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PUBLIEKE VEBKOOPING

'MA.LMESBURY
Dl-: "liJ<,rgeteekenden zullen voor rekening van den heer H. V. L.

:-': l'IH!; van Colesberg

H. V. L. SLUITER.

J vV. Moorrees Jr., &, Oe; Afslagers.

TE.HUO:a~ c .

0.,d. ,TarJaapncl te~. 10
ui~ pi...........

socht in de AfdeeJiqen ft1l ae.. ..
bert. Bal .n-Barldv lV_ '

Gebo ' T :.._~~ 'III •

PlTBuID"VlBXUtJPIJG B1lÏtAm;:U~8~e:~ '~i
. . _:. ~ Kampen op le Gl"ODdID. Tijf. '"

TE .:- 1II1Ilut- rijden ftD ~ P_ .':' .
·'-DRfEFONt11N, ~O:' IOhoJ: ~_ë, •.

Rbijheid. OverYloed van wild.
VogelstruiBen in 't veld, dat
geeohikt is voor Paarden, Sfiraisea;
Vee, Merino Bobapen, an .. -
De eenige reden Tall den nrkoop
is dat de eigenaar door aJeaht.ea
gesondheiclst4eatand sioh terug-
W8D1Chtte trekken, en het bOeND.
bedrijf wil opgeven,

Richt u tot:
H. R. CAWOOD,
P08tkantoor Papkuil.

via. OeimpbeIL
Telegraphieoh Adree:

Cawood, Papkuil.

Voor het Ha~aar geeindJgd SO Juni 1889.

CALVINIA.

Op DINSDAG, 26 September, 1899
L,: 1.1::IOl' Vendu-Kraal alhier Publiek Verkoopen:

45 Geclre •• eerde Pa.arclen,
25 Ezel., a jaar oud.

Deze Dieren zijn allen opgekocht door denwelbekenden heer PIETER Totaal 141 6 8 176 14 3 280 14 2
J, I' ~.S v.u., meest allen ~~~ in ~g en onder sadel, ~ zijn in ~ --------------------~-------~-~~~~~~~~~~~

, hik d d lij·lt b ik 0 d d P d be d Wii certificeeren bierbii (i) dat wjj bovenetaande RekeniDg vaD Onhanpten en UiibetaliDgeD VaD dR AfdeeliBprud VaD StejjDBbllll voor
I lHlll:tll' en gl'';C I t voor a e ge rw. n er e aar en vm en het balf jaar geëindigd 30 Juni, 1899 hebben lnagezien; (ii) dal Ijj door beboorljjke bewjjNiukUD IMtufd ill i (m') dat, iD soo "'1' :I. wil
lil': I ,'t' n 1:";<' zeeI' goed geteelde dieren die de aandacht van liefhebbers kaDDeD veroemeD, d, oDhllDtplteD daarin aangeteekend de eenige aomlD8D SUDgedurende gemeld tijdperk ouh'aDgen; (jl) da, d. uitpaf weta,
ov- l'w:ul'd zijn. en o"ereenkomatijr d, 8temmlDgeD, RelOloti811 eD Contreeten vaD deD Raad .UD; (0) dat de baIana beétaat uit Dil iD handen l'aD dell Th-ner

d k d da en een ol'er1rokuo balaD' "aD £75 0.. 5d., in de Saudard Bank te IStejjOl!borg ; eD (.i) W'o certillcemNI verder da, 'Irij h.' '181'11., l'&II BateD eD
Il,' naaui van den heer PIETER J. PIE,S:l.AR is zoo goe be en t wten l'aD gemeldeD Raad "oor bet laatate half-jaar hebben II&II"lieD,en bet onreenkomltig met.bet Groo~ ?Ooden, eD II 100 ..... w'jj

1\ : ti l'r'l' aun heveling overbodig is. nrakeren kaDDeD, in ieder opzicbt eerreet. , '
I L. P. J. VAN DEB POEL, Eeaip Auditear.

Stejjn.burg, 9deD Auguatua. 1899.
NagesieD eD toegoataandoor deD Raad op deo l2deD AugultuJ, 189~.

W. BARE, Voorsitter.

\'t'i1t!II,Kantoor,Malmesbury.
~'I Augustus, 1899.

WELL
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_- To~ ,.
£ B. d. £ I. d. £ I. d.

65 13 7 28 6 10

> .• ,_" "~};' "'__ ,.'~ "'. , ~

Boofdwepa. w:;.........
£ L d. £ L cl.

3769000
o 11 9 0 11 9
19 3 0 57 9 0
9 17 6 29 12 6 ,.,~ •• rlJ- • bin,·

II""", III_Ill.
o
o
: Op'Ioensdag; n september.
8
o
o

~

PUBLIEKE
~

VERKOOPING

TotaaL
£ L cl.o 0 0
1 S 6

76 12 0
39 10 0

V.&JI

TE

LVI ~x...].\II ~SEl"'I:T ~"Y'
vAN

10 ,Eerste-klas RIj- en Trekpaarden (Ruinen),
1 Extra Bokwagen,
1 " (4 plaats) Afslaan Kapkar.

DE Ondergeteekenden zullen voor re~g van den heer SYBRANDJ.
H~ IJEl( t)1'L'Y, alhier op het Markt Plein

Op Donderdag, 28 September, 1899.
TE 10VlIR V.M.

J. W.

bovengemelde Levende Have en Losse
En wat verder zal worden aangebracht.

S. J. V.D. SPUY .

Moorrees Jr., & Co. Afslagers.

Aatt~
" AJa-emeeDe IkIluting-

Ac;"hterataJliae ."
Locpenda .". ."

u Andere BroDDeD .,aD ID-
kom.teD, D.I. ,-
Renten op .,ernlIeD Be-

lastingen '"
~hut PlIChteD ... ...

to O.,ertrokkeD BaIane op
Boofd eD andere WegeD ...

u o..crlroltkeD in BaD k
£750 b

Per Balana ••• •••
" KoeteD "aD BllliDg ...
u BalariaoeD ••• . ..
" Betaling &all BudeIed.n ...
" Oaderbeud eD reparatie l'aD

BGOfd W'epn ... . ..
" ODderb4MIdeD reparatie'.,an

Tak W'ereD ••• ••• •.•
:8eJutingeD terugbetaald".
Zeaels ... ... •••
Ad Terteeren ••• •••
Inl'Ordering l'&IIBaJUtinrea·
Scbrjjfbeh",fteDeD VormeD

,,' BDor VaD Kantoor
Renten op VOOlIlCbot

Verkoopen,
Goederen.

\', !Idll Kantoor, Malmesbury,
I :'eptember, ] 899

GROOTE EN ZEER BELANGRIJKE

"V"E:~X» '-T~Il8.:

ERVEN! ERVEN I ERVEN!
Daar ur pen nieuw dorp te PHIZANTFONTEIN, afdeeling Victoria

\\'",t, ,langdegd wordt (de naam waarvan zal zijn LOXTON) heeft de
Kerkl'r"ad van de aldaar gestichte gemeente laten opmeten

230ERVEN
waarvan 100 Water Erven en 130 droge Erven zijn.

nE Ontl''I'geteekende is begunstigd met instructies om al deze ERVEN
\'t·~ publieke veiling te verkoopen te

" PHIZANTFONTEIN,"
Ol'

63 19 Il
98 18 10

16 0 6
49 9 5

o 0 0 61 10 067 10 0

o 0 0
o 19 6
o 5 0
2 15 8
o 6 1
o 11 11
1 10 0
o 9 6

3 8 2
11 0 0

o 0 0

2 11 2
11 0 0

o 17 0
o 0 0

74 19 9

68 10
3 16
1 0

11 2
1 4
2 7
6 0
1 18

68 10 0
2 16 6
o 15 0
8 6 lO
o 18 6
1 16 9
4 10 0
1 8 6

o U Il

'a mor.. n. te 10 uur.

DBQndergeteekende sijne plaat8
!Mefontein uit de hand ver-

kocht hebbende, zal op opgemelden
datum en plaat8 publiek doen ver-
koepen als volgt :-

15 Aanteel beesten waaronder
eenige goede koeien zijn in volle
melk,-8 Ezela, ~leerd, 1 paar
karpaarden (ruins) eenige aa.nteel
Bchapeu, 12 \TarkeD8 'W8aronder 2
zeugen met jongen, 5 Stumten,
6 Kuipen, 1 Brapdelfijnketel
'compleet, 5 Pijpen, Trap en Onder-
balie. 1wijnpompt Emmers. Kranen,
manden, graTen, pikken, schoffels
enz. 1 enkele Voor Howard, en
een dubbele Voor Raasome ploeg,
1 Howard Egge geheel nieuw, 1
wagen. 2 karren 2 paar Tuigen,
Voorluigen, 2 cultivators, 1 Ameri-
kaansche wijngaardploeg etc. etc

Huisraad:
Met 't gewone assortiment voor-,

Eet- en Slaapkamer meubelen,
Dinner Servies compleet, Glas,
porcelein en .Aarde werk. Keuken-
gereedschap en wat verder zal
aangeboden worden, te veel om te
omschrijven.

D. B. J. LE ROUX.

M. L. BMITH & CO., Atstar srs.

o 0 0 o 0 0 75 0 5

---------
141 6 8 176 14 3 280 i4 2

--------

ACCOUN'T
OF THE

Divisional Council of Steynsbure:,
For the Half-Year ended 30th June, 1899.

Main Other
Roads. Roads, &c.
£ s. d. .£ 8. d.

To Balance 0 0 0 65 1;l 7
" General Rate, Árrears 16 0 6 47 19 ,)

CWTent 49 ~) 5 49 9 5
Other Sources of

Ta.

KaiD
Road.e I. d.

37 6 9

Other
Road., &0.
£ •. d.
o 0 0

011 9
57 9 0

29 12 6

Total.
e •. d.
o 0 0

Total.

£ 8. d.
28 6 10
6:~19 II
98 18 10

By Balance
" Expenses of Vallla-

tion and Á88usmeDt 0 11 9
" Salaries 19 a 0
" Payments to Members

of the Council 9 17 6
" MaiDtenance and Re-

pair of Main Roads 67 10 0
" MaiDtenanoe and Re-

pair of Branch Roads 0 0 0
" Other Payments, viz :-

Rates refunded ... 0 19 6
Stamps 0 5 0
Advertising... 2 15 8
Collection of Arrear

Rates , .••
StatioDeryand

printed fOnDS ... 0 11 11
ReDt of Office 1 10 0
Interest OD:overdraft 0 9 6

1 3 6
76 12 0

39 10 0

ti7 10 0

68 10 0

3 16 O'
1 0 O·
11 2 6

1 4 6

2 7 8
6 0 0
1 18 0

Revenue, viz ,-
Pound Lesses .. ,
Interest on Overdue

Rates
" Overdrawn Balances

on Main and other
Roads

" Overdrawn a.t Bank
£75 0 5

o 0 0

o 17 0

Il 0 0

2 11 . 2

11 0 0

3 8 2 o 0 0

G8 10 0

2 16 6
o 15 0
8 6 10

e 18 5

1 IS 9
4 10 0
1 8 6

74 19 9 o 0 8 o 0 0

o 0 0 o 0 0 75 0 ;,

o 6 1 POBLIBlB ~BRIOOPilG
vu

Total £141 6 8 176 14 3 280 14 2Total £141 6 8 176 14 :3 280 14 2

We hereby certify (i) that we have examined the above account of the Receipts and Payme~~ of the Di'riaional Council of
Steynsburg for the half-year ended 30th JDDe,lB99; (ii) that it Ï8 snpport:ed by PI"?per vonch~re; (nl) tha~ BO far .. we can a~
tain, the receipts therein entered are the only sums which have been received dunl_lg the period ltated i (.,,)that the eJ:penditure
Ï8 lawful and in accordance with Votes, &eBOlntions, and Contracts of the Council; (v) that the balance oonaÏata of nil in the
hands of the Treasurer and of an overdrawn balance of £75 Os, M., in thé Standard Bank at Steyn. burg i and (vi) W'e further oenify
that we have examined the Statement of Ál!8ets and Liabilities of the said Conncil for the l&8t half-year, that it agreee
with the !e1gel', and is, 80 far &II we can aacertain, correct in every respect.

DE ondergeteekende behoorlijk
daartoe gelaat door de Koloniale

Weeekamer zal

IJ ZATE.", 1I1£PTtII£., till,
0)( 11 UBI v.)l.,

publieke veil~ verkoopen te
zijner kantore te Calvinia,

het volgende:-

L. P. J. VAN DER POEL, Sole. Ál!.di.tor.
SteYDsburg, 9th August, 1899.

E:mmined and allowed.by the Council on the 12th day of Ángnst, 1899.
W. HÁRE, Chairman, per

_.~_ J"-1 PACE DRAAD HEIIliB.
VAN

PAARL.
,, 1. De beroemde en welbekende

PUBliEKE VERKOOPliG plaats V1akkefontein, met de,.daar-
aan behoorende -oh deel van de plaats
Buffelsfontein, gelegen in distriktL.IIII...... 1111.. ·.. CalTinia, wijk Voor Hantam on-

ut. , r_, geveer lt uur rijden van het dorp,
BR.z., .liZe groot tezamen omtrent 5,656 mor-

II del IuolJeJtu Beedel IU Dr. GIDOI. gen.
--' - Deze plaats, die bijna in zijn ge-

Op VlIJ"dad 22 Se"tamJ.af' heel ~mheitid is met draad .~suiterst
! Wl6J lpwauru , geschikt voor veeboerdenJ BOOwel
.. 0:18 IOeaO 'V'.IIl. als voor aai «lntuin doeleinden, heeft

~ een suftioant wooDhuis en andere

OE ondergeteekende.in zijne buitenrbouwen, ook is er een goed
hoedanigheid als Trustee iD gemaakte dam op en een of Ul~r

Bovengemelden Boedel sal publiek staDdhoudeDde fonteinen.
doen verkoopen aa.n de womng van IL Zektlr stuk grond zijnde een
den Insolvent tegenover suider deel van de plaatAIHoogekraal aliaa
Paarl Kerk, de on'aergemelde Ramskop, grenzende aan het dorp
goederen. Calviilia en beter bekend als De
I.-H UlS.i.UD :- Dorpshanden, groot 711 morgen

Deze landen zijn bekend als zeer
goede zaailanden en met weinig
ontk08ten kunnen &ij besproeid
worden door de rivier loopende door
het dorp.
III. Erf No. 31 gelegen in het

dory Calrinia bf:ter bekend als
Pell&, groot 375 Vierkante Roeden.
Deae erf is uiterst geschikt voor
tuin doeleinden 8Jl kan gerekend
worden een der besten in Calvinia.

Eorste Prij. Tentoonstelling-van het Land •
bonW'genootlohap, Kaapstad, 1898, 1899;

Mariiaburg, 1899,

.,
·8
-li
~1·.~
·S
·1

~-.,
zal een Jakhals BUiten or een

Ol1tlult binnen houden.
SOaaXJF' Oll!EOATALOGUSS.N.

WHITE, . RYAN EN CO.
BELANGRIJKE VENDUTIE

VAN

EENE UITMUNTENDE PLAATS.
l-.)E Ondergeteekende gelaat door de heeren N. S. LESSINGen J. C. DU

PLBR818zal per publieke Vendatie verkoopen op .

WOEISOli, 27 SEPT.,1888, 'I 111111111111r,
OP DE PLAATS

1 Voorkamer set, Bet. "",asch-,
)deed- en Fancytafels. ijzeren Ledi-
kanten, Kleederkas~, KlapJ>t'rhaar
matraasen, Hangapiegel, stoelen,
Lampen, Glas- en PorceleinW8l'en,
Menen, Vorken, Gordijnpalen.

Keukengereedschal»' .
1 Extra stoTe (Bolinder).

U:-
Vier Eerste klas karpaarden, .1

Buggy 2 paar Tnigen.
1Hoeveelheid medicijnen te PaarL N B u 1~ _:~·t h t
I P ~_ftab- •• JlLeD verue118 U.J01I UI e

" "o~ .....ts oog de heel waarsohijnlijkheid van
1 " Geneeskundige. In. de uitbreiding -nm den s

s~en~~L~_ nogte een 1méDigte naar CalvmÏ&, die, indien cr;:
anuere ..acwum:w vee om te wezen1ijkt wordt, de waarde van
oID8ChriJVen. bcmmgemelde· dommen uiterst

J. F. P. PBROLD, uJdoeDrijaen. ~aarlijkeensroede
Trustee. kaDI voor ge)dbeleggers en anderen.

FAURB, VAN BY~ D. F. Maraia Jr" Afslager.
u_~ ull ~-d ....+:w. ..._ ... Vendu-Kaatoor,

wo;: doord.~~~ oamuia, sg Aug. 1899.
tot 218ten CIe.er voor eIe mectica-
menteaaan ~---Y- 0 __ ..1._1 E' D_ .. _ · __...,.,~- ~ ..... " Ii _ ...
behoonmde. .. ~ CaptIIutne ..

..... "f'1iI _:r...a ....J, F. P. PBROLD, . N.- IIDDI. JUftUW
TraAee. H r.,.' , J .• '1 I .

ZATERDAG en MAANDAG, 14 en 16 October, 1899. BRANDWACHT,

T.JDUDUIBILLIJK.
J. L. DU PLESSIS, Vendu-Afslager.

Afslager. Middelburg, K.K.
Sn-ugostUl, 1899.

II t" !lIelI we dorp Loxton is prachtig door den Kerkeraad aangeleg:d
f'n. I' I' Did de minste twijfel dat het een ~odeldorp ~l wo~en. ~et 18
(ifr'<i "".lI 'I'lll'n van water en bijzonder geschl~t voor tUIDenen plantatIeen.
. H,' will IS hiJ uitstek goed voor groot e_Ilkle~n vee en een gr?Ot gedeelte
l'rI ,m :" ['el'd~omheind. Daar het omrmgd ISdoor boeren die meest allen
\"":!!"<l,ld Zijn, kan men nergens !n de ~.~n meer geweuschte
\L.I" k rt jgcn om hazigheid van eemg ~oort. te dl'lJven.

III' I is dll~ eenu kans voor wmkehers, speculateurs,. slacht:ers,
h;tát'r" bot'I'l'n tuinieI'::i, en personen die Hotellen of LOgies hwzen
I\' ilt'lI up<,nen,en in 't kort voor iederoen die zijne penningen bewaard
heeit,

lOt I 'n gelegenheid krijgt men maar één maal in zijn leven om goed-
1:0' jl "'rond tt) bekomen.' ,

'Komt a.V\en en gij zult niet tele~lrgeS!.eld wo~en. Ziet hier, de
t(rmen 71in',~{i, ] ~ en 18 maanden kredIet.

[I 'd ,: . r 't'I,i-Je dvizellden van, kooper8 venvtl.eh.t ward!.m zorge ieder
t , , " , ,i'l"ll V"rverschi'Uje1t.. - j

. Op laat van den Kerkeraad

LAMB H. BRINKMAN,
'v lcroria Weat, 9 September, li99.

In het distrikt Col.lNlrg.

De gemelde plaaia BRANDW ÁCHT, groot 2002 Morgen, gelegen in het veldkor.
netachap Nieuwe Hantam, Dist.rlkt Colesberg, cm verder gelegen un d.
plaatlen Potfontein, Ruafontein, 8prinlfontein, en nJlobijheid 'Van ~lip eu
Verplegcm, en b-.vattend. :-

1IIl~:- Op de Werf staat een goed eereteklu Woonhuil met negen ruime
ver1nkken onder IJser plat, cm van binDen en buiten In orde. Dan I,.r DOl een
cmder goed Woonhuil met --even vertrekken, Stal voor elf Paarden, Wagenhuil,
KafhuiJ, en twee Pakhuilen. Bij de werf la ook een tuin met 'YJ'1lchtboomcmen vUf
vee-Iaalen van ldipmuren.

Ye14 &- Het veld la goed gebrokcm veld met gru en boIchjee, geIOhikt voor
eeJliSe Vea cm ia geheel omheind.
Laa4..tJ :-Bij de werf li vijf mad Zaal·land en laup Oorloppoort

Spruit :ii. een van d.lijnen der plllata la, la dertien mad Zaailand.
1IIl .... J-()p CJ. Werf la eene atandhoudeDde fontein cm lil de Vl. in ut

veld il ook .su ..,dhoudende fontein ~ nipea van. Villi. DaD"Ia-er altOOI
W.ter voor IaDderij cm vee ill de OoriOppuort Spnut.. De gam6lde plute
BRANDWACHTJ la 21 uur rijdeDI van ColeaberJ, het D.aIIIte P!Ch.iktIIte Spoorweg
8~e.

llllililirau Frualtll1
WAARDEERING8 LIJST.

KENNISG EYING geschiedt hier
door dat de nieuwe waardee-

inga lijst van alle belastbare ~.
dommen in dese afdeeling nu ter
inzage ligt ten kantore van den
Raad voor de inspectie van eigenaara
bewoners en huurders en dat de
Raad een Hof. ter beslissiDB ftll
objecties tegen gemelde Yaárdeer-
ing, zal houden in de Hofsaal te
Fraserburg op Vrijdag 20 Ootober,
1899 te 10 ure 's voormiddagB, '

Op last,
B. L. BOT ES,

Secta.
Afd. Raad Kantoor,

Fraserburg, 19 Aug,. 1899.

~ TabatlertOOpera, liattlltn • '
lID het Algem881 PabJlel

RW ARMER ek 00., sijn
benoemd tot .Agenten voor

K. )(achol & Co.'8Deroem4e
Jtlagalieeberg Tabak, dié 'tri.
te koop aabieden in 't groot en in ,t
klein, m zakken van t. l, 1POnCJ.
5 pond, en in ukken VaD ongeveer
60 pond. Vierversohillende aoorteo.
orders zullen spoedig vers0rg4
worden en ala het voor kleiae h0e-
veelheden is, moet de betaling met
de order verzonden worden. '

.)

R- WAI~NER & CO.,
BARRAKI8TUAT, .. lt.A.AP8'IAD.'

AARDAPPEL MOEREN
BESTE INGEVOERDE

Speciaal Uitgezocht voor 3uid-
Afrikaansche Boeiren.

VROEGE ROSE' Early Rose)
Ook ande~ soorten; voor prijs eD

qualiteit OllOyertroffen.

Bebroeders BIAIAt,
39, WA.TIRK.UT STRUT,

Kaapstad.
En ook Tak. Winkel Kerk Straat,

Wynberg.

HOFMEYR ITE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapatad.

DEZB KoIt-InriohtiD,. door dim
Kerkerud der Ned. Geref. CJ..

1II.MI1t., Kaapetad, go.tlcbt, cm GlIder"
toesicht van dan Heer eD. KeY. DV
PLD8I8, 11reeds geópend.

Aansoek om opDl-Dle lam pclaan worda
~~ C. F. TherOD, scriba del

Voor beboeftipn (WaarnD bewii- IDDI&
worden gelet".d door den pJaaa.eJijk_
Leen.&) il de prijl lllechta .£20 p.a., au.
lDlJ'llloten. M_ gesoed • .o. ~_
£4D p.a.

Het of Te Hula lO biedt dUI un ...
lCbOOD. gelegenheid .oor oudaa die hllDl»
lOD.eD DUr de Xaa~ tel' echoot MDCla,
cm begeIren da& ai] ond. goed c:hriBee11jk
opsicht nllen ltaan.

Voor ftl'dere bijronderheden .w......
mnlÏch bij deo h__ J .du PleIaia, BheeCIe
Stnat., of bij denond ..r ~bDde.

C. J. F. rHEBON,
Iblb. des ~

B.... 8tn.L

.j



! .

;,.-,

tit·
UIT DE HAlO TE lOOP AAI8E80IEI:

4 SPRING HENGSTEN:

allen Gedresseerd dOOr den Ondergeteekende voor I'8lteDia, no den boedel vau. wijleD PAUL
STEPHANUs BOTS.!. BeD.

"JI!!.,___ fIz., Enz., Ell.
n.'I7n."m";iv WOBDBN TE

GROBBELAAMKIWL (MUoiIURÊ)
Gedresseerd in Tuig en onder het Zadel.

18 :MERRIES:
Verscheidene ervan lIijn gelijke Paren;
in Tuig en onder 't Zadel.

, 20 EZEI,HENGSTEN.

WOENSDAG,
-QP_

2Q OCTOBER, 1899,

Bridge Town.,1lallDlll blll7,.7 Sep_bar, .1899.. . •. _

I. De voJaende PJaataeD nll~ verkocht worde:-
(a) De welbebz1de Veeplaatl KBA.AI B1VlEB, gelegen iD de afdeeUug

Willowmore, groot 31.21 lDOlJ8I1·tiiJ quadraat 1'OedeD.
Cb) De welbelrende Veeplaaaj VALLBI KUIL, pIesen aan bol'eDpmeldeplaat., groot 51~ mol'pD 231 roeden.
(e) De welbekende Veeplaatl BWDENBERG, (roor rekeniDg Y8D den Il..-

P. S. BoTHA, jr.,) plepn aan bO'Yellpme1de plaat., lP'OOt 1069 morgen 5~ roeden.
Dele plaal:e wordt al.IeenUjk Gppftild, iDdien all niet eerder uit de hand ftI'kooht ja.

II.IDe 'YOJceDdeLIlvDDB BAVE:-
1050 Aqora Bokken • 950 KerinG Hamela
1000 AfribaudDr SChapen I 620 Boer Bokken
1160 MeriDO Ooien 11 Bee.ten

3.2 Donkeyl I 3 Purde.
1 Donkey Heagat 4, BÉVa.pede Kar Mailen
III. HtTI8lU.A.D, BOmmBIUJGBRDD80IlAPPD __ lE: 1 Bakkl';'Pomp, 2 WIDd Poaopen, 1 BU1DoDJlUD. . . '.. . ..

Voor 'yerdere ÏDfOl'lDat.iedoe UD&Oek hU de O~.
LX••• - A.L OaJElDUDT.

P.K.VAN NOORDEN.\. l Z. ITEIIIII TE HUUR.Prokureur ?OOr de Ex8eatrioe TIlltamenWre, '. ,

Wlllowmo.... AJ'SLAGER, WILLoWXOU .V IEBN*e HuurhuiJsea (nieuw),
. . aabij Lady Grey Straat en

"'. Statie bij

THOM & VERSTBR,
Paarl J8 September, 1899.

De bovengenoemde dieren, zooeven aangekomen per S.S. SusqueJ"annah,
werden speciaal uitgekozen in Amerika van de Beste Kudden, en zijn een
onderzoek waard. Zij kunnen te allen tijde gezien worden aen de
GBOOu W.ESTlIU'OBDBllUS, HOOFDWEG,NEWLANDS.

Doe aanzoek bij F. E. WHITE.
Newlands, 16 Sept. 1899.

Koloniale Weesbmer en Trustmaatschappij.
BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPING

VAN

Ru.e., SC~I.el,Blkke.,lIaUe.,PUrdel, Merries,
HeIlsten, Osse., 'urzeD, LU__IIW-.lrel_IG_.. ,

.MeubeI8, ens., enz" enz.
OP DE PLAATS

L do L.
~", __ ..,..KIdI 0 .. - 0 Itt
ltaIt .. ..-.rd " 0 JD - 0 lit
@wper ..... _..... 011 - 0111
.......... 01"- OU,
KGIte " 0 11 - 0 16tr.... _. __ 0'-011
LOkJIa __ ._olt_o.
~ w.a .. ,...t.CO.VA) 0 11 011
~ _ _ 014 - 0 Jl
'-il w............... 0 11 _ 0 II
WlatIrKJtl ••• _ ._ IU. 011
!IJle WlatIr _ _ ._ 0 lit - • ra
~ 0IdIUIre W... _ 0 11 - 0 Ut-PORT BLIUBBTJI.

DE.HOOP,"
BEAUFORT WEST.

Nederlandsohe Zuid-
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

Goedkoop Bees ten vleesch8 VAN 5d. tot 6CL per lbo per
, kwart te verJao*gen bij

O. J. T. DBBYBR,
Noorder PaarlDe kortste en Goedkoopste Route voor Re1zig~ en

Goederen van de Zee D.&&l' Pretoria, .Johannesburg en
a.a.dereplaatsen inde Trann-aaJ. ilvia

LOURENCO .MAR~UB~
•

door P. de

GroelUl er .. w.D
Gu .....
Bloemkool
~u ..
KoOI ...
Peren
Ifoende..
PompoeDelI
[.;-
1C.11roeIieu H.
Zaar~
Bod_
lf..njea
Gaaien
Eiaren
Boter ...
UillD •••
Aardappelen ...

IQ September 1891.
tl.cL tl.cL
o 16 3 0 16 Il
004-068
o 0 2 - 0 0 4t
0011-010
OOOf-OOi!
084 0811
016 037
012 013
o 2 4 0 10 10
063 093
Oll3 034
o 3 6 0 3 10
o 3 3 0 7 6
044 000
o 6 4 0 10 0
008 014
o Il 0 0 18 2
o 4 4 0 9 6

LONDEN.
WOLJLLUT.

19 8.uoT.-(Per ~Iegruf.)-De Yiifde l'II8b
YIUI kOlOnWe .. olyerkoopinpa 'rOOr bet loopeD'
de jaar werd heden geopend. De markt ..u
_r nli ea de prjjlU ...... ftD 71 &0& 10
peroen& daurder ClaD die 'IIUI d. "0I'Ïp YVIrOO.
pÏDpi.

In den Boedel van wij/en den heer Daniel Gabriel de Villiers,
Op WOENSDAG, 18 OCT., aanst,

en volgende dagen indien noodig, zullen worden verkocht
op de plaats "DE HOOP" Beaufort West.

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD.

4500 Huruels, ;3[100Ooien met Lam-
mr-reu, luw eenjarige Ooien.
llHJO eenjarigo Hammen, :IUi)
Groote Kapater-bokken, 20u
Groote bok-ooien met Hokjes

100 Jonge Kapaters, GOO Jonge
bok-ooien OIl Kapaters, ~IO
Rammen, geteeld van P. J.
Alports beroemde ingevoerde
kudde

1 Span goed geleerde Muilen,
5 Eenjarigo Muilen, 1 Muil

Hengst
8 Donkeymerries mot Veulens
1 Dunkey Hengst, !:l Donke y

Huinen, \:) Donkey Merries,
Jti Koeien en Kalveren, tiO goed

gefokte Koeien
50 Jonge Ossen, 50 Vaarzen

Van Lourenco Marquee naar Pretoria 849 mijlen, naar Johann8lburg
394 mijlen

Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 483 mijlen.
Van ~pstad naar Pretoria 1041 mijlen, naar JOhann,*,bllrg 1012

uu.Jlen. "

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS. !

Vill Lourenco :Marques naar Pretoria £4 78. Bd. en £3. 9..
" " "Johannesburg £4 198. en £3 iB8.
" Durban " Pretoria £6 88. en £4 128.
"" " Joh&nnB8burg £6 lOa. en £4 68. 6d.
" Kaap8tad "Pretoria £11 188. M. en £8 58. 6d.
"" " Joh&nn88burg £11 118. 9a. en £7 198. 6d.
Inlichtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbureau, P08tbU8 383 te Pre-

tDria (:t.. A. Republiek) en bij de Directie Heerengraoht 270 te Amster-
dam (Holland).

DE ZUID-AFRIKAAN.....MrT
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6 (;oed Geleerde Ruinen, uitste-
kende rij- ea trekpaarden

6 do. Merries
12 Jonge Paardl'E
50 Groote Merries
3u Jonge Merries
1 Heng6t, gefokt

\111iel·s

DONDERDAG,21 BEP1'EMBER. H~9!1.=5=-------·---- ~------__

PORT ELIZABETH.

(Vlllldl wa Bir_.c-bter,. (,0.)

De AIrt ...
crhIIa.

,"IJ pnbliceer ..n heden een zeer belan&-
riJke mededef'ling omtl'8nt de houdiDg
door de Afrikaandsr parlerhentaleden
aangenomen met betl'8kkiDfJ tot de criais
tuuohen Engeland en de Z.A.R. Msn
heeft in de afgeloopen weken meer dan
881111 de. opmerking gehoord. dat de Afri-
kaander partij z:ch alleen tot de impa--
riale overhefd heeft gewend, ter bevorde..
riDg van een needzame oplOlling. Het
telegram van de leiden dier partU aan
preeldent Kat1G8B over .de aanname van
het VOO18tel ftn den heer CSA.l(BEJlLAIX
om een gezamenliJke ooDllllillie van on~r-
I08k naar de werking no de ll&emrechto
wet, il een afdoende wederleafDg van
di.. bewering.

In' dat telegram drong mqn sterk aan
op de l8IUlaJIle van dat vool8tel, en met
welk goed gevolg li algemeen bekend.
In zIJn Iut.te antwoord, hetwelk wu ook
publloemm. Hgt pl'llllident bUOD das
hU den wen.t heeft nuDen "oDemen, en
terwtli hU de MIldera van het ielerram
hartelJJk dankt ?oor wat au lJ8daaD beb.
ben, drukt hU de hoop uit dat al de 0p-
rechte lJ08'lnBeD om een needame oploe-
ling te 'Yenekeren lLIet vruchklooe ml.
Ien -Vn.

In het huil der PIIl8eDten heett de
heer CSAllBBJlLAIlf uitdrukblUk se-
Jeid. dat ~ 'Yoontel der imperial. re-
SeerinI wae, het beDoemen van een rea-
menlUke ooDllllillie 'Yan ondenoek. De
onderh.ande11naen door den Brtt8clum
apnt te Pretoria hebben d. Ilnale aan-
name van het 'Yoorate1 door de Z. A. Bo
nrtrllld, doch ult de gepabUoeerde
doclUDenteu blJjlrt PIlC>8pum wat de
l'8den wu. De potitie li du een'Youdig
dit: de Brit8che .rereering heeft een
voontel gedaan om tot een 'Yreedsame
oplouing k geraken, en de Z. A. R. heeft
dat "oontel aabpnomen.
Dan werd op een 'Yerpclerilll van Afrt.

kaaDllClhe parlementsleden BÏJlkren de
'YI'I8R besproken van het oprichten no
een fonds voor de gewonden en wedu-
wen en weeaen in de I'8pQbIJ.e.
ken iD inal van oorlog. Dit voontel
'Yond a!pmeen bU1'al,.doch vertroawende
dat de seer pW8DlOhte vreeclame oplOll-
sing nos bewerkt ~u worden, werd de
.telllJDing erover tot een bUere gelegen-
heid uitgesteld.
Dan publiceeren wij ook een mededee-

liDg 001 soedguD.lt.iglijk toegelOnden
door den Imperialen lIeCretaria, aaDgaaade
h.t venenden van imperiale troepeu Daar
Kimberley en andere pIaat.en ln de na-
bijheid van de 8'I'8Dá van den VrUItaat.
De hoop oornm'8Qris heeft Pl'8llident
SHY. van die be"esiIlI bericht, en het
antwoord el'Op wordt ook gepubllceerd.

De 'YOIJwaad na den VrfJ.taat verp.
dert)1edeo iD lpeOlale I-'e om de Bta-
atle k IleePl'8ken.

1

TEVENS
n Bokwagens, 5 Schotsche Kar. 2 Kafsnijders, 2 Mielieskneuzers

reu 2 Wennowing Machines, g Zadels
3~Open Karren, I Water kar 1 Span-muilezeltuig, 2 Spans.
LJ Krlliwagl'n::l, IS Geweren Donkey-tuig
J Smids IJlaasba.lgen en werk. J Stel Wheeler.harness

tuigen. Timmermans werk- 1 Stel voortuig, geheel nieuw,
tuigen Boren en HlUllers

48 Shavels en Graven 2 Ploegen, Me1kpannen. Em mers

Hu.1.~ Keukenltereed8ohap, enz.
Het Vee en de Schapen zijn bijna allen van het aller beste ras in de

kelonie en in een uitstekenden toestand; het is een welbekend feit dat de
everlodons slechts eerste kla.~ Vee hield.

Boeren. veefokkers. slagers, speculateurs en anderen moeten daar-
.m niet verzuimen deze verkooping bij te wonen.

V.aeverachlnften zullen veracha.n 'lllrozoclen.

DE DIRECTIE.

Publieke Verkooping Publieke Verkooping
--- - VANDE ondergeteekende gelast door H d I V d

Mejufv. de wed. JOHN DEVINE, an e s oorraa
die naar de Paarl verhuist, zal pu-
bliek verkoepen ten dorpe

OALEDON"
AAN DE

P.A.A.RL,

OP M'JUFR. DB WED. A. p.ZA.TERDA.G, 30 Sept, 1899. .A.UBET haar handel in
- SmeerwarenJ opgegeven .hebbende

Haar geheel fraai a&ortiment en __~ uitgebreiden stoek fijne
Huisraad ens., eDJI. <roederen wensohende te verkleinen,

En wat verder zal worden &ange- zal publiek doen verkoopen
boden.

W. H. F. KLEYN,
Afalager.

op laaDdag, BG Sep._, 1899.

DE welbekende Zaai- en Vee-Plaats II BE~RFONTEIN" 4 uren ~an 't
Dorp SIltherland, groot circa 700.!l..mDrgen, erkend als een der bestenin het District. .

De Fonteinen geven goed water en de Gebouwen behelzen Woon-
huis, Stal. enz.
H. C. \ A..... BH!::J'.\, Wale Street Chambl'rt!. men aanzoek bij den

Yoor verdere bi j7.onderhcden doe Wale Street, Kaapstad.

STEL LENB 08C H.
De villiers, Afslagers. Publieke VerkoolJing.

.TE HOOP. _.-: DE~rge~~.:!,,:lil~
Zaat- en Vee-Plaats, O;'iiJ;;.-2i ;.,;;;;

,. In het dist. SUT~ERLAND. TE10'UURV.M.'

aan haar woning in Rijneveldstraat
al haar kostbaar huisraad, waar.
onder: nieuwe Piano, Tafels,
Stoelen, jremakkelijke Stoe.len,
Hanglampen, 2 kompleete dubbele
Bedsteden, 12 lange Stoelen, 12

heer Kleedtafela. 10 Lampen, 3 Latafels,
8 Boekenkasten, een Sp~l,
Keukengereedschap, Aardewerk,
enz. enz.

En een aantal andere artikelen,
te veel om op te DOemen.

.Denk aan den da.~a.za.en Losse Goederen. PAUL D. CLUVER. Afslager.
Stellenbosch, .

20 September, 189~.

Koloniale Weeskamer Gebouwen,
Kerkplein 4, Kaapstad,

18 September, 1~99.

Rice en

De verkooping zal beginnen te 10.30 v.m.

G. W. STEYTLER, Secretaris. Caledon,
18 Sept., 1899.

een uitgezochten .;voorraad fijne
Goederen, ala Horroob, wit en
ongebleekt Linnen, Drea-stoffen in
soorten, VoeraitM, Sits, Cashmeres,
Baftu, Geruit, Mantels, 13jaals,
Handoeken, l:Jervetten, Dames
Bteve.ls en &hoenen, eenige Bollen
Broekgoed, eene groote hoeveelheid
Breekwaren en (tlaswerk enz. enL STADSNIEUWS.

SCHUTBERICHTEN.

-D.. ,.boa.,. UI wiDblyoom.den ~ b~
deu billod ill Pl9inatraa. YlIl'IIicld, -&nil! ..
_ardV!'d?Oar _ totale lOm nil .£41,00J. H I
bedraj der liIIIaaM iloyer de £10,000.

Hei bliJkt dat bet bericht omtrent het cad l 011
dOllD 'III' een leea. door den boerRbodea UIl '"

T.'IUII'IIIabcIaen dierentuin, oojuislla. De _Il"
wwd ill Ni I ae&eYeII "oor eenige leldum,
bokbR.

J. S. )( A R US & 00., A..t'alagera.

LOSTTRj~SFJa.

DE ondergeleekende behoorlijk ge131:lt door den hoer J.!JE WIT, zal
Pllblwk vl'rkoopen ter plaatse op

NO~lCE ja her~by given that I
mtendr applymg f01"a certified

copy of tlle Deed of Transfer made
on the 20th day of March, 1885,
by iHENDRIK ADRIAN VAN ZIJL, in
favour of HJlNDBIK JM'OllUB~"'r::'im
and NICOLAAsJrulANN.ES !ZAAK VAN

D~R MEBW~ Y ISSER, whereby cer-
tam one· thIrd part or .share in the
perpetual quitrent farm GROOT.
FONTEIN, situate in the Division
of Clanwilliam, JUeasuring 8,038
Morgen and 221 square roods was
conveyéd;-and all persons claiming
to have any objection to the Ï&8ue
of such copy are hereby required
to lodge the same in writing with
the Registrar ·of Deeds in Cape
Town within Fourteen days from
the publication of this notice.
:Dated at Clanwilliam this 18th
day of September, 1899.

P. ALBS. lJRAND,
Sole 'fru8tee in the Int!Olvent

E8tate of H. J. Vi88er.
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SOMERSET WEST.
KERft EN SCHOOL.

PUBLIEKE VERKOOPING VAN KOSTBAAR

Land-0iO'eud0illb

28 september, 1899, IN 't &hut te DI'ORIl Riet distriot Prim
Albert bevindt zich oval' den ....rewout!n

tijd: 1 Hood Wit l",lIB vaars ~tu hart-
kol, huoge wilte kWlWlt. twee witte kollen,"l
vU'jl' 1 achter de heup, kurte afblmgcnde
hoorns, 2 jallr oud. I Ildien uiot te voretl
gelOlIt zal Et! verkocht "onien van Dit de
schut krnal des morlfllns tien uur,
20 October, 1899.

EeD _pao nhiueent.. kurkuraadnurga.derl11 .
'IIUI de Hoederkerk, Adderley~traat, werd 11&",·
~ in de ooaai.wrielwner, Buro"'·
-trui, pboia lea met bil' doel kcrkcraad.I .. _
"oor dU jur te ki_. 0.. J. du PI .
B.A., B.D .. ~. De Ilftredcodc do"
JiDfeli ....,.. d. beereD A J Ku)', }I U I,
P_il, L J de ViJlien en J L C Uomawl ,
lrMrfta aIJeoD de ' .. eo laat.ll~"IIOClDd"D beF- >
kie.bur wansu. De aftrtJdeode oudcr~ ,
trU'IHI d. beerea C Vol.Ieed!. li J <]" WtI, S J
lluet.n 4111 ]I( Ureyer. allen herl<ltlllb....r.
De beer I'AIaraia .. erd i..k~n ID de pJ .. 1&

lUI oederba.4 A J Kay., do boor J Jc I!;JUI I~

de p..... yell dOD beer H H L J>enlz, CD d. hoe
reil LJ de ViJlien eD J L (;omm'>lU.... rd> l
hlrJro.so. till ia d. plaaa YIUl ,L< .• 1 IL"",. d, .
beCIUan. om reden 'raD IUne ,..••rh""mhod"
.11 lUIrcelu"'de ... erd de buer LI " V"I.r-f·c:a- Ali diak._ wvrden gek" ... n d.

Jl V8l'lfeld, n J de Wel, li IJr.,.." eDIJ Moatm.

'.nA
eie

DONDERDAG,
---~-----'- - ------------. --.-_- ..__ ._--.

TE 10.30 V.M.
1. Het Ko;;tbare Eigendom genaamd" bE_-\. VIEW PARK"

gelegen a.an rIl'rI ingang van Somerset West., binnen J minuten loopens
van het Station.

OP. bet. eiKen~om is het welbebekende geriefelijke en gemakkelijke
.woonhUlB (geh~ln.leuw) van den verkooper, dat het mooiste uitzicht heeft
~ aet heele tllstrlct; de gronden behoorende bij het eigendom zijn
wtgestrekt en beplant met vrucht en andere boomen, allen omheind
met PAOE'~gevlochten draad.

II. AI zijn HUISRAAD en een kostbare Piano, Hydraulische
ea Kracht Pompen Maaimachine, Kurk. en Bottel Machine Tuigen Lr
- afalaan-kap zoo goed als nieu". "

Paul D. Oluv ... , .fWJ.ltez..

JA.CS JHS. NKL~ JH.
Sohutuwester.

Ll.kdoo~.r
Llkd.oo~.r

Llkdoo_1
'"-Jen LIInIaana ZaU ... W dood .........MA ,. PW I.. 1011._ PO$Je.

IIIJRS. IlfDI lOL, WPIIIID.TE KOOP.

'1-'-::"..
-, "~:''~ ..'
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Departement ,all Publieke erken.

\-

Daar ons gebouw (Lelie St.) Zondag
17 Sept. door brand vernield is.
hebben wij de oor onze geachte
clientele te berichten dat onze Store
en Kantoor

VERPLAATST IS
naar Buitengracht Straat, hoek
Castle Straat.

EEN NIEUWE STOCK
TANDHEELKUNDE.
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DE heer A. lI'ID.D, Tandheelkundig
Chirurgijn (ontangs in hn Louc;Ion

Dental Inatituut) heeft pu een besending
Tan dtJgeljle IIU.~ Tandheel.
kundige Middelen oniTangeD, en il in de
positi. gesteld om avue pa_ten de .YOOr.
deelen Tan &l die moderne Terbeterin~n
in de tandheelkunde te doen genieten.

Consultatie unm 8 T.m., tot I) n.m.
op Zat.erdalJen 9 T .m., tot 1 n.m,
Patianten buiten&f woonaohtig, kunnell

hunne visite. per brief aankondigen.

De Heer A. FIELD,

REl

Lo
'-te
nr
piïfE
infan
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om.
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boof.
van
de ~

zal spoedig in on" bezit zijn, soodat
wij binnenkort onze afnemers weder
knnnen voorzien.

Van Rede & Dusseau.

TENDr.:RS zuilen wo ninge.
wacht dour den co role nr en

auditeur generaal voor en ~JOder.
vermelden dienst, tot s mlddag!>
12 uur van den aange zen datum:

Schilderen eu hen> Hingen aan
de woning van den .vielen com-
missaris, ~utherland, Oct., 1~99.

Volledige bij zond eden kunnen
verkregen worden a bet kantoor
van openbare werk .' Kaapstad, en
den civielcri commis' ris, Sutherland

De laag"te of rt ige tender niet
noodzakelijk aallg omen .

•JO~ PH .NEWEY,
H fdinspccteur van
I blieke Werken.

VRI
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eea
nu"
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YRI

vragen.

en in de Kolonie gegroeide V~
Bose, Duitache Blauwen, en Flour.
balla,

Tumania Dnitsohe Blau wen,
Nieu w Zeeland Rose,
oceanic Favourites, enz.,

Gedurende Al&utu et SeptemberzllI.
autOIl" :-

Fransohe V~ Rose Aardappel.
moeren

IJ October, Ionaber, Deuber e. later
w te1:.118:-

Onze keuze en welbekende Bn
ge1aohe Aardappelmoeren.

Speciale brief en noteeringen over
alle .Aardappelmoeren worden post..
vrij op aanvraag versonden. Geef.
uw order vroeg op om tele~
te vermijden.

L<
gez..
met
bet
,.aal.
bel ..
p......

L,
!.Ot
d&~

bet"
door

Kantoor vaa Pil
Kaapstad,
18 Soptem

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

BENOODIGD
Tlee Rondgundó Onderwijzers op de plaatsen

Palmjetpan eo KopsfonteJn Jn de lijk
IJddemld, dis!. Bosbor.

L<
pu ru
ken,
Bol'<

Bus, 1r.

Colts met nrgroo[gJu laguJJl IUAes,44/83 tegu zeer r.rmlld.lde prjJIel.

W. A. CURRRT,
Secretaris.

Voor sich en Toor den mede-Executeur.x.am. Gebouwen, AdderleY-Ál'8at.

L,
Trr'
derd
nienA PPLICATJE~ voor bovonge.

. noemde betrekkingen zullen
door den ondergeteekende inge-
wacht worden tot op 2i Oct. 18\)9.

Sollicitanten moeten overleveren
de bij de wet Vt!I' -ischte certificaten
van bekwaamheid, goed zedelijk ge.
drag en lidmaatschap eener l rotes-
tantscha Ker-k, ab ook certificaton
van Schoolcomlllissie en Predikant
waar applicanteu laatst werkzaam
waren.

Applicatit':j moeten geschreven
worden beide in het Engelsch en
Hollandach.

Salaris £ 120 jJor jaar met de
schoolgelden.

Werkzaarnhedell te beginnen on.
middelijk na de Kerst vacantie.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitantit':,I zullen vergoed worden.

N.R-De geslaagde applicanten
moeten zich voorzien van een onder.
wijzers 2dfl k la,j spoorwej- certificaat
om togen Imlfprij" te reizen.

C. J. G ROE~E WALD,
See. School Com.

'Too J

TEG EN het einde dezer maand ont.
vang ik

Early Rose Pootaardappels en
Magnum Bonum PootaardappeJs

in 75 Ibs manden.

Gebitten . yaD £5 5s,

In den boedel van wijlen F. H.
SPOLAImBR, Groentemarkt.

Jj et Pij n loos Stelsel van Tal,ldbeel kunde, plein. No. 5. .

VAN DE AFRO-AMElUKAANSORE DE geheeIe koetbare voorra:ad 1n
desen boedel. bestaande mt eenVAATSCHAPPIJ groot assortimeut dames' en heeren

JU.. , ~ en. zijveren h,?rloges en
STRAN"D STRAAT ::W~'b:'C::"~;:;,dh!:
(EEN DEUR VAN HET WHITE HOUSE HOTEL). ket~ ornameDten, armbaoden.

klokk8n, barometers, f.e}f:llOOpen,
opera-kijkers, mathemati8che in.
strumenten, an8l'Oiden ~ is h"r.
merkt en wordt nu van de hand
geset .n lI8el' ~matigdeprijsen,
ten einde se spoedig op te ruimen

W. A. CUBREY,
Secretaris.

Voor sioh en mede-executeur •
UelI:Ioa11feD der Kamer,

Adtlwle1-......, lOO,
La'_" 14 sept. 1899.

,
_ .... Boedel II IWIDl.r,-UitverkoolJ vali JU1IJeliers-voorraad,

L
och i
two<
Z,i I
men

BENOODIGD
VOOR de Publieke School te

Villiersdorp een Eerste Assis.
tent of Assistente, die bekwaam is
leerlingen voor te bereiden voor h~t
"School Higher" Examen. KeDD18
om zangonderwijs te geven (tonic
solfa) eene aanbeveling. Salaris £~O
p.a., terwijl logies te bekomen 18
VOOr ongeveer £27. Diensten t:e
beginnen in Januari, 1900. Apph.
caties met getuigschriften zullen
ontvangen worden door den onder.
geteekende tot 24 September, 1899.

P. T. Rff.TIEF, V.D.M.

uit

. __ ._------
. H-it--Soort dat alles Jerfstof is.

De VoordeeIen daarvan zijn:
1. AUe behandeling beslist zonder pijn.
2, Geen Platen of Verhemelten vereischt wanneer ons speciaaL_ systeem

van Crown Bar and Bridge.werk wordt aangenomen •
3. Volkomen natuurlijk en voor 't oog.gelijk &an echte tanden.

H. HIES & CO'1
Grau _ Aardappimon.

~--"00.. LoDden.
Telegra8ach .Adres: "RIBB."

eo
troe
de :
nM.r
trukTANDHEELING
o

Ka~~~N ,'.,"""'pronb.I'jk, ,·,·ht~ HnllllndllChe
1I'''..:C'midddcn van Dr. c. F. JURITZ de

00.) f'er&rcg"f'n ,,·nnl,-.n hi; d(~ L'\!ni _f> ('i;.."CnN\ts,

Heynes, Mathew 8r Co.,
H:.AAPI!JT Ar

1,000 Paren Dienstboden.Korsetten
Lange Lijven, tegen 1/11, 2/6, 2/11
en 3/ Il per paar. Dit zijn de beste
Korsetten ooit tl:lgen onze prijzen

geleverd.

Een prachtig 8880rtiment Lin-
CJ'U8ta, en alle andere 8'X>rten

Versieraelen.

LLOYDS'
• A ER'" 0·" 0 ." R ~~~ ~.::u~. ..A.. ~palad~ GLAB'nu, bestaande

'MC:I.::n.d.....oIelt18& ;:'::.t::.- ~~
GEBUL YAISTUL, GILYAlIZURDII YOLTOOIIG,louom IIICIU! fUD 101ft. werk, waaronder Wit eD Gouden

I rt,- U rt, eD 10 rt ,tel.. , met GIBILUCIUD BBIUIIW Ol' W~-Bten~. Dl8f; ui~te
. nSTi TOIDS ru 18 tet tOO JHt· Ho&. . figuren; KopJes en 8cho~ tnt en

I goud, Borden, Steenen KaDDen en
De .. nip Windmolen. PIIWlkt met veel andere artiblen te vee! om. op

Wielen Bew ... bare To....... Zullen te Doema. PrijleD. zeer pmatigd.m.er water pompen dan .. nla and..

Molens In demarkt. R' Warner Ir CO
d.!!:~:::~s~r::::~h=!=· DI (l. J
T.ntoon.temntr. J898. 22, BUlU.JrSTR.u.T; K.U.P8TJD.
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POOTAAROAPPElS~ ----------------

Petronella~ Iout ein,
P.K. Langlaagte.

Boshof.

PijnlOOl8 UittnWDg JID Ja. 8d. II
Patienten van Buiten in éen Bezoek Geholpen.
UREN: 9 tot 5.30 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden gewaarborgd,

Dr, J. E. HARRIS, (D,U.s.A.), D.S-,
Manager.

King of the Earlies } ID

Red Beauty of Hebron 1001bs
Daniels Whit~ round. kisten. Brillia nt I
Allen kleine rijpe poot-grootte. Duurzaam I
Gelieve uw bestellingen spoedig

I PPLICi\ TI ESvooroovl'ngenoem- te zenden en zeg wanneer ze verlangd Economisch!Jl. de betrekk ing, vergezeld van de worden. .. _

. ddt' I t .A FI"""IG Diamond Dyee oyerti-éJfeD &lIe anderen iDbIj de wet gl'v<'r er e ge ulgsc lf! . • ..... :, Kr&cht, Reinheid en DD11na&inheid. Geene
ten van bekwaamheid, goed ~drag Hoek van Wale. en Burgstraten. &Ildll1'llDsijD eTeD goed. Waoht u tegen
en van lIdmaatschap eern-r I rotes- - ~_ nrvaleohte kleuratoften, omd&t sij Tall

tantscheKerk. zullen door den onder- Kt' gOedJWOPe en inferieure materialen aijnge
teekende meewacht worden, tot orset e·n gemaakt, en alechte, flauwe, Tlekkige kleia.

,., ren geYen. Om Tall I~ T.... kerd teop den 1Sden October 1899. I • sijn, gebruik al.ohte
Werkzaamheden te beginnen zoo D 0

8~a~~i~1l0~~I~.~~. per Jaar en de K tt ,IAMOND. YES
schoolgelden. orse en Voor he. T8~en TnD T.b~ KouËn,

Een gt:'hllwd per~{lon die een aan- Vedll1'lln,.. Linten, (1.veD, ,=~p1]ten, Da.
I Eu. WIJ waarbot,reD dat til] IDem' goede-tal kostlef.'rlrngell kan opne~en ren pak D. pak aullen kleuren daD Mnig

wordt verlaJ.gd. Kennis van muziek aDder kleursel ooit gemaakt, en meer bril.
zal de voorkeur hebben. ADte en duuname kleuren al pyen.

Billijke reiskosten, gestaafd door Meer dan 2,000 paren om 't Is qemakkelijk met
kwitanties, zullen vergoed wor~en. van uit te kiezen. DIAMOND OYESN.B.-Dc geslaagde applicant
moet zich voorzien vaa fen Onder- te verweft.
wijzers 2de klas spuorweg certificaat MORRISON Il Co. J Of!ariJl 'I1"kodt, (Jd. ~" ~okj..
om . tegen half prijs te reizen. len cupie .... _ mooi klefll boekje. (I"tlteJd

K J. ~l.WESSELS, "8uca..ful Ho_ DJetnr" franco &oegwoad8ll.

Sec. ~chuolcornmissie. \'erluijrbur bij B. G. LENNON" CO
Bieden een buitengewone waarde P. J. PETEBSEN " COGelukskraal, K roonstad,
aan in Dames' en Kinder.korsetten, HE~, KA.TBEW" C.!) Sept., 1"~'9. LuwrAD

---- ~----- met inbegrip van hod's, C.B.,

Bess-n Was voor Vloeren. Thomson'8, Y. & N., S. & S., en PLA K-PA'PIER.
andere beste maaksels. GroottimEEN lJi""WfI voorrxad is jui8t ont- van 18 tot 36 inch, met lange en

vangt'D Nl wo"h te koop a&ngo- Voor gij ergens elders koop, schrijft
boden voor de la~"t" prij ""D. korte lijven. eerst aan
R. 'WARNER'" Co.,

GLASWER.K.
ZUI~I~acHE

.lOKIK.KLUD .'ILDID8T
.O"IUBd. Onderwijzer 8.lIoodlld II I

Hop.fled, wijk MIddin Valschrlvl.r,
district (rolnslad.

-_._-- Gustaf Anderson &Co.,
MORHISON&GO s:"U:::'=:7

OUD IIW ~om. '* CIiqPLEIN STRAAT dat.1rij klla\cIoaamreabi .. .__ ... - "....w. n.rlil __ aa.-
aldW

:
,,--·tw1tAtIllIA'''. Extract I ............ Id

X A A PST A. D. HEYNES, MATHEW'" Co..
~, UAI'II'l'.u»,

.-R. 1r4RJrD & 00. ~ _ 81WIl
ODtftqlla _ JalJu[4e4' ...

Jl... , 8&00a. ea 8aJda. Ibttlalol.Gelieve te letten op ons nieuw en' seniG adres. zij bebbeD la ~ a.. ....,.

LLO'YOS EN C'0 ~~~.!~~:. 0' R. WARNER & Co..40 Buqt.iiraa-t; K•• ~ . II,~. JU.uw.a. '

DB .oude firma ftD GilL

:ltIammo is nog te vinden te l}1Il
No. SIs . ~ •• Joban.....:. '
b!U'g, eD handelt áI.S voorheen ala _
Jrrar"kt Produoten- en oommiaaie
~ten. Alle goederen -Vilde V_zo_ L~JN
Pioduo~, Levende Have, of KOBJ1f.KLUD KAILDIEN8Tanderaina aan henpaondtan hebben _
hun nJV'k . opzicht; ~ ~e VlIDI8fOODOO!JuJ.T8C1UPPU
s afreitming na verkóopmg. ...... __ 'Z'l.
DL lbwNo staan boven allen ____

in spoed. orde en vlijt.. .. n. ¥ai" a.... .. VMt.ohap_pij _~
Z'eudt- al Uwe goederen ge- JJ ..... 'nil Iap.t.d llMr .IIngS1aDd

..~~-~-~-" Bo .4.01<'" J '-~..:.rialhdelra, 0lIl d_andeIwI W~ ..~ aan x __VtI, OQlUl- f.Qr lUL al. __ ~D~b~. ,
.Tel.Adr AllwKo. NAAB D"ZLAJm.

• Bepteabez-GA.IGON (Dubl>.l SchroeI) KaJ'!'uar_G.
80 8eptember-JlooR lapt. TnoN.
, October-BilTON (Dubbel Schroef) Ka"OaJnnr.HEBBKN zoo even ontvangen per 18 Oatober-8t1OT (Du.beI Schroef) K~pt

SIUqueh,atnna, U S. Amerika, Jloaolf. _

direct van hUD Missouri p:J.aat.eq !'U88CBDBOOTD l'liB Bl!IOELA.." D.
een SOJ.--abesend _ Mr8te-klaa (lOBE (Du..bbeJ 8CblIIef) Lpt. CHOP&, OEii'vocr.................J: ~ t1&eptembw. •
F:.._

,
_, ••- , .......... II G01'HDa~bel Ic.broel) Kapt. N.IUlOJr. ('n;.'.'

ItUutll, allen aorgvulcig uitga- OOX;''¥J~' Behroel) Kapt HAGUE. On~..,'koll8D om aan de versohilleDde ver- ... II October •• :
eiaohten van het land te voldoen. .. 'nil ~. mooie StooDI.
Zij mjn nu te bezichtigen aan de :tnU'!aa. bn Da de!::':-:
StalleD, Lange lrfarktatr8át, 74 ...................
II ... HALL ~Tna....rDGBLAND
~ . ........ ...... VM .... wurdea Ili'r'

STEENKOOL. 8TEENKOOL~ ~r:~:::;:;
.... - KVft ~ TOOI' da-
.......... Drie ,_.UUIliOlP
ol UIe a..w. VMh±IppIj.8toomhooten.., .. .,..... O!~ __ __..
__ I: 3 .. .tiu.-..._.
y. $ ' ; 3 Lt
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KENNISGEVING.

Glbraeders HALLDIlIS' 88S,ata.l. RIJwl., GU~TAF ANUERSON & CO.,
35, Lang ~tra8t, Kaapstad,lorsette. Om patronen van hunne prachtige

Plakpapieren.

VERF, VERNIS, en scrum WliB
TEGEN ZIER BI~LIJKB P&lJZBN,

EEN SPECIALITEIT.

L.
dien
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nYer
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22 Bal'rack Straat, Kaapstad.

Voor Klan ten van Bui ten en
Winkeliers.

P. A. BERGH,
GOUVPi'nemp.Uh tandmet~r
lWA.LB!I:~SBUR. v.

GOj~DE WEIDE
VOOR Vee, te vOl'hijgen bij

Somerset West. DOE' aan-
lOek onder WEIDE, Postbus 2,

. 'iomerset West.
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\ • -r hekend a n het ko iaaI kan
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I "I' 2·) ';F.,·r - ( .",Ia) -llet oe-
ti ", 1<'1 r , I~ naar ZUld·A.ink vertrok-

/, "I \hlt.! idoe OlD d ZUId Wales
~ll~ uau r Jt K ~lp intene eo,

'1'\" ~Il :--\1. !'1-tRel'ler )-Dc krul n
en Il" r,',tl l.t)n n r Ju K.l\P gear-
'ui tU wstut• zijn e n bn mart-

~ .. LI.II ovcr de 11 I) Jill n ~ leveren.
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"liK Tlt<Jl:rE~ trr I:\"DIE.

I. , 'f' !":-'I i'f -( Hp"l,.r )-E rt tel
{ d~ u t ta mel.l t t tro pscbe n
Il !I_dj/" ver r rok k n znn "30 Bombay om
; ,. 1) I n rt! r crnen en da t J.p iifllda r met
cl.1l I.":ertl konink luke art iller ie. I teren

II !)H1,;'HI 1:1 vertrokken. De Ellora vet-
..... lJt..~d u m f t ...·l'e \'".ldbospit n
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