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DE MUZJEKBENDE

2nd King's Royal Ritl~
HEDENAVOND (DORDZRDIG)

8 tot 10 uur 'I! avonda.

WELLINGTON.
Groenberg, Wellington • ICamm :88;8 Vsrkooping

In d" Jlot:dd Villi wijlen den beer lip l'ANDAG-,ODPTDIIDI1B,
l; I I 1.\ Uf ~ J. ('ILU)!;. ".Il" iJJ) n.BDD

's ".rmidd", tea to 1ft PnCIa
Op vr.jdug, U Sept., a 8.• ZAL de Ollder~teekenr.e eene

Commis. ..ie Vark coping houden
s morgeDs teD tOm, bij de DRiLL ZAAL, ala wanneer

verkocht zal worden, eene groote
Hoeveelheid Goederen, waaronder:
Ee-ne menigte Klaargenwtl1d6 Deuren

en Vtm8tnR, Ilui« Meltbelen, G/fUI·
~ K:1rl':uwl":l. 2 Koeien in melk, 8 en A.ardtU1erk, Tuigen.
,",Irk· us; 1 Koperen Kookpot, 1 10 Groote Blikken Margarine,80
gnute l Jzeren Pot, 1 Rozijnen Rollen Boer Tabak. 10 Kisten
K('t\·:, 1 ::51:jl'sto,m, 1 Kapkar' op Cigaret~s, Mielies, Ror, HaTer •
ve.rvn, 1 Op. n kar, I KI uiwagen, 1 Eikels. Hayergerren.
Fg-~l'. :~'pllar Kartu;g,'D, eu een.j 15VETTE VARKENS,opl'eoh~
mtlJl~tenuttigu artikelen voor de geteeld, waaronder een prachtige
Boerde 9, . Beenvken, ens. -

\'r_" ',n.-Httgewoon assortiment Liefhebbers TaD mooie Varken.!
Zit kamer, Eetkamer-jen Slaapkamer Komt en ziet iets goeds.
rneub ,teil. wa u'ondtll4 Huisklokken WINKELGOEDEREN.
e.eu II "'il :,~n eon oud Hollandsehe I 'I"Nt liet IWd-' Dbat 1t._y
~taanrl. K lok nu da echte soort" '0- 110, ~"r·--
GirtS e:l A :ri~l'wer~(, Dispens Go&- JDes gut ZOl4er Besene'
IL': ' I~\";':n. ~CO,(l',';;_er~ Ischap, an~. ! J. FREDPENTl cl é«, AfsIQ~'rs.

L'~:',I "I'" "IJC Aan10:-100 10 del-------------
Kolourale Brandewijn M:\:itschappij.

T' J. P. CILLIE.
P. J. CiLLIE.

Ex. Testamentair
J. S. Marais & Co., Afslagers

'JlI,r.~.\ do Ondergeteekenden
[j c.l, ,·:n vcrkoopeu tor plaatse

SLANG RIVIER.

caDConia: Siroop YID.

PAABL.

TB.! KOOP,
B1.J SH:B~flT en VAN EEDEN,

Swcller.dum : Drie oprechte
F.z<,t-lwngalen, ) 2 handen hoog; 1~
maanden OI;J ; van eeo goederas.
~\n,ilpndam,

~~),\ liglIstus, 1898.

RIj_ullt.ft I RJJ.~eD S
RIj.al~i

Publieke Verkooping.
TE KOOP, OP

]
~ LJ deu Oudergeteekende 20,000 IAAMDAG, 6 SEPTEIBBR,11.,
- Amcrikaausche Wijn-slokkeD 0)( 11UUR V.JI.

tH II':t 1'1a) eli 2 gedresseerde Kar- '
lJaal'Jl'II. DE heeren VOlGT en BLAOK, hande-

ALIJE({TUS ROUX, lende ooder den Damn van
(l.,lle VUt' Stellenbosch! VOlGT & Co., Tennootaohap onthou-

______ • . .den hebbende,JUllen publiek dCMPa

H I
,. . - verkoopen op bovengemelden datum

ij pe.nderlJJzares BenoodJgl aao hunne pakhóizPn te Lady Gréy
____ I::Jtraat, bun geheelen ToOnaad,

APPLICATIES voor de betrek- bestaande uit .Ktlr&te Klu .Ameri.
. kill); nm Assistente in de kaanscbe Rijtuigen en andere Bd-
:)de KI1\8PII~IIi('klJ School, te Lucas. delsgoederen, ~ weten;-
tot',r I", dist, Malmesbury, met ge- 18 Twee-p1aat8 Karren met en
'lIl";"'ilritten, zullen door den I eonder KAp
Oo,I'-rL;ut\'ekf'uue worden ontvan~n 1 Twee-plltat.8 Kar met Kap en
t t ~'It,'rclcl~ avond, 17 September. ~omelaatleken Banden

.I\('I1I1IS van Il ollandsoh, Muziek, 7 Vter.pJaata Rall,. Karren
en Handwork noo Izakehjk, 11 do. Cape Cart

We' k to beg-innen in October. 2 Sch~tllOhTarreD, 12 Twee.pJaaf8
~,.1.1ris £-t.O per jl\or met vrij, ~pidera ..

:O~I' ; en Iwee-derde van de musiek- 10 Vler~p1aata Spiders, 2 z..plaata
~L'I.j" li . SpIders .

1 Vruehten W~geD, . 1 Lichte
J. D. RETII!.F. V.D.M. Wagt'n

V coraitter, 9 Zadels en TOOIDen
)b(,rrCe5hurg, 12 Paar Tuigen, 3 paar Voortw,ea

{) ,to Malm, sbury, 12 Enkele Tuigen
75 Ohio Voer Machine8Zeldzu me Kans. 1 Lot paarden Bo,.Is
1Lot gtangtll·eo Tn.'lJl8n

1E x th'r:efllJ"k Woonhuis met! "Wijo Pompen. 3 SprQei Pompma,I 20 Haod Pompen
I\Jlll'J~ ~e8cllikt voor TimmJr., "Kruiwagen8, i Cider Morenl, 1

rna n-, Winkel, te huur te Steelwater, loo
,I"r Koeberg. Doe aanzoek bij dm' 1 ~k!rke~CultiYators, eDL,
~)[jl [" rgeteekende. en wat oog Terder zal worden.

M. J. LOUW. 88IlJ8boden, to.,.eel om te
P. O. Phihrdelphia. omrobrijven •

'I'E KOOP I 1 TJtpl'nijtnbchioe. floor OD1 , Machine., en " Paarden.

RE\'i'fIE duizenden lIit.gezochte·FAURE YAI'EYl IC9,
,J \\ i:tl' Groendruif en Hoode: Pua;" 20 Aug. '89S. '

Han('p0l)t Stokken, tegen .Ken Shil-
ltn(; _ppr honde~; alsook Uien- VAl D. SPUY, IUKLIU I ct.,
plR'llJ"1I t<'g't-n Drie Peace pt'r hon- V d .....1.__ . I_-ten ,.
'dc,d, le ko-p bij . en a AU~e. 86.... ,. ,...it.IO",,'

Gebroeders RETIEF. 'T"'. Ad. MalID8IburJ to P.aiJ, t'''I'IIUIt<A',
VredtDbof, Purl. ~, Jf ""'TY" .I ' . .,

, .-----------
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,en' Osbornd~
. einde Buitenkooplieden en Handelaars eeue kaDS te ~ om

~td.eelige inkoopen te maken, zal.de Uitverkoop van aen ~
.__ 'au "e~l'teerde Handelnoorraad in bovengemelde Boed~ tot .

den SEPTEMBER 8ADst. voortgezet worden. ..1'
beJligtleid gebouwen, 2G Burgstraat. zullen op VRIJDIG ea.

'.yui~~"'D~"'L'" gesloten zijn, en op MA.ANDAG, dell 5deQ SEPTEI(B~.
"/"' .•. ,·_ali .... voor het publiek gc-opend worden. . ' .

.Buitenbezigheidslieden haasten zich van deze gelegenheid gebruik·
maken. . •

Vereoheidene Kisten Goederen nog niet aangeboden zullen ontpakt_tel' verkoop sangeoeden 'Worden. ., ! •

.. Ten gerieTe van Koopers zullen aanbiedingen zoowel voQr kleloe als
;groote hoeveelheden Goederen aangenomen worden.. .

EMILE H. VAN NOORl)EN,
AFSLAGER.

Kaapstad, 31 Augru;tus, 1898.
,.
.!

Maandag, 5 September a.s., 26, Burgstraat,
Naast de heeren DE WAAL &. Co.

·8EE~'O~RF !\n~trST E·N.I~ L 1 l ~...~l; t ~ i

SUPERPHOSPHAAT.
:liET Agentschap voor den verkoop van

Beenderen lfest vervaardigd doo,' 11.:t
Koloniale Chemisch Syndikaat,' Beperkt,

worden Ilooren
of aan OilS 0111

ontvaneen hebbende,
vraagd om navr.ruz te doen
bijzondcl~hedc!~ ~._;schrijvcu,

11£0. FINOLAY & GO.,
15 en 78 Grave Straat, Kaapstnd ..

Publ!rke Werlen Departeme~t. DOODBERICHTEN.
Calitzdorp Besproeiing Sehema+-

NelB Rivier DdID. ()VERLEDEN, op den 8,,~n iUg1I8tUll,
liS9~.aan, zijue won lug hi I'hiljp-

polis, Oranje Vrijstaat, de heer A. J.
8'rRA trss, in zijn ti2ate jaar, Diep be-
treurd door zijn ,eluwe in kinderen.TENDERS voor het voorzien en

het afleveren van zeker ma-
chinerie, toebebooren, on materiaal

Ver..egelde Tenders, duidelijk ge- OVERLEDEN te Bloemfontein, op den
merkt ala boven zullen door delll 2Jsten Anguatu8, CHRIS'fl!U ELIU·
Controleur en Auditeur _Generaal BETH BI:UNIE, geb. Brink, in deu ouderdomt .. .' VAn 3G Jaren. '.
Kaapstad, tot Op den middag van
Woensdag, 21 September, 189~, voor I P. J. G. DI VOS, Th. Prol.,
bovengenoemde diensten worden In naam der broeden en zasters.

ontvan~n. ! ----- ......."""""-----
SpeeifikatiCR en Voorwaardon van

( Contrakt kunnen op aanvrage aan
de Kantoren van het Publieke
Werken Departement to Kaapstad,

'. Kimberley en Port Elizabeth worden
" gezien, alwaar gedrukto Tender-

!' vorms zullen wordeu voorm,'u,-
a.l8ook te Johannesburg, Z.A.R.,

• sooalsplaatselijkgeadvertcerd Copicn
~<van Specifikaties en Voorwaarden '.
kunnen verkregen worden bij betaling 1 _

van Een Guinje (£1 Is.) dat teruggc- AA:'-1F'amilieOOtrflkkingen en VriendeD
geven zal worden op ontvangst van wordt hiermede bekend gemaakt
een bona fide tender. dat het. den Beent behaagd heeft, na een

Tenlleraars moeten, bij 't voor. kort z~~kbe~ van ~ht dagen,. en een
1 h bi di ~martclIJk lijden aan Inflammatie op de
eggen unner .aan 10 lOgan, ten i hOI'At,tot uch te nemen gl8tere. (ZOD-
strengste voldoen aan de voorwaar- 1(lag) avond, mijne teedergeliefde Echtge-
den en instructies, daar de tenders I noute! MARGARETHA HuGO KALHDB"
anderazins gedisJ..-walificeerd zull-n geboren Le Roux. ID den ouderdom van

~' ord 2t jaren, Ilmaanden en :, dagen, na eene
11" Dela f eoni 'I' d . gelnkkige echtverbintenis vall .lechts

aagste 0 eenige en er Diet 7 maandeu.
noodzakelijk aangenomen. "Uw wil geschiede."

JOSEPH NEWEY, ROELOF CIURLE3 MALHERBE.
Hoofd Inspekteur van

Publieke Werken. HOllt Baai.
Wellington, 2:1AUgustIlIl, 1898.

..,

i AN Familie en Vrienden }Yord~ be-
11. kend gemaakt (lat onze broeder JAlf
ASDRIES BEninS, plotseling is over-
leden te Johannesburg op den 2O.tteu
Augustus.

Uit naam de gez:\wenlijkli broeders en
zusters,

M. HUMAN.
c, DI!:YERS.
H. A. BEYERS .
J. W. BEYERS.

Publieke Werken Departement,
Kaapstad, 30 AugnstWl, 1898.

VERTIWKKEN naar deu Hemel mijn
teedergeli. luo Echtgenoot 0 A BaIBL

STKPHAN'GS DE Koes; OD den 2!1sten
Augustus, in den ouderdoui van 70 jaren
en 4 dagen, na eene langdurige ziekte van
bijna twee jaren db het mij on'dtrworpen-
heid eu geduld droeg,

M. A. DE KOCK,
Geb. De Villlen.

36 Eersteklasse Gedresseerde
Paarden.

OpMaandag,5 Sept.,
ZULLBN opgemeldo Paarden

publiek verkocht worden aan
KLAPMUTS-STATIE. Ouder de paarden
zrjn verscheidene Cgfl!C puren KUI'-

paarden, allen in extra Conditio,
geschikt voor dadelijk geurllik, en
de aandacht waardig. Let, "P den

Weltevreden,
Caledon, 29.Augustns, 1898.

\ AN Familio en Vrionden wordt be.
.- \ kend gemaakt dat het denAlmachtip
Uf'haagd heeft naar het ltemclsche·Kanaan
weg te netuen, mijn teedergeliefde echt-
g.3noott>, .OE81NA MARIA SCHIKTBK:.tT
geboren Viak:, ill dea ouderdom van·OO
jaren, 11maandeu on 21 dagen, na een

J. 8. MARAIS Jo Co., Af5hl!JI'r,~. 8Ularttllijk lijden van 9 maanden, hetwelk
lIij met geduld eu IijJ;uamhoid droeg.

Haal' heengaan was vrede zooals zij ge-
leefd had, oru de vrede te oogsten welke
zij hier heeft UI\!;..jaagol, mij nalatende
om haar di,,' Ulij onmisbaar \\".18 le be-
treuren. 49 Jaren hat! ik. het voorrecht

'fENDERS, ah; zoodanig gc- niet haar uie gelukkige jaren te slijten en

k
haar leven mot mij in mijne hooge jaren

me~ t, wordon ingdwcicht, tot wen} mij d~hbcl ?omi.ib'13I:', doch it .wijg
op den middag' vun V IJ.I.JDAf'l, \) Sep- den UO'tlr In WIJll '-il'llktheld en (UIl
tember, voor het Optrekken van haar die rust die ;;,ij léYenalang. beoofd
Gebouwen te HOPEFIELD,!f) wor- I ha~rl. b ik ij hart IIIL.-

. ..2 b··kt 1 PIJBLIE ' , e vcns reng 1 m nen e'V....a
.eD ge rut 1\ 'I ~K b ,1"'Jlk toe a:ll.\ Dr. F. Murray Toor lijn
KANTOREN en G EYA~GE~· »uve rmoede balp ea IjveruD ~b,,&ooud

, ,'_ HUIS. t:'1 op het laatst, Illsook aan onzen ..
De laagste of ecuize tonder r.ict 1I'.·rllell leeraar, Ds. ~alheroo, die haar_

"k 0 t ruu w had bezocht gedllJ'9Dde haar IUd.a
r. DOOdr.akelg aaDgen?me~.. en voor de troostvolle w~en iD dUDliJk

,....___~ Yoor Plannen, Specdikalh:ll ell diemit uirgesproken. . .
'c, verd~N Dgzonderbeden, doo aanzoek

.. i..bij

naam. r. Il. J. MARAI~;'

HOPE~'IErJI),
AAN BOTJWMEESTERS.

J. H. NEETRLING,
. K~p6tad.

Dl' 1.>·:..Iroefue echtgenoot,
B. J. BCBIETEKAT.

Vaa~je,K()t)~rg, .
18 Augustus, 1898. .
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Getand Draa(l.
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Draad.
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Duivel.KDijpen

Gegalvaniseerd Oogjes Draad, alle grootten. 9Ogj. Draad
speciaal sterk. voor Draad voor Vark8D& . .

_ VRAAG NAAR ONZE PRIJZEN ALVORENS E1J,GBNS
ANDERS TE KOOPEN. '

.•. I

JAMES WILEY & CO.,DA~~~:"TTt

'WIl' 11.... .E&..A.'WIl'~~]!IiI":El,
KAAPSTAD,

I] EEFT pas het beroemde Mauser en Sporting Magui~ Geweer
£".1 ontvangen. Het laatste en beste wapeD voor het 8Ohiete~ VUl
allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs ~7 lOB. n~ ~'.

Hagel Geweren, RiBes, Revolvers, en Patronen van de beste ~

Dynamiet, Detonators, en Lont.. ;
Bicycles, Blcycles, Bicy~es!

SOHRIJF 011 PRIJS LIJSTEtJ. . :;

"EQUITABLE"
Brandverzekering- eh 'rrustmaatschappl]

St. Georgesstraat. Kaapstad. .
OPGERICHT 1844.

DIRE KT E UREN:
rh' Wlledele Heer J. L ~L nROW~, L.W.V.,(Voorzittt.r). .

· DeWel,·d~ll' ll.'('reu IL BEARD, LW.\'. W .. \L\RSH, G, SICHEL, L. J. OAUVIN
J . .-\. REIl), n. K. TREDGOLD.

Dew ~Iaat"chappij, een zuiver Koloniale Instelling en een der o!U.llste
gcvc:Jtiijd, li in de Kolonie sluit nu alle soorten van Brandverzekering

· tegen vermindorde prijzen.
• Voldaan hebbende aan Wrt No. 10 1891 van den Vrijstaat is zij

· ook gemachtigd daar bezigbeid te verrichten.
'. .Agentschappen in al de voornaamste Stedan en Dorpen van de
, Kolonie, alsook in den Oranje Vrijstaat en in Natal.

W. J. MERRINGTON,
Secretaris..-----------------------------------

DE BONDS CONSTITUTIE.
Exemplaren van de A frikaander Bond Con-
'stitutie, zooals ge'wijzigd door het joueste
.provinciaal bestuur te Worcester, zijn thans
.op ons kantoor verkrijgbaar tegen 3d. per
. .stuk, of 3s. per do . ijn, postgeld inbegrepen.

fao de Sandt de ,'lUiers & Co., Beperkt.
Kaapstad, 24 Juni, 1898.!

~TT ""'t':AI ··r -r- I -;,T -<ë TONv v ..J:"__J.LJ .J-l ..L:'I (_;r ~ _ _

Nieu we Afslagers en Agents Bezigheid.
DE Ondergeteekenden, daartoe door een groot aantal invloedrijke in-
· gezetenen van Wellington, Groenberg en Wagenmakers Vallei
verzocht, zullen op den 15den September aanst. een

Tak Bezigheid openen te Nellington, In Kerk Straat.
Behal ve .Afslager!'< Werk zal all" N otariëele en Agent. Besigheid

worden ondernomen, zooals maken van Testamenten, .Administreeren van
Boedel", maken en passeeren van Transporten, Schepenkennissen en
Huwelijksvoorwaarden, waarnemen van zaken in het Magistraats Hof,
.erkrijgen va.n Beleeningen op Vastgoed, enz.
, Door stiptheid en billijkheid willen de Ondergeteekenden vertrou-
wen dat zij een gedeelte van de ondersteuning van het geëerd publiek
sullen genieten.

J. S. "".A.~.A.I& ~C:O.
VENDU-AFSLAGERS EN NOTARISSEN.

Paarl, 26 Augustus, 1898.

! E X ECU "1° ~. u' " -. , .. ' 0 ~. ; ol i''' R
. I~ t , U .\. ,,: 0':':' , J

Voor de Admin1stratie van Bccdcls en Effekte!! va., ("n r leder
Personen, Afwezlg-en. en anderen, als Exoouteuren. Agenten.
Trustees en Adm1n!stlatGtL-a11; de Belegg1Dg' 'Uil KAPlta!",
Sommen onder Securiteit van ~'a!t E1gendom.

GEVESTI ED IN 1838.
-------

TEGENWOORDIGE A.CTEGEISCnpOE.lffiRD BU WET VAN HET PARtE.UT, 10.11, USO

KIU1~oreDIHock van A clde"l ay- en W.... l"•.-....c
(INGANG \'iAfl.:"~7RAAT,)

KAJ'J..l=S'T'AD.

Aandeelhouders Opbeta:lld Kapitaal
Reservefonds • - . . _ • £27,000

• £74,800

DI8::CTEU REr~:
~lele heer J. H. IIOI":JEYI1. V,."·zitter. ~'''~:t'Jh .... r W. MARSI1, (Firma Kara},
'ftied heer W. nrumxcu, L.L.D.' eli 7.",,,,).

W"I ..d hoor ADl!rAY VAN DERBlJL.
(Firwa YIUl dor Bijl tin Co.)

A Jf r'l:n:;~~~jo~~,:'1 D. If'

; &"Zij die de Execnt..Ul'IIkam'."T wensehen aan te srellen als Executeuren, Mede
&ecllt.eGren, of anderszins, gt'lieveu hen to beuoemeu eu aaJl le stellen eeDTOudJf al,
"Bxeeuteunlkamer" in KflJipstad.

.' Aanzoeken om Lee n lnge n, oncter Securllell van Vast F.lgandom.
t.' ~lpn Loopende Koers van lnlerest, worden dagelijks ,~urende

r;lgbelds-uren overwogen.---- .._-
i
I

'[ .
I: s

I,
f
t
)

KAMER ADMINISTREERT INSOLVENTE BOEDEUi DOOR
IJA.Ul SECRETARlS. ~

J. H. ft. ROOS. SeortIarJa.

D. L cl Co. :de ~ op bet feit cWalJe :, . '. ·~.CIClOr de ..' ... '•..
Gouvernemenls "Mift ....'''.''m worden vervoerd i oent ~mlttdet ... J. . .'
Baiaraad. Dit onaelwtlfeld groot fOOl'deél Mó, .CtOOr w~ ~ d~ .
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