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UIIISGBYtlG IIIan
MORRISON' & 00.'_",

Groote Dnperi- VIl"Jtoo.e:;:1l ~I IlUlil' tollell
ga.D8' en al fU . cluren. I''''ij hied ...u ~et'~Dd., K. opjeol aJD. Dames W.OOM

01'. dad .. lijk !!tn 1wsoeJr: t.. ~'."lJ"ro, Itn ee08 (r08d ~nd t.
kij~en. Alle Zoml'lW~d ..... n moe'''' " n ti..hao4 p.'
worJeo Eonclep in acbtncmifll VIlI. iiolkoul-"J'r"YI.' '

ONTZE'M'ENDE KCOPJBS
In DrHll-g04'(i. MotIM'lIjD. Pri"u. Nataeonh. CaIlOf\'"
~delakpDtI, Hlloddoebn, Crelouun ..... An ,MulIlln.HordlJ-
nen.li&nlele. TafelldPedjtlllo Ku..w""lo~t:D. Kld,.,e"ulalu.
l}awt.~kIet:reo. Ca}lf'll, lIorrnkJ""'-'jell, Hoeden, ~.01IfIN,
K~un<lijfj"j. Onderkleeren. enz. I

MORRISON&:Co. Pleinatraa~ Kaapstad I
DEEL No. 71-6,7141

14 IlL
Koloniale Weeslamer en Trust laatschappij,

PUBLIEKE VERKOOPING,
VAN DEEL DER PLAATS

A .... ·''''_. AAlIIOD. siêh
~'de~.,"

& 00. behoorlijk l81ut door - , ... om op
h~ J~ K.,1). 'Jrefm, zulltm De ~r J.:Maree ZP. Plaat. llaandaq 27 Fëtiruarl' 'Iánst. ..~.&....~ de_.;;:':; i!ntdedon waa!wObl wu;:: _ bÓnDgemelde paato,' pubiiok -;

• • VD! N:muu. die sich elders om per . . te 'ver· te "f'eI'koo_JJende ~'"
ter woo,npat begmm, publi4pk Ter- koopen op pmelden aatum ~- Levende Have en Baerder1jJiliei.
koopen, op boYmigemelde pJaat. eD 10 Bersteida.lPaVdeD én Biels ach&p, eDL, bestaande uit: '
datUm : 38Aanteel ~ I. Levende Have, ala:

_ 1. LeveneIe Jme: .. 12 Vette ~t ouen 10 ~ Esels
I Span Ee1:ste~ '.. ,~6 .JUr) 400 Schapen ~~ ~n . . 2 Kar paardea '
~ gedrtaeerd en ~ht:V8D ' 8 Mnbnd6t! JWmnIm (Goed 3 PaUd8n lVerriee)
koofM!S waardig . -;" Baa) i \~ ,

8 Ezela m,goede coDditie, 6~. \. 3 Mof do . do 1l,,; II. Boerderijgereedschap, akt "
1 :';ar EerstAt-kIaa Kar PaáIdim~ 6 ,50 Vet.te Varkens .' 2 Bok Wagené (een gelleel ~):le: (15 handen). ~. 30 )iudelen B$rsteEIa.s Koorn 1 Kap Dr op neren ,

. OP ll.yo 5~IdasL~t~ ~Voor PaardenA L..j. 50 do ~ : do Haver 11ZOpenlfb·Kard. S l' •.

WOENSDAG EN DONDERDAG 1 EN 2 MAART 1899
:n7~gelCWA m ooren O~ 100 Ge~D~er (Hapr & Garst 1 8:'a:ilih;t'm::t!..~) ':

. ., . " ~' " I Gnoerde Ossen (spek Tet) 1 Bok~ bijkans nieuw 5 Z8JSen
~ Gemeste Varken8 (3 jaar) lOpen Kar' 2 Zaail&llds Eggen .,.'. ','

De Verkooping begint 9 uur V.bI. precies. 'n.1INrderi. reoclsoha • 1 Watel'1W S Dubbelvoor l'IDeP1. -- ' ... .... p. 2 Ze~-binder 8mjmaohines ) Enkele JI« HOlnII'dI ':
1 Kapkar, bi~bna meuw 1Drw,J>ub~.voor Ransom Ploeg 1 Doz .Ransome Scha.ren
1 Waierka.r, m goede orde '-,3. Twee J)u~l.voor Ploegell 1 Oultivawr
18nijmaohiDe(Loagooier)Johnatone 2 JDkêle -. '1I~ ,(;Braakla.nd 2 Span voor Tuigen
IV ~e Ploegen I v ".!ff~ <: I 2 Paar achter Tuigen
2 BP'. n Wagen Tuigen. 1 Howard "ge 'l::.r" "" ' 1 Lot Zwingels en KettiDgs

(waamlll een. span ~heel 1Hout E~ voor 4 Paárden- 1 " Zakken
2 Span P!oegtuigen, (m. 1 BraaklaDds Egge . J' En wat verder zal worden aange-, .

order) . . < r'l Span Tuilen, co_pleet boden. , "
3 Trek Zwmgels met Kettm~ . 2 Paar Achter Tuigen ' . J. A.. WALTBRS, A.zooS:

Touwen .2 Span PI~uigen ' I I·AA I.·C IM '
1 ~nds Bgge,. ((HBoOlw.arda)·: 1 Lot Zwihgels met' X~ • - 1lUVme&,p', g 0'1"'''''''''
2 Dubbele-voOrJlloegenJ(~mes) compleet, ' _ . Vendu Kan~, Malmesbury,
1 :Rak.. ele-voorB~~~. ;: ) 1 s.~ Juklken eDeBi...•~ 6 Februan, 1899.
7 Zemen, flKrul'ngen,C '8lijPGeen 1 tot 'Denqél~'ot# "Il4(r.-~"""'~ . {~~~Vollon InB~~~~F;'ë.l~;:~~'i,t' eene :1d_ > t.: deldrijvende aJS GBBJrOEDD8 D'

boerderij behoort. . 1 Trek. Za.IW " WET" van Durbanville.
Ill.-Gl'Io1len. als: 1Strooim~ KennleftAVI'nn aan 1'\-&aI1....._,. ~...

Graven. Pikken, ,eUStenz. "_'v .... """IWUIVII

100 :Mudden Gemengd Voer S Rollen l>POrD Draad
15 to Rog. 1 Schroef KBNNIS wordt., aan alle ---

IV -Huisraad' 1Blaaaha.lg lde -"l'Il1Clnlldilzd
en Het gewone ~rtimellt .Huisraad, ~ ~~'. n ~ ~elijk h~ soh.nlelIiUD.)"

Glaa- en Aardewerk en Keuken- 1 Lo PI SC ten kolllen betalen lUIDdell weedlill':
ge
reedschap. ot rloeg baren Ondergeteekende, in ~ ..... ~,

2 Ba.mboeI$ Ladders ttelij"k • .i..nBaha o.....u... 1Lot neebm' van we e "-rp8D ZU1I~~UII(I8II:<-.' steld worden tegen hen,·
4t Half Leggers, 'yu deriPlY,ID ..... a Ct., I(slqlft· Bn all~. wat tot een Eerst.elda.a personen worden, hierbf' ,_,..i:'
Trap en Onder Balies Boerdel'J} behoort zal worden ver- schuwd dat in t«meJl ftIl
Half Aam.en. en Ankers VeDdu.kantoor, KalmeIbury. kocht, te!eel om in het bijzonder van de Iuaolventie OrdoDDUltie
3 Gallon Bekers .!6:. J!f!C_' te om.schrijven. 6 van 1843, zij onderbe1iJ .sp'.'
S Zwaftl Blaa.s;:n . . . VERDBR:-Het gewoon usor· a.a.n de betaliilg van Du~'.

I
Emmers, Vlootjes, rechters, )(au- ..' timent Hw..ra.ad. bestaande uit, Proceskosten. .'

Ketel den. Brandl . Proeven. &0., . '. Stoelen, Tt.fels, Keukengereed- J. H. N. ROOS, ..
&C. ' lalae •• , Ileettembalr .. , .. dU schap, ens., em. A. J. OHIAPPINI.

Losse Goederen. IIBraH Iduutt. lUtJelappU. . .. ~ke Curato ..

D
E II"", FLORIS 1'. ROW AN. l!"hoorgevond. aan d... le on nog 1 Proetor Dorseh M8chine mul KaImakor on Eagine (oompJeol) . Vergeel d8lI dag met, VllJdag, u _to.",.. _OH,UPdJ,'

. niet lH:,vredigde a,anvragen naar Bou~ Perceele~ in het voor- .10 paarden kracht, 2 McCormiek Zelfbindera,. 3 Bokwagens op Veeren Publieke Verkooping. reb., 1899. N~~O-:~~' .
,,,tg .. nde en in pop" Iar-iteit toenemende Dorp.Durbanville, heeft laat (bijkans nieuw); 12 Loud Pl_-En, Tw" en »... VOUlII S - . ~ 9 ~ UI99.
geg(lven dat een ~e~eelte van ZIjne p~aats Johannesfontein, Grenzende Wijngaard Ploegen j 2 Wijngaard Cultivators; 3.zeep Pot.t.e'ltf,.l Dam ... p, I. P. HIllS, lfsIqer. -----------
aan dien Popularren Gezondhelds Oord, onderverdeeld zalworden. Schraper; 12 Seizen; 3 Span lukken (kompleet met riemen eft DE Oodergeteekencle, behoorlijk V d Kan
"Bouw Perceelen.en hoert de~?derg_den begunstigd met in- stroppen): 3 Groote Gnan Behalen; S ~. 1IOrtiDi Homy,... . daartoe ~ ~oor de Exoou- on tt toor.
strekties om voor Publieke Competitie aan te bieden, hagel, voor en achter laders (dubbel loop); 1 Voer. Machine; 1 Kap tnce T~taIpentaire m dtnl Boedel Tulbagh, ~ Feb., 1899.

D MA NDAG d
. 20 t F b 1899 Wagen op veeren; 1.AfalaM Tent Kar; 2 open KarreJl op veenm j 1 van W1Jlen dell heer G~U8 E 8 hp A en s en e o. ' Bakkar op voeren; 1 DonkeyKar; 2 V..... Bauaom ploeg Ileharoa; JACOBUS TIUT.., zal publiek doeo en .c OOnp. Kan s

t 11
' idd . 5 Eggen, Howard, Braakland eD Oultivator; 1 Bol Blok met JI__ ; ó verkoopen, op , H'e Ure s voorml ag, Ijzer t3leep Blokken; 1Mielie :Machine; 2 Nieuwe W&geIlzeilen; 4S~ 1WD·1ft GA wn'IDIDI.~ voor andelaa rs. OV~RJ:....!OO.~,'K tb B P 1 Wagen Tuigen; 5!Span Ploeg ,Tuigea ; .5 ~ Achter Tuigen j 2 zïdel AV, IN fU ~,e ...., L~_ ...... _. 4.

I~ OS are OUW ercee en, ~~:;~~:~r:!i:e~~~t;':t:e:t~;W~;a'~Jp~~T TB K; v TENDEBSzullendoorden.On- ~==J;':he"~_iNl-
.ll!ook een stuk van het overige gedoolto van de Plaato GdeIa. lJIiai en BIroo Vorken.PiIrken. en Kielhouclonl, -. -; 100 .WEEBA E.L~• ~lrende worden mp- oche 1'liIiiIi" &......... 01 ;:
J oha.nl1~;sion tein, grenzende aan DiemeDBdal en Phisantkraal, ~t NIeuwe. Kaf BaleIl; 3 KrUIwagens i ZWIngels en Kettm~ eDL, eBI.; Malmesbury .lfdeeling, . gewac~~:=.!l7:UZ: t:voor

:: en a.lle Jf."-ïek en )IN.... IMIIM
lH morg~1 bevattende uitstekend weiveld en bebouwbaar grond. ) Loi IJzer Palen; 12 Rollen Doom ,Draad; 1 Lot; Ceder HOlt en Vloer G "e JD8nten.'. . . Planken; 1 Ltn DeOIen; 1~ Zink PIat.tm; 1 Emtto Idaa ~; de..,lgende:-, .... de W.,kel ~ "-" Am 1..... h n-,....".

De nam ~,h8ld van het Dorp Durbanville en d~ gezonde Luch.t en 1 Lot Zweep Stokken; 5 Bamboea. LeereD; 4 Loncl ... Zeil Kribbtm· 3 LeVeDde Bave. ende=~ iBeeM tot £~. ((ILe ~'&- .-
;OmgevlOg ZIJn zoo ~ bt>kend da.t het ~-yerbodig zal .wezen mt te Bushels en 2 Half Bushel Maten. ' E';· goed _..2: • van '. Jll.l!ili.u~ & Co., Paarl, 'n-L-d _1_ bet L..-A._ - .'
'-WIJnen OV"1' de bekoorhJkheden van die verbliJfplaats. Er 18 eeue groote 4 zeIs, m e couwti& L"""' ..1 ... t 'fT~'L.._ n......_ S"~ ~Il llU5 __ lID ... _M:;,

Water'\'M~llad bij de Johannesfontein woning. ell de eigenaar is gewillig Ook een G.roote Verscheidenheid 4 PBo~n" f:~~FI;t'G:mp~ koopate huis in de Kolonie.
"cm,,' """ to gaan met koope .... znod.t water gevoerd Iran worden .... 0 0 50 ......... t Kant, Lint, Goren, Zijde, Knoopjoi, BezichtigiDg boleofd ~
<le hoof,lbroa door middel van pijpen naar eenig een der perceelen. Kruidemers Waren. 604GScbapenVark" Vederen, Qniementen,' Van~: roote eD2, vet. BorduUl'l58l, Kousen, Schoeuen., 100 Adde le S-"" lr-.......J,

Zoo als Kome, Zuiker, Rijst, Tabak. IOeeding Stoffen, ell a1lea wat .Boerd-.l •.,.....-A ..fthap. Ran ' ,r 1 "'~--r-="
tot een Winkel Besigheid behoort, te Teel om te OJIl8Ohrijven. g,&""CtV~ d8choenen, corieta, en eeD1 Snijmachine groote hoeTeelheid andere pde.- N.B.-Nieu:we Mwiek - eJb

Als ook 10 Aancleelell in ete Ko1oDiale Brandewij1la Maateohappij, 1 Wagan ren. IIail·Stoomboot.
Beperkt. ' 1Water Kar, goed Voor verdere bijlODderbed8ll'Yer- . " . ' '.

Kostbare Huil Meubelen. 1Span Wagentuigen voege men zich bij de ondergetee- PASTORIB U~_
1 " Ploegtuigell kende. , ' " .
1Trek Jukken, met touw De ~ of eenig Tender niet CALVIlIlA.
1 Bgge, 2 Balies, 1 Zeil' Krib, 2 noodzakelIjk te worden aangeno-

pJoefn, 1 SChaal met g1JJriah. men. TENDBRS w~""
ten, Trek 'Zwingels, GraftD '- J. F. P. PBROLD. bo

het
oprioh~:de-~'

PikL ft F L 1 B--L-! ,[. voor vengelDlw. ·k".
en &oen,'" or.ln, UIIIIO Standard :Bank n-~." L ..... do V' ..maat ' UlWUU en, op lW" 'v OL'l8IIwoudt V ille, dia-

. Granen. Paarl, 10 Februarij, 1899. trikt Oalvima; TOUe bijlODdarheclan.
100 Mud Zaad Haver plan, ell specifikatie waarvan be-
15 "Rog Uif de Hand te KooD. ~:;:~.w:f:nV&Iln:j. B:
40 ,., KoreD, goed voor t.aad BEN zeker' goedgetePld Hengat. Neethling te 8tellenboech. '
40 " doorma.bar Voer paard, vijf jaar oud. uit _ Tenders zullen illpwacht worden

Kaak uwe Vrienden h1ermec1e beJ&8D4 t wat ~og verder za.l aangeboden Gouve~t.e heDgBt ''Claimant.'' tot den l~ Jfart, 1899.
worden. Ruim. 16 hand hoog. Ui~d De laagste of eenige tender

G. w. KOTZB.. ge.ehikt 1 Toor peardeoatoeteril en Diet noodftadig te 1nJl'deIl ....
. ' 8eCretariI. goed ~ .ta kar- ell rij- DOmeJ1. .

J. W. 100r'88S Jnr. , Co', paard. poe aamoek bij N.B. M08'l'DT. '.
Afsla'ersa H. a. LH BOux.. lSee.Boa1f,Ooml

. :Malmesbury; P.o. GeaIdenC1aI, trurittroudtvme. ', r~ 18t9. .... o.w.. ' 8·Iebruari.l.. .. ·l'

HOL LED ij·LEr,
A~deeHftat Bredp"dorp,

ALSMEDE VAN BN

LevendeHave enHuisraad. Losse Goederen,
In den Insolventen Boedel van GIBHABDUSPITBtT8 BWABT, op

VRIJDAG, 24 FEBRUARI, 1899,
TB

HALFMAN·SBOFZeker :2 1g deel en aandeel in de Vrije Plaats geua.a.md Holledri£t, gele-
gril in de Afdeeling Bredasdorp, groot in geheel 2263 morgen en 270
nerkante roeden. "

De Io{rondis uitnemend geschikt voor landbouw, en voor het grazen
nn allerlei soort vee, en er Ï8 een Woonhuis op de plaats, zoowel als een
aantal buitengebonwen,

24 RIVIEREN;
Omtrent 12 )lijlen van Piqu8therg Weg Statie,

Levende Have.
lt) Ossen en Koeien
:2 Paarden (gelijk paar)

~(})Schapen
lOpen Kar
1 Kap Kar
1 Wagen
1 ::-l'anJukken
1 Kruiwagen
2 Snumachines, in goede orde
~ Paar Tuigen
;1 )fud Koorn
5 lfud Gust

1 Zadel
1 Water Kar
1 Pomp
3 Wolzakken
2 Ploegen
1 Paar Voortuigen
10 Mudden Haver
1Geweer
1 Schaap Diptank

10 Graanzakken
1 IJzeren Egge Levende Have.

DE ondergeteek.ende, begunstigd met instruoties Wil de BxeouteureD
Testamentair in den Boeáel van wijlen de Wel. Bd. heer W. F.

E. liulELKAN, zal publiek verkoopen "Zonder Reserve."

1paar Kar Paarden
1 Hengat .Paard, '. oPteobtgetee1d
1 Jong Paard, 2 )are1l oua, But-

plus .' . ~
1 Jong Paard, .18 mauidtm oud
2 Oprechte Melk·Koeien
5. " Vl8l'IeIl
1 .Afrikaaader Bui
l_MotJlul._." _. ' _
)00· .Aanteel Bokken
100Kapater Bokken

1Span Eerste klas Zwarte Esels,
3 tOt 6 jaar oud

1 Span Blauw Vaal Ezels,4 tot 7
jaar oud -,

1 Span Licht Bruin Ezels, 3 tot 6
jaar oud

1 paar Kar Ezels, 15 hand boog
4 Merries met Veulens

20 Donki\l8
1 Span Trek Ossen (rood)

40 .Aanteel Beesten "
20 Vette Varkens

.
Huisraad.

Bestaande uit Tafels, Stoelen, Bedden, Schilderijen, Lampen, Klee-
derkast en een aantal kleinere Artikelen. '

Verkooping plaats te vinden te Holledrift, Afdeeling Bredasdorp,
om 10 a.m. 11. R. DU PREEZ, {Gezamelijk

G. W. BTEYTLER, Curatoren.

H. R. DU PREEZ, Afslager.
KlUl1ersgehouwen,'4, Kerkplein,

Kaapstad, 9 Februari, 1899. Graan en Dranken.
PUBLIEKE VERXOOPING'V AN

'7~

Kostbare Bouw Perceelen ';'.~'~

160 Mudden Berate klas Garat
100 do Rog
I5 do Erwten, KielieI

Boonen I

5 Leggers Brandewijn

Gereedschap.

350 Mudden Eerste klas Koorn
200 do do . do Voeder

(Haver en Garst) gemengd
1200 :Mudden Haver

40 Leggen Wijn

Kelder
EN 7 Zes Leggers Stuk Vaten

4 do do Kuipen
6 Leggers
1Wijn Pomp
1 Druiven Zift
5 Druiven Balies
1Zes Halfaam Braudewijn

compleet

144 Morgen Wieveld en Be-
bouwbaar. Grond,

TE
X»'U. ... 'ba:.1-v-.IIe.

Darter en Zonen
PIANOFOBTB GA).Ia'f.

Verkooping te beginnen om 11 nnr 'a morgens,

Het geheele UIOrtiment Huisraad, beetMnde uit Voor-BeHD 8lMp
Kamer Zetten, met alle toebehooren, aUes ill eerste klas order.

Een Harmonium, <llu ell Aarde"erk in IIOOtWDt Keuken Gereed·
schap, en allee wa.t tot een .elingeriohte woning vereiaoht wordt. te
Teel qm te om.sehrijY8D. eI1 wat verder zal aaDgebodeD wordeD • .All.
wordt gewaarborgd E~ klas Kwa.liteit te ziju.

Z.')(vlat Yoor~enomen koopers uit Kaap8tad en andere plaatsen voldoende
:.jcl Zllllt'll h"lbben om met den 8.15 v.m. brein van Kaapstad te reizen.

Vervirschingen zullen versohaft worden.
V 00r verdere bij7Aoderbeden lIieLitographis<!he Plannen, welke Ter-

krtJl!l'n 7.ijn bij de b.eeren 8ILHERBAt1EB, LE SOBUR, W!HL en FtLLlIR,
H'lodeiberedderAar~ en Boekhouder!!, Gronden. Boedels, 'trust en
Al .emeenc r\~ontot1, Oerel1.11·~traat, Kaapetad, of Van der Spuy,
h-,me\lIdu &: Cu" Aftll.\:.tl~r~, Malrn ...sbnry.

Vendá Kanto r.
Tulbeth. .. ,ebrtaari, 1890.

-------Aan Afgevaardigden ,naar ,het
gress te Victoria West.

aan .. Ruim Cre<Iiet- Volop Kost en,Drank.
Zoo een ltw Diet alle dag t

KE"~l~wordt mit1J[dezen gegeven dat bet Dist. Bestuur. Victoria.
Wl'~t, IIchikkingen gemaakt heeft om alle Afgevaardigden gratis

:)1 hl't Statio" I\ftoh61en i mits de Afgevaardigden 80rgen dat zij Don'
~\,'r,hl; mOl'gtlD den ~deD Maart, met de Op en Af Treinen hier á&n-
,I)!lleo.

'OEMSDlG en DOIBEDlG, t en I 11111, t., .
p~J. P. J4ARAISt Afllager

a, J, H. CLAASSEN,
~. Diet. Bestuut,v,.,.w-
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PUBLIEJiE VERKOOPJNG VAN

,.Eene Plaats en Levende Have,
TE KUILB RIVIER.

. GROOTE
Publieke. VerkoopiDg

;DE heer JACOB PRIEM,die een aantal applicatien voor deele~.~van ~ijDe
},laats heeft gehad, heeft den Ondergeteokeoden geJut bV publieke

niling te verkoopeu, op de plaats zelve, ,
Op Dinsdag, 21 e.k., ten 10.30 v.m.

ZijD Kostbaar eigendom, Vogelvlei, Rietvlei, eD grond daaraaa~-
lende. De plaets is nauwelijks een bal..., ~.l geJegeu ftJl.Kuila Ri.VJeI'
St.atie, wordt begrensd door den Spoorweg lijn, de Sarepta Zendeliogs
Statie en de plaat. van den heer Van Blerk. Het sal in 4 pereeelen op-
geveild worden, een van 104 AC'_"t"8 met het WOODh.uisnn 7 Kamen,
ODder nieuwe IJzeren Dak en Brutengebouweo, en drie andere perceelell
respectievelijk van 24, 66, en !) 1. A~. D~ plaat. is goed.~ water en
hout voorsien, De grond en wetde 18 van uitmuntende kwaliteit, en daar ,
het nabij de Statie ligt, is het ook uitmuntend geschikt voor Melk eD De heer !lo TDUNI.... beaJ~
Zaai-Boerderij. Er zullen ook verkocht worden 2 Ierate-.ilaue Kar hebbende IJch-u'"ftD de Boerderij te
Paarden, 2 Koeien (in melk), Gelalvaniaeerd IJzer, Draad, Bouy. onttrekken, daarbij sijnePlaate &aD

materiaal eu eenig Hnisraad. lijne .Kinderen htIeft verhuurd'
J. J. Hofmeyr & ZOOD, Afslagers. heeft de heerea ,Van der 8puy.

ImmeJman & Co. geJUt, op boTen-
gemelde Plaats. en datum, publiek
te verkoopen de ondervolgende
Eersteklas KorenboardarijgareecL
IGhap, Wijnboardarijgenedlchap,
Ltvande Have, Gr&Jl8D.an Wijn:

WIL lfOT & Co., Juta's Gebouwen,
.Agenten voor Verkooper.

PUBLIE.KE VEBKOOPING I !

.Alweder een Goudmijn van de
Bestesoen te Slot van de Paarl.
DE O.ndergeteekende zich voor een en tijd van zijne Boerderij wen-

achende te onttrekken; heeft besloten publiek te doen verkoopen

Op Dinsdag, den 21sten dezer,
OD1 ~O ure precies.

Neg-en maanden l{rediet en ververschingen
zullen gegeven worden,

Op bovenstaande Vendutie zal mede worden vorkocht.
, 250 :Mudden Wit Caledons Baard Zaad KoorD. van de beste quali-

teit''_oor rekening van A. Z. Grobbelaar.

JORS. J. CILLIERS.

A. B • De Villiers & 00., Afslagen.
PUJ'l, 2 Februari, ] 899.

Voorloopige Kennisgeving.

DE heer JOHANNES CHRU:lTIAN KOTZE, Conraad Zoon. zijn
woonplaats" Groenvallei," gelegen nabij Piquetberg, uit de hand

verkocht hebbende. heeft de Ondergeteekenden met instructies begun-
stigd voor tegen het einde van Maart, zijn geheeIe «Boerderij "
bestaande uit Groot en Kleine Vee. Paarden. Ezels, Varkens, Wagens,
Karren, Hllilm~d, Granen, enz., enz., en al wat tot eene eersteklasse
Boerderij behoort publiek to koop aan te bieden.

Dag en datum Oil verdere bijzonderheden in latere uitgaven.

J. W. Moorrees, jr. & 00., Afslagers
Vendu Kantoor, .MallJlCsburv,

4 Februari. 180D. •

Rosebank Landbouw Tentoonstelling,
Kennisge\'ing aan Boeren en anderen.

WEGJ..;NH rlTïI' te van hezigheid zijn de Ondergeteekenden niet in
"tRilt hunne gewone vertooning te maken van Landbouw

Machinerie en Gereed8Cbnppen op de aanstaanoe Landbouw TentoOD-
atellinS' te Roeebank.

Bezo".kerB aan Kaapstad worden hartelijk ,"erzocht om onzen voor-
nad .Haobillerie te komen bt.zichtigen bij onzo pakhUiJeD in Strand-
Itiaat.

M. ROSS & CO.,......................

Langeberg, _ ....
Nabij DURBAN WKG STATIO., ~"i..z

ZATERDAG, 18 J'DBUABJ~.u.., n..n.u..J.~ ea: y~id.4(dea i8 ID .
l1l'rJJcIatt aM..... 130 Eersteklos V,fle"""-a '. 1~Ya6t

. '.. ALIIIBRTB. Vnrkens. ' ,..... .... " .
BegiuueD om 9 uur '. morpaL Ji'aure, Yel.,Er' .. Co., ,)Jill1lJerI. J.WI.K..

'IlWBI Oadenr:ijzeres met Ju.
..1., .:klu Ads ~.A.R., of Kol..

tie OIIdenvlprade . O~V.s. ... beqs ftD kemóa ia ..
w..~_ ,L.......~ ·B':'~-.'AA "': •..,.,...._.1... ~ taal, voor B....
y _lIG ~-....., ~-..u, ~~.9<IIUV taboIea.

. Hooi 811, Grarum, aJa ' JC.. p.ja ftD Kuaiek eeue aam. .
nDI8GIVING pchiedt hier. liDg. .
A lnede dat de AfdeeliD81Il'Ud ftD 1-'lTÁ STE GOE D F.jREN. i &laria cw iD\omsten der ....
Calvinia, VOOI'll~' is Zijne-Ex- ._ .: , . l (pwurborgd op miDateU .£12J"
ceUentie deD G.v~ te Ver- Znn geriefe1;;k W,oolïhni., _.1.........·· nabii!de Statie, q.P de ,DarliDg per JDUDd).
~keD ~ . Pl'OOlamatie te ~ beCJit ~ri ea ftD alle;~ken V~D _;~ OPeD ~mL DieD8ttijd--begiD van April.
UJtYUrdigen JD termen VaD sectie voor U1J, ~hik.t.·voor het ~~.,.. - Jumdela KL.FICK, V .
152 'faD Wet .w van 1899, Afwij. GreoÏende daaraaD zijn vel'BCh.PI18 grooet.e Paldnri_

1
• . .DJ(. .

kende VaD den volgt'Dde Weg, ale VUl 22 x" 1, Ben do. 60 % 67, EeD ~~. 66 x 120, i ~ do. 40 x P,*,be&troom, .
Dam :- 66, EeD do. VaD Galv. IJler 24 x 160, eD E~ do.~ -I..,.,..., J.'~ 1. lM.

8Ipav~~~;: ~~~;;;:.~ ~~:,:,..!~a;: r:"!.al:~ ~.;.: ABiJI87E'NTE : BENUO/)/6D
Paarden, 60 Aanteel &eeum. Tweefob~ln, te verlegltm vaD eeue gelepo tegen over den ingang DAr de ~poo"",eg 8tati de uit· .. te ...... PUIL SCBOL.
15 KoeieD in melk, 1 Opncht- pu~t nabIJ dtt DoornbOOmen 'VSDde breiding .an haDdel is dit, ~il'8Ddom Ulterst, geeohikt jk ,
geteelde Bul. 700. Vette Scha· JJrift, loopende ~t> de l'aDd ~e Yoor eeDe groote h.mdel. beaigheid. j i . APPLIOATIBS zullen 1renJea
peu (Merino) eD Bokken, tg naar de WeltelWJde VUl de oude ". . .. iDgenaht tot op den 22R4.
prachtige Hammen, 1 lot Var- Weg, .,.oor eeDe l~te .,.. omtrent. lI-Tne open ~rven piesen op de DarliOK ... AIlDU lebruari; k W k mhed .
kenl, groot en klein. 8000 lards tot waar'-het weder in N'18UW8 &aDO PakhW8 van d. _reD Woodb~ " Plaat. r begiD,. .:, ~ ~;::

lo-." ..d· ap· ,._ d~dOude Weg ~m!..:: de uanTdere III-LBVENDE HAVE. de ~pIicante. •
,ulMII1I 't,lplWUl. III e .om~t QVV«r>: ft.Il wee- SalIria £100 per annum. K-

I fontein" Ult.paumng. . . . ....
2 Bok:wageDJ,; 2 Kap Karren, 1 E' die bjeoteen. te- 'I Eerateklaa gedreueerd. BJela die overbekend zijn InWOOID, kUDDen verm,. ,

Schot8ch.J Kar, 1 ~ Kar po d:' ~g :. bovence- 1 Bma Paard ' ~. tePD £80 p.L in de inriQ.
op veeren, 1 Twee-diaaelboom ~deD W moet zulke olnMtie ~ Kol Wagens .g. . .
Kar op veereD, 8 epan Ploeg- achrifteli·k:oeten iuenden ~ 1 Qpen .Kar ~enms nu 1Duzte~ Ieene ltaa~
tuigen kompleet,2 span W~- ~kentie biaDeD drie • " 8t.Den Aohter en voor Xoigen ~. doch r::~hte, K._.
tuigen komple_et, 3 Trek-zwm- den ft.Il af datum deaer unn. ~ :: !-Hooi Behalen VaD andwer ftl'ellOht. -
gelil en XettlIags, 6 Dubbele- ving. . 2 Hooi presaen ,T>s. A. MOORRBBS,
voor Ploegen, 3 Braak Ploegen, op Jut, PiarL
1 Self Binder (M18sey), 1 Land Bea groote hoenelheid Wol Balen en Graan Zakk,n i
Roller, 2 Braak1anda Eggen, N. B. ~~~~~_ Nieuwe en gebraikte W:ptPressen j
1 Za.ailands E~ 2 La.ndJ """' ... -.&-_ Ben kwantiteit Hout '

Z il bbe 1 1 Mdl. Raad. Kantoor,
Kribben, 2 et . n, ot Calvin;.. 9de Feb"" ..Pi 1899. I V r
Graan Zakken, 1 lot Graven, .__, --., -, ; 001.
Pikken, Vorken, Gaffels, ens., Boeken voor de Scholenin Omtrent 3000 Balen fCJ'erste en LO. Ha.er.r
enz. de Zuid-AfrIka.

V-GuANF.N. !'

. :' I. De Huur dor Plaats " Slot van de Paarl," voor 3, 4, of [, jaren.
Deze plaats is gelegen omtrent een t uur van het midden der Paarl en is
een der beste Plaatsen in Jen omtrek en geschikt voor alle doeleinden.
"Er is Braakland voor 42 mudden Koorn, Stopland 2de dl'agt voor 130
'mudden Haver. hebbende volop loopend water in het buiten veld en dam-
men. Beplant met Wijngaard en alle soorten Vruchtboomen. De Ge-
bouwen bestaan uit !5T0ot Welingerichto Woonhuis, Stallen, Wagenhuis,
'Bedienden Vertrekken en Kafbokken. Bij de Huur der Plaats zal
'gegeven worden Kafhok in zolder met Kaf. De Plaats is te voren ten
eenigeu tijd te bezien en de Ruur zal niet te voren uit de band worden
verkocht.

II. Vee :-4 Span uitgezochte Ezels waaronder een span van over
d. 14 handen hoog; 2 Paar goed gedresseerde Kar Paarden, 16 handen
hoog; 4 Voorpaarden voor tzels, 1 uitmuntende Rij Paard; 300 Aan-
teel &hapen en Bokken, 0 Koeien en Kalvers, 2 088en Vet, Een lot
Varkens.

III. BoerderijQereedsohap' :-4 Paarden Wagens waarvan 3
bijkans nieuw. 1 Schotsche Kar, 1 Wster Ka.r, 2 Afslaan Kap Karren,
8 drie voor Ploegen, Baneome, 2 Dubbelvoor do., do., 4 Enkelvoor do..
do., 3 Howard's Eggen. 1 Braaklands EggA, 2 Zelfbinders, 2 Reapers, 2
Voeder Machines, 2 Land Kribben, 2 Sleepsteenen, 15 Zeisen, I lot voor
en Achter Stokken, 1 lot Hout. 1 Blaasbalg,2 .Aanbeelden, 1lot Machine
Goederen, 1i tons KooIen, 250 Ibs. Machine Touw, Graven, Pikken,
Vorkena, Bijlen, Zagen, een groot lot mest.

IV. Vaatwerk:-3 Stuk Vaten. 6 Kuipen. 1 Trap en Onder Ba1it>,
Leggers, Trechters, Hogsheads, Balies, Emmers, 1 Brandewijns Ketel
met toebehooren, 20 Leggers Wijn. 2 do. Brandewijn. .

V. Losse Goederen :-4 ~pan Ploeg Tuigen, 3 do. Pronk Tuigen,
2 do. Achter Tuigen, i Zet Kettings, 1 Naaibank, 2 Zadels en Toomen. En wat nog verder zal worden
600 Zakken. 18 ton Guano, 1 lot BaksteInen, 2 Wagen Zijlen. 3 Land aangeboden.
Kribben, 1 groote Schaal.

VI. Graan :-50 muddeu Koorn, 200 do. Voeder, Garst. Kaf.
Stroo. 30 Yrachten Kaffer Watermeloenen. Yu der S?uy, Jmmelmu a Co.• !C~agm.

VII. Het gewone assortiment Huisraad, als Klavier, Harmonium, Vend., Kautoor, Malqle8bury.
Stinkhouten en andere Stoelen. Mahoniehouten en andere Kasten, Katels,
Ledikanten, Bedden, Spiegels, .Aanzet en andere Taf~}g. Glas, Porcelein,
Aardewerk, Keukengereedschap en een menigte andere goederen ~ vet>1
om te melden.

Voorkamer Zet, compleet j P~h'
tig Piano (Allison), Overmantel
B.~1l8IeIsTapijt, occaeie.tafeJs, Go.r.
dlJnen en palen, Betkamer Tafel,
Buffet (met glazen rug), Kostbs,
hangende en staande' latopen,
schuiflade; de inhond van 7,Blaap-
kamers compleet, Linol8UDUI. ma~
ten, glu- en AardewerIrl Kombuia-
tafels, KombuÏll'ak, <1ebela. en
Keukengereedschap.

Zie naar den datum, --. EENE 8csh:t.Jading lraptml

IODSDAG, 22 F!BRUABI,iSl. in uit!:k:d: oondi:u:m~ J.
planten.Paul D. Cluter, Atslagerl

Stellenboloh.
11 "." 189G1

Le,. Hu.:-

leidergereedschiP :
20 Nieuwe Stukvaten (7 leggen)

Kuipen, 10 Oxhoofden, 8
Half-aumen, 1 Wijn-pomp
kompleet, van de nieuwate
soort, 2 Brandewijn Ketels
kompleos, 2 Wijngaard Schof-
fels, 8 Emmers, Trechters,
Trap en Onderbalies, Vlootjes,
enz, enz. .

GruD, lUI, OZ. ;-

200.000 Ibs. Hooi, 200 mudden
Koorn, 200 muddeu gemengde
Voeder, 1 lot Kaf, 12 leggers
Heerlijke Oude Wijn, 5 leggen
Azijn, 40 mudden Aardappe-
len.

H. THEUNISSEN.

SIR LOWRYS' PAS,

eD
.~_taJUlDbe Kerk Y8l'lll~

&lIria .£40 per jaar en
iJnroDiag. ·J)oe·,MDZoek bij

J. H. CLAASUS,
Tweefontein,

P.K.H~
Ficbburg, O.v.\

BPOODIGD:-
KENNISOEVINtJ.
Afdeellnsraad CálvinJa,
Verl~Dg van Weg.

Piketberg.
Xenni8geving ~ Registr::.tls
. voor Stemgerechtigden.

I

DK volgende datnms wordeu ~
pubhoeerd ~'r iuforanlltie '''I

~en dio belaog h.,bbeD bij tie' pg~1h
'"oordige regbctratie van Stem~..
l'8Chtigden in de .K iesafdeelio,
Piket.tJtorg.

Y(orloopige lijsten zullen gt·r.:ed
sijn en aangeplaIct worden a:ln hd
,Woonhuis van den Veldkornet op
17l1aart.

Verdere aanspraken zullen door
de Veldkoroett.en ontvaDgen wordet
tot '1 A.priL .

Objectiea sulle.u door de Veldlco1'r
utten ontnngeo "'orden tot 21
A.pril.
De LVaten luIll'n géa)oten worjIl"

op Il April. .
Bpt Ilof 181 gebouden wordes'

.in de Hoflaal te Piketberó• oDlo uur Lm. op 6 Mei,

A. W. BOW IBR, c.a.
R.M. Kantoor,

Jliketberg,
8 Feb., J 899.

TE bekomen bij de voornaamete Omtrent 2000 zakken Zaad K(");'n bestaande trill Baard, du:Toit's, Witte
Boekhandefaan in Zuid·Af. El"" Een Boen en Wol Koorn •

rib tot de daarbij vermelde pr:ijsen ,,:J.500 zakken gewone Koorn '
D. Aitten.-Geachiedenis van u 5000 zakken Zaad Haver, van 1[,0 Ibs ieder

Z id Afrika " 8000 zakken Voel" Haver, van 150 Ibs. ieder
ru . met een inleiding AJlOOkeen kwantiteit Rog, Garst, and Barley Wl.eat.over de Algemeene Geeehiedenia ,..

~ de scholen in. de Zuid- VI-HuISRAAD.
Afrikaansche Republi6k. Twte- . : _ IC' , ,

de druk met 7 bartieI uitg&. Het geheeIe ll88Ol1iiJoont Huisraad be.taande uit Vapr-. Bet- en
R8't'8D door de NeeL !uid•.A[ri- 8laapkamers Zetten~ Imet alle toebehooren, alles in ee~k1aae orde.
ka&nJOhe Vereeniging, 3/6. Glas- en Aarde Werk in soorte.n. Een extra e.iano. K~. en •

J.C,Vermau.-Nieuwe Methode chap, en all.. wat ..oot Ieen wel in gerichte woning; vereisoht t, en te
voor het ODdenri's in het rekeDMl VeeJ om te omschrijven, ~n ~ verder zal worJeDi voortpb t.
ten dioaot dor L ill Zuid· l!f.B.-:Tot gmief.,j. Koop:nu di.. t ••rder, dal de V:f:..toopingal
Afrika Handleiding eente eD beginnen met Granen, Roen. ena., eo&., op Dond~, 16 , ten 10
tYeede gedeelte. PiiJa 3/. ure, en het Vut~, Huiaraad, enJ., &al op Vrijdag, 17 1dta.rt., worden

Jl C. Vermau.-BekeDOIfenin. aangeboden.: >:
gen veor eeratbeginnenden, b6- A.llee wordt gewaarbprgd Van de beate kwaliteit te qn. :
lioorende bij het eerste Jl8deel1.e
der Nieuwe Methode \'OOI' het on· GlO. WIJNJU~.
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. Q. Vermau.-Nieuwe Beken- ,J. lV, MOORREES, .JR, & CO., Afslagers.
boek, ten dieuate der soholen in
Zuid-Afrika. Vendu Kantoor, Malmesbury, -

80 Januari, 1899.Eerste stukje ls. 3d.
Tweede stukje b. 3d.

J. O.Vermaas.-A.ntwoorden van
de voorstellen en oefeningen voor-
komende in het NieuJr-Beken-
~k, ten.dienste der scholen in HoogBtel>rijzen betaald voor Perzilten (enkel Rood T .
Zmd-Afrika. ptt), Pruimen, Vijgen en Appel-dar. Liefde. e aal-

Uitpve van J. H. du B1l:IIY .
te Amsterdam en ~

Komen Aanloopen
OP de rlaats tt Simons "lev,"

veldkórnetschap Groot Drak~.
stein, afJeeling Paarl, op den 201ten.
Januari l.I.
Een bruin Pa&rd, Kol DIes.

Het&elve kan terug bekomeu:
warden bij betaling van billij ke 0Il<I
kolten..

J. A.. DE KOCK.
Paarl, 10 Febr .. J 899.

Zuid -Atrikaanache Marmer
lIaat.ekappij ,

KAAP8TAD ft "HAN'E88URG,

Vruchten Benoodigd.----------------

VRUCHTEN~WEEKERS die .~ze vruohten Voor verkoop hebben
behOOf8Jl &loh te Vftl'roegen blJ de i'

.H.... :I1 J. J. HILL .. Co., ;1
Jam. Vervaardi&"era, sir Lowry ROad, ~JI8WL

~•..• :oo... ~:

~ PlAK-~APIER.o
Jl V4ctr " .... elckn koop'- '*if.-

, Aardappel: loeren.

......
·IUSTAP BDBRSOJ & Co"
_ .. LU& 8TIW.', UA.P8TJ.D,
T.. ~~. prachtip

Ybl, lJUD,. ImlTT,DDW ill
-- DbIlU.UD PAUDIr.0............ .os.••••

PlUZBI LUG f
J. DE

KLEEDERMAkER, WORCEST~R.
z.dt.,.w '?Gor selfm'etn-inl _ JDODIt.a, op ........

- .." .... ·iaZ1d4·~
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GEDRO~T delle l8den J~nuari, nocca. C. de VILUERS, Sr.,
een Jongen met name .TH,U"""' J PIANOFORTE PAKHUIS.

Piete'rs omtrent ~'Jáaroud, beeft ~:a~TPLEJ:N, P.A.ABL
een bottel merk voor' den kop, en ZiJn eenige Agentschap en Depot heeft.
een kaal kop, en .araagt altoos een Set "preekt ,'an zelf dat de door hem nit. de
doek, hiJ' had een nl'euwe fluweel Fabriek ,lirekt gcimporteerde instrumenten. in&lIen dee1e ,'oor het Z.A. kli maat iogericht worden.
broek aan. Die hem achter houdt
zal vervolgd worden.

A. J. VAN NIEKERK,
JanuariE' kraal, Darling,

De Werf wk. DnderRietr.uier.

ICARNME'];UO
-'. . .: ) : ..,: -,,, , " .

lIabQ,:,':.oiMdl4t1éL
OP ~VRIJD"O, ,'17 MAA~T~

ten 10 ure ~ den voorJDi~

. .'_tB:
30 Top.,,'1Pp Bzels!
20 Extra Rnin Paarden'

Rondga&llde Ond~rljjJ~ Benood g4

APPLWATIE~ voor hoVf'nd~
noomde betrekking ver~re-

teld van de bij do wet vereiechte ge-
tlligllchriften van bekwaamheid en
I('oodgedrag, van de .laatste School-
commissie on Predikant der ge-
meente, waar Applicant. werkzaam
was, en van lidmaatschap eener
Protcstantache Kerk, zullen door
den Ondergt>teekende ingewacht.
wOrOen tot op den 17 Maart, e.k.

\\\'rkzaamheden te beginnen op
3 .\fJrd indien mos:~lijk, of 100
sp0edi;: daarna mogeliJ~.

Salaris £ 120 per laar en de
schoolgelden. .

HdllJke reiskosten,
door kwitanties, zullen

QP

l>lNSDAG, S:8sten dezer,
Zal de Ondergeteekeude publiek
doen verkoepen to KLAPMUTS STA-
TION, gemelde getal ~zels en Paar-
den.

De Ezels zijn van 2 tot 4 jaren
oud, prachtige lot, groot, sterk,
schier, afkomstig van oprecht ge-
teelde lIerries, verschillende klenr
spannen en meest allen gedresseerd;
de Paarden z~n ook groot, sterk, in

gestaafd goede conditie en geschikt voor
vergoed dadelijk gebruik.

HIERMEDE. wordt kennisge-
ven dat de Wegbel88ting voor

189~ geztdfd6 . ~.' als voor 1897
namelij Il g.' in het £, en allen die
falen deze loopende bel88ting te be-
talen vóór het ei~d9 san Februari,
1899, zullen 6 percent renten moeten
betalen.

D. TROMP.

Jacoh~dal, O.vS.,·
~ Feb, 18~)9.

Afslager.

warde!':.
~,U.·-De geslaagde applicant

mod zich voorzien van een onder-
WlJLers ~Je klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfprijs te
rellen.

1.. B. de Villiers & Co., A!sl&gers.
Paarl,

14 Februari, 1899.

F. W. v. HEERDEN,
Landdrost.

10 Velle Jonqe Ossen
6 do do Koeien

15 Jonqe Vaarzen.
------------ Ruiml 'Orediet,

, iTweeRondgaande Onderwij-
zers benoodigd, te Vier·
fontein en te Klipfontein,
wk. Midden Valschrivier.

K.OST ::EIN D :a.A :N':K. VOLOlP.OP DCIDEJlDAG, 23 DEZER,
ZULLEN gemeld getal Vea in

goede Conditie, ook: geschikt
voor den Slachter en vaa goed l'88,
Publiek worden verkocht te KLAP-
MOTs-STATION.

,FRED WERDMULLER,
, Procureur voor Verkooper.

APPLICATIE" voor bovenge-
noemde betrekking, vergeseld

van de bij de wet vereischte getuig-
schriften van bekwaamheid, goed
gedrag van de laat-te sohoolcom-
ml88le en predikant der gemeente
waar applicanten werkzaam waren,
in van lidmaatschap eener Protes-
untecbe Kerk, zullen door den
Ondergetoekende ingewacht worden
tot op den Ssten Maart o.k. ,

\\"erhaamheden te beginnen op
20 Jla.art, ek.
~aliiflll £ 120 per jaar en de

8cboolgeldl'Il,
BillIjke reiskosten, gestaafd door

l'i{ltanties zullen vergood worden.
AlleeB ongehuwde p~r80nen zullen

in aanmerking genomen worden.
~ennle van Muziek eeue aanbe-

'eilDg,
.\.H.-De geslaagde applican.en

mo('~('n zich voorzien van ouder-
'1iïj!€rS 2Jt.., klas ~poorweg certificaat
om t-gen half-JJllJ~ te reizen.

J. W. STIGLING,
Malmesbury, Februari, 1899.W. R. VAN AS.

A. B. De Villiers &; Co., Afala.gm.
Paarl, 14 Feb., 1809.

a""LET W EL geen aangebrachte
Vee Paarden of .Ezels zal ver-
kocht worden tenzij tovoren
gead verteerd.

VOORLOOPIQE KENNISGEVING
VAN

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

Kostbaren BOUWG R;OND,
Gelegen te (lIen Lily (8 mijlen van de Stad tegenover Elsie's

-; Halt (Iangs den 1-toofdspoorlijn.)'

DE Heeren J. en M. VAN Nn:KERK, aangespoord zijp4e door een aantal
vrienden om nog meer van hunne kostl)are Boiiwperceelen op hunne

kostbare plaats, op de markt te zetten, hebben. den ondergëteekende be-
gunstigd met instructies om eene publieke verkooping v.an omtrent 300
perceelert meer te houden, welke verkooping ter plaatse i5el'f8 zal gehou"
den worden op Zaterdag, 25sten dezer. . .'

Een speciale vrije trein is besteld voor alle belanghebbende partijen.
Verd4ire bijzonderheden zullen binnen eenige dllf{88~veraohijnen. .
Plan en alle informatie vereischt .door gegadigde koopere kunnen

verkregen worden van den Weled. Heer B. Marais" GObyemements
Landmeter, Colonial Mutual Assurance K~toor, .AdderJeptraat, of van
den ondergeteekende. I IJ

EMILE B. VAN NOORDEN~ Afs]a#:er.
72 Loopstrsat, Kaapstad.

~,J. ~I. WESSEL~,
Seo. Sch. Com.

Ge;llbkr::.al. Kroonstad,
g h·),rul,ri. 1890.

&0
GOED GETEELDE PAARDEN

zullen publiek verkocht worden
te

TULBL\GH,
OP

VRIJDAG, 3 MAART, 1899,
ten lJ ure v.m.

Rondgaand~ OndeI'i .jz~r Benoodigd
DEZE Paarden komen uit de

Orange V rij Staat, en zijn
speciaal uitgezocht door den heer
M. VAN WIJK (de beroemde Paarde
Kenner). Er zijn alte klassen en
verscheidf'ne Egaal klaar Paren j ze
zijn in extra conditie en de aandacht
van koopers dubl:el waardig.

H. A. FAGAN,
Agent voor de Verkooping.

P. J. P. MARAIS, Afslager.

D. J. de WET,
Seóretaris.

AFDEELINGSRAAD IlLIRSBURY •. LET WEL.TE

MolendraaL wk. Vechtkop.
Heffing "an een belasting voor het
Dorp Riebeek West, onc1er Akte ~
van 1831. "A PPI.ICATIES 'Voor bovenge-

noemde betrekkingen verge-
~..IJ "In de bij de wet ve-reischte
~tlll"'3chrJften va.n bekwaamheid,
goedgeJrag, nn de laatste 8chool-
commiEsIc en predikant der gemeen-
te waar applicuntofapplicantewerk-
zaarn was, I·nvan lidma.at~chap eener
Prott'~t,\nbchl' Kerk, zullen door d ..n
Ondergete...kende ingewacht worden
tot op den hten April, e,k.
Werkzaamheden te beginnen zoo

8~dig mf)~e1ijk.
Salan~ 1: I::!I) pgI' jaar cn

scbo0Igtl,.I'!n,
Billijkr rL'iskosten, gestaafd door

klVttRntit", 7,llllC[l vergoed worden.
;ï,B.- Dl1 geslaagde applicant

of Rf'p1icante moet zich voorzien
van eenonderwljzers 2de kl88spoor-
'll't>g certificaat om tegen half· prijs te
relzen.

APPLW.ATIES in schrif~ gedaan
zijnde door den VoorZltter van

het Dorpsbestuur te Riebeek West,
om een belasting van £d. in het £
stg., te lel!gen op alle V88tgoed
daaraan onderhavig in het Dorp
Riebeek West, zoo wordt hiermecie
kennis gegeven in tennen van Sec-
tie 16 van Akte 29 van 1881, dat
cen bela.-;ting van id. in het £
gelegd werd op het daaraan onder-
hevig Vastgoed binnen de grenzen
van de Dorpsgronden van li,iebeek
West, voor het jaar eindigende 31
December, lS9!), en dat gezegde
belasting vervalt en betaalbaar is
ten kantore van den Distriktsraad
Malmesbury, van af 15 Maart, 1899.

Op last,

A. L. BRODZIAK,
Secretaris.

BENOODluD .
EENE Afrikaansche onderwijzeres

niet jonger.dan 2 L jaren met
certifikaat van bekwaamheid in Hol-
landsch, Engelsch cijferkunst
enz., Muziek eene aanbeveling.
Salaris £50 per jaar met vrije in·
woning; niet meer dan 10 kinderen
te onderwijzen. ~hool kJ beginnen
volgende kwartaal. Antwoord zal
op gewacht worden door den
ondergetee 'lende

J. L. LOMBAARD,
Hoetfontein,

Dist. Tarkastad.

de -l8 Eersteklas
.Ruin Paarden,

OP

Donderdag, 23 Feb., 1899,

ZULLEN gemelde getal Paarden
publiek worden verkocht te

KLAPMUTS STATIE,

A. B. BAARTMAN.

P. J. G. TH£ROS,
t;ec. tSch. Com.

Dnefontein, HeilbroD,
8 Februari, 1899.

waaronder meest allen prachti~e
paaren, groot, ster i< , in uitstekende
conditie en geschi ~t voor dadelijk
gebruik j zoo als maar zelden in de
markt komt. Nu is er kanl!! om te
koopen.

Afdeelingsraad Kantoor,
Malmesbury,

13 Februari, 1ê99. KENNISGEVING ..ASSISTENTE BENOODIGD. ------_._--- -Ondenfljzet' Benoodigd

VOOR1lde 3de id88 School te
"f'~t, dist.. Ladismith ...

Salaris £ I00 per jaar. en vr.ve
woning. •

voor de Gouver- Bet Schoolgebouw Ein d!i onder-
bouw School te wijzera woning zijn nieuw. en zien

Vlei, een er net uit. Een gehuwd pe"SOOIl
, met degelijke zal da voorkeur hebben. .

Werkzaamheden te bepnen na
Koloniale bop.rderij; de Paasch-vacantie. '
ding bebben van Vee, Zendt Komen v.m getuigschriften
eu Wijn- en Vruch· vóór den lSden Maart e.~, aan den

Ondergeteekende.

J. W. LOUW; V.D.M.

Ladismith, K.K.,
13 Feb., 1899.

end geSteid dat
Februari fot 31

Maart geen. be kers zullen toege-
laten wordtm de gronden te
Groot Constan . ~nzij met speciaal
verlof verkregen, an het ~dbouW'
Departement.
Landbouw Dep

Kaapstad,l

A. B. DE VILLIERS dCa., Afslagel1 •
A l'PLICA.TIE:-; vf'rgozeld van Paarl, 13 Februari, 1899.

~~, k(t·tlli~sl'hl'ift{'n voor boven-
~tr~~e!,;(' bdl'L'kking in de 3de klasse
S,:::o.'; te' Klipdrift, ufdeeling
'{i",,! ':", /,:,q~'ll duor den onderge-
tt'." ,.,:, O[,! rang,'n worden tot 15
~,IJq': I~',)~), I'llchtt'n te bestaan
l~, ,h,,~ onderwijzen van _Engd~eh, ~lilenburg,
~01!tln'\sch, MU':lek, :"\aald~erk, Plaatsbe:itll
J l't'~pnl.'n L'lI Dnl en le ber'lonen' Ir. ., " "', enDis van
hIJ (~,. bl'l'l'l~enllJg' lI.e.r Bch,ool lO moet
A: rl , ,\, :"'\aLtrllI £0,) per Jaar en 'I .. uaa
\'~ J ,u.< l n :nwoulDg. ten-teelt.

:I. J. rUTBEXHEIMER, De pI'
zullen zijn:

Sec. Pub. School' de plaate, en
over te

D <t. lIcol 'l'. de goedkeuri
...___ 0 .1_. ~._~ ... __ t"n het st(Jl1

wer\c der
Het sala.ris de betrekking ver·

bonden, i:I per jaar, met vrij
kwart ier en railtSc~n, De persoon
aangesteld verwacht worden
zijne plichten 1 Mei, R..8. te
aanvaarden .• -

Applicatiën
moeu-n
Onder
lat~r da.n 11)

Verdere bijzaldelrhlF!dfln
de plichten aan
booden kunnen

C. F. J..;MULLER, o~ .
Hou. Sto. ~ DCmIIU~

KENNISGEVING.

Hoofdonderwijur B 'no dig~,

Afd. Rd. Kantoor,
~rins Albert, .. 1 Feb., 1899.

van de betrekking
t te hebben over
het bestuur er

, onderworpen aan
van den Principaa.l,
va.n belang in het

KENNISGEVING.
_,_.

getuigschriften
worden aan den
. Secretaril!, niet
'18~9.

AA.\"ZOr:KFS 'l"o'r de betrek-
k III ~ VUil 11oof doncierwijzer

'Ier 111(:" kl18 Publieke chool,
Pl"l',"r'tra:lt. Kaap!4tari, znllt>n door
A,:, U" i'·!"i(,·t.{'ekend>i ontvanJ.,~n
~O, I," t"t dl'II ,~lt'n )[a-Irt :l4ln!!t.

l\'''iI:i'' \;1[1 .lf' IIol!antl!!che Tattl
. l" ). nn )(\t..\kelij khl'iJ.

:-;;:.1.:'~5 £ t~1) per jaar, hwa huur
'~I18'1"-il<Jten.

Noorder Paarl,
.n FebraarJ, 1899.

tSoUUTBERICHT.

OPGESLOTEN in het Schut te Karree-
kloof, ID den afdeeliDg van Hope

ToWtl,over den ~loofden tijd, en te
worden verboht te' StziJdenburg, op
Zaterdag, deJa 18deD Kaart, l899, om 10
uur's voormiddaga, indien Diet teVOl'8ll se-
bt, het V91gendeVee :- .
1 Donkey brain rDiupaard 3 jarén oud.

KARL RIEL,
Schutmeester.

AFDEELING STEYNSBURG.

MOR8FONTEIN SCHUT.

'TE worden verkocht te SteYuburg op
. den 25aten Februari, f899 ladleD

nIet taToreD geloet ::-
. 2 Vogelst.ruis HaneD, pbr.md 1:...

,IV ogelstruiB Haan, gebrand, lijkt naar
.A..J.

W. J. KRUGER,
Schutmeester.

HARTEBEESTFONTEIN SCHUT.

(fE worden verkocht te Steynsburg op
den 2ál!ten Februari, 1899 indien

niet tevoren gelost: .
•'l Licht Bruin Paard, omtrent 15 han-
den hoog, 8 of 9 jaren oud, gebrand T op
rtchter·bout.

E. J. DU PLESSIS,
6chutm~ter.

--,.,_ERNST· KAPS,
Koninklijke Saksische Hof' Plano-

forte Fabriek;

DRESDEN .ell ST. PETERSBURG,
wenscht bekend te maken dat de heer

-
BENOODIGD

EEd eerste-klas boeren Knecht.
Men vervoege zich tot

H. C. DREYER,
Driefontein, Philadelphia.

WEGG.ELOOPEN.

1. Een Vos Merrie Paard brand
merk op bout en witte stippels op
rug tezamen met vaal Ezel veulen.

II. Een Vos Merrie Paard met
groote kol en bIesje op neus, laatst
gezien op de plaats Vogel vallei,
Tulbagh, 8ste Februari, 189j.

Hee'ren Schutmeesters en anderen
bij wien zij mogen aankomen, ~
lieven kennis' te geven aan den
ondergeteekende . die alle kosten
zal betalen.

P. C. DE CLERK,
'.P.O. PiquetbeJ'g Road.

JUAl'IITAD.

'fKOlW. JUUT.
15 f'ebinari, 11".

• lo li.
038-0'S
036-000
018 ASO
006 019
o 0 1 Oot,o 1. 0 0 0
OtO 061
Ol' 000
0011 018
071 000
080 000

fIa'ftll'hooi
&endeD •••
PenikeD •••
Peren
Wa.terU_ ...
Vijgen._ .-
A.udappeleR .-
DruiTeD .,.Appea.._ ._
GJoI'St (po mud) '"
KooCD (p. mud) ; •• ....-

. de--
~~~ lIiw~~..

t~iit:6"tl__ r;.'<~..Jiát eG bi gevoelde"
r de Pl'8IIller Di.rba
lJMiWOllLCkiiIM,"II. ru. oecleePftlleIt ,..dei .

WD bet bnn .. poU... ·;
Ooaeal Wat he& iDdJeoeo . ·

van we1tft'1'lu clen ~ raIreaide
beireft, wij clam "DOn-...,.
boerenmend" alecllta er .. berhuaerIÏD
dat ane. Diet iD één __ e teplot ......
kan worden. ...... dU de ...,....... "
van de at,eloopea ..u. ala eie .... · .
nucht beIobouwd bn worden. ,

Ach, meneer Sa..... l ~ Yl,-,
!.& .eel voor de~a1a",." ó

mallen ootmoed, tot .. bmea._ :. .
dat gij iD. de t.OekOIUt DOl ák
zijn het ~ te '
steunea op alle noo-put.lInreeti-, CUe fa
belang van "i land ha "i-alpmeea __ ' ..
boeren in 't bUlIOIMIer RIJen sijn'" .. ; "

Hattonaltt.ett.~"1:i'~..1.m~ de-' ," ...I.I~.""".een ... !'fllDl-~ __ n~ ,
van een mumede, die ~kWiIID in'een .
~ rapport van MIl der ~.
gen door dr. J. Ho Keirina Beck in ....
band met ZUn kandidat1lnr .... oudeD. De

aoed.ktBV,,* 'ht1sir GoRDON E.rpren en de BarttJ lUl bno' ...........
oPII_leer nieta tepn van. bedoelde ~ PaD .. ~ ,.

.... lil'lDcle kiellafdee- ItapJe verder. .• .
tw'"_._:''' Het la ons dlliclelijt, dat er een .... :,

-- VerStaDd moet beeIaan. WU hebbeD ';11;.
toespraken van dr. Beck DauwbarJa ... '. .
volgd eD ala er ééD punt la, waaro, Il(. ' ,
meer nadruk lesde daD een ander daD.. ..
het jlliBt, dat de republieken al~" ~...
hooren gelaten te worden, om hUIl eipa..
politieke zalleheid uit te werken. Op .....
~kwame wijd toonde hij aaD, Iat:-t· .
overgenoeg te doen hebben in "i rePleJ:i
van onze eipne aken en de ontwikke-
ling 'VaD onse eipne hulpbronnen.' ..
In al' &toe toe.praléen verklaarde hJJ-

de Iaat.te te Woroester werd breedvoerig
in het plutaelijt blad in HollaDcUchell
Engelach gerapporteerd--dat zijn "'ven
waa, het vormen eD aank..,eeten ..... een '
zelfatandise AfriJmaDder natlonalit.elt.
belltaande uit allen die Zuid-Afrib ala '
hun land ~a..,dm en in rut &Jl
vredé zijnen vooruitcaatt wilclen beYOt'•. ·
deren. Hoe dwaaa het wu dit atnrren
"dialoyaal" te noemen-:.een beechuldigina
die hU op bekwame wijze wederletd&-
toonde hij aan door venchillende 'YOGI'-:
beelden. Tijdens 't jubileum .. ide de'
heer Laurier, premier nn caudat dat
het hem een eer ..... dil .. naUe tt of bet '
volk van Canada te YertepnwoordipD. .
De Schotten zijn reeds eeuwen laDgonder
dezelfde vlag met de Eogel8chen en toch .
denkt gean Schot 81' UIl zijn nationaUtl!ilt '
prijs te geven. Waarom zou het dan dd· .
loyaal qn van de mwonera van 't Brit.che
deel van Zuid-A.frib om naar eene .elf.
ltandige l&8tionaliteit te streven? "

Dr. Beck's toespraken kunnen o.i. n1eta
ander, beteekenen, dan een pc.liUekwelo
tot grondslag heeft voor 't Britlche deel',
van Zuid.Afrika, het aankweebn van
een loyaal KoloniaaJ nationaalgevoel, met
vriendecbap tegenover de rest van Zuid-
Afrika-Duitsch, Portv.g8f!ClCh,RepubU.
keinsch. Dit is de politiek van de Afri-
kaander partij, welke in dr. Beet een
manmoedigeo; talentvollen en waardipn
medewerker heeft. _ ,

J•• ..2
ZETBLS.

1
1

,.1
Jll!lIM!nviUe :" 2
George . ... i 1
Humansdorp.,. ..~ 1
Port Elimbeth .. : 2
Woodetock .: 1
W"Jjnberg 1
SimoD88tad ... ! 1
Cathcart .~. •..1 1
8tellenboech.h •.•i 2
VriJburg .~._ ~4If!'~ 2
De regeeri~partij h~f.t 12 kandidaten

voor twaalf ~r zetel4,80mmigen waar-
nu tot nog toe niet ~r de tegenpártiJ
worden betWist.. I n ~e kieaafdeeling
Prieska wordi op 23 de~r de Algemeeoe
Benoemiopve;pdering; ~houden en
v.óór dien daUnm is het \natuurlijk onmo-

I -gelijk te zeggen wie daalt de Afrikaander
kandi~t zal: worden. lin Cathcart en
Stutterheim staat geen j Bondskandidaat,
doch de heer! RODGBRf!, van C.thcarl,
be8trijdt dr. S~U.RTT,die te Wodehou88
w.erd ontzetel4 i
Nu is het d6 tijd voor lallen die het wel

meenen met iZuid - Aftika om in' deze
verschillende iïelllfdeelibgen als één man
te staan, om !voor de ~rikaauder zaak
te lJtr\lden. '\fij &Ïjn et van overtuigd,
dat de Afrikaahder'kandldaten (in Prieska
moet een nog I gekollllD~worden) zonder
uitzondering, \beantwoot1den aan de cir-
culaire die aan 't einde van de afgeloopen
seesie door de lVoormann.n van den Afri-
kaander Bond werd uitgezonden. ze
zijn allen mannen die ';met hart en ziel
voor onze rechtvaardigti zaak ijveren, en
die zieh opofnlringen willl!p getroosten
om de ware beJangen vail Zuid·Afrika te
bevorderen. l, ~
Laten de lrie~ nu Wonen dat zij door

. I
eensgezindheid en belaq.gstelling de ver-
meerderen vertegenwoo~diging waardee-
ren, en het hunne bvdraien om de
Afrikaander zaak te d~en zegevieren.
Deze verkiezhsgen staah. op denzelfden
voet als die tan de algemeene elektie.
Dezelfde l.Ielaugenhanqeh nog in de w~g.
8chaal en de uitBlag ~zer verkiezingen
zal besli8llen of Zuid-Mpka rust zal heb-
ben om zijne hnlpbronni:ln te ontwikke-
len, of Lijne bevolking iQ vrede en voor-
spoed zal leven, dan ot hare vrij{leden
overgeleverd zullen wordeD in de handen
van de Gecharterde monopolisten-kliek,
die de Kolonie slechts wH gebruiken als
een middel Olq haar eigen belangen te
bevorderen. Deze kliek sluit natuurlijk
niflt al de zoogenaamde progressieven iu,
maar zij beheeracht de tegenwoordige
oppositie.

Er behoort met moed en kracht gewerkt
te worden, vooral· in die kiesafdeelingen,
waarin de zetelll door de tegenpartij be-
twist worden. Met de, overwinning bij
de..e verkiezingen en gezuiverde registra.
tielijllten is de toekoDlBt'ongetwijfeld aan
de Afrikaander zijde, maar dan woet een
ieder, lie Zuid-Afrika ,alii zijn laQd be-
lIChouwt, in de38Jl zijn ;plicht 'doen door
te werken en te waken. '

Slechts -eenmaal geregistreerd.
ln een kennilge.ing in de (}aZetU

wordt de aandacht epeciaal bepaald·bU
eenige bepalingen in de redietributiewet -
van lR98. Deze bepaling is dat Diemand
in meer dan éen kieeafdeeling presi-
streerd mag worden. Komt de naam 'ftIl
een pel'1!oonop de finale lUst van meer
dan een kieaafdeeling voor~ dan bn de
magiBtraat gevraagd worden de raat te ..
onderzoeken en den naam te echrappen, . .
behal ve van éen lIJst. All iemand mede-
werkt om tichzelven of een ander in twee
kiesafdeelingen geregiatreerd te kriJl'eDt
dan maakt hij zich echuldig aan de mi&-
daad van personatie, waarop een Itraf .
van £50 boete of ti D18a:1den hardeD
arl.leid is gelegd.

Maar gesteld dat iemll.nd: tepn due
bepaling toch in meer dan éen ld~
ling geregistreerd wordt, dan bn hU
slechts in éen kieeafdeellng IltemmeD,:en .
al8 hij een~ in een kieeafdeeling rr-temd
heeft, dan mag hij niet !Mer ill een andel'
gaan stemmen. Gut iemand in meet.daD
éen kiesafdeeling &temmen dan maakt hU
zich ook achuldig aan de miIJdUd ftD
personati e.
De alg9meene regel is dus dat een Jde&er

slechts in éen kiesafdeellng ~
mag worden en slechte ln éen IWII
stemmen.
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APPLICATIEN voor boveage-
. noemde betl'ekkin.r vergeBeId
ftIl de bi de wet vertitchte getuig-
schriften van bekwaamheid en goed
~ 'Tan de laatste ScbooJo,?m-

BETt.RE WAARDE ONMOGELIJK. miasieen Preiikantwaarapplioant
W RS H J. werksaam' was. en Vd -IJdmaat..GELJJKE AARDE ONWAA CINLIJK. IChap eener Proteetantlehe Kerk,

KEUZE, FAT50EN EN MAKEN ONOVERTROFFEN. lUlleD door den. Ondergeteekende
. ing8W80ht worden tot den 20eteD

Bezie Onl ZOMER VOORRAAD JrlaDllen \8Jl Jonreu V.art, ~899.
Pakken enz. Prijzen voor allen reacbikt. Applican~ moet bekwaam wezen B ·llit; I

.' om'ODderwijs te geven rl' an·
.,.. . "JIK"" .~ ~ IJll'8)ech en lAuaiek; werbaam. . !J .........ca..'8C................ C~. becfente beginnen op den den~ Du.'

DB ~t . r. .A.p:'-:=jureD vrij logies,
behalve wuch en' strijk. .'WL{ . DluaoDlln,.~Jl/./i B. J. PARSONS. Kaalat, BeQaMW Du1l:~1IlUii4.10 en 12 Darlingetraat, P.~--=..Ford. 8eo.1loh.00m. ~~~

Lan ,4 "eb., 1899. _qemarkl-straat.Kerkpleln. K~~d. ---__________ ftIl ..... :

KAAPSTAD. LBTw••• -Wij hebben oleohlll ""~plaaiocliein~ .BlilNOODIGD. "1>0....... .
,. straat en door tot in Kerk-plein ta. Wij ADdeD geen 'l'rSveUin EEN ODd~j .... of Onderwij- DIAMO~D• LLO YDS' uit om OOI te vertegenwoordigen. zeree op eeue plaats Ji nur OOI' b.' "",eo win , EGa...• e ar 0 R " ,......._ ..,_~ van Aliwal Neord \'OOI' een Derde- Vederen. Linten, ~ vea. Tapijta, EOIA Elft M . ·~·.&aOll"·"".J14. .~,*.lP, klasse Publieke School te Hout- ::j.~.!!.pak ,da' sij-::~

..,. R IJTl1IG MAKERS (HANDd 'WItaK). kraal. ..nder ldelU'l8l ooit mew brif•-~-~ill1d.:. ... oIe ...&.· PAARL C.C. . ... , A.pplikantmoet bezitter zijn ftD Iiaateendlllll"llUlUl pye.

T U 101lllT eeu : Derde • llaaee Ondenrij~ 't Is1IA~'Uk *netGEHEEL UI STUL, GALYIIIZEXRDII YOLTOOIIG,YOLlOIKl BESCHUT EG Dal • 1 Certificaat en moet be1ntáam lIJD .- ~ 1
a n, 12 rt, en 20 rt. title., metGEB!J.UCEKRDBEIKEGBARIOP DiRECTE Invoerders van 'Rijtuig-materieë~ dat wijit.eRela LAGER om onderwijl in Hollandaoh seewel DIAMOND DYES

VASTE TOIDS, III ZO tot tOO TOa hoog. dan Kaapsche prijzen verkoopen. r ala BDgehIoh te geTen. i lj
:M t te d UITG EZOCHT DROO" .. 8aJarie £48 per annum, Vtij • lUl verwen.De eenige Windmolens aemaakt met' . e eDDgroo n voorrsa ." bont., • wij KOlt In ' Lid ba

Wielen Beweegbare Torens. Zullen mstaat I II: ER Rijtuig. door ons gemaakt te waarborgen. ~ . eD woamg.maatec p O"'Tai v"tlC~I,li, ~, 'dj ..
meer water pompen dan eenla ander. TUIGEN v~ eemg 800rt met of zouder Rijtuigen gutevenl. ener Ned. Ger. Kerk moet over- i . ~'

Molens In domarkt, ~ worden. l1li mp", .... _ mCIOl boekje, PtltaId

J D CAR -:lV"erbaatnhed te '-"".... "d "1I~1Il HOlDe D7eiN" bv E ...De hoogete prijs werd behaald door . • • . '1~\ITRIGH'l' '&'L 1'0,' . er en :,,~-...en I eD Verkrij,burbijB.G."EO<lN.lCo,
deze II Motors" op de Chlcaa-Q Wereld . Ju) l'l' _ \J April. Doe aanzoek bij P. 1.JfETEB,I;u .l'Oo.

Tentoonstellina, 189S. ct GLA S- EN POR CEL EIN - rv1AGA ZIJ N. M. P. POTG~o~~J HY.~ns,iT=-,co.,
LLOYDS' AERMO'l'ORS HEBBEN OOK IN ", ADDERLEY EN DARLINGSTRATE.N. o . Aliwal Noord. -------- ...... _

ZUID Á~RlKA GETHOKKD: Aangename JAI~UIll
Gouden Medaille van de Landbou" V8I1IeIlit- Y", _ Iletg&WlOol.
ing te Port Eliz.heth ,.. ... 1894i EET-, Ontbijt-, en'Theeeeniea, Toiletartikelea en alle IOOrteD Aard.
Gouden Medaille en Eersten Prij., Johannee- werk in~te keuze. . ;.
burg Tentoonstelling... ... ... 1896 H af Il v1 I d V
Bpeclalen Prijs, Westelijke ProTincie, Ten- an~-en. e ampeu, oer ampen VOOre oor·k"mcsr,.Tal .. 11DeII18JI
toonatelling, Roeebank: .•• ... .., 1895. .J~ artikelen en all~ lluitlhouu-nenoodigdt.oot!lI.
Eersten Prijs, Westelijk:e Proriaeie, Tentocm· Verzilverde en F~~le. Goederen.. ~hikt roor Trouw-fof V.rjaal.
.telling, Roeeb&nk: .. , ... .•• 1896. .ta-nreeentea een SNlmalitelt. J' t t L.I: L.
Eenten Prij_, Port Elizabeth, Landbou" --.-y r-' wa OD vangen eon UMIl" IJ"U' a'"
V . . 1...... --0.1- POrt. "..,ereenlgtng ... ... ... ,.. _....... -..-- ._

em:~!ï;°~:':Kot~~==="VICTORIAN 'VA.TElt-'V1IITE O.IL"-om _ter te pompen, geyonden door' de
Goyernement. Di&mans Boren te gebruiba, • ,1600 VUURPROEF.
of in opene putten. . Dr P ~

De Lompe houten Windmolen "ordt 011 A. ...~,.L~ • FA UCET NOZZLE" EN
.nel nmugen door het Stalen Gal....u--u
ilUOTOR. •

Lloyds' Stalen ADJ[OTOlS loopen DId
den uchtsten wind, sijn geheel I8lf.reguI_
rend, en wRIten met een langen, yuten .lag.

Het !llIOTOB. il de goedkooJllte en meest-
economische Beweegende Kracht ter wereld,
een Pomp Toeetel kOlltende een _mig _
dan een goede paard, terwijl het dag en naoJa.
eonder .ilvtoesioht of koeten werkt.
li~t OTOB. neemt ook: Ipoedi« de

plo.a.ts in van d. Jog. en koeibIn IINoria
Lift .. " of Bakki .. Pompen.

Zij die voornUlen lijn WiDdmolato..WJn
te koepen moeten "el ondenebeiden ~
Lloyds' Galvaniseerde Sialen!llLXOTOU, ..
andere inferil1lnl en "urdeloose I.....

Het echte, LloydJI' J.I1XOTOI. al Jm ....
kooJlst en be.te bevouden "orden, en \..tt
den t~ts reed. doorgeetaan. '

Wanneer vereischt, worden ,_,hikte ,....
lonen geeouden om het to.tel ~
t('~n enkel gedeeltelijke reiakoa..,of ........
lpeciaJe .cJhikkir.g.

Schrijf om prijslijllt en get.~
of zend bij&ond.rh~e.D omtrent. cf....
den put of hoeveelheid WMerena., waanai'_
bel ekening der koeten per ToJrende POR III
I.oeguond.n WordllJl,

Druiven !Iolens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haardeu. Omheinlug
Staanders (" rail·' patroon), Steekdraud,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

OOK.

Bijzonder Sterke Netdraad voor
Hokken.

SCHRIJF ox PRIJZBN, EN' OOK OM ONZE ALGlDlUNj OATALOGU8.

Zomer Verkooping

"Stevels en Schoenen, Mans en
Jongens Pakken Kleederen ..

.. 1IIOet in ~~t li•.
_il:_"j.~~"ij.t1'8 een lfik.ea

'aa~ti_ïêrl;.éim.iie_en VOOr het scbooi:
.\';_1Il'd4. ..,. . VOO~~~i~:

..&11-meldën of ZIJ met '-' .
'ftD. \et volgende kWartlIl

........,....,•. _ .. ~en zal kunoea
.~18 der Hollandaebe
ftr~hte: kennis la.

helNWltIPD1 JI[UsU*..-eeDe armbeveling.
·... ec!O: Geo. MURRAY.

Ow1talilOOl'D.7 Feb. 1899.

GEn,T,USTRBERDE CATALOGUS P. ~.

Alle Surplus Voorraad tegen buitengewone
Lage Prijzen,

J. D. JON ES&Co.,
~Ie.lD..&"t;ll.'a,.. i;,

en 5 Korte Marktstraat.

.Gekrimpte SUJal D~ Héining,JAIIES \VILET &Co
Hebben thans ontvangen hun seizoens

De Goedkoopste en eenige'volmaakte Betqtag.
52 DtJD( HOOO'. 165 YDS. IN EEN ROL.··:·· i

voorraad van

En onphnri Ondenrijser YOOrde
Derdeklaaae Publieke School te
llosh .. h's Ford, BarklI Oost.

DI 'IBIOIDDB OLITIn,

lotlle. Kole. lolle.
Eenige Agenten: WOODREAD. PLANT &; CO., T GBLD

BlSPliRO DOOR1 m KOOP.
. VAN

Gebrande Boonan,
8«1,"/1.'" m. P(/~bt

" ABlOS!" G.brude Iole _
TI V&U:lluon DU

AIlIIrI ...... U IJl..... B....
JU DI Rlm'1 rur BLaT8,

. BIJ

WHlTE, RYAN & Co.
. " EARLY ROSE"
Poot Aardappelen.

Varkens-

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

LIBBRMAN A BUIRSKl,
. 26,. JtJI8w--TIUT, I.UP8T.&Jl .
P.o. Bill! 16f•

T.w.-- I •Ll.C1lJl4a,"

&UIDoA",IUAN8CHIl

(OlIJf lUID llAI.T...J)IIN8'I

---_

hortste en Qoedkoopste Route voor Relzf.era.n
:IOed~ren van de Zee naar Johann .. bur8', Pr.torla
en andere plaatseJ' In de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van LourentO•MarquéSCDelagobaai)In 24 uren naar Johannelbur.
en 21 uur naar Pretoria. • ~

TIrief 'oor a_ IIIr ....... _ tt Jl tra
tt tt ti tt Pretoria M IL ·r•• I

-bageiijksche personendienst van Du~ban (NataJ)
fl~ JOhahhGsbura. j:;retorli eh and.... pi..... " lh
lt. trlhlvaal. en Oranje Vrij.... .

...__
... D4 (•• D10.. )

MatftonJatie; ~. .
UniT81'lÏtArit. School ....uu!lCNt

-De "CASTLE MAIL • MeataQhapplI

DZ: StoorObcoten ete... IJjll~-
, bn "0 l MpIICad lIMr Londlll om

.. ud.n WOntdIIJ te 4 Illll' IUD', DIll'
lIadeIra PI1a1outia; te Sill' Helena ID
....... op de '---Id.~1IIIheDfiI,JdeD. .-.--

BIIra ,.... .",dt tta Lu ,.."
V.oor V...... ot·.,.,_ .~ ID~~m~,=

- o

'Dlil BES1'g OI.JB IN ~R MARn.
, 1

•Nederlandsehe Znid-AfrikaiiiBche
8PÓORWEGMAATSCHAPPU': ._~
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GII:8&OKDK CHI PPINI,
aan,

8 CD III Nation&! n~k, St. GlY.)r~ .. raat.

PORT ELIZARF.TII, I', FEme - (Rwtn·.)-
H du i. t r terec ts t llin verwezen voor

t v hrikkelilk slaan ya Zli HOU'" m t
eeD baak. vr had veertie
doch & IS aan het herstellen.

SCHEEPSDIEF3TAL.

PORT

RHODESIA.
DE BONSO RA P.

werpen.

Ti en

Nasleep van de waterzaa
Boeken en T" dschri n.

rtev l'-,~.
lei no 6

KORT G RIEDEN VAN DE
BLIEKE IN ZUIJ·.AFlUJ.U. lKAANDER BOND.

COLE8B BG.
Paardenziekte. -

Elektie.
op

[Il er-iele ".m.]

DE OPEN I G.

NATAL.
LL RLEI NIEUWS. nl'


	gray00592.pdf
	gray00593.pdf
	gray00594.pdf
	gray00595.pdf
	gray00596.pdf
	gray00597.pdf

