&oDderh4den
sturen omtrent diepte Tan de wel, eOI., .aarnit peo
begrootiag -.rij perkcereDde post aal wordeD toege.
sonden.

Er word, niete gerekend ..oor den tijd ... n den
tiltcr bij bet oprichten ..an de metora. l'lpeciale
regelingen sijn gemaakt betre1fonde de spoorweg.
vrachten.

EeD groote ..oorraad pompen en pompcylinden
pjjpen en •. , altijd bij de band wowel ••Aermotora ..
me~ drjjfkcttingeo 'oor sliip'D en ..oor bet drii ..eo
Tan licht. machines op plaat8eo.

Gelieve te leUen op ons nieuw
en eenlq adres.

LLOYDS EN Co.,
40 Bu:rga-tra.a-t. Ka.apB-ta.d~

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

- Koloniaal- en Amerikaansch Wagenhout,
STOOM ZAAGMOLENS.

88, Bresstraat en Riebeeks Plein, .
~.A.APBTAD.

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

ADDERLEY EN DARLING STRATEN.

EET-, Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten
.Aardewerk in groote keuze.
Hang- en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voork-

amer, Tafelmessen en fantasie- artikelen en alle Huishoud-Bs,
noodigdheden.

VerzilverJe en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-, of
VerjaardagsprosenU3n een Specialiteit. Juist ontvangen een
lading van hun speciale Port.

"VICTORIAN WATER- "TRITE OIL,"
1500 VUURPROEF,

IN PATESTE "FAUCET NOZZLE" !:N KANNEN,
DE BESTE <JLIE IN OE MA.RKT.

Gehoekte IJzeren Omheinings Standaards,
Span-posten en Yeldhekken.

Ons is verzocht nog meer van bovenge-
noemdo artikelen in to voeren, ze zijn van de.
zeltde hoedanigheid als die welke wij het vorige
laar aanbod in.

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

BOCH&DmIE.
8ur~- en Castle-straten, Kaapstad.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Kerstmis en Nienw;aarsVHcantie dagen, 1899-1900.
Van den 1sten December 1800 tot den lOden Januari, 1900, zullen er

EJ:eurs1e Kaartjes worden u1tge~even voor gewone treinen.

F'AllILlE . KAARTJF..B.-Op l'ertoonmgI \'I," een eertificaat,. verkrijgbaar ~1Ï8 aan
1",I.·f station, (umlties n..mende met mind ..r
dan drie volle eerst e of tweede klas Itaartj""
ua"r. dezcUdo besterum~ znllen worden
""'~Ji:eud voor afstaeden beneden 150 mijlen
tegen het gewone enkele tariel ..oor de
dubbele reis (maximum £1 8a, 2<1 ... oor eerste
kIns, of 1&. 9<1. t....eede klas "oor ieder
kaartje) en voor antanden boyen 150 mijl
tegen Iri.. "icrlen van de geYODe ea!tele leIS
nacbt.

WnnDe<'r Pen ged ....lte der familie ....emebt
terug le k...,ren ..oor de andern dan knn daar-
to mach~ng \'erkregen wordeD op aattY1'llge
ann den slationmeester.

G"wllne Knartje!, E%eunie Eerste klAs
t .....e...e-klA!3 eo derde-kLts"e retour kaart~
~..U.1l woro.,n UltgegeYen (ODYerachiIlig ..oor
welken Br-tand) tegG het gewooe eokeIe reja
land.

'l'usschen Ka.'lps('ue Gouverne-
ments Spoorwegen (lokale kaartjes
op de Wijnberg en Simonstad lijn
uitgt>slotcn) IDd we Spoorwegon

GELDIGHEID VAN DE KAARTJES.
Aaartjee luUpn gelilig Jijn VO")f' twee maanden van den datum Tan uitgifte maar

geYaJ later d;;u <.len 2iisten J.o'ebMlari 1900, en geen nitbreiding wordt toege.1t.aan
ral aan de J>IUI8IIgiersvt'rOOlloof<.lziju hnn rejllM te breken alleen op de terug reis

Voor YETdé-re bij&onderheden lie men de aanplakbiljetten aan alle 1IWioDs.

C. B. ELLIOTT, Álgeml'en bertuurder.

"'} ..... ~·B·· '.':'.'~.""..'•..'.
,'_' _:' _"'~' ,:-:.-_.."::"'-;.

Solide Essebenbonten

ONS

DEZB ILLUSTBATlB'
" DEFIANOE t,

Jaarliksd» ~ Pre...... £241,804. EENIGB AGENTEN VOOR
Ïnkome«. Ilnt.re.t £l1o,aaf.·· Crossley's ~ara1lD.e..macliin~" V... ~maa~

SPECIALE -EI-O-EN-SCHAPPE.~. ,draag.baar. . .
ABSOLUTE SECURITEIT. Cross's FcrtiliMl1 en ·ltUl1St-m.um.

VnUDOli. v AN .ALLIC IUll''SIIKINGE:V.
G ROOT I!: RONUSEN IIlOERE DEll. lA AR.

VROEGE BETALING VAN VORDERINGEN.
REGULATIES VOOR NU!'.Vlk8EURING

VRIJ VEKBwr EN REIZKN.
ALLE VOORDEIlLEN BEHOO$EN AAM DE

LB:DIN.
GEMATIGD UITGAVEN.

GEEN rEIiSOclNLUltE AANSI'& "CELU1[.
BEID.

lUSSCDENTIJOSCBE IlONUS OP VORDE.
) BUiG.

LIBBIULIC WAARDE BU OVEUGUli.

WILLIAM MARSHALL,
Secretarie.

HET GENAS HEN ALJ,EN

lIet groot.te Zaid-Alrru...eït. II;~
del 'I'OOrJicht, Rhe_.ti.eh. Jieht, Leade
Jicht, neup Jicht, ~ht-plJn_, -.,
.0 heelt 1'111. dai.eDdea I"YaIIe1i, fteI erger
dan boTngenoemd .. genm:cD.. la nrkriJgbiar
"fan alle Apotheken 8Il Wiuk.Uen d90r get-!
Zaid-AJrib.

DE

ZnidAfrikaansche Onderlinge
Levensverzekering Maatschappij.
Gemachtigd bij Parlements Wet, 1888.

(GerCJ/ttgrl in 18i5 all de Onderli..g6 A"u-
.-antie llaal.eh.appii "an de Ka:ap

de GO~d6Hoop).

HoofdilJltoor: DarUng ~trlllt, Iupstld
Ootootende Fondsen - £2,228,710.

A Uen bel~rl in Zuid Afrikaan6CM
Seeuriteilen.

LlkdOOPD.1
LIkd,oOPD. I

Llkdoo ...
,"-Jen Likdcx:n ZaII ..... bet dOatI tA.. ..,

K. poá pIell.. .uw. _ potje. \'

IIIYI~ H~ • r~,WPft1I.,

D08OKI.TEN.
~. ,. n -<.. _ .....: ._. _ (.:

G·EMllKT en in Voorraad ge-
flouden door "

A. S. BRINK. Paarl.

LZJ_
KO~KLUD llA1IJ)IENBT

K4pitaal • - • • £20,000. " ___
R~e,.ve Fonds , - £15,000 ~IIOGJII8o'IJuJ.T8QlJ.PPU
v·', . l.~ A.J_:_:.- ~ •• ~~.
oor ,..,~ ..........,.,reeren van Eiatendomml!Jl _

'. en, Boedels, 'Alg Executeuren, ldministra- DB.Mail.. __ , _. IlaaUalufPij Ye"
telll'1m, Voogden, ("'uratoren, Truateea en treItba~~...., ~l.Dd

EQl Ver; A,pat4!ll. DIRECTEURE.~:' ~ ~.' .~'-~, .ad~.-:::.I:::;;'"
De Wel-Edele Heer J. Ram, Vooraitter. ,..,.. _.

De Wel-Edele Heereu lfA.A,& DrGJILAND.
.P. ,.. Lr~.. . 'jJ. L. H. B.IlOWlII L W V 11 ~N,.(Daw..I 8darVtI). !Upt..J_ F. W'tlIIT. F. F. R~D.· . .
B. C. y. BUllA. F. J. B. WllftalUli. rI ~, <DIJbW 8OIr.rOeI), Kapt.

At:DlTEUREN: ........ '
De Wel-EdeieHeerea 10 .J~"!I (h1lbe18Dbroel), Kapt.

J. F. P. Jual1'&. f H. A. B.... B.
. ~~e yerla~eQ de. Kamer .11811 tI! &tellea.WO_"»! n:ieadtlijk "e~ht ha.u te fltllliMre ••

. , ~ der AIg--.e .
• .. Weeskaea ...De Tak lnsolve_ al door deti;1Jeeretaris

waa~ee, yoor wJeu" ~
",~jj 't'Vraatwoonlelijk iB.

W .A. nTre'ft_ ....__' •. v"'_J:,~ ___
:S-W- en WeeiIraa!er, .' '.

4dcIerley Strut, Kaapatad.

Verand~ring in Prijzen.
Ten "eV'oJ.~ V'~, b on.«.....e .,,1I)~kl.a..

.,.n._ •• d. brl~~ ,

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

De Qoedkoopete In d••• ad.
Groot~ -V:oq,.~ All. G»oot.. n.
Sola• .IJ~OlD. P.tj.lIJ ... enCatalOil-.

WOODHEAD, PLANT & CQ."
ST. GEORG~ EN STRAND S1'BAAT.

ATT.\t\Ht:lL & CE>. ...-~-~:-;:. - ", ..t, Jill ': 'S; '_:";.." .:., .....

.~t,.~~~ stKa.~.~,
OOMMI$8!O~IIA/R8.: EN INVO;EIJOfR8~:

---__ -------------
Agfnten .'Voor dG invoer, van alle; soorten V8.D

LQ<1bQuw",maéhines.
",' - :"Da·_.,,',;."'..:.';'i ·f· ' .' . ..$1

; . .
"'':I,pm '. . ..,....,... '_ :

... . , -..........,....., ---- 4 ::m:::aq .'~£' ..r~~ :'M~ ~ " .. I

B»i~~'pbaggeJl, BD~en~ ~u81UpQ.mnl~.
';,' Re·J>aratie.beDQQ4i~ê4en;- '., •

".' . '. :. ~~JH)ei:"ÏlApd.·"e.ll~<.,;'~»•

""- het ...... ea 1'N1 Ta. bheria, JCoa.HII,
V~, LiDten, ~VWD, Tapijten, BAL
RU. Wij WUl'bOran dU sij ..... ~ ..
.. PK .. pak .v.1Ja JrJ,aNU du .....
..aCl;l'.~ OCiU ~ ...... bril.
..... - .ilull ..... klnz. Ál a-.--. .
't IsQelPlkkelUk met
DIAMONI) DYES

te verwen.-----
O"I'tJ/ fJ"ttldt. Id. ~, ~kJ .."loop. ........ DICIO( k1eta bDekje, fálWcl

"I!~la-."..,".._~
V.,biJah .. bij B.G.LDlfOll • Co.

ALGJ:1lEEQ

11£1£1EllEElBIEl
.•.. J,If." . ........_

Aet~ ..an Ove~8t, gedateerd 9" llaart .
. 18ó6, iagelijfd bij A.Gte na bet Pllriem.ent

No. 31 'VaU 1861.
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