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BRRM"" .. c.aXJl.RD••

ZUIVERE ROlE/( SNUIF.
Bene vens ZinkinBt Orange Bl~ an &lOIIl8

Ziniing Snuif. .

DEZE ~Dllir ....,rdt p..aarbor;::d lUi".. te lijp, Il.oh" cl, ·... 1.
.\tn~rikaaD8('be hbak wordt cIanooJ' gebruikt. . .

De (; roene ZiDkin~ SDuif i. vooral _lJaibMr yoor beo die MD I
.1["'''. lucht "J11 bloutge.t.eld. Aion .. andere 8onileoorwo .... ~
Roze, Schoone. Bloesem. Bef1l'&mot. OraD ..e I .

Broeaern. ZInking. Speciale ZInkin .. en Cir~n. f
Sn u If worden ..re ...... rborl(1i d ...... teD t.e lijD., _, ' . "

W'J vraeeu <lecbto dat iCij on .. 8rulif op ~ pl'08f IUU -t.e~-
, n 'I' "dl bevinden daL ... een onfeilbaar middel en "erbe't'eD .
u :';"'"1~.andere coort wuif. 0JUe Snnif ~ o... raJ "erkrijg > I

\\'" uc, Jl: '<lj ":,'001 ",,0.1.>.1 golw~bnft.en. )(en .be:.1

~e~a~=iNC;llr& t;"'KA.RD,·1
69, 40 en 26, PlainBtraat, Kaapatad.

• I i .

GROOTE SLAG Het "mISTtE" BrandziekteDip Praserburg~,,~ JlOFlfEYR TE-HUIS, "'Ir_~-III.
> •• - •. . - -- SOHUl' VERKOOPINGBN. Rheecle Straat, JCaapetad. AA~GIZIBN er pdurig klachteo

"'ublicke V~'rh{'OI)in,(J' IN PLEI•.• TRUT· TABAK. lEJXTR.AOT. DE a-h t v.--:::;:-'; . ' . .2_ D'" EaIt.lDrtoIatiJt«. door.... inkomeD dat inteek8DIU'8D wier
\ !-I ., . 00 n. ,,~ooplDgeb'-Ill \IV' .. Lrbr_' der. Wed. o.r..t. 0.. o1UDlllen door de.poat ten

OP Hr.r DORP . . - , '!"dee~lD~ Fruerburg voor bet ~ KM ~ht, en ODdM' die seer on Id on:!: panDE VIII II BVERIIIIEIII " ..A BOrgTUldife oVtlrweging hebben de boeren Z id Af'k half Jaar elndigendedeD SOatea lu ni tAJeDCb& ftD a.. .'11 KeY Ot' dient het ~ di ~n, so:DURBANVILLE •• . .., wnpi>Ójf I>oaIoieq da' TABAK i. het _;: '.;;""QW~ 1900. ZaJleU ... 10 .... •.......... ~~_ de ......::.:~.i.:.n:
OP . - -"ldeI tepá broochiekte. oP':'<>udemuudo data ~ ~";' g. P. "- opdat dese grie ........ .-I ui~

Dinsdag, 26 Dec., 1819,MORRISON &-Oo's oliot:::::~·~~pB;~~tm':.t7't:kt.::-,;;.~~~;wo 31'J:~I900 2"AprlI .....a:~..!.."'7.. ;:'~-=Z';~.="':.t~'r:=
v AN gtmezen, daar ieder blikje van gelijke sterkte is. 2~ F •.bruarï 30 Mei ~) il de ~je "~ta.£20 p.a~ al.. gend ontv"llgt ,elieve, Oil verwijld

q E8I·~te·· lus Gedresse-r.le Ezels, Draperie Wink~l~ 28 'I_ .._' 27 JUDl.' fnNoteD.· eer ~ bforJ.., daarvan aan den plaatseijkt-n AgeDt1- b :! ~ De "THISTLII," TABAKM DIP is vervaardigd uit .le zuiveretabaks .IWIo1~"" MOp.&, knnia ~--"en,') ea ti .aar oud, 1-1- l 'lt ;) n:« bl d i-l. . k . V' .. V Het "Te Rata .. bl. lt dUll Ban "41 n-' •I I th d beai .... ~~ a en aa.n onze lKIr18 en ID Irg.1ma .S. A., en wordt b,~reid volgens A J BOTES GhO'lg-,w.cirouder 1 'jn ':ga,' part'n, 8 ans een van e Zlen8WDALwg-een speciaal proces om het geschikt te maken voor den Zuili Airikaan- . . Secretari.. .abooD.p1r..l:~ou"-:;-cIf"hU:- ( Pt) C. P. ~CRULTZ,
zee-r g'I"schikt voor ka r \Ver:'- .. , heden van Kaapstad. schen handel. In plaats van de wol te bederven zal de .. THIRl'LE" IOn. nur. .,.-_--:: tltr 110 eo le" fIJI, &.Cl'f't ..MS

:;1) Slacht Usseu, in !roedc' conditie. l._L . h . d . Afdoelingsraad Kantoor, ~~~_ dn-':"~l_o.Dd.!'" l(04Id ohTÏl<telijlr . ---.:.
~ taUD~ dip de vettig eid en e lengte ervan vermeerderen. op die Wijze FrasArbur~.. ........v JU.~ .. ~: d bed

nog toevoegende aan de waarde van het scheersel. ,., oor Yvn".r@'''J"'',.r .... en Y<>r~r...1It' E8111I1U_SC_8Id.rw,llzar
12 Deeearber, 1899. 1D"lulcb bij d·.., b_ / ~II PI"IJ8ie, Rb,-.,d, I

Straat, of bij d-uo. t",lfflte8lceu le.

O. J. P. rHBRON.
Scrt'- de;) lt..rkflt'lWfl

Bar'~S~

PLEII -S'PR.UT,··'KliP8'l'i.D(
-~--- Punt-draad

OpB!N~~~~I?mtM.tPOSTEN
twee uren van het Dorp

Malmesbury, eene Gouvernante be- DRAAD NET
boorende tot de Ned. Gerei. Kerk, -
bekwaam om onderwijs te geven in
Engelsch, HoJlandsch en Mw:iek
aan 1U kinderen tegen £88 per
jaar en alles vrij. Aanzoek te doen
bij den ondergeteekende tot 31
December, 1899. School te begin-
nen na deze Vakantie ia Januari

PAU L H. CU'VER, Afslager. 1!)OO,

D. CRAFFORD.

Vond»- Kantoor,
Malmesbury.

STELLENBOSCH.
Publieke Verkooping

VAN

81TROEREID GOED.
DE ondergeteekenden daartoe

behoorlijk gelast door den
heer James Hiles (Loodgieter) die
naar het Front is vertrokken zonder
Illhouding verkoepen op

WOENSDAG,27 December,
aan zijn plaats in

Dorp Stra.a.t,
te 10 uur v.m. :

1. Een hoeveelheid Huisraad be-
var tende katels, matrassen, wasch-
-t.andaards, kleedtafel, kleine tRfals,
'i,'hr'ijftafel, klokken, spieeeis,
-toelen, hanglampen, staandelampen
-ch ilderijen, enz., enz.

TI. Een hoeveelheid waterkarren
I nieuw) een partij vloerglas, biscuit-
blikken, bakpannen, lantarens,
bJlkkcn doezen, balken, een hoe-
veelheid oud gootwerk, lood, e6D

I,ar·tij hout en een patent W,C. met
stop kompleet, en vt'r.scheidene
andere artikelen te talrij k om te
vermelden.

AI de artikelen worden verkocht
ZO~DER RE~RVE.

Er zullen ook verkocht worden
alle boekschulden verschuldigd aan
den insolventen boedel van Aletta
.Jones.

Stellenbosch.
18 Dect'mber, 1.:l!)9,

PUBLIEKE VERKOOPING
V.\N

.KOSTBARE

WIIIElRAIIEI, eRZ., elz.
ZONDER INHOUDING.

DJ-: ondergewekende behoorlijk
rrela.;;t door den beer H.

.\ rn\~11 ,[I die naar het front is Ver-
'r"kk,"n zal verkoopen op

\"IU.JDAG, 29 Dec., 1899,
TE 10 UUR V•••

Aan zijn Winkel naarst de
Standard Bank.

I. al de kostbare winkelrakken
"JZ waarond.er toonbank, gepolijste
: .\·~'r" rakkt'D. ~roote spiegel,
~ral lltige groote hanglamp, reflec-
:!t' lamp, gebogen bout stoelen, 2
r'ltl'Dk Air stoven, groen serge
~ijrdlJli met lijst enz., enz.
. II. De handelsvoorraad bestaan-
1, :lir een verscheidenheid van
B:-(,,'kgoed. Bl~u w serge, Shepherds
I 'hn'k Zwart Corkscrew. Zwarte
.. "tt~, ~latc Italian • .zwart linnen,
I. \\ ,1~t ~llicia, Fransch canvas
~.I,il·,lchaar,Twist en zwart Cork-
;cr·'\\' .J acketten en een aantal
ar'kre artikelen.

l.. t op den datum, VRIJDAG den
~ ":'_'rI December, 1899, te 10 uur
~.:Jl ,

PAl'L D. CLDVER,
.Afslager.

:-:v.l1t'!lOOsch,
h Dt'CAjwber, 1899 .

unizfnd~:n Punden Waarde aan lent-
Hienqbedea en Attracties.

GROOTE lOOPJES
IN

Dames Pique Kostuums
Meisjes Kostuums
K inder Kleeren
Japonnen, Pelisses
Draagmantele
Hoeden en Mutsen om te wasschen
Badkostuums en Caps
Ochtend Jacketten, Tea Gowns
Opera Mantels
Kostuum Rokken
Dames' Shirt Blouses
Zijden Rokken, Onderkleeren
Corsetten, Voorschoten, Morsjurken
Bibs. Zijden dassen, Bows
Fichus, Sluiers
Kanten en Zijt!len Zakdoeken
Umbrella's, Kid Handschoenen
Linten, Kanten
Kouzen. enz.

Voor .

MORRISON~GO

M. J. J. SLABBER.
Kraal bosch dam,

Dist Malmesbury,
20 December. 1899.

BENOODIGD
j 'E~ onderwijzer voorde Tw8e'ie
. '. klas publieke school te Uping-

ton. Moet werk overnemen niet
later dan begin van tweede kwar-
taal in 1900. Salaris £190 per
jaar met inbegrip van toelage vOOr
woning. Applicaties ontvangen tot
einde van .Januari door den

Honorair Secretaris,
Upington Publieke,

Sohool.

BENOODIGD
r~EN gecertifioeerdeoDderwijsereer~ om onderwijs te geven &aD

drie kinderen, allen meisjes in het
Engelsoh Hollandseh en Musiek op
een pri vate plaats nabij de atatie
Three 8isten. salaria £50 per jaar
vrije en woning_ werbaambeden ~
begiIUlen na December vacantie.
Doe ~zoek met ,vereiachte getuig-
schriften, bij den oDdergeteeánde.

D. HAMMAN.
P.O. Three Sisten.

Victoria Weet.

BENOODIGD eene Gouvel'D8Dh
in de Private BoereD School

te Treurfontein, dist. Victoria Weet,
vereischten Hollandsch en Iluaiek.
Salaris £40 per jaar met vrije .in-
woning. Werk te 'beginnen met
Januari kwartaal.

A.. LIEBENBERG •
Treurfontein,

20 Deoember. 1899.

HoaJperseD I H881p8rs811 AANGEKOMEN
De Boeren Draagbare HOO1pers,

''c~~'. r.,d~n ,an 100 loa 2OO1ba. grootte
i· IQ an bij 24 duim bij 18 duin. '\

:J"lO welbekende Peril behaalde een
~I';"" ~r:J" "P de laatste TentooDJIteUing
•.•~ :c; Lmdhouwgenoot8chap te Roe.-
hac,. PrlJ~ .U8 10.. Od.

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

i.,~'Ê&ZorE.:'
KoloBiaIe........

frer_.
_YQI

Eén proef ermee zal de waarde van deze verklaring bewijzen. \r OO}(ZIEN van certi6(~aten, en
. ~tuig'l'chrift van gotod g..d~,
lid van een Pro1e.-tantloche K..rk,
Z&I( zich ItBarne g"pll18.tfit aan een
Sohool in de Kolenie.

Brieven onder letter A. B.
aan .. OOI Land" Kantoor.

Laat u niet afschepen met waardelooze verv&lschingen. maal' sta el!
op de "'raiSTLE" 'fABAK DIP te hebben, de echte, de goedkoop-
ste, en de beste.

Fraserburg Atdeellngsraad.
KaaJ*ad. Juni. 1899.

KENNIS geschiedt hierbij over-
eenkomstig artikel 265 van

wet No. 40 van 1889 dat de .Afdae-
lings Raad van Fraserburg' voorne-
meas is op een vergadering, te
worden gehouden in de Hofzaal te
Fraserburg, op Vrijdag den 19den
Januari 1900, een belasting op alle
belastbare vaste eigendommeD .in
deze aideeling, te leggen voor het
jaar 1900.

Verkooht bij alle Winkelier. PLt\ K-PAPIEH,
Voor gij 8rgeDI elden koop,8Chrijft DE

GUSTAF AHOOiSON & CO., ZuidMrltaansclIeOnderllDga
.• SG,~Dr Mtraat, Kaapstad, LevensVmekering ll&&taahappij .
Om patroD;iu;: .hunne prachtig. Gemachtigd bVParleIDent. Wet,l888.

pieren. (Gftlul'fld in 1~ fil" tU Ot.ltlf'H..,. A...
vm,V'nVTO en SCllILDlR WA.A.B ra"'w ~I Nil tU J{G4PUI_.w, d, Go'1UHoop).

In 't groot bij
rDe heeren J. en G. GORDON, Port Elizabeth.

~ Den heer JAMES COUT'l'S, Oost London.

LDe heeren THOMSON, WATSON & CO, Kaapstad.

Kaf.nijders en Winnowers •
A. J. BOTES,

8ecretaria.

IAfSllJDE RS

Afd. Rd. Kantoor,
Fraserburg, .'

21 Novt>mber, 1899.

Afd. Rd. Kantoor,
Fraserburg,

12 Dee., 1899.

TJOU ZlIB BILLUD P&lJZIl'f.

Bo.rdwtoor: Darllag Strtl~ (Upsta.
O()IOO~8Ifd8fOlfds811 - ;D2,228,710.

.4zz... lJ..,d , .. Z"iJ, .4fri_rucIH
~fllfWUflit""

In praohtig UIOrtiment Lin-
crusta, en alle andere s·ortenAtdeellngsraad Fraserburg, Veraienelen.

TENDERS GustafAnderson& Co••
IS LAU STWJI WPSTAD.TENDBRS worden ingewaoht SPJ!:CIALE KlU";NSCB,~PPEN.

door den Raat! fOOr ééne TB BUnR
renAl'at' an dId ..., A8II(,LVT,II'ECUIITBIT.

r~ le v en weg oopen e VaD 0' d 1."-d L__ VRIJDOM VA!! ALLE 8.1'&.,~lNaIN .
Williston tot naar Van &eneu- \ .eI ver--t5vu te IWU~, 10 GuoOTI 8ONUI.III:N IEIl&1CI DIU. JUR.
plaats. Tenders te worden irura. !lltetflkeude pJaateen w~ VROEGEBJHALfliG VAN VOKOIRINO~;N,
BOndeD naar den. Secretaris ~i~ IOOht m de Afdeelingeza vr.n Her- &t:OO;:~JI~I:~~.li~~'~!~~I:tVBIM;
Jatêrlfi:ii den 19den 'JaD';.';: 1900. ben, Bar _dR hr•w-... ALU VOOIWIIIMIf IIIS00&.. loU 011

-.. Gebou r;;~<l. F~."'-- LIDIN.Tenderaars zullen vtlrplioht sijn . wen, . nJeD, ..~.t.UIIIlD OIUUTIGIl UITOl vu.
2 goede borgen te geven, BuiteDgebouwen. Steeoen Kral~~ GSEN ".KI180lJlfLUU UNIlPaU:KLUK.

en Kampen op le (fronden, VIJf UJD.
Op las~ minuten rijdeD van het Poet eD TUiJSOUNTUOSOB:Ilf:>NUaOP VO)l,OIl:·

A. J. BOTES,. Tel~toor, eD 't Politie LlBlI:B\LI \V.U.ROE HU ovaIlGAVI.
Secretaris. Station. Goede 8Cho1en in de WILUAM MARSHALL,

Mbijb.ncl OTeI'Vloed van wild. ':':'"~~-=-::-:-_~~~&ort! __ tar_il_.

V~ in 't veld, dat Ht1' (jB.NA~ H~NALJ.L~N~kt ia voor Paarden, StruiJ!en. .1'.

Teat... de ." priJzen VOOlt' jDOntant. AfdeeliilgsraadIAdlsmlth. Do"'~.':"~,= er~~~ s
a. _. -.B055. & CE:·". KE~~I~::!:t!ijL:'de~ ~ht :~·en.deer'sihetch Q~_=u=':~=~~Y=..... V -n- .......... _ ~-. _a da. I b _ .u.

wonende in het . eldkorneteohap bedrijf wil nn-n. .... _ w .,.a
Brandririer in deze afdeeliog hebben -re-·...... .. ~ mCMUk 1iIIIr. ....
gepetitioDeerd voor de proclamatie Richt u tot: ~ t;: !:.~~~
in hun Veldkornet8chap van Wet H. R. OAWOOD, tiIk- ............ _~a...t_
No. 30 vaD 1883 bekend ala de P~kantoor Papkuil, d:'..:" ev..-a:;-:.='=z::!I
Heining Wet en dat na verloop van ,via. OellDpbeU. _. _ tile ~ _
drie weken van dezen datuw de raad Tel,-;:,phiaoh Adres: in _ W i ...

pn W ...zal aanbevelen dat de genoemde wet wood, PapIrnil De J III.... VWII lW. (I
zal worden geproclameerd ala van _ ~ ~ ..,. _
kracht in het genoemd Veldkornet- Pootaardappels, :-r:.:~ .-..::.~...:=
schap Brand Rivier. Pootaardappels. ~:rI~=~~.~D:

H. W. BEOKER. :::. ~ __ ~c=.d=~
en Secretaris. WIJ hebben IOOeven ontvangen ....s ~ ~ ....... de M-
en Afdeelingsraad-Kantoor, . de volgende uitgezochte" - ,.... ....... rij'.. NW.'.

Ladismith, 25 Nov. 1899. vaneteiten van met de hand oitge- r te;: ~~ ~ierPIi:
zachte Pootaardappels :- De Vu w-'t, ... a...w-

BARLY ROSB, ...- bCIeW.
E Y R A.O""' ~ARL PU I rAN, LK. 1Iija ....
ROODt( HKBRONS, .la, _ .. ' J. 1.. &aut.
WITTE HI!.BRONS. ... W~ .'. ~ __ ~

..... _Dr -•• ~ wijfDeze kunnen verkregen worden J. L.... _

in kisten of zakken om de koopers JONES RHEUJrI ATICURO
te gerieven om teleurstelling te
voorkomen, doe men voeg aan
soek.

SOOTH "BleAl SUPPLY tt
COLDSTOIISE CO., Llllitad,

(V~r 001lB1tN0K & 00.)....................

JU .£3UI tOl .aO,

Jnfl,.Wuclt.l Pr., Is.
111komm, ......... ... £141,804.

... £IIO,MI.WIMXBOWBRS
VAN ALLE PRIJZEN.

2 vo~t tot 6 voet.

strand _ St. 0.0.,..'. Straten.

Nederlandscbe Zuid Afrikáanscbe,
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

De korste en Goedkoopste Route voor Reizigers
Goederen van da Zee naar Pretoria, Joha:rmesburg
udere plaataen iD. de Trans\' aal is via

LOURENCO .MARQUES.
Van Lourenoo Marquee naar Pretoria 349 mijlon, naar Johannesburg

89" mjjlen Aardappels I
Van Durban Daal' Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 433 mijlen. INGEVOERDE POOTER8 OP Da PLBK
Van KmvM..~ Daal' Pre, wria 1041 mijlen, naar Johann ..· bllrg 1012 gereed voor onmiddellijke pootiDg:-

per ki,t, ~tig lewali~t.
Fr&DJIOheEarly 80118.in praoh.

VRACHTPRIJZEN REIZ GERS tige conditie, goed uitgezocht,
.t. allen In kilten van ongsv_

Van Lourenco Ilarquea naar Pretoria £4 7s. 6d. en £8, 9, 66 tot 70 Iba. ... se. tot 9a. 6d.
1 hun bDA 19 £8 18 Koloniale E. Roee, Duitacbe Blauw.n.,

" " ,,0 ea urg ~ 8. en. s, FourbaUa, overeenkolD8u, de markt" Durb&n " Pretoria £6 8s. an £4 121. prijzen.
" Johannesburg £8 lOs. en £4 68. 6d. Deze oijfel'll zijn AFGI8LAGD" ~Patu Pretoria £11 188, 9d. en £8 5s. d. ,PRIJZEN om den voorrud op te ruimen,'t'" ,'t' 10hannesburg £1111s. 9a. en £7 198. 6d. eu ruimte te maken TOOI' BUTTON'S

ZUIVERE POOTAARDAPP~ •
Inlioh~D verkrijgbaar aan het Hoofdbnreau, Postbus 883 te Pre- weten: B. aosa, B. RBGallT8, 1'LOtJa.

toria (Z. A. Repnbliek) eB bij de Directie Heerengraohi 270 te Amster- :~~:~G~ ~~:x;.,~
dam (HollaDd ~ de 8ftI'IItTulgende uitga .... TaIleh DOtA!Ierinpn

DE DIRECTIE. VOOl' Granen. Meel, eD,.)
HET FEIT ALLEEN lW .. aard--_'_--V-R-E-D-E--M-A-N-I-F-E-S-Y-. - :~gw~~\.mt~!!,~~

..... poot .... YaIl lui vere boop Irl... kWaliW&.
eli het il IN DEZE RIOHTlNG cw CM
SUTTON'S HUN NAAM REBBEN GB-
VESTJGD OY.r de geheele w..ad.

O.. tholldt dat Slltiona AardappeJa
met TIlk-kermil aIln uitpmoht .. de
hand, en dai het de niTente poot .. atJD
die men met moplJJkbeid bn Ter ..........
e_aala. 't. geval. ill met 0Da ZAAl
l(I~I~. .

J. E. BRUTON'S
PHOTOORAflE KUNST·INRICHT/NO

Tegeno ... de Ned. Ger. Kark,
A.cld. •• l.y ........ ~oe.

'irltru If Mill.
£5 or £15 BBLOOKII G

Deze InricbUIIR i8 geveetigd meer dan
30 jaar gelec1fIn.

Be_kel'll kunllen ~lr.". lijn dat alle
aandacht aan hen gewijd zal worden.

Slecbte eente-Idaa werk gO'JIIlaakt tegen
Jare prijzen.

Onze ontvarurkarnfll'll en pIlerij djn
altijd open "oor het publiek.

ALF. l. HOSDJ:G,
a.tu1lrder .

WU lijD ook une der 8rmaa die alhoewel bij ons aangedrongen werd
om OOBLOGWAGENS te maken, volstandig bebben GE-

WBIGBBD en Jnumeo dna ODH Jr.lienten beriohten dat wij daardoor een
grooteD TOOJTaad i'XTBA DROOG HOUT voorhanden hebben ge-
IOhikt voor 1fB88DI eD karren, die wij bereid lijn met den meesten spoed
en ~ billijke prijl8D te 'Y8~. ...

.. Geen OORLOGS-GEZINDEN behoeven sioh aan te melden
RA VENGA en DICKSON,

Vréde Rijtuig Fabrikanten.
Paarl, 6 Nov.. 1~~. DOODKISTEII.

GEMAA.KT en in V00I'r'Ud ge
houden doo..

A. S.B~K, PaUL

Afrikaander Bond,' Paarl.
OP de p'laat. .'" Wildechu. t's ~"

nabJi Darling, een..wartbruiDe DE JAABLIJK80HE VERGADERING van het Paarlsche
Mnileael, gemerkt M. lSl USl. de . Diatriktabeetuur al gehouden worden aan de "AFJUCANBANKING
rechterzijde van den Dek. De esp OoRolLlfiON" Gebouwen, op Do!iDIBDAO, 28 Deo., '8 morgens te 10 ure.
naar kan dezelve tMUg bekOmeD op 1__t,
b" betal.in van alle koeten. UIlt

1rJ g J. VBB8VBLD. D. S. DE VILLIUB, '
Wild8chut's vlei. secretaris PaarJaohe A. B.

1



DE ZUID--AFRIKAAN
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ONS LAND.
R LOG.
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n? Komen zij in v rban
lo hier f s t hun ko

band ID t and re verwikkelingen
Britsche rijk? Tegen de ee te

ka orden in ebracht, dat zij g n
an oorl voeren in Zuid-

hebben, terwijl generaal BeLl.ER
z dan' rvaring bezit, e reeds veel
heeft opgedaan gedurand den

die thans gvoerd
baar, dat de ov rh haar ver-
in n man met d bekwa m-

ntatie van generaal Bel.L R

n enk 1 terugzetting
Bo endl n Zi>gt de
I B LL R n 't

tro pen 10 • -atal
wijs dat
at It ANG

T

'aLA1:\" h ft een eere-
titel 0 tvangeu en ma kre van die ge-
legenh id gebrnlk om het Bn he vol -
op te ro pen om op ~lin v
g neven 18 tIJden
d n opstand in Indl' ,
heer CH Il Rl.A I:\"
roep
bevr s I dat sn lks niet go or-
d n, ourdat het volk h~golt)t In te zien dat
de za en In Znld·_\lnka.1 dera z ij nv dan
men ze in E ill nd afg~sc ilderd had e-
eien In eie (;echar rele P rsorganen en d
door hand la ger!! ,IQ die kliek: Of me nt
d h er CH.UlflERL.HS dat li poerue zoo
rusti 19 dat ze zulk ng
gin van het g<eheelu

uoodig mt·
~[en Il! verplicht dez

en de zaak iud ir... t t

gaande is. Opmerk ing
t hier dat 81r AL 'REn ~[lL:'o1ER

00 ee :g, ptische r pat tie had t en hij
naar Zu id-Afr-ik: rd f! eonden.

Wij heb n to hiertoe gespro 'en ran
de twe generaal, doch het spreekt van-
zelf t ee generaal wild r m Dhppen
!{e8n veldt at kan ondernamen of door.
zetten. Hst kl inkt dU8 wel w' t v erud
dat lord HOllER" ds I ver okken,

oe pen nog Diet op

-'vot uleu \.IH OIW ,"pre: Jermg, ~('hou-
ti, n op [J"bel il, 12 D,·(', 1i'!!~)
Tt;(~ iwoor ,~ -De I. II 1) :-;

C P Klopper. H (' van ZIJl, F J
,(h" -kraali. II lJ .Jou rt, F .1
~H.lr HUt' ,. 4'11 H P (j G ds-nh ï=

BIJ .l t·zl,ll;h._·ul van U 'Il ('1\ I )
'lTh ,.. I h. t lid II (' VUH Z, 1 h<-

voo lt tf:'r

W E

.,
dr-u .Il It'Zt~B, _goNI Pk.l'U

xit t4 r ~t·tl't·kf,"d
, pr,,).1 \4 prtl O\'P jl;p}

Pil lllt~.tn 11 ov r rif' rn.
u.uit oe h'IIJl t""1l krt"(h

Kolon

, wpoo, ~..:t
de-n ecusor , \--fil eu

dM 00

nt t 1
R..-publik

en 9T I~ mt ,.iel t cl

de tent.>o te

zooals wij aan 't begin
hebb n aangemerkt, de informatie mt.
Eng I nd 13 zoo bij -t u k] u brokjes en
EOO onvoll I~. dat h~t oumogel i k 13 een
d ti o itief d n kh Id vau d nIp der
dingen daar le vormen.

Van het oor!(,gsttlrrt'm i., u rets meer
kendo -olonel D\l.'.ETT\, wren naam

bekend klinkt In verband ruet het Lvng-
berg opstandjo, heef vol ns de C"l'''
Trme«, Dordr ht zou-Ier op srt ie lOge-
nomen. (l1l,lerwel" na:u hU e n '-l. ';lJal

n In bezit. Wiens ossen wren z :
Ze w rdeu g nom Il lil de Kaa kolonie
ven Is het meel t ~(ollen(), j[en zegt

da de 0 Il bt'hoorden n" 'bel en ..
-'(aar hoe e€t men dit, of dat de ei enaar
ee ebel IS' Hi-t I. "en nl u we ruani!'r
v n oorlog voeren om u e en and re
goeder n in beZit tt' zien nemen In een
Hri tsr e Kolon lP. door e.. n l ir i sch kom-
mando, onder ti" v r klar In..: I). maar d e

hoorden 3"1l .. reb, II,'n:'
\\ e b~~~at
da et

iemand de wet heeft overtreden
nl t I. Je kriJg!! 'et ,lfgekondlgd
in n distr-i t cf Li d, dan wo dt eeu
krlj raad gewoonljik ge orurd, en die
raad t aciliteit n "ru in 'ken die
g nit I unnen I 'Jen n irekt ID

verband . n met dil krULi:!-ope
n ouderzoek 10 te st l len en de

kene

\\ I r( 'II

lIIJ.'.·nk')IIl ..t
n(' n g"lld" 'Pl J(' 'It' 1 wordr-n nn'rgfll~d

voor d,· hl tn·kklll":; v. Il "l'.g-()pr.lcht.t:'f,Il.UUt'-
hJk -- __
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Iqbtek ,al del Oarili.
NA..A.R DATUM GElUNGSC.HIXT.

ODtober.
ll.-Om 6 uur 'I namiddap ... 'to uia..

tum der TraosvaalacJïe ng-mg, de
terllgtn~ van Britl!cbe t.roepea vu
de Tranavaálsche grea&ell _hede,
'fentreken.

De luijpwet over do gebeelen Vrij.
.taat en over de Zuid - AfrikaaG.IC1M
Repu bliek geproclameerd 811 d. bill'-
gen opgeroepen.

12.-Het V rijstaatscbe kommando trok oor..
V lW1 Reenen's Paa Natal biDDen ea I»-
zette ."Ibertiua station.

De beer Conyngham Greene nru.t
Pretoria. .

Hoog.,uraad proclamatie dItOr den
gou v"rner uitgevaardiad. JI'.eu kom-
ma.ndo onder komma.ailant Cronje gillj!
de Becbuaaaland grena OTer en brak
den spoorweg op te Kn.aipan t usacluoa
MafeJring en Vrijburg.

13.-GeplllltAerde trein te Krnaipan door
de boeren n!'OY91'd, luitenant Nesbitt,
en manschappen gevlUlge.n ;;enOllien ~n
ammunitas en kanonnen bUlt!(..ma,.l<t.
Lijn ten noorden van }[afelring upg"_
broken, en zeV81) Engelsehen door bur-
gers ~evangen genomen.

Boeren tnkken over Lainl:"l1ek op
S"...c... tle af.

14.-GeneraaJ Bulier vertrokken naar Zuid.
Alrika. Verkeer met Kimberl.·y "ig ...
sloten dMr Vrtjstoatsche ourgers ,I~
lijn te Spijtfontein en Belmont In b...
Lit namen. Gevecht vond plUt. ten
noordon van )Iafekmg. T""" ·,urgen
werd ..n I:edood en 7"", g..k ......tst ,

IS.-Een _gepant,'-torue trein gm~ un V~L

Kimt,.,rley en raiLkte .la"!". "-,d ~.
burgers te Spi)tfuutetn .. Te R,,,£'~'
road. ten noordeu van KnnberJey, t~ lH

Ren schermut.-.eling: plaats en wor-den
twee politie door de burgers geva&
1(00 zenomen. De Kimberley wa u-r-
werken yid(·u in handen der 3il.gf'r'!I

16.-Krtjgs"tt in KImberley en noordelijk.
dist rikten geproclameerd. '1e ...c... tle eo
Charleetown door de boerenmacht k-
zet. Verschoidene koloniale vulun: i~r
korp"\6n op~erot'pen. Overgave 1 all

Vrijburg a.m de burgermacht.
Een aanval te midd ernacht van • .,.

.... pende katfel'll, onds-r blanke officie-
ren, uit :\(aff'lun~ op Je Doerenmacht .
De boereu beantwoorden het vuur t~
de aanvallt>N wer deu teru~geJrt::'ve"
met veriJ...s . Webb. een otticier , ...erd
~edood. Bcere u gf'en .('rllt: .....

n.-De voorposten der 1)O(,reu. raakteo
sla.'lg'I met de ~at"l,eh~ karnluniers eo
Border U,R.,. bl) Acton Holmos. Z.,.
la.rabiniel'll .. erden i!ekwet .•t. en lult ...
nant Gallw8Y ,e:evang-PD g:enOUlt-n.

19.-Het Yrijheid kommando onder kom-
mandant Lucas lI ..~er net'lOt bezit van
de Dundee IwleomiJn.n.

2O.-Het kommando onder kommandant
LDea... ~Ioy.r werd 01' Ta.llllll\ heuve.
UJlgaTallen va.n nit 't Glencoe kamp. Na
acht nur vecbten trokken de hoe....n
t.eruj( met ~eru"" van :11 dooden en
66 ~ewomlen en 30 venru§t. Aan de
Brit.che zijde mellvelden 4ó, en ....er-
d.n ongaT""r 217 "ekwetst, waaronder
gen ..rnaJ Symous. doo..Jelijk. Cavalerie
en ber ..den infantene, die <.le boeren
""htelTolgden. ...erd.-n ~''V'Ull(en >;"no-
men. Ónder de gpva.ngenen waren
ve...cbeidene ufficlere.u. D" Briu.che
macht WM 3 tl'S!en 1.

21.-Een mat'ht t"an ongeT"ef'r t;,OOO man
onder ~..nernal French deed een ni~
val ui t Lady.mit.h en raakt.. .laa ..",
met bet .Johan~r,burg komm"ndo. on.
gev ....r 1,DOO man sterk te E1and.Ltag-
te. ~ a de Jlritoe he mac ht dnemaeJ
tel"llgl::eslaj(en te bebben trok 't kom-
manllo teru~. Het Britsche verh ...
'wu 57 doodeu. 206 ~ewond en 10 ver-
mJat. Hpt verlie~ der noerPD was on-
v""r !lI dood, .'ju "ewon<.l en 190 ~...
TanIZf'D genomen. GenprRru Koch en
kommandant Schiel .. aren onder de po
wonde l!E'v:ut:.!:enEln.

Klein gev,;"bt bij Rbod ...drift. \ er-
linen door rio b"",r"n: één gekw"tst.
Ver Ii... a&1l llrit.che zijd" njf gedO)J
eD vier !2;HvangE'lo j.!'t'nomt>n.
G"ner';'l Jouh ..rt beschoot 't k,u:,p

te Gloneoo dat 10 den nacht entruiru:!
wvd..

1I2.-Genersal Yule tr"kt met .ijn kolon'le
op Ladnmit.h terug, de gewonden t...
DDnd ; Bchterlatende.

23.-DanJ wordt door de rel'0hlikain.~
bozet. Zij vinden or 251) <Jouden rn
1110 .:.wonden IEn.: ..l,chen). Voort..
wordt door heo proviand voor 5,0<10
man voor (-én maand. ook W'1l1.!f'lO" met
ammunitie tln t a.amen bnit..!'<!mlu\it.

24.-Krijw;w"t 0,-er ~ehe.'1 :-iata! "eprocla-
m..,rd. Gev""ht .ond plaatj ·",..,beo
quote m.cht onder .. ~en...~lnl .ir
o...,""e White eo ....0 Vll)"Uo"'''''J, kom-
mando te Riet{ on tein. "a e" 1 gevecbt
nn ".,. uur trok de BritA"ba macbt
terug op LadVlUDitb. met verI'., VIlO

2.1 ~oocl en '}f,-I gekwetst. Il<t .-er-
lWS der boeren "'ns g gedood, 0 ... aar
~,..ond en 16 licbt jewon:l.
Scbermotlwli!l~ voo plaatB ten noor-

d.n van Kimb.rlev tusacben ".,,, macht
ODder kolonel Turner en een Vrij ....... t-
!!Cbe kommand ). Het Britacb. ...ri;'"
.... " fl;8.'!lleuveld en 21 ge" o"clpn.
V erlies der boel en: 2 gedOOd en ""v"a
gewood.

1I5.~eneraaJ BymoD8 overleden. !>laleking
door de boeren gebombardeer:i. Rnt.-
IICbe m~ht deed nacbteliJl<e aan nl uI'
boerenkam p. Britscbe ver li"" 5 dood.
5 gewond. Verli ... der boeren I ctlXJfl,
9 gewond.

J6.~eneraaI Yale te r.....dJMDith ...allgt·ko-
men.

28 en 29.-De verschillende !'>er,'u kom·
mando. omrin~en Ladpmith ~n .'Dij.
den den waterToorrn&<! af.
Oeneraal BulIer ..an~ekompu.

3O.-Booren bombardeeron Ladysmit', met
4O-ponder kanonnen. Zij hadden prn.t
gevat in een halven eirkl.l om L.....I.".
lIInitb. De !(eh.,.,le Bnt<ehe m.eat
d-I ....n nitvul Nl een beftig f'eveoh,
mnd plaats te Lombaardskop of Far.
qubars plaats, "Mma het Bnt,~he
macht in bet kamp terugtrok. F....n
aldeeling troepen, ongev .....r I.DOO,
waaroDder o~~"e"r 40 officif'reu, ruet
een bergbatterij, werd d~or de """r"n
Il"TIlDgen genomen. Dit j/, ... ctlledd~
me_ verlie8 &an den kant der l>r.ereo
..an 3 ~edood en eeni~en gekw ..~'it.
Het Britache verlies .. ".. BO .,,,.neu.

v"ld en 238 gewond. Verli.... dpr .",...
ren niet bekend.

SOftIDber.
1.-NolTupont .poorw.~·bntll: rn Cole-

ber~ wltlenbrug door Vrijstat ,... 10
beat geo<>men. O..neraaJ Kocb over.
leden.

'.-Bombarde.ment Y'ILIl Lad1"mitb hprvnt.
TeI~li8Che Ilemet>nxhap met Lady.
amitb afgehroken. Boeren nemen. prnoi.
tie nabij ColeD-"", ....... 3,000 Bnt.che
troepen gel~erd .ijn. Het kamp
.. erd door de boeren ~ebombardt'6rd
eo Dnnderdaj(Dacht werd h"t !>oor dA
Britecbe macbt ontruimd, die tenIjl;-
trok op Eetoonrt..
Ge..eebt nabij Lldy.mitb. ritsjag

n.iet pred ... bekend.
I.-Kommanda.nt W_1s eiacbt OTer~avev.... Kimberley voor Yaand3lr-Dcrllen

Il nur, lUIden zou bij de stad bom'.a"
d....,.,a.

Il-Boml,ardement no Kimberley begon-
nen.

7.-Bombardement van Ladysmith voort.
s-et.

9.-Hoerenmsl'bt .luit LadV5l11itb nau'",'r
:n. 0.. lansien deden een cbarge op
...... Yrij.truotacbe kommando, maar
werden terugg-'lI@9D, met • ........,. v_
D..
~ht Ipa roid_ 'I"IUl LadTmUth.

VO~D8 de ''Friead" werd de Britecbe
mac'},t met vN'ti_ telagpd .....

10.--Geveeht nahij ~t. Bo.na I»-
bonden hun pooritie ea Briteche macht
~t terug naar 't kamp te ~j&-
nn..r. Rrit..,be VerH. , olliCl_
dood All ...... _tal ~. Veriiao
der t:owen onbekend.

Troep.oa aaagMomen.
en 12. - Meer troeprn aan~omen.
Bombardement Tall KimberI.,. voort-
<et.

lS..-Aliwal ~oord doo" de boerea bezet ea
de nopuhli1<e.ill!lOhe..lag geb_bc.

'1'--Douj(Ia... Barkly W_, ('..ol_t.erg 811
Grikwalaad '-et.
~ bij -aat sea-hude.-d

Bestaande uit:-8 vt. SOU4eEllcheUouten KleareDlraat, met Spiegel Deur i 3 vt. Solide
Eaache1lhoutenWuohtate1, met marmeren blad, h~en rug .enhaT.lQdo~khanger;
3 n. Solide EIaoheDhollta JDeed.tateL met Plaat Gla.zeu 8pl8gel op spillen.

Wij hebben beaIoteu hét Publiek te ~ dat het g~pen goed huisraad van on, eigen ~o AADPLEEG voor de Beste, . koopeu bm, ciao de gewone ingevoerde artiblen die op delle markt worden verk~t.1\..Goedkoopste Kunsttanden het

ZDID-A.FRIKllJSCm: , (}~ (j~ .,. Prij""ri frtloMcJ g~ op GatWrage.

Tlndbeafblndl. InltJtll~ -. Alle GoederendOO~~=;,~r::t=:d6~edan~C:rd~:=ent. Spoorwegen

ve=~:=~.~D ISAAflS & GO ==~a~~~ra;I.
hun vroeger natuurlijk gebruik. . U, • J K A A PST AD.hersteld. Tanden Zonder Pi1n
vO!5ens iedere bekende methode
uitgetrokken. Gouden Stopsels.
K unst-tanden, passend gemaakt
door lucht-zuiging, alsook wnder
platen.

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

Patienten van buiten ID éen
bezoek geholpen.

Op last, Alle tanden gewaarborgd.
M. V.aN DER WESTHUYSEN, T. H. HILUS, L.D.S., R.C.S.E.,

Secretaris' TaDddokter.
.AfdeeJingsraad Kantoor, ST. GEORGE BOlES, 8_ecretaria

GroeDlnarkt Plein, 10, ----- ..-----.
Kaapstad, WELLINGTON.

15 December, 1899, _

--- .. -_. - . Municipale lel.'III"II.
Onder\vijzerGevraagd nE groote ~aJsmarkt zal

, alhier gehouden worden opf OE aanzoek bij P. M. COETZEE, d
,..I JllbiJee Kraal, Swellendam. VRIJDAG, den 29sten ezer te

bemnnen des morgens te half zeeMoet ouderdom opgeven en in staat O'

zijn Hollandsch en Engelsch te Ul't'.
Ontierwijzen. Werkzaamheden te
beginnen 1 Februari.

.. _baidce h1Iiaa _ bnad ...
ICbotea. aea-J White deed _
uan1 .qp _ PaGt» tt. '"*-
naar t..wéerd worat, met goed -.
8ohermut.ellilg teR zuid. nil lAdy-

amith. De Brit.cbe macht uok t«ug
in oon kloof _bij ~tb. ..

1I.-Krijpwet geproofam..-d in efe ciUtrik-
ten CoI85berg, B~, A1hert,
Molteno Aliwal Noord, Wodeho_
Olen O;"y, Queenstown en Catboa.rt.
Rurgel'lOdorp beset.
Bchermutaeling bij Kimberley. Ve...

li... der boeren 4 dood, 9 gewond.
Boeren-kommando .laags met een

pantaertrom nabij Estcourt. Meer du
60 Britsohe officiNea en mBDllChapptm
dood, ge .. ond en .. gev~en genomen.

UI.~berruotaeling bl) E.toourt. Boeren
trekken teru!? .
O..... cbt bij Kimberley. Bntacbe ver-

li.... I dood en 19 gewond.
17.-Engol!!chen dedeu nitval uit Kimber-

ley op Bloemfontein kommando. Nt>-
gen boeren sneu ..elden en 17 werden
gewond. Boeren kregen versterking
en Ilritsche macht trok terug.

IB.--Gevecht te Kuruman, wa..rbij boeren
zwaar rerli ... leden.

19.-:'oiaauwpoort weder door Britsehe troe-
pen bezet. . . . .

21.--Schermut.seling te lloo1rmer. Briteche
v..rlie. 1 dood, 2 gewond.

22.-Ilrit",cbe kamp te Mooirivier gebom-
bardeerd.

23.-Scllermut,..,ling tt' Arundel, nabij
:\aauwpoort. Britsche maeht trok
t.rul( met verlies van 1 dood en 2 ge-
wond.
Spoorweg· ..erke ..r en wleg;rati.~he

~Pw"'lD .•chap met Estcourt ....rbroken.
Hoeeeu in bezit V!Ul den spoorweg.

l',oot. .:e.ccht n.rbij Helmont tus-
schon Briwb e macht vnn 7,000 en
boereu-kommando Do bo", ..n trok.
k.-n tt:'r::~ vun hun positie. Het ver-
!H''\ JI'r Ht'Pllhltkeinun Was ]9 dood,
!!:( a-woud ell ougP\~t'~>r ·JO J.!l'vnnge-n
\.!t"lltlf!h'lI. Ih-t Brit.t;;cho verlio» was
:..'~;ofticit"r"11 en :,?ti,,, manst-hn ppt-n dood,
'·,'wond vu vermi ....t , t.f'Z:LIT1Pll :!Ha.
r- Gevecht nabij Estcourt. Boeren on.
rerwacht a&D!(evallplI door macht van
5.000. Zij ontruimen bun positie on
Bryndella heuvol, maar horwonnen die
later. H"t Br-itscha verhes w;e' 11
dood. 66 gewond en 8 gevangen go-

DOODBERICHTEN

\
LS een blinkende Iter. nit bet ollder-

f hui. 'f'erdwenen op den 16den De-
cember, one lief dochtertje 8USS.UflU,
oud 1 jaar eu 1B da~ om te .chitteran
in den kroon Vf\n Hem di. gezegd heeft
.. Verhindert ze Diet."

P. A. VAN JAARSVELD,
E. 8. VAN JAARSVELD.

neé JOUDBRT. Baking
Powder

Achter Paarl,
19 Dec. 18!19.

OVERLEDEN te Rem Hoogte, af-
de .. ling Caledon, op Dinsdag, 19

December. rtA heer BAREND CHRISTOFFEL
GaOENEWALO in den oude-dom van S2
jaren 4 maand'en en 11 dagen, diep be-
treurd.

Caledon, 21 December, U!~9.

Voor het bak kAn 'ftn het flJD8tIt brood
koek, polfert;ee, puddlngl. en.

Maakt het voed~el zeer licht, lllDAkelUIr
eo gezond,

Beste in rilzings-Irracht, en de "lenige
poeder voor 't bakken, die onaangetaatdoor
Inchtaverandering blijft. mijft ....nch en
behoudt volle kracht totdat he~ gebruikt.
wnrtlt. .

De Royal Baking Powder nn wereld.
Wijd"D roem wordt enkel door de Ror.'l
Bakiuil Pow:ler MaatlChappij van AWArika
IllImaakt. wt zorgvuldig op 'e mak ..n
naam op .I"n omslag, om de lIuhlltitntif'
"an uBgeillll,,];t.. goed.,I"t<O te v"rhtw,lon

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN'

DE onder·gete..-klmde zal publiek
doen verkoopeu ten dorpe

Hermanuspetrustontstn,
Ol'

WOENSDAG, 10 JANUARI, 19001

1 ., ~~N rnH.ll .u-t e,·" I(~I Il p. ~.. "..t in ..." ..•• "
11.; dit. r '!fiI W 4re1d. OMr il' DOf{ hoop YIJ()f' b""r!

, ij Wheekr's Caplllarine ~hrtt·lrt., b.,
t"~f",· 1I&1j.'·miti.:J«1 in j)08 Llilnd JIntt' p- .• t
0,1.- ''' ..n te ·' H"'Y\I(~. H\'rr'IIlW

IIOn't'n

~4 ·G~'<"...,ht hij Derde Poort. Verhos der
l"""ren:'?:'? man dood en gewond. 25 Fraaie Koeien en Vaarsen.

!?15.-Oevecbt bij Gmspan ten noorden v~n 2 Fraaie Ossen.
Belmout. BOP....n trekkeo terug. Brtt-
sc-In- ver lies :!H dood, IG.1 gewond, 7 ;3 " Bullen,
vermist. \'erliee der boereo gezegd 31 Deze Beesten zijn allen in extra
dood en 48 gewond te zijn. d h

fI""ren hu'ger te Derdepoort (Kro. conditie en de aan ac t van een
kudilririer) ",u,gevallen. Verlies d. ieder waardig,
boeren 6 dood, ....nigen getrond.

Kimberley I(arnizoen viel Bloemhof
kommando in den vrOf'gen morgen on-
vPr\<acht nan. Boeren trokken terug,
kr~en. Int,'r ve""terkingen ..n de aan.
'<""Uer; ke..rden terug naar Kimberl ..y.
\""Ii ... der boeren 9 dood, 17 !l'ewond
eu ::8 g",·ang ...n I(enomen. Britsche
,·..rli",,: ·1 dood eli 2-1 gek ...etst.

Z8.-Hcvig "evecht te }fodderrivi~r. dat
dpu ~l'h""l~n dal( duurde. Boeren be-
hiel<len hlln J'O"itio tot den n~on •.
maar trokken ln den nacht terug naar
nnd ... " positi ..s. De Brit.che macht
Dam bP7.it van de rivier. Het BrIt-
'che ~erlip" wa.. over de 450 dood en
KP"·tmJ. waaronder "oie officieren.
Lord .\IMhuen .....rd Iicbt !I:...... ond.
KimhPrley i!llrni7.oen deed een uit-

val. H"t Joel wa.. lord Metbnell"
macht t~ hulp te komen. oe aanval
op de positie der booren w'.'rd afg~la.
gt'n, IJlet verUeA aan de Bn~che zlJ.do
""'" ZO dood en 30 gewond. Verli""
Jer boeren niet bekend.

Decemb..r.
Z.-Dordrecht door de boeren in bezit gl>-

nomen.
7.-··F..,n d.,r ho.....,n posities hij l.ombnal!l.-

kop ILa,I,-',mith) ...prd door de F.ngel.
"chen h.~stormd, drie der boeren-kanon-
npu lH'rdf'n "ernield en een maxim
wog~evo('rd .

9.-Klf·inA "'ehprmlltlllelin.e; te. noorden \'an
Kimn.'rl.·v. Brit.che "prh",,: 1 dood,
;8 l..!;~' I\'OI;d

10. -Generaal Gat.'\CrA maakte een aanval
op d" po'!ltie der boersn t" Storm~
pn werd tentAAedrevpn m...t V!'rllM van
van org-CV6f'r 800 officieren an maD-
.dappen .lood gewond en i!e"angea ge-
llorupn. Drio kanonnen en twee am-
ruunitie wajlaHS wenl~n door de Re~u-
hhk .. it1l'n huit[!f'rn~1ilkt. Hun vorhes
wa,,; ,j dood ('u Ir; gt'wuou.

Een afdeel ing troepen nit Lady",!,ith
b...tormde een positie der Republikel'
npn on slaagde pr in een ~t ka.noft
te verWelen. Bun tefllj(tocht werd
best r.den en hun "prli"" ...,'" lf, dood
PU -I:? _gewond p.-n () I{evangen ~f'nomen.

10 en ll.----Ce'<"echt te Ma+(e.. lontein, ten
noorden van \fodderrivier. Boeren
h<>hi..Jdeo hun posi tie eo de Brit.""h"
macht trok t.erup: lUlar Modderririer.
Het Britsehe verlies w .. , T.oo...nt 900

officierpn 011 mall..,chIlPPf>O rlood. L:ewo~
"11 ,·,·nui,t. !Tpt "orll,,,, tlt'r ne\,uhb.
kein(,ll, zoon'f ht'~[t~nd, was 100 dool
\'11 ~ewunJ. •

1.'j.~ ....5cht:rnlut~'ling t+"ll nlX)rdoft l"atl ~a.uw~
poort. BritJo('hp ~('rli,,,: I dood, 8 "e·
WOIle] AU 1 l't'rmi3t.

8ch ..rmut ....'uog hij Oranje· ri~ier.
Britsc'he ......Ii",: ·1 dood "n 7 g, ....oad.
n~pnbukein~ll trukk"a terug.

l.j.-. Hr,t -eh" macht :!U,()()O man vi..! posi.
tip dN H.'puhlik,'im'" h'j (.'olen,o aan
on werd t('ru~f\8Il'\Uen Ulpt f'('rhes van
fl:? officieren "n ev .... ,lo 1,100 man·
,dmpppn dood, gew-ond en g"val!gen
g"lIom"n. Ook namen de Republikel-
lH'U 10 K.anonnf"l1.

Pljnlooza Tandbaelkunde •
I ,iR.~~t!i~dT::a~dO:T\t'il~
Sl'RAA.T, ttegenoyer het
Grand Hotel. Uren 9-6.

AI.. T ... n .............KO~[T EN KOOPT.

Kunst Tanden.J. J. DE VILLIERS, A. Zoon

W. H· F. KLf rN, Afslal!er.
Caledon, 22 December, 1899.

Kaapsche AfdeeUngsraad.
Belasting van dorpsbestlJnr

Durban ville, 19UO.
van

ENNIS wordt hierbij gegeven
\ dat de raad op den 15den

December oon bt'lasting heeft opge-
legd van 1d. per:t: op de waarde
van pigenciom in de Durbanville
area bt'paald bij proclamatie no.
:;12 van lb97 voor de diensten van
het Durban v i1le dorpsbestuur, voor
het jaar 1900.

iJe belasting zal verschuldigd en
betaalbaar zijn aan het kantoor, op
Donderdag, l~en 18den Januari,
a.S,

Op last,
D. S. BRINK,

Secretaris.N. G. lark, AllIDuken, Municipaal Kantoor,
Wellington,

21 Dec., 1899.TEGEN ed~ STUK.

ALGEMEENE

sm EEL EN WEESKAMER.

Verkrijgbaar hij

COLmELIS MOLL,
Paarl.

HET A('sia\\ Geneesmiddel wordt
steeds bevonden een onfeil.

baar middel daartegen te zijn.
Vele Nieuwe Getuigschriften.

Adres Mrs • .A..E. VAN NIEKERK,
Lowenstein, D:Urban Road.

KANKER.
------ _ .._-_._---_.-

.\('t~, ,'.111 (~, .. rl·~ ~lkomfo..t, Io.!:"(bt('f'rd c) ~faart
1;;';(;. ill':"IIJfd l,iJ .\etl· raO hd Parleml'nt
~o. Jl 'aU bl;1.

LIkdoorn. !
Likdoorn. !

LlkcloorJllB
WLee: ... L,kdoorn Zal{ .1,,1<1bet <land eli,.", tlag

!Ilat ~L 11"101 1•• 10..1. een potj •.

HEYH;:~. IlATHIi!W .t ril. K!.~PS·~f),Kapitaal
Reserve Fonds -

£20,000
'£15,000 TE HUUR.

MONTAGU COTTAGE ~
Maitland. Woning van wij_

len den heer L. Dug, h.watteDde
9 kamers, buitengebouw~n, water
enz. Voor bijzonderheden doe
aanzoek bij

DE .A.LGEMEEN~ BOEDEL
en

PEN ervaren Medicus wenscht een
D deelgenootschap of een praktijk
te koopen, het laatste bij voorkeur-
in eenig deel val! de Kolonie.

Doe aanzoek bij
MEDICUS,

P.K. 13, Cathcart.

\Toor hf't .\dminist n'('r"11 \~all Eigf"ndommen
I'n Btl('(!t,I .., .d~ EXf'euh'urt'n, :\dmini!'!ua.-
tl'lJrf'lI, '·'J(.>gd('n, (.'uralOTf'll, Tru~tf)etl en
-:\gt'lltt'U.

lJIHECfEt.'RE:\" :
De \,",'I·Edel" Ileer J. Ibm, ,"oorlitter.

De Wl·I·EJ.·IIl H .....ren
P. F l.'''lJF.''BBRG.I.J. L .. ". BRO"''', L.W.V.
.1. F "'leUT. Ir.• '. RUTH.I!RFoRn.
H. c. ~. !lRWA. jf. J. B. L.lNQIIRlUC'i.

A(,DITEURH~ :

..Koloniale IndUStrie

Êsecbenh()uten .Slaapkamer Stel, Goedgedroogd
. ••... 1, "Esee.UeDt Afgewerkt. '

4 ,. • .' ,

ONS BlGD, MAAKSEL' ,- 80. ," <', .:' -'-.""." ",

Hout

ea.

DGB ILLUS~lU' .•BD B.iBLLJD .AJ'BB:BLDINGVAN HIT

CL'DEFItNC~"~ SLAAPKAMER STEL

WOERMAN. LUI.BOLUfD8R'S BBRO.MDE

ZWEEDSCHE STOVE;··-J. GBaBaBLns llAABDELIJKSCHE DInST'

Noor Pori NollotJt, Al/grn Peque1lo,
Walvisclt/Jooi en Iwnkop-mo1ld.

(A&Dl~Ddete l(aapCI'OIIII! en MOfIIIamedel!
alii er aanleiding loe bestaat.). HET S.8. 'TheklaBohJea,'"

.. 2,300 Ton Regiater, '--
lhrteDJI, zal. naar de boWlrnr-
melde h"VeD8 vertrekken on•.

geveer den 3OItOm dezer; gevolgd door het
stoomachip .. Marie Woermann" op of
omtrent den 15dén Januari.

AfReela,ren Vrachiprijzen. eo Ougeëve.
oaanf. &CIOomodaiie \'OOr Paseagiera.
voOr bijzonderheden doe aanzoek bij
POPPE, SCUUNHOFF &: GUTTEn

(A.gentAn te Kaapatad).
KuieeJltl'aat, 26.

Verande~1ng in ·Prijzen.
TeD .,..... 1.,. 'VAD bIJlIG_cl... IIob Ikkln-

"eD :ID•• de Pab"'kaD*-n.

\Vij kunnen niet ge-
-slag.,o worden in pl·ij-
zen.

De 80.1Il0011.'. ID de ....."."00... 00.. I_ti. .All. G.-oofIMn.
'lIidIuPJJ~oa - .... IIU,.1 .. eD c.......opu ,

",
'L U I O-"FR' I\.AA .~ SOH E

S\O'INiU,1Ji\.:. Al, ILD:.ENtT
WOODHEAJ), 'PLANT & Cor.

ST. GEORGE,. B1'1Ulm 8TR.A.A.T. -_
e •• CA8T&..r. ~AH_ ,. Ml .e·.e .. I

T\B -bo.t..a a- Lija ~
~ ... ~ DUI' Loada _ da
-- W~, te , uur Il.m., _
Kadeira III PIJlDO'G.tJl, te Sint Heleu 811
4""";_ aaaIegeade op de bepaalde
nr-neptijcla.

NAAR ENGELAND.
lO :o.a.-DUNVEGAN CASTLE, Kapt. 8&7.
UIOO.
3 J... -NOBJUlrl CASTLE, Kapt. RadaIl.

TaSSCMUooteJI naar U~alU1 fil ~\
~.l!!ul~ .•

PElmBOD CA.8TLB, Kapt. JUz.haI' .. .-
pv_. '1 D...__.'• lAP te ua _ .u.t te pt ~

Voor VnaIat ol dae _ ........
- de :r.a.t- _ CUtM 8~,
,.. ... fi!.ppij, ... ....,..._.

ATTWELL
1

---------------{PIl/
'O..,_ Zdd'N

KO.I.nu.J~

co.. ...
.._--_ ..._-----,--------

x.·...lJrbtaM e, X.. pa'ta.d.,. ~

OOMMI88/0NNAIR8 EN INVOERDERS.SOlD.ereei. fitirand
I' BEACH HOUSE."

WEESK.UIERDe W~I·Edele H..."."n
.1 F. P .JI'RITZ. I M . .!.. BERGH.

ZIJ diu ",.rlnngt'lI de Kamer aan tt' stetlru
wurd"'l1 \T)(·nd.-..liik '·~r1.ocbt haa_r tc~ tituhoeren.

0" Oi"'kh'uren dor Algeme('nM Boedel
on W.eskam .....

0.. T"k III....,h-.·ntie ,.al door den Secretari.,
"'·onh ..u Wllar:_:;l'ooml'n. Voor wip'nq handdingt"n
d" Uluat""huppiJ "·'illIt ...oord~lijk i•.

BEST Boardinghaia, Centraal gelegen, .Aliderley Straat, 106.
Ge:natiKde. voorwaarden. Ken wagen

wacht aan den tNin.

)[AlLDJ .h' ...(!~:--:-

VIlD18!OOUooTlLUnClH?: ~'
tiluaPJilut.STI .

BENIGE AGENTEN, VOOR
Cr0881ey'a Para1bie-machinea, Vaatgemaakt

draagbaar.
Cr088'a Fertilisers en Xuut-mesten.

- ._-- ._-- _._-._._. --_.-.-._----~-_.
Voor Klanten van Buiten en

Winkeliers.
SCHUTVERKOOPINGE N.

1 JANUARI 19OV-30 JUNI 1000.

W. A. CURREY, Secretaris, KUNNEN rie OOrspronulijk, echte Holland8Che
geDOOIimlddeleD VI\D Dr. O.F. JURITZ oft

00., .erll.regen worden bij de een.l,. el~
Heynea, )(athew & 00.

B::AAlPBTAr '

KENNISGEVING geschiedt hiermede
overeenkomstig Artikel 67 van Wet

15 van 1892· dat de verkoopingen van het
onopgeeischt.e sehutvee van de verschillen-
de ~cbutkra.len in deze Afdeeling, geduren-
de h8t half .iaa,r, eindigende deD 30sten
Juni, 1900, zullen worden gehouden aaD de
verschillende 8Chdtten op elke laatsten
Zaterdag in elke maa.nd te tien ure des
voormiddags.

Boedel en W~",kam"r,
Add,'rley Str""t.. Kaap.tad.

en Ver- -
---- -----------------

Agenten voor den invoer van alle soorten van
LanclboUw.mSOb1nes.

------- --------_.-

Hoe I. u'a"Le".•• ?

BOUD uW !f"~dheid, dit ;. h.. b.te ding
dat !lij kllDt doen OlD reoht te kom .... _ d.

deu Woreld. Daar ie maar _ SJ..- mid tel
Wheeler's Extract j ..... P_ .. 1d. IL 6d
HEYNES, MATHEW & Co"

APOTlIKJU:u. !UA.P8TA.D.

DV&8p·U_
;'. ". . .•..... " ..... .

Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,
Reparatie-benoodigdheden,

Rubber Band, ~enz.,enz.
H. J. DIJXMAN, OM u te 'veJ'lekeren c1á n het eOhtAt artikél krijgt, BC?hrijftofftr-

' .!oes u an ons adree, eD 'Yl'8IItf naar .. n 'YUl oue boekjea "All........... 1........ IInttIltr,· about.l.hmlop 'rpeL.. PoATrij: .-< .

1I1T:r:=.Wo:'IILU.De _ LDtJdJuden IlltaUppij, Z.! _
(V-iD~~ 60, Strand Straat,Bru.nu"1J ,...... YU lil"t" X AAPST..A.::>.

P. A. VAN ZTL,
8ecretariB,

<~)t:\
,~: -,;_'~.Y -~ ~.

C. <•• :~~ j,. .'
\ .... - .....

A. T. RUTTE:R,
lf AKER vao de beroemde! KoIeai~e
III ..INNES ,. en" CRIGHT(i)N"zadela,
bekend oftr'c!e gebeeie Kolonie. Zadel8 op
order g"IJl&&"'~v..o £:; en meer. Oude ~d.
nieD" opgeW..... kL· of .kaur ;in.agew&&kt
vol~llII pat ....on.·n "'0 de "1"1IteO;

TUXGEN
\le' de uien ....1) Sch:lifStre~,
lOb. yen \.e Yoor~umeu. -,

Vraag om l'rlJ~hJ8ten
as. D~XNUI:t·.I.-,,, __ ,,,,,·.

UAPSTAD.

Raads Kantool'.
Van Rhyn8 Pdorp,

19 Dec., 18~.

ODl bet

A OD[::~ t~lgLR 9 nolt ui ;l_dl'1· L {XU' t,
(,1-.,'.".\1':,,-1)':'3 JA/;/-:.V

(;;11. C~: :..'.';cr·, IL; ,,:.;,,;c. ell t:IoL:::al.:era

J./ull6<JJ cJf'·oo.Wd Dllrll"g"Ttu-~

Goud\.'n en Zil\'cren I1orologes m
\' oorraad ceaouJeu.

-

..... - m.-- .._III nrut..
M_t ..... 'J" de v_~
!&,.~_ , ..... -
........ 'rt at.· .' •

en

JDBel80he 4

C'IOM!IIPC
Bankiers: ]
p.K.s-6M
ao.

Hoek aD

DOLl

JJt.

DB ODderQetee. k
ubliek ven
~.:'V"1

nu geoaamd " Rc
noodige gebouwe
gel~ omtrent
p.laateen " BeeneJ
TOOr de Vee- en ~

SI. Lev~
Berste-klu Bok
1 Eerste-kJu KOta. BCMU
Krui....... SDijJ
te melden.' ,

4. Hu.iI
Een ieder W(l

Dempers~
C'-aledOa, 11 I

Het "TH

N,A~
ol eenpang b
geueenaiddel tegel

BOereD die he
Ilist dM !tet de bes
~gMW-' daar ieder

De "TlllSTLE
bladea &aD ODZe £al
een aPeOiUl prooes

haadeL In
clip de vettigl

toeTCHtg8nde aa
'Já proef erm,
Laat u niet af.

de "THISTLE
en de beste.

Verko

Kaapse he
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