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'ia~"~bliekeVerkooping Imam lillWISCHI
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VAST en LOS BIGEDOI, VERKODPING.
BB OndergeteekeDde, voomemena

,aijnde om JaarijjkB een ~Ver-
~ te houden heelt beslotea ~
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VEBL .NO. 11-6,72d J
" .

IllmrsbUJ EI.tem Iaatr • ,~ •
Brud lIm'Ut1t laatlc.G·

IN DEN
Inso1\'enwnBoedel van JAl( HENDRIK

TIUTEL '

DE ondergeteekeDden -mllea
publiek doen T81'koopen op

lalerdaQ, t8 Maart. t899;
Ten 10 ure del foorm1ddagw,

TE

HOPEFIELD
BN WEL OP

WOENSDAG 15 MAART, 1899
'op het Plein tegen over het Magi-

Btraa.t8 Kautoort als wanneer hij zal
doen verkoopen;'---].Gra.n

300 Mudden eerste-klas getrapte
Zaad Koorn, Baard en Wol;, 300
mudden eerste-klass Brood Koorn;
850 mudden beste Zaad Rog; 400
mudden eerste-klas Zaad Haver;
150 mudden vroege en laat Garst j
300 mudden gemengde Voer, name-
lijk Haver en Garst j 100 zakken
eerste-klass Meel; 10 mudden Barley
Wheat, extra voor Zaad; 500
Haver Gerven.

SIRtj*ul".n
3 Sohotsche Karren, 3 Kap Kar-

ren. 1 Bok Wagon, nieuw, 1 Bok
Wagen ,in extra order en compleet,
3 Water Karren, 1 Vier Plaats Kap
Kar, I Nieuwe Transport Wagen,
1 Twee Plaats Afslaan Kap Kar,
geheel nieuw, 1 Eerste-klas Mol
Wagen. .P....K'Clen

7 Eerste-klas Ponies waarvan
twee extra Schietpaarden zijn i 1
paar Bruine Kar Paarden, 5 jaren
oud, 15 handen hoog en waarvan één
een eerste-klas Schiet paard ; 1 paal'
Licht Bruin Kar Merries, 6 jaren
oud; 2 extra Schietpaarden, de een
" jaren oud en de andere 6 jaren;
" Eerste-klas Ezels, 6 jaren oud; 1
Eerste-klaa Schietpaard.

.. X.... :Jl
2 Extra Melk Koeien zonder Kalf,

in volle melk en gewoon in stal te
staan; 1 Extra.. Melk Koe, met
Kalf, ook in volle melk. Deze
dieren sijn de aandacht van lief.
hebbers waardige:

all...k.D.
6 Extra Vet Gevoerde en groote

Varken8, 12 Vette Jonge Varkena,
10 Groote Vette Varkens.
• O_D...l.. IIGhapen, eD

BOkken
G Prachtige Hans Schapen 30

Groote en Vette Kaapscho Bokken
4 Groote én Makke Ko.r Ossen,
geschikt voor delf Slachter.
~ Loa_ Goed• .eft
2 span Wagen Tuigen compleet,

Achter Tuigen, - Voor Tuigen,
Nieuwe Zwingel!!, Kettings, 150
zakken Eerste-klas Gebrande en
Versche Kalk, 150 zakken Steen-
kolen, 2 lotten gebreekte Klippen,
omtrent '700 vrachten en de beste
die men te Hopefield zal vinden

• Rut.rzned
Een ~tea88ortiment Huisraad,

waaronder de beste Kasten, Tafels,
Stoelen, cnz., enz.

9 Komt de Beste van alles,
namelijk:

De Engine met Dorschbak, waar·
voor de heer Abel verscheidene
aanzoeken heeft gehad; de Engine
is een 8 Paarden Kracht, uit de
{abriek van Marshall & Co.; de
Dorschbak is gemaakt door Ran-
some & Co., eu slechts dit jaar. in
gebruik gewee8t. Zoowel Engme
als Dorschba.k is zoo wel bekend
dat eenige aanbeveling onnOodig iS;
het werk verricht. dit jaar gedurende
den Dorschtijd spreekt voor zich
zelven.

1 Extra, ~n in de ooste orde
Avery Schaal. .

Alles hiel' gemeld kan gezien
worden bij den beer R. C. Abel, D.
J. Visser, M. zoon, en .J. H. J.
Visser, Jan zoon, te Hopefield.

De verkooping begint precies om
10 uren voormiddags.

RUIM GREDtEr zal gegeVBft worden.

OP HIT OOBP

MALMESBURY,
de volgende goederen behooronde
tot boyengomelden Boedel:

V....~"oecI.
Zeker twee stukken grond, met

dJ.arop,t.laocJe. gebouwen, gelegeD
lanzs du llopeneld en Piqut\tberg
Wes-en, in het dorp Malmesbury,
lIjode Lot No. 7 en Lot No. 8; eti
bestiiande uit twee geridlijke
Woonhuizen en een Wmkel.

Loaftoed.
Bt'staando uit Toonbanken, Rakken,
~chrIjflaftll, Kleeder-stoffen, H_ ..
deo, Knoopen, Sohoenen, ~
enz., em.; en ook het gewoonliji:e
88S0rllment Huisraad, en wat nog
verder zal aangeboden worden.

THOS. H. HAZELL,
G. W. KOTZE,

Curatoren.

l. W. I~omes, Jr. Ii Co., Ifslljais.
lWmeebnry, 2 MlW't, 1899.

Publieke Verkooping
TIl

BOSJESVLEJ,~lbU IOORIWSBORG
Afueéling MALMESBURY,

uP

Donderdag, 23 Maart, 1899
0)1 9.30 nr s 's MORGENS.

JJE heeren Vso der Spuy.Tmmel-
man &. Co., behoorlijk gelaat

door den heer G. P. LocHOB sullen
voor zijne rekening te BOSJE8VLI(, op
bovengcmelden datum publiek Ter·
koopen; de ondervolgende Levende
Have, Boerderijgereedschap en
Granen, die Alles Eerste-klae zijn.-

I. Levende Have, a18:
l~ Eerste-klas .. Top" EzeJa :3 en

4 jaar,
~2 Eerste-klas Merries goedgeteeld

3 en 5 jaar,
8 Jonge Paarden, (Ruins) 2 en 3

jaar, goed gedresseerd,
~ Hengsten, "Zwart," goedgeteeld

(14} en 15 handen hoog) waar-
van de een, een mak en geschikt
Rij en Buggy Paard,

3 Spek Vette Slacht Ossen,
1 Lot Aanteel Beesten,
I" Varkens in goede Conditie.
II. Boerderijgereedschap, als:
1 Bokwa.gen, bijkans nieuw
1 AfIIlaanKapkar
I Open kar op v('Cren
1 Ba-kkar op veeren
~ Span Wagen Tuigen kompleet
2 Paar Achter TuigtlB
5 Dubbel-voor Ploegen, II Howards"
2 Self·binder Machines,

IC McCormacks"
\ 3 LoRgooiers " Daisy McConnacks "

1 lot ~eisen, Graven, Pikken. Vor-
ken, enz" en wat. verder zal
worden aangeboden.

Ill. Graan, als:
0'1 lludden Baard Koorn,
:\',1 Haver. '"

G. P. LOCRNER.

VlD der Spny, lmmelmu a Co., Afsl~en.
Veuuu·Kantoor, Malmcabury.

Uit de Hand te Koop. En ververschingen zullen niet ten
achteren blijven.

R. C. ABEL.
J. W. STtGLlNG, Afslager.
Vendu Kantoor, Hopefield, Feb.

2Oth,1899.

DE volgendA Erven gelegen te
Ceres Weg Statie.

1.-Twee Hoek Erven, met een
t1n WuOnh!li~mpt Groote Vertrek·
k,'11, gelf'~n in het beste gedeelte
" ,n het Dorp.

IL-Twoo onbebouwde Hoek
Erven, gelegen als boven aan de
llain :::it.raat.

E. GROBBBLliR,
f .0. C,", lOICl 8t1tio.

TE KOOP,
1 Zes Ralfaum Brandewijn Ketel
met £)2'voet Slang.

9 Roaijoen Ketels.
J. J. LI BOUX 1. G.IQOD

PUrL

,

,
,

Publieke Verk
r . Publieke ,'Ver~OÓpjag,·,~.

- ., VD'.....m..:u.u' ',' - '~.'

EN lumen, V&Usen, .
, ~~.~). ~m~ eB,

24 J:erat&.ldU J'ODge Paar- OP .UK l1l'I'
den en Berries. I .

a Eerste·klU' J6JJg8Ez. DOID~IG, ! ti .~lW!. t.. WELOODH~, .
DE Ondertleteekende, behoorlijk nE OndergeteekeDde behoorli~k ' nabij Durban Wee Statie.

gelast Cloor de heer S. D. D. U ~~~ áoor de. ~xeouteuren m
KOOK, S. D. zoon (FAsiE). zull" den ,Boe®l ~ 1nJlen den Heer n..K heer GBO. TuBNU ... dOeD
publiek verkoopen bovengemelde Lambe~ H. Fie, k, L. H. lOOD, nl. &J- verkoopeD op
Paarden, Merries, en Ezels, in den len publiek ve~oopen :-
Vrijstaat .uitgezocht. '..[ .Le...~êl. Ha.... Donderdag,9 dezer, aanst·
De vnen<len weten dat Neef 7 Bêrste-kJaa ~rde Bae1I _ 10 1U'8.

JASIE altijd eene goede klu van á do i "kar eD Trek Paar. SO J:erat&.klu Paarden. ftIl .,'
Vee opbrengt. den (Ruins) goedgeteeld ras, en met sorg' ".
Komt dus Ziet, en Koopt. 2 .do ~erries (met VeuleDB oppbraoht uit den Vrij staat. '

, ' 3 do J~ Paarden OOK
S. D. DE KOOK. 400 do' Mermo Bohapen 8 Fraaie Vaanen, die op bl ...

- ló do, Bokken at&an.
Datpera. Ioon, II Irtge. ltsla&en. ID do: Varkens 50 zak Garst, lot Kaf, eDL

Calad 1 Maart 1899 SI ao..-4erJJlI ....... · J. J. HOFMEYR ~ ZOON.,on. ,'. .hap: Af. I
1Eerste-1da8. Zelfbinder Machine SO,,'S·
1 do' Reaper
1 do, Bokwagen
nieuwe)

I·Andere Bo~
, , 2 Bel'l5te-klaa;Open Ka.rren

Publieke VerkoopIng lDriKa'p Kar ;PI 1 T\_'bbel_ Publieke Verkoopinlt
1 e-voor; oeg..uu VAN BEN

voor Ploegt
1Zweedsche: Ploeg, 1 Howards Zeer KostbaarBuuro,..;'
E~ • . gend Eigendom! '

1 CUltivator'
1: Aandeel in Land Roller' TB worden verkocht 0S~ID.f.G.·

De heel' Nioolaaa Loubser, sen. 4 Paar Achter Taigen 21 MAART,1899, ·jk Da
zijne woonplaats aan zijne' ,1 Span WageP do aankomst van den ~ .... 't '
uit de hand ve1'kocht hebbende" .1 do Ploeg do Kaapatad, de zeer heehtgebouWde
heeft de heeren J. W. Moorrees,' Ha1f1egge1'8, 1 Ankers en Half. en Koetbare BigeAdommen DeIM»""
jun. & Oo., gelast om op : awnen, 2 Zachtls met toomen. 1 ~e aan den heer JOD 'V_~_
l)tnac1ácP 21 llaart 1899 \AohterWler ge""_" ~ Gra~ (}1J!8O~.en -:l::::~I;;:'_ ...,...._ .....owe'!!)·. ' J J PikkenJ Koevoet.en en een, menigte :Mam- en ..,. .

Publiek te verkoopen aan bovenge- , andere IIOOrteni van Gereedschap, Weet. Het Big$q.dom .
melde plaats, de ondery:olgende te veel om te m~en, een groot ell ;,geriefelijk n,,,,,,_\~
Levende , Have.' Boerderijgeeeed- a.Ruu ...... : tbltDl ~~~.
schapenGranen~volgt:-. Hetgewone~mentHuisraad ~=~j
I.LEVENDE HAVE. ala.- en Keuken~hap, bestaande l ~ oonh' front

. M, Gedresseerde Ezels, 4 tot 6 uit Tafels, B~len, Kleederkasten, :. K.btraa~"~ doarmaibDae<
J8l'Elnoud, " ~ Kar Mer- Ledekanten, e~. heer GmioJr Alf bewoond, 'm
ri~, 6 gedrtJ8aeerde Kar Paarden, ... ~ : een verlrieeelijk bou~
(mms), 100. aanteel Schapen, 100 120 mudden koom, 200 mUd"den D8Ut. Het Bigendom, 11 m D.ll1l1,,lie, Il,",,~;
'\Tarkens (klem en groot). Haver, 90 mud~ Garst. ' . gewoon goeda toeetaDd, eJl
II. BOERDERIJGEREED- : . " een eerste klUIe geldbelesJiug .... '

SCHAP, al8 :- lIlu .eet l"rbckt word•• I Ten einde kOOPerII tA! pneY8Ii. "
3 Extra Bok Wagens, kompleet, 1 - het ~~m eerat in drie 'P8I'.oee_

Kapkar bijna nieuw, 1 Openkar, 1 KoDl.* .,.. eD koopt Gpgevetld'worden en daarop ID

Bakkar op veeren, 1 ,Water Kar, 1 JACOBUS D. 'FICK, geheeL ,
Nie~we Press :Machine, 1 Extra 'lf' :.Jo FICK ' 'Bene kans r.ooals d8II8 Jromt.
Wl'nd Machine 2 Zélfbinder Oham. JIL. iD., zelden voor., Execufleuren Teatament.,.ir.
pioit Machines, '7 voe~ lang, 1 Z~lf-
binder Masse] Machine, 1 Zelfbm- Caledon, 22 Febrllari, 1899.
der Adrians (bijna nieyw), 1 SniJ DEMPERS, MOORE ~ KRIG1J,
MBohine, Continental, 1 Rol Blok, 1 ' : Afslagen.
Sleep blok met rails, 4 Span Tui·
gen, kompleet, 3 Span Twgen (ge-
heel nieuw),3 Drie-voor tlPIoegen,
Ransoms, 3 dubbel-voor Ploegen,
.Ransoms, 2 dubbel-voor Ploegen,
~qowards, 1 Blaas Balg. 2 Water
'l'a·.D»J.

m. GRANEN, als :-
B() Mudden 2de klasse Koom,

100 Mudden Voer Garst" 1,000
Balen geprelte Haver Stroo, en wat
verdel" nog al wordw voorge-
bracht.

. i C,,

- .. "!We.
TB&. PLAATSE

VAN

-W-EBSELB GAT
fAFDEELING CALEDON.

OP ZATERDAG,ll MAA"RT, 1899
DE O~d~rgeOOekende,behoor~~k gelast door den Executeur TestAunen-

ta1r m den Boedel yan WIjlen NWHOLll8 JOIlANMll8SWANBPO:SL,'za)
publiek verkoopen te "WesseJa Gat" (Palmiet Rivier) op genoemden
datum:

. 1. Vastgoed-
De pla.&t8 genaamd IC Morning Star " beter bekend als "Klein

Wossels Gat," grQC>tomtrent 320 morgen, prachtig gelegen aan Palmiet
Rivier. Deze plaat! is uitnemend geschikt voor Vea, Zaai, Wijn en
Tuin Boerderij. H~t heeft ook volop water. H, et is ook geh,eel nabi. 'j
de Post en Tel6graaf Kantoren en omtrent 7 mijlen van Sir Lowry P8.88
Station. Het mag ook vermeld worden dat de Spoorweg naar Oaledon
over deze plaats zal _gaao, binnen een paar sc~en VaD het woonhuis
af.

2. Levende Have -
6 Eerstéklae Ezels (geleerd), ,2 Blauw Bohimmol Kar Paardell

(gel€'tlrd),l Jonge lt3rrie .. 1 Prachtige Donkey Hengst, 11 Olllen ill
goede conditie, 3 Koeien in melk, .16 Jonge Bokken, lO Varkena, spek
vet.

TE

(bijna Somerset 'West,
Somerset West',

Paddavlei,3~Losse Goederen-
2 Bek Wagens (nieuw), 1 ~Open Kar do., 1 Dubbele Voor .Ploeg

(nieuw), 1 Enkel do. do., 1 Span Jukken voor 12, 1 Eersteklas Zadel
en Toom, 1Zeil Krib, 1Groote Zaag, 1 Aanbijl, 1 IJzer Egg, 1Hout
Egg, I Reaping Machine, 1Span Tuigen voor 10, 1 Paar Aohter Tuigen,
2 Wagen Zeils, I Kruiwagen, 1 Lot Koorn Zakken, 14 Zink: Platen,
Deuren. Delen. eu •• enz -.

4. Huisraad -
Het gewone aBaortimént Huisraad, bestaande uit :-

Tafela, Stoelen, Ledekanten, Lampen, K~erekas~J Breekwarea en
Keukengereeechsp. .

ALSOOK:-
3 Half-Leggers, 2 Half.aumen, 2 Twee Half-aums Vaten, 'I Trap

Balie, 2 Groote Balies, 1 Kuip, Ankers, Ballast ~dj~, enz., enz.

En verder voor rekening van wien het mage aangaan :
30 Eersteklas Slacht-en Trek-ossen, 8 Melkkoeien, 6 Jonge Paarden

van 2 tot 3 jaar oud, 1 Eersteklas Snijmachine, nieuw, 1 do. Dubbele-
voor Ploeg, nieuw.

AFDEELING MALMESBURY

O. 'J.

KOMT DUS EN KOOPT.
c. J. N. DEMPERS, s-;

Execu~ur T(l8tamet¥air.

N~·Dempers, jr., Afslager,
Caledon, 11 Februari, 1899. OJt•• ldt 4•• datn ;DIad., It .aart litt '

1 ~ 1
52 Paarden! 30 Ezels! ,

P. J. BOSMAN ~ zoon,
Vendu AfaIaaere.

WELLINGTON. '
Wijn, Zaai en /(iJ~,n

Plaats te Koop.Gr.oote Publieke Verkooping
TE

'M..I...... e_b"&ll'ry9
Op VRIJDAG~ 10 MA..A.RT, 1899,

DE Ondergeteebnde bied~
hand te koop aan .pe,

genaamd "Lemiet Rivier.
te Groenberg Dabij W '

: VAIr if: Iaat. is groot 193 lIJOI1teD,
, bebouWd, lleeft eeD grooita"4& Eerste~ Jonqe Ruin ~ en VrnéhtAm-boord:'BI' is'

Paarde,~ , 'c uitStekend Zaailand, en de vee 'weide '
i5 Eersle-kl~ Jonqe Merries. bn niet overtroffen worden. '.'i1

ook T010P ~pend water. '

DE Ondergeteekende, behoorlijk Doe dadelijk aansoek bij I. FAO
gela.st 'door den heer J. PDrrZ k Co., Wellington of bij _

GILIO)(EL, van tien Vrijstaat, znllen eigenaar.
publiek Ter_pen bovengenoemde
,Paarden en llërries, allen in den
Vrijstaat ui~ht.D -IA-m-,-D-II-TB--Imnv----•• ,
, De heer (lilomel il aan de D UlLDlUJIlU.L

60 mSTE-lLlSS~. EZELS =n~k ~r~~ge~~ AFDEELING PRIESKA.
V.AN 3 TOT l) JAAR. Paarden en .ernes m dit distrikt

•verkocht. ~ p10egtijd nadert .

Op Woeuodad den161aart Komt rus ,enKoopt. DE :~~en;ri'e!e=
,~ J i 1. GILIOMEL. ZIJn gewillig om het verzenden na

". DIEGENEN DIE GAAN' TROUWEN"' [LLEN opgemelde Ezels 'pub· • ' . goederen en anderen agentBchap-KENNISGEVING AAN :'. liek verkocht worden' aan ,Oempers, Mtoored KfI~e, pen Daar de nlauwe diamand p
pmut. Statie. , : Afs/ollers· verijen te Kuikendraai te onderne-

De Ezels, waarender geleerde lOaledon, 1 :Maa~ 1899. men. Alle mogelijke informatie
Kleurspannen en versclilllende' !',. i. , . zal op aanvraag worden sePven.~ "" 'PA N Paren egale ~. Bzel8,., zijn, in' lardapPe., I 108l8IL ~. ~ belang van klienten imgvuJ-THE LITTL ED U ',,~,. uitstekende CondItie, geschikt voor - di« in het oog worden gebondeD.

. , " ' , ", ' dadelijk ge~ eD: door d.en .eise- '.EENE 8cheeoaladiu )bp1llll ' leen groote en ui~htA! TOOr·
, PLEIN ST~T.'·' naar ~~lk inpkocht voor , Bonumlin WwM'QdmNKfeD raad van Voer, X~el'B .8D eet-

i} • eDntant. ZIJ kwmen de 1IIlIlt1acM. ·.....I._L_..J_ ditie . 4, ... waren, bouw-en DUPl materialen en
Geen.' ,'Voerd Huiarud. an.. wordt in de pJaa~jk8:W emrinke1a aanbevolen ~orden. Let op den uaw::m.~ COD om DU - andere beDoodigdhedeD.liJn. ~

~oor seer. tertrouwba.re , 'i , • naam en het 18~. P..6..: FlTTIG. te T8J'Ja1seu: tegenredetiJbprpen.
BeniIe V~ van Bambqpaa iD CIea lDlOnie. W. J. VAJA.IB. P. G.IIDOJl4 ' 47. B ........ _ ~1IiICh adres "h.tD"
GBU,T,U.. t8RBD:S . I.B~JUI;A"/~: ',' ~ La lAlR"Ocf

;t ~.. <'.~"~ 4-. -J~.;. (

VAN

8 Maanden C.-.cU•• '
" Kost en Drank volop."

NICO. LOUBSER, Sr.
,. I. ltomea, Jil. I Ce.,lfall&",.

Vendn Kantoor,
Malmesbury, 18 Febr., 1899.

Dinsdag,·

liJ"" 5~ Praah1ilit. P&IU"d..n,2en 3 jaar.
goed gedeelte uit Cham~ion \Jharlie, K~ Expr~. en
Failure. Onder dezelve z~n er Egale paren, en m ~e. ';'Dndibe:-
SO Eera1ie.kl.. Ezela good geteeld, ID Ultmuntende
conditie, 2 en 3 jaar.

liT De heer JAN ,!f. A. LoCHNE, noodigt nogmaals zijne vrien.~
den uit om ol! Vrijdag, 10 Maart, 1899. te Malm.eBbury, blJ
de Vendu Kraal, van' de hooren VAN DER SPUY, I1l1(KL~ & ..Co.,
bovengemelde verkooping van Eerste-~ EzeJa en P~rden, blJ be
wonen. Verdere aanbeveling is overbodig, want allen zIJn bekend met
den naam vaD

C. J. ORFFBB.

JAN T. A. LOCHNER.

Van de~-Spuy, Imme/man" Co.:, Afslagers,
Vendu Kantoor~':Malmesbury ..
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Vetal'ltertng d~r'Treinen-HootdUJ
,___ &,r.~IDeD

UH de Habd te loop. ~~=':::-..!::==:'=='-'..._._
_ 9.0. p...-l ,I ' WWhpd eD

1 Spaa Bersf.e.k1as geleerde'" U. p.ID_DUr MaW.peI opZaWdlr"'_' ,DIA6.l6 •.
" tot 7 jaar o~d. n.o.p.m.-DUr 8telleIiboIeIa ea WIIJbIPm op V~

1 .Joag Paard '. do. . do. .. OP ~
1 S~ Tuigen, - Z~mge1s, bil. T---.lI-. treIa .... ko .... DID7. a.m. III aUakOIMD DIDDB Zeftnd. Jaarlijkache Verg..

meuw. . --_ ....,._... dering worden ge~
1 Bokwagen, op ,VeeI'en. U5.a.aa. al a11eeD op VrUdaI MD het bDt.oor der Maaiec~

Doe dadelijk aanzoek bij den Tepawoordtp tniR unJramtDde om 1.17. p... eD MKaa,.ted UIl- h.oe~ Tan B~-en W~ .
ondergeteebDde eD ZOMaC uakomeD, Dlet .... viel Kaapetad. ten einde Rapport ~ o~

A. P.' DE VILLIERS. koma OlD '.10. p.JD. . p.m. iDplaa8 ftD 1.J1 ftDPIl ft1l den stut der ~
of bij P.W. DE VILLIERS. SD.u. malltrela ct. W__ ... al aaakoIDeDom .' nB de lb.....,pij, ~

p.m. . !;, ·..... '-""1hrlj", tot 81Deoember, LI.; en ter ~
Villiersdorp, 3de Maart, 1899. Voor aadere minder belaDcrtb nraad~ ale pa~~..,-- .-' Tan Direkteunm en een Audi_.

C. B. BLLlOT, . _...3_ p)aate ftD de aftredeoden . •
.AJgemeen Beetnun&W' LerkieIbUr sijn, en ter ven .
i ftD lOOdanige andere bezigheid .

de Direkteureu mochten voorm.

WEL~GTON. Keizing voor de. W~~gevende ~;':'~'F~~~~.
Publieke :erkooping VergaderlDg~ 1 DnQen llaldlpplJ III"de lul

I /." Y de YIDIerI ea Co" BtpftLo:f~rn~:.lBf~~TtDe Heer H . L.·CJq'B.RE I~:g~~=o:"b::
'8 MORGINS 10 UBB Znl de Kiezers van Con8tanti~ toespreken in =:~:~~:~w::

de ~CHOOLKAHEB, op . • 1 oude adreMen tAt zenden, zood.. d' I d wij ~ noadige veranderingen iuQoZaterdag Avond, t1 ,eljl ezer. :~abn, en verwarring 'fOOr.

o. a UUJLl ;

PUBLIE~E VERKOOPING so Top Top EIeli, gec1reeseerd
10 " ti Jonge .lbels
lO Gedresseerde Ruin paarden.VAlIl'

Kostbaar Vast Eigendom. OP MAANDAG, 20 DEZER,

ZAL de Ondergeteekende Publiek
doen verkoepen te KUP1fUT8

81'ATION.gemelde getal, Ezels en
Paarden. Prachtige dieren. zooals
maar zelden in de Markt komen, en
in eerete-klas Conditie, en geschikt
voor dadelijk gebruik; let slechts op
den naam door wien opgebracht. '

P. J. BAARTMAN"
A. 8. DE V/LLIERS • c«, A's/age".

Paarl, 6 lIaart, 1899.

DE ondergeteekende, behoorlijk gelaat door den heer J. A. :}[YBURGB,
die van voornemen is het distrikt te verlaten, zal verkoopen op

Maandag, 20 Maart, 1899,
ten 10.30 voormiddags,

bij dieas woonhuis. aan de Main Road, Somerset West. _
I. 60 Prachtige Bouwperceelen, gelegen langs den Hoofdweg .naar

het eigendom van Sir James Sivewright, en grenze~de aan de ~~-
dommen van de heeren Walker, Cairncross, Pauling, en SIl' .
Bivewright.

II. Zeker Woonhuis en Bezigbeidegebouwen door' den verkooper
bewoond, grenzende aan het eigend~m van de heeren Ohlsson & Co. en
front makende aan den Hoofdweg die door Somerset W8St ga.a.t. ..

III. Drie Erven met Cottages (4, 6. en 2 kamers respektle-yelilk.)
IV. Zekere twee Plaatsen, zijnde deel van de oude Pastorie, groot

respektievelijk 50 en 22 morgen. ..
e-, 3 Muilen en 3 Paarden, en 14 Leggers WIJn.

Kaapstad, 8 Maart, 1899-

;

De Ed. Heer J. W. 'SAUER zal! ook de vel"
gadering toespreken. ;

De heer A. ALBBECRT zal als I.Voorzitter
HIDIlBDB wordt bekend PDIIIb

.da& de heer W. D. WIIJDII. '
Beaufort W .. ala ODI ai8Dt 'YOOI' OIU·
Larttl eo WesA:Wad la ~ld.

40 Goedgeteelde ReUD Paarden
20 do. do. Memes.

"

OPDONDERDAG. 23 DEZER,

ZAL de Ondergeteekende Publiek
doen verkoopen te KUPKUT8

STATION;gemelde ~tal... Paarden
geteeld te "Vrede'; gebroken in
harde veld, uit oprechtgeteelde DE Onder~kend.e;; sijn plaats
hengaren en goed ras Merries, ~ 8 uit de hana verkooht hebben.
tot 6 jaren oud, waaronder prac~tige d
dieren zijn, en waarvan verscheHlen8 de, sal op bovengemei e datum
gedresseerd. en in uitmuntende publiek laUm Tel'koopen alzijneJoue
Conditie zijn. goederen .ala volgt.

J. H. GILioMEL. ~~ .KentAtklaa gedresaeerde Ezels
. 18 Aanteel BeestenSTELLEN BOSCH KRU IS WEG, A; B. de Villiers & Co., Afslagers. 350 Aanteel Schapen

. V AN Paarl, 8 Maart, 1899. .:: 60 do BokkenPIE A BO Vark ...ereee en van en ere. 1f£ Jt!£ !~~-:"'AfeIaanLp __ Rg_ee_r_en_-__ --.-. __ .... ---
Kar. 1 Open Kar. 3 Span Wagen BENOODIGD oopD~E1UOBT.
en " Span Ploeg Tuipl, " Span ,. ,
Kettings en Zwingels. " Paar EEN OadenrijHl' voor de " VBB.LEJ)D ~p DiDll!!a«, d_ Jbteo
Achter Tuigen, 8 Zeil Kribben, 1 Gouvern.eJD8nta School tAt " Pebnulrl, 1~ mIJD teeder pliefde

UDm .. ~.uul Roux iD deoLand Krib, 3 Bijlen, I lot S~ Odendalatroom 6 uur Tan~. oudtriom ~ ~·Jann!·eo 9 maaDdea.
en Draad. dorp en 2l uur Tall My . • ,: P. E. ROux.. lr......t-d 6 F b. 1899

2 Zelfbinder Machines, 1 Snij Salaris £SO per a~u en e - " .B. K. O. RO~ --y-, e •
Machine, 8 Ploegen (enble, dub- woning metZ.0h op - ; geboren De M. IlABltTPlUJZD.
bele en Drie voeren]. 2 Brgen, 1 hooging. Oham.-Ign, : - _
Ijzer Rolblok, 1 Braaklands Egge, De Onderwij is leer P2iF=~. UUftU
2 Kuipen, 1 Trap en Onder Bane, ruim en uitermate no ••• IU&U.

Brandewijn Ketel, Slijpsteen, Lad- logieshuia. DANltBETUIGING. • ~':' ..
dera, Schroeven, Zeep Pot, GraTen, .Ken gehuwd pel'lJOOnaal de Toor· ; -+--It.m _ 11:....,...... .. 0 1 • _ 0 • I
Pikken, Vorken, Steen l Varmen. keur hebben. DB Weda~ Jf P. mm betuigt .......... ._ 0 t 6 - 0 I I

Kist met gereedschap, Lot Den. Applibot moet bezitter sijn TIoD hierm~e ijaren itUllgUl dank =-- ::~~:: :~,
nen-Heut Balken, 1 Hooi Schaar, l'\-deMri· .. re t1ertitioaat .. Tan toe'BaD al d. famUle bekeldrlupo eD"1e ~ _ _ 0 0 , _ 0 liteen ~U 1 ,J. 'frieodea 'YOOr de! deeloemiDg iD...... DIiI_ _ _ 0 I , _ 0 t I
1 Stroo Mea, enz. enz. bew1ls Tall lidlMaetaobap eener dronig Jot beloo.cl. ~oorW IlOOplot.- H....... . 'N ._ 0 I • _ 0 t 11

Voor+. Ohriatelijk Proteatantaohe JtMk en llnc o..erlUdela~. hANDaeUef_ 1!'.abt- w..-u-... _ u u •• - 0 0 •
~ van goed zedelijk gedrag. ' POOGt, dur; &lj '~. ta Itut iI.u..die ,.. ~ .

W erba.mh~ te beginnen na ~U:=~~.:;!.keD,afaooder· IDDVWII 1IUft •• --: I!~
de Jrbut 'fIIOIUltie. De ~ -..dawe &.pp_ _ 'H ... 0 0 , _ 0 I ,

wo!r!n~~' ..n..189~wangen .. !G. W.B:'~intl 5.~(:-J ::!Ir : : ~ :.
.. ten .... I • - 0 .,'

J
W. GBYEB., V BoW~.ILValJ~....;:.t., '. ~:. - 0 u 0 - 0 Il ,

....... UI,II _ _ 0 1 • - 0 I •
vu.. ... 0010-0"...... __ 011-01'

..

l J6£ VIla _0.0-0"
, I" J.,.... 0 I I - 0 lit

' j ...OO'-.'f
AII__ Ondenrij.er (viae i I,! t;? ::::~:: :,:

17'1__ ._ 0 II , _ • • ,
de eerste ...... I.)! . ,,J ha •• _ 0 , , - • 6 •

. om ~~~ £88 S ! e!_f!óorusn. r=_': :::!!':: ~l!
- . alle l'&klcea, d.. ' nOOdS ~ op Ifa.. 05 ~ ITop Bsell VUl 8 .... , " .1 ._ .;.; 0 1 • - 0 , •DMdlWle~ht.. . t ge~tiF op triculatie. ~~ 1'aD BoJ~1t tot ~1-.. t ' PoRT ELlUBrrB

Jl> TUIg ~ 2 en 't'8.D RogeD (Solfa) Tel'8llCht. SO Pracbu,e ~Jen . .
Maatt, J 89g. '. Hoeerd m de KeDDia vanWetA~(aaiéDce. ~ 15 ! ~ . 7 ~Per .... f).-O' • .,1 la....G....·_~_4- de __ Io...-K ....;,. r-. .lHIAI\ • ": j' . ... ja geoirud bedrOIt A,~ bal.. "'''''v .. "". ,.o:mwr_ , vragen om _._....... . .filii""'. ri i' _ tOO U~ __ .nu.. LI

verkoopen ~ tendersvoorh lev8I'8DftDleveaa- perj-.r. Kopijen ftD~ OPD9N.LfE~qAG, 16 DEZER ..... , 1,1410..... OPt~
OP MAANDAG 20 DEZER behoe~en ~ artibJenTOOr TUl ~. bekwaaaabeid .. en Z~OJ)~"8nPurden =.=~:ti..!7..':r'__ ...

• , ..' . 'de "Ban:1ieten tAtOost Londen ondemnding in het ~JIle1I k~~ ftrkcdat WOrdeD. .. n· ... ~ __ prij-. YWkoailt De r,.b
's morgens ten Il ure precies: 8hark'. Rivi , XluitjeHraal, en .J1]len ingencht ~, ~. ~',.. JroTI'''A~ Ond~" ,Jbeli .~:~ ~~":.~t4-..t

Zeker Erf en Woonhuis, ell buitAtn- Elsenburg. d~ ~ word~D ge- 21~ KAART, de Comm,.., te .:IIJ.n 2._.' .. ' bruine,l.wart ......... iD.~lUIti ... liIIK. ••
gebouw op dezelve, gelegen' ala lOnden aan. Relidentlla,riatr8at bee111MD op den ... ~ ~ ~n 5 • 1 I rood JID1Pa __ ........... lIawordea.
boven (tegenover het Victoria ~u het .. met later !an den (Ds.) A. KcGBEGOB. ~ a JI!&I'. _. en ftr- LOImB.
Jubil~e Park.) . ' mld~ van. ldag, .1"Apri, Hon. 8ecreleri& BObeidene ~ _JeClreueerde 7 IJ .. •.-De ,ned .... ;..

Belde gebouwen zijn onder Verdere ormatlS en VOl'lDell • 1899 Kar JI.ls•. De:, .. staan JD88Bt n, .~.::'!:!lllet IoopeDdtjaac
IJzeren Daken, en het WOQImuis is van Tender n Kontrakt ~ Bobertson, 'l Februari,. allen 1".~ j t.enrijl .onder de • PtU- ble, ... ,..
teven8 voorzien van een Verandah, Terkregen w . van den Supenn- ~~n eple' J¥IND Kar Paarden ........ _ -1'IUf.

en indedenh~s~ta:athvant .reparatie; ~n~ct 8f:t!~r ~t':,pneIl aan: De KoIor.liaie Brandewijn ~F:.m:.'Ï~,rfb. J~~l H .-.oB&~
aan ac wr ...,ue 18 e Erf voor- ...• , 1I.6...rrt ' ii ~ .-..;11&.-.-, O,Illmwt ......
zien van een zeer vruohtbaar stuk vraag aan di ~r. . 1IaaISÓbaPPU, IIIUJ'WI-'" ~tra Burin ~ i ......,.,....

Tuin nd beplant met een' Geen T r die nl'" op den - Dur ~~~_PaardeJ1 door, _
vrucft:'boo~n enz. tge behoorlijbn vorm. geeohreven is rL. Contribuant. Tall I/JO~ .011~ penooaJijk JACQUIS DUSSEAU & CO.,
Van der Spuy, Immelman & Co., sal worden genomen. ~'Tan ~~,siJll~t. _L mj PW1MU'- ..... ~

JANI80H ttr,ohappij m de Diatrioten P ... .1 boqd ~ ... de beste troep ..........DAAR de Eersre Oplage van de Portretten onzer Afrikunache Afsla~rs. . -' . en Fjtellenboeoh worcJaa T,.noaht.I~_!~ ter ~. gekomen. '
Parlementaleden Uitverkocht is, verzoeken wij hen die reeds Paarl, 7 Maart, 1899. Onder Koloniale 8eoretaria. hUJlll8 cont.n"but.iee te Lmnn-.~ de. ~~ Yb, koopen waardii. I' la. '''f"WI

e%emplaren besreld Lhebben om een weinig geduld te hebben, tot dat . KoloDialé 8ecretaritl Kantoor, het Pakti1lis van de~eohappll ~ Let op cleniwe~ naam . • ... _ ......-._
o~tweede oplage gereed is. Kaapstad. 6 rt, 1899. Lad,. Grey Brug Statie. . '.' P. ~." :aBnBLm. GBUTS. '

Zij.?ie nog bestellen willen worden verzocht zw<s zoo SPO~ AAN WIJNBOEREN PUT ï O.S I Ir WYD'mogelijk te doen, ten t'inde ons in staat re stellen de 2de oplage daar- . • D. J. A. v. D. SDi~. J.8. KAf. A.ra it Co., A.1'aJ~ "", -,a~, . ..
naar re regelen. t-

KE~I~EVING.
W·EGENlI t1l. ~d JOBa XONOPOLI8:ta .. EVING. ' .. "!..1~" .' •. 8ft ...-aoIttmabode Loo.L~·koDtnit

~ ~~Ja ~~ ~~opooae epoorw.-
-:-t P8l'IOMIl ~ ;"'l il':;;' ~ jacht.4;G cid MGIeldi.., pt tot de ait.eenip8ttiDl

~t ~'- •.:J!_der "t'er of ~ j daarom ge8f ik ..... )tet BaoDU-mloJlt.erie il DOl
DDJag8VUlg, .•a~ 1Urmed. .=sooctra eea!g ftftah iD pheqeo. Maar niet ..
1899, gepub.uce.d panoon. '. p1lODfl.8Il. • ~" 'jeoIIteDde 1ecMr hoe dat aZaCWe LOGAN-kol'
mftt8 0aUu", J, 'fl'8oo r.ouMr.een i jk Ttrlof .... au&. da YOOl' h. Id...... en het ft/t'
re Toor het ~ mij. hij Tolgen. ~ sal behandeld Jmopea ..... bOebD 811 .Dd.,., lftt!§!o!e bO

l81IeDlbelkJelrten en ben·oodiF- wordeD. i J all. 1!POOnr .... _ la ~1&Il eD lJtelll

ElIenbUrg BaDdieten . W. P. J. B RD W.IOOD. eL Bo be&~ publiek zoll MI
,BO ..:..Irli Y~u Jusrdluom&reolOllweteod .tJn gebl~

dit bntmor tAt cii:'MI!i_ 1'& .badde eeoe depatatinaoltatioD.metBtIn
niet later dan 14 7 K .._.... 18991' niet DlDIdac biN opnclUing gemaakt___-~,.,_---li~--__bO'" beer 8AtTD, .... eommi..m mr

UIl ........ te worden u .... kt : & uh~ DA pablieb WWIrieD, GIll hem te onderhoudIIJl
00 -- r~ UA T. cmr ..... Irieft die.. meent te bebben.

~ Hgdiek mStatie. 8OHnTVB!OOPING. 0'"dit ..... kontrakt.iaf4t"m. te- bek, ... bij . r . tt II bebad dat de atat.l.mffllltert ff"

1'II1l den SUJ"'tea- T' B ~ . t4 lIbUt Gal 10 WOOD "., .. , j. iDUtdaad DOf sijll, OJII

llar .1 ; 'ICOJOnhIe bar .... te nrkoopen till!
lDfII'k ..... -w op .,.,........... ZO maakten rlur'
Z.. lICIaiIDaUIl mede'Jl UNJ, lt1ll",tjf'. D. Rondf"

~=:::I'kop, I ..... bo.cbe ........... b.T.yert.elt, dat hij
• ....;....... tot tieD ,... per _cl ftrgUrde UIl

............... 1riDIt op kra1atft door h•• nrkucht.
.. .. rt• ..cnat 10 DOCIa cUe.,. bna ftIl lDkOmateII pit

plM •• , . . ... eie Loo~·I.i,~~:,=~~ .._--: _._ .............. op~...,

.Merkt den Da.tuD1:

MAANDAG, 20 MAART, 1899.
PAUL D. CLUvER, Afs/ager.

Stellenbosch, lj Maart, 189~.

Publieke Verkooping te D'Urban Weg, HIERMEDE wordt lekeed ge.
maakt dat de beer M.L.'

KBlOII te 8teyt1erville 'als on..
agent voor ()n,a Land en WeeiU.d
is aangestAtld.---

De ondergeteekenden, behoorlijk gelast, zullen doen verkoepen 40 Top Top U~_tqezoeh~ Ezels.
van 3 tot 5 jaren oud.

tO Flinke Gedresseerde Kar
Paarden.

H1K&KBOB wordt bekf'lld ~
dat d. heer J. J. DE t(OC1!Wo-

IDOIlS ala 0IlI8 ..-t ?oor om Ltutd. ,
W-.i:b1Gd 11 ~Id. _

O. P. SOHULTZ,
Secretar&

OP

Zaterdag Namiddag, 11 Maart,
OP DE PLAATS ZELVE,

23 Perceelen van omtrent Een Acre elk, en 41 Op DIKSDAG, i' DEZER.
Bouwperceelen, elk 60 x 120. Zal de ondergeteekende publiek

Het eigendom is geleg-en omtrent tien minuten van D'Urban Weg doen verkoopen te
Statie en wordt bezrenad door den Spoorweg, den Hoofdweg, en den KLApuUTS STATION
voorg~8telde zij.lijn~ Goed water kan op ge~akkelijke 9_iepteve~kregen III I ,
worden. De plaats is ongeëvenaard voor kieme boerderijen of tuinbouw, gemeldegetal uitgezochte, Esele en
en kan ter eeniger tijd bezien worden. D'Urban zal noodzakelijk Paarden. Onder de EEeI~ zijn er 2
sr.oodig ~n belangrijke voorsta-i van Ka~p8tad zijn, en wordt. wegeD8 span donker bruine, meeet allen ge.
zIjne ZUI vere, frissche lucht zeer populair als een gezondheidsoord. dreeseerd ; de .Ezels en Pllarden
Bouwperceeien binnen redelijken afstand van hot Station, worden lang- zijn in uitmuntende conditie, en
samerband opgekocht. geschikt voor dadelijk gebruik.

Een Vrije Trein. zal Kaapstad ver-laten om 2.20 p.m.
op, den dag der verkooping. ~en plan van het eigend~m zal ge~d J. P. STEENKAMP.
ZIjD ok Dinsdag, 28 Februari. Termen van verkoop zIJn gemakkelijk A. B. De Villiers ct Co., .!fBlagera.
gemaa t. Paarl. 6 Maart. 1899.

J. J. Hofmeyr & Zoon, Afslagers. PUBLIEKEVBRKOOPIIG
WILLMOT & Co.,

Agenten voor den Verkooper. T~ VU

9 Leggen WI.·jn."Half Leggen
Huisraad-Het gewODe 88801'-

timent.
.Eli vele andere artikelen te veel

om te melden.
: '

RlII. OREDlET.
8AMUEL H. WALTERS.

KOSTBAAR VASTGOED, M. L. SMITH & Co., A.faIaiera.

GelegenlID de lartt-straat, Purl. KENNI

Mr .... JR..A.. 'lIl:ElC>~~,
KAAPSTAD,

DE heeren Van der Spu" ImmeI ..
man & Co., met lDStnmtiee

begunstigd van den Executeur in
den Boedel van wijlen den heer
CH&lSTIANF. W. Znnl.BRKAN,zullen

J t EEFT pas hot beroem.de Mauser en Sporting Magazi~ Geweer
j ontvangen. Het laa.tste en beetAtwapen voor het schieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prija £7 lOs. Dett: .
Hagel Geweren, Rides, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit..

Dynamie4 Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles r

SOHRIJFOK PRIJS LIJST".

DRUKPERS ~IAATSCHAPPIJ, VAN DE
SANDT DE VILLIERS & Co. Beperkt.

Kaapstad. 25 Februari, 1899.
C. P. SCHULTZ Secretaris. Paarl, 6 :Maart, 1899. DOlfDDOAG 9 1tlAART, 1899.'. ,W IJ hebben veel genoegen be-

kend te maken. dát wij een
grooren voorraad Tan onze welbe-
kende Druivenmolens hebben tegen
lage prijzen.

DE aandaoh
eenek

21 Februari, )
de Gouvememe
om Tenders
levensbehoe
voor de Ge

, nis- hospitalen,Gao. Flndlay & GO.,~ï:~~:
den a&I) den
van het Dist .
middag op

Aparte Ten
inrichting

Verdere iD
van TenderV AN den Ondergeteekende te verki'egeD wo

Wel1ington Statie, op 28 Magistraat
Februari, 1 donker·bruin .Hengst aannug op
Paard, 6 jaar oud en 15 hand hoog. Geen ten
heeft een merk op linker knie. hoorlijken TO

Aan eenig iemand die het paard .angt"no~en
vinden mag en terug bezorgen,
aullen billijke koeten worden 1'vr

goed door den Qnderpteekende.
"A_ E. BROODS.

W.UiDrtoa .S,tte.
{

:"lI ~.'i,,!l .rj!~'~ g. A.~,~.i ~W'~._. . ,.\. ""'.1. .'. _.;l~J!'~~:~fi.d.~~~ r:' . . or.
"". _JfIL_J_ .<' ...~ ~. .-

lVederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.:

~ortste en Goedkoopste Route voor RelzlQ'era en
*ederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
.n andere plaatser In de Transvaal.

Dagelijksche peraonendienst van Lourenco
'..Marque~ (Delaaobaai) in 24 ur.n naar Johanne.bur.
_..an 21 uur na.,. Pretoria. .,

Tarief JOOr Re1Jigen JIll ~''''.MrgOU ffL-tII £3 i11
" ft ft ft Pretoria J4 as. 8d.--t1£3 ••Daa-elljksche personendienst van Durban (NataU
Johannelbur., Pretoria en ander. plaataen In
~ en Oranje VrIJetaat.

Graye-Straa.t,
Kaap.tad..
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':VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.
CHUBB &

l

MAXWELL,
'Va.n Burg.t.ra.a.Ci, Ka.a.p.t.ad.. (Dust Stadhuis).

LIEB'H.N in voorraad een groot en verscheiden assortiment van
L. allerlei soort Plat- on Plaatglas van allerlei grootten, en zullen
met genoegen die vriJ afleveren aan het Kaapsche Station tegen de
laagste prijzon.

Beaichtiging van hun voorraad wordt gevraagd. Deze bevat
16 ons, 21 ons., 26 ona., 32 ons. platgl~; Plaatglas t in., i in. en tin.;
Geklemd Glas, Cathedraal, geribd, en met figuren voorzien gerold glas;
Ruw gerold en elke Boort geschikt voor de ramen van huizen en winkels,
verandahs, vallichten, plantenhuizen, enz., enz.

De aandaelit wordt ook: gevestigd op hun Gelood Lioht Depaa:~
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om het
. geld in deze Koloc io te houden. Chubb en Maxwell hebben deze'
Geloode Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Ger. Kerk te
Wijnberg, de Engcbche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk,
Woodstock, en de St, James Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere
kerken in verschillende doelen der Kolonie, Heerenhuizen, enz. In elk
~(lval is het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit Europa
ingevoerd.
ADRES:

CRUSS & MAXWELL, Bept~,
P~. BUil 8ee.

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

JAlIES WILET &Co
Hebben thans ontvangen hun seizoens

voorraad 'van

Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining
Btaanders (" rail " patroon) J Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bonten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

OOK.
Bijzonder Sterke Netdraad voor Varkens-

Hokken.
.. Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 Darlingttraar,
KAAPST~D.

~ ~er_~er,
RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK),

PAARL e.c.

D1RECT E Invoerders van Rijtuig.materieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaapsche prijzen verkoopen.

Met een grooten voorraad Ul'l'GEZOCHT DROOG hout zijn wij
instaat IEDEH. Rijtuig door ons gemaakt te waarborgen. "

'1'DJ '1EN van oenig soort met of zonder Rijtuigen geleverd.

LLOYDS' .
• AERMO-r·OB"

~J..:K1dll~oI.elm&.
.GEHEEL YlK STilL, GlLUllZEiRD Il YOLTOOIIG,lOLlOm BESCHUTTEGU IO!ST~

8 Tt, U Tt, eB 20 Tt llelel, Jlet GEBlLlICEKRD BnEKGBW OF
lASTE TOROS, JD 10 tot fOO JOet hoog.

De eenige Windmolens "smaakt met
Wielen Beweegbare Torens. ZuUen
meer water pompen dan .. nlg andere
Molens In demarkt.
O. hoopte prijs werd behaald door

deze" Motors" op de Chlo&&'OW.... ld
TentoonsteJlln". 1893.

LLOYDS' AERMOTORS HEBIMm OOK ur
Z!HO A¥&IKA GETBOKKD:

Gouden Medaille van d. Landbou" Venaig.
ing te Port Elizabeth ... ... 1894
Gouden MedaiUe en Eel'llten Prijs. Johannee·
bnrg Tentoonstelling... ..• ..• 1891
BpeclalenPrijs, Westelijke Prorinoie, Ten·
toonatelling, Rosebank ... ... ... 1896.
Eersten PrijII, Westelijke Promcie. TllltooD·
stelling, Rosebank ••. ... .., 1896
E.nteD. Prijl. Port Elisabet.h, Landbou"
. VerMDi~g .. , •.• ... ... ISH.

AanbeTolen door het. Bsproeiinp n.p.n.
&mGt der Kaap Kolonie, .la het beet. ~
om _ter te pompen. geTonMD cloor d.
Gol'ern.menta Diamant Boren te ,.bnaikn,
of in ope!,e putten.

D. l1pe honten Windmolen "ordt nu
enelTerl'ld!gen door het Stalen Ga.lftDiJIMI"U
il&lWl'OR.

Lloyds· StAlen !llIOTOB.S loopen met
den uchtaten wind, sijn geheel &elf.regul_
reud, en werken m_ een langelI, T....teB elag.

Het AElETO& ill de goedlroopete en m~
8COlloJlliscbeBeweegende Kracht ter 'Wereld,
een Pomp T0e8tel kOltende een ".mig .....
did! 8<'U goede ~ terwijl het dae" lI&Olat
IOnder een~_~ohi ollroe1en werkt.

Het illUIOT01L n__ t ook .. iJ de
plaa~. in van ~e 1.. en m.t'" ..Noria
LiftA of Bakkl .. Pom'p-a;

Zij die voornemen siln WiD4JDolen..... u..
te koopen moeten wel ondencheiden ta.abla
Lloyds' Galva.nilleerde Staleu !DJ(0'l'0I8,~
&Ddere inferieure en "'aardeIOOM D&~.

Het echte, LloydR' il1LIOT01L al hn rued·
koop.t en beste bevonden "orden, en la.eeft
den toet. reede doorgelItaan.

W&1lneer vereiacht, worden ,..ahUie ,l*'"
lonen ge.onden om h.t ~tel ~
t&ffIn ukel gedeeltelijke reiakoaen, ill ~
speciale schikking.

Scbrijf ,?m prijslijst en get,nigachriftea,
of &end hl]wnd."h.den omtrent diepte nil
den put of hoeveelheid _ter eM••wnanó'_
bet ekll11ing der kOlJten per T01gendCl pon lal
toere.ond.u worden.

fllUrvi TI LlTTIN OP ON8 NIUEW

~LOYD.
. 40 au.. Plll:AT,

D',EN A.IIIJ. 'steut ,,'(GeoertificeefC]) .
111 Bebaainheid om HoUanA...80h
u, "onderwijzen noodzakelijk;
KennÏ8 van Tonic 80lfa eeu ~- ........ ..e;:.( ... ,... >
beveling. 8aJariS £t40 per jaar. ~

Pliohten te beginneIl , in á8D.. [UDiftl'lliteitl SoboolllooPz'. •
staande ,.J.uli of V1'®ger" iJidien W ,," JDarost.ir.
den applikant achikt. .Appli__ KUiek:Bnminai
met eopiên VaD gstuigachriften te ..... ~ ........ (J11'.Io.. 4

11ftUr. wn~Q Stroo VHdAft worden ll8S0nden aan den onderge. '8tMc1urda V, :rv, UI, II." I :. 'UtWlOnua P YID WW tteekende. niet later dan 1 .April. ~ 8ohoo1- TOOI', JdeiDe ,H"". I"

Kea Yerheori '.icb OYer de wij. ftD berei ii.Dg a.s. xmaer. t1ieiICDeD 4t .. 8 ~ oud.
lIOCIWelal. o.er de _nlcateD, WaIIIIeeI' de A. D. CAMPBBLL, S~ ,Xl_ea iD de JCUait:

oprechte eD oanpreokelljlw 8ec1'etaris, IMtSr __....:t. 8:::1~ eD "'---

Pn~!~F~:!~~e~!~C:l1~!!a~!!!~ Komgha Boh. Ccb. mabriJ~AA'" .-....-ull »n1r
,oe" de ImaakL ~ werkt -.:Ilt maat s-br.?!.~ Kom aha,
NIEBEN, ,WIiVER, en INGKW'llJ)JU'fi -., v_ W B. PBBOIVAT.
_kt het .".teem degelijk8cbooII, .erjaIp vv· 27 Februari, 1899. ,mvn.. n...:..=l ...
koudhedeD. booftJpljDen eD koortllCJl, III ~ ,c,._..-
bardueltkigt>bardlij.igheill. O.lIoJroUU Snoop -----------
\'AJI VUGII,' i. de eealge mecleéijn .aa lijD 1I0OI'$ Drie Rondgaande "'IIL"''!:I&'
ooit gemaakt, aan~.oor den _II. eD .l1li. be AnJt~~d, t
noom'baar voor de lIIug, zeker in zijD -It, en zen D.VV\UO e
bepaald ontli:: in zijne geyolgen. Het I. ben.id kliptonte1n. Hartebeest-
1'Il0l' .lucht. zeer gcsonJe en ungoeDalUDC materialen, ~ ~, 4! .... _
en sijoe yele uitmnnt.ende hoedanighedea reoo.· en te ~Op ...OD.~
mendeeren zich zalven UD allen en bebben ~ bet W on4er Rh81losterri-
lIleeit populaire iIlneellllliddel geiDaakt. vi '

VlLU9T I!I,LU er, XrOOJi8ta4. '
California Stroop van VUqen,

_ siel ........ ~ .. .., .nD............

ClLIFORll! STROOPYU YlIGEI CO.,
tU. 1J1l_ il. "" ..""tog Ht oorwproaI.'ij_

.. «J.U /lee .
Weiserl a1Ie in de plaalAl8tellJDgeo en namaabeJt
Ver,lIrljll'bur bij 4pothek_ en WlDk.lIen In
aUe plaaleen, iu twee groott.eD, Jill .. 1/9.

Depot-32, snow' HILL. LOnDER, E.C.

'AangeJl&IIlI LaDtieI der latuur.

Het soort dat 'an. nrfstor la.

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch

Diamond Dyes overtndfen aUe andere in
Kracbt, Reinheid en Ouunaamheid. Geeue
anderen zij u even goed. Waeh' u tegen
Yervalechte Ideuntoffen, omdat ..ij T&Jl

goedkoope .n inferieure material_ sijn
p.uuro&kt, en slechte, flau"e, ...1.Wp kleu·
ren geven. Om ...an.uccee ....... kerd te
liju, gebruik eleobte

DIAMOND ·DYES
oor het verwen mn T.bherte, KoulltlD.
V ederen, Linten, ~.,ren. Tapijten. EM
Ens. Wij waarboriren dat zij meer fCOed.
ren pak na pak zuilen Ideuren clan eenig
a'lder kleursel ooit gemaakt, en meer bril
liante III duursame 1d8JU"8Ilte geven.

'I Is Qemakkelijk met
DIAMOND DYES

le verwen.
-----

0""0/ ""ko'" t. (Jd. ", pak)..
leo cople TIUl een mooi klein boekje, ptlteId
"I!ncceEul Home ~" buoo ~

Verkrijgbaar bij U. (i. LENNON .. Co.
P. J. PETER8EN .. Co.
REniES, lUTUEW .. 00.

lUuIT.lD.

Boeken voor de Scholen in
de Zuid-Afrika.

CALVINIA.
Een onderwijzeres Beooodigd

OM op eene plaats in dit distrikt
onderwijs te geven aan omtrent

5 kinderen in 't Engelsch en Hol·
landsch. als ook in Muziek indien
noodig.

Salaris £40 per jaar' met vrije
kost en inwoning. -"'

Applicanten moeten lecen zijn
van eene Protestantsche '.Kerk. .

Copijen van getuigschriften van
goed gedrag en bekwaamheid sullen
gen<x>gzaamzijn.

Voor lovengenoemde betrekking
doe ~lUlzoek voor of op den 15den
April aanstaande bij .

N.8. LOUW,
Wete-Agent,

, Calmda.
, Werbumhec1en tAt ~ op
«IQ aWc .ApriL

wor. de GODver-
n_atB Landbouw School te SIR LOWRY'S r.ABS

<Mulders Vlei, eeD C.ALBDON SJlOOBWBG
laatiSbet1!'UU1:'der! d~li~ . ., __._ ,

boeiderij. .B~DE~,~ ~ yoor
oucldiriDdliu beb,. ftIl Vee, tL het ~u:wen • een Spoo~-

en Vruob- lijo, tusac,en Sir Lowry Pas ~tatio~t
8ll de.taa CaleaOllt een distantie
nn Beg 6$ mijlen,
'Tenders te mju:

a Voor lichte, lijn, insluitende
permanenoon weg en ander
inat.eriaal. '

b Y 00" do. Ui.t.gesloUnlpe~
Drioo weg en andere materi-
aat

c Voor gewone lijn, insluitende
permanente weg en ander
ma!teriaal.

d VOCj)r do. Ui~esloten porma-
nente wog en ander materiaal

Voor verdere .bijzonderheden,
doe aanzoek aan dit kantoor, yoor
of op bUD van de lV"olgendemaand.
,Tenden ~ aau den

Controleur en ~ uditeur Gene1'Mlt
zJlen op! ,het .Auditeurs Kantoor
ontvangen wordeu.;in Grave Straat,
Kaapst.adt nie( later d.n deu mid-
dag van :Maandag, 17deo .April, e.k,

lOHN JJ~OWN,
Hoofdingenieur.

It.prohe RégeenDga8.roorwegen,
Kantoor ftIl d&DHpofdlngeoeiur.'

lraapáad. 2IJ Februari. 1~9!).

APPLIC4T:Q4~, .voor ,bovenp-
Doemde be~kingen, vergese1d

Tall oopijen 1¥ de bij de wet ver·
eiachte '~tuipc1iriften van be-
kwaamheid en goed, ~ en Tan
lidmaataobap eentr Proteatantache
Kerk, sullen door den ondergetee-
kende ingewacht worden tot op 31
Maart, e.k,

8alaria £120 per jur en de
sohool~n.

Wer_mbeden 00 heginnen zoo
II~ mogelijk.

Billijke reÏ8kosten, ~d door
kwitanties zullen vergOed worden.

Onderwijzers Spoonreg-certifica.
UnI (~de klaB) moeten "Verkregen
worden, om tegen halfprijl te
reizen. '

E. C. KRIEL,
Sec. der Soh. Com.

Vredefort, O.V.S.
23 Februari, 1899.

11PPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking. verge-

zeld van de bij de wet vereiaohu,
certifioatAm en getnigschriften vao
bekwaamheid, goed gedrag van de
laatste Schoolcommissie en den
Predikant, waar applicant werkzaam
was, sullen door den ondergetee-
kende ingewaoht worden tot den
258ten Maart, 1899.

Certificaten van lidmaatschap
eener Protestenteche Kerk worden
ook geeisoht.

~ £120 per annnm, vrije
wonlllg enz.
. Kennis van MllZiek eene aanbe-
veling.

Werk~heden te beginnen op
10 April, .. a.

Billijke re~, gestaafd door
kwitanties, mUen vergoed worden.

Een 2de klaa ondenrijsera-oerti·
6.oaat moet verkregen worden om
tegen halfpHjl per Bpoor U, reizen.

J. D. DE VILLIERS,
Seo. der Bob. Com.

Tuinplaata, Philippeli8,
24 Februari, 189t.

Haver.
UDILTo:I'IL,UV -.j."i ....... Haver.

é.MieUe-

-WtWn~l&e MIllIIer
. ltaatsehappij,

KAAPSTAD .. JOHANNESBURG,
liLUI1'OOa .. 1!rr1n'El.I, .... :

. . 28, laaWl Strut, Ka&pstu,
Ge4eDUteeDea Opprlcht 111 'lenis 1'\..0

YU AfrilI.. -mm iJunsmn PATl.OIII
';:''"''1'- -- 'Jr. oue rrlj_ geY!'aI\g.1 IOn"n"'-II"'_'_'

~~~~ zal irdo.Ta:ll, die Wal 1lOod,.,_,
iNIen-¥bII& heul nw-l. k"'UCD ",1, t"""""IIIH:;"
lIetUIla. ~ ~111 Woo, [luulJ_bdd "
"'-- ... _lij l ..Wijle I'rlj""D' '11!

E-----S~ CO'J Catalogues Free.

RJ!L~A. If'
! ..

p:

ZaQd
0'081',

Hands/QatS,
LO.'DBM.

Rijtuigen! PaarL
Q. G. E. STARK,
REEDS vijftien jaren gevestigd

ala rij!ui~ fabrikant. mu"
Wagens. Karre I, Spillen, en..
Gewaarborgd goed te zijn. Alles
handwerk

Prijslij!t~n en portrelten gratis
op eanvraaz-
Tel. Adr-:« Sun DMrl.---------- -.-. __

Kome. KoillKoMe.
GELD

BlSPllRD ,1KOR lIlT KOOPD
'\"AN

Gebrande Boonen,
8"",1/t •• m.Pakht

" AlIOS! " Gebrande lome BOM.
TI VUUUGU su

'UI1rtIf.... • ligtE .... lu4_
JU DI UOOTI IllT SI.JCnB,

BIJ

WII1TE, RYAN & Co,

Secretaris Benoodigd..

APP~ICATIEB ~r. de betrek~ IOLOIIAtB IKBSmKB.en TRUST
, kiDg van BecretAlris, Thesau-· !

rier en Weg-Inspekteur yoor den 1A1TSCIliPPU.
AfdeelingB Baad VaD Swellendam, : . ___;_
sullen door den ondergeteekende No.4, KJRKPLEIN, KAAPSTAD.

ontvangen wo~en tot op Maandvg, lapflall me OOG.RUm. '0141 .£16 300.
den Bden April e.k, UnI 10 ure del ,'" . "
mor~ . .WBoBG Til YU EllLUDKID.

Salaris Ben honderd vijf en DE -WT8CJUPl'U reikt. Pou..n
anentig (175) Ponden Stg. per uitalltWaarborg)roordeEerlijkJteid,
jaar. Voor, het ambt' van 'Seere- Opreohthei~ . en CJetl'ouwheid ~
tans en Thesanrier afzonderlijk, Trusto., ~.1mIen Adrniui.tratean,
Een Honderd Vijf en Twinti~ Pon. Kuoutelll'lli en VOORden Datief, C.rat.on
d S h

Boni, Balj1l;"., Laodiaeten, Beet.ierd8l'l.D
en tg, en voor et am t Tall ~ ftIl ~ Los-. Alaaru-
W ba tAt V"f Z ..:' tie eD aad' Kaat.IoI ........ij-. Afdeel; ..-..P~cÏeu 8;.Cm;. j~. en even"" l'!lCieD .D~áDioiprJi~~u,-' Klerba""""II;
W '--_ ed MmnNm &1lclere ~btell iD di_t ftIl rirm.u ...
. er...,_J1L en te .~~::: op Publieke ~t.iapll op Toordeelitre tv-

den eerSWn da« vau )(81, 1899. 1DeIl.; :
Securiteit .ar vereiaoht worden. Dele POU.eO. worden in ootTa.....
Ov~reenkomst te. ,.eindigen na .. 0 br 4e Imperiale Koloniale, TraM-

d . den k •. nalIOh. 8IIj Vrijltut.che ~ eD
ne maan ' 8JUlJ888Y1Dg aan ~~L.. Kmp~et'II d~ pheel Z.w·

beide tijden. Voor verdere bij.Bon. AD"l&aO

derheden Vel'VnAmII men sich bil' Vonau ~ .A.t.uoek;ens.. op II&D-"
den ondergeteek-~ biJ~' .. -

Op Jast, &, w. 8TEYT~t!u..

BENOODIGD J. A. VAN ZIJL,
Secretaria.

Afdeelingl!l Raad Kantoor,
Swellendam,

20 Februari, 1899.

TE bekomen bij de voornaamste
Boekhan~elaan in Zuid·Af·

rika tot de daarDij vermelde prijzen
D. Aitten.~eschiedenis van

Zuid .Afrika met een inleiding EEN HOOFl)..ONDERWIJZER
over de Algemeene ' Geaohiedenil ,,(~hu.wd) yoor de cc Sr,:.
voor de' scholen in de Zuid- Bona 'Pnblieke School, Derde K 88·
Afrikaansche Republiek. Twee- le, U, Hex Ririer Oost, Afdeeling
de druk met 7 kaartjes uitge- Woreester.
geven door de Ned. Zuid.Afri. Salaris £120 en Vrije Woning.
kaaDBCheVereeniging, 3/6. Applicaties voor genoemde be-

J.C.Vermaas.-NieuweMethode trekking zu~en door de. Onder-
voor het onderwijs in het rekenen geteekende mgewacht worden tot
ten dienst der scholen in Zuid- op den 23sten MAART, 1~W.
Afrika Handleiding eerste 'en We~kzaamh~8n te begmnen na
tweede gedeelte, Prijs 3/. de Juli vac&atle.

J. C. Vermaas.-Bekenoefenin- J. C. R~BIE,
gen voor eentbeginnenden, be- De Doorns StatIon,
hoorende bij het eers,te a-edeelt.e WorCftster.
derNieuweMethodevoorhet on· GEVRAAGD
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. Q. Vermaas.-Nieuwe Reken..
boek, ten diell8te der scholen ill
Zuid· Afrika.

Eerste stukje ls. 3d.'
Tweede stukje ls. 3d.

J. C.Vermaas.-Antwoorden van
de voorstellen en oefeningen voor-
komende in het Nieuw·Reken·
boek, ten dien8te der scholen in
Znid.Afrika.

Uitgave van J. H. du B11:88Y
te Amsterdam en Pretoria.

SIeIladlJaSCIla luidpalitett.
BECRETAIUS BENOODIGD.

APPLICATIES voor de betrek-
kplg van secretaris van· de

Swellendamaohe Municipalitiet zul-
len door den ondergeteekende ont-
vauien worden tot op Kaandaa
den Sden .April, e.k., ten ,lO ure--.;'~
morgens.

Salaris £75 per jaar. Werk.
zaamheden te beginllen op den laten
~ van Mei, 1899.

Voldoende Securiteit UI yereisoht
word~n. OvereenkolD8.t te eindigen
na drie ID881lden keIlDllge\'Ï1I8' aan
beide lijden.

EEN flinke jonge Boer, gehuwd
of ongehuwd, die opgeleid is

in den Wijngaard en Vruchtenboom
Kweakeri] eb goed kennis h66ft vau
Groenten Tuin eD :Melkboerderij,
om een stuk grond. groot 0~25
mor~ of 75 erven gelegen in de
mumcipalteit Ceree, en 'VOlopvoor-
zien van water voor irrigatie, te
huren van laten Mei, of te bewerken
om een deel van den opbrengst
aftegeven. De grond is omheind, -------------
in kampen verdeeld en gedeeltelijk D t Z
beplant met wijngaard. vruchtea- ar er,ta, onen
boomen en groenten tuinen. Appli- cl '
<'..antmoet voorzien wezeu van het
noodige Boerderij Gereedschap of
een klein kapitaal hebben om zulb
aantel!chaffen. Een klein maar
geriefelijk woonhuil staat op den
grond. Doo pel'8OOnJijk aanzoek
bij den eigenaar. ,

DI. R. J. ~~,.,..~=~--

Op last,

J. A. V.L"i ZIJL
" Seo~il.

Municipaal Kantoor,
Swellendam, 20 Feb., 1899.

PIANOFORTE GALLIRY.

.,
&UID-AI"RIUANICHI

IONIIILUU IAnDIDBT

De "CASTl EMAIL- Mutlablppll i,
InB 8toombocMeD dea Lijn ~ i,'

bD 'f1ID$ 111&1' Lo... -.. ~W te4ur,lUD',-·'
JIa4eln eD P11JDOII lie SiJl' BelG. .
~0IIl .1IIIegeDct. op de bePIalCIe"
..m.ntijdfIU. '
•••. 15-0DUXOTTA" «aI1'LJ, Itapt. R IIUJOII.
liar.• -O,AAI8Bli.OOJ. CAltLl, lapt. J. CO

8o.DIIIOI'.
A~illl-JfomtUl CA8TL•. 'lipt. BPDILI.
.\0 ',1 n-DUlIVSGA1f CAbTLJ. lipt. W, lIJf.Jl., lQ-TANTALL01f CAIITLI. lapt Dvllt,,,
Ma1 H-DOlfOtTAR CASTLE, lap', !I! 'IIIl'.

TANDHEELKUNDE. , Idra .... , .. _.,.... III Lu hili
SU&IUUIl CUTLE, Kapt. CUAGIII:,W(~."

(,'1 MII8lt.
HAB ',teil CAlnB, tt~ ('LI~OC I omlltlll II

.nart. r::::>
PIUlRROJtZ O~!l'L1t, Ka~·. \1, "'011£ '.L, OIItnt

II) '......t,
ABU:(I)Bt. tAT ,g. J\1I{l •• Win,', mn.tenf 11

"!'riL
LI8'(OU CA'JTLI, Kap'. Lr.IIUlltla, omtlOt 14

."riL
B08IJN C,lSrLS, Kapt. DI U Con Tu""'

om'rent Il ~JWil.
foor Vnob' of ,,_,. ~ ~

cioh bt de A«enteb ftIl de 0UlUI
U ILBOOT JUAT8CBAPPIJ. (BPkI9.

V_KO_ L~J-
J[()NINKLJJKE IIAILDIU8J-mo. B'lOOIlIOODAJ.T8QWPU

~'S"l. _ i

JU 1IaD__ .. """'''j .ttr: I
U na &aaP.W - .......... _ ........ W.......,.. a.a.,............. ,1

VOO. DOm.AJ(D. )
)f.,. '-Bal "0" (Tlfln liere"') Kar'.lJllrflJ. f,
Mar. 2'1-ICor er"'in ,.~ .. ) Ka"., }(".T"',
April ó-"UIlILl.~ (T.. in t'c",") bp!' Rl ......
.lprillil-Hl {,I,;A.',I_;'ptaiu MU.Tl•.
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