
won, gaf ook eeu

",ogen door lIlejut_
Ilea en Dorie &..

,k een heel prettig

ter: "Tbel'& shall

,ergaderiug: l~
;,,; recitatie, door
""ng, door lIlej
door de hee1'eJl i
,Wiens geloof ~
drie J~n in
Daniel in de leeu-

ng. met gebedge- ,- ,

B_\SSON, Jr ..
Secretari8 .

[LLE.
; DER N~

"," Cedarville
18 Sept., lBW.

...... Cedanille het
"an groot gewicht
te der Hollandsche
, legging van den
, van dat district.
en sterk gebouw

bruik 18, YODd me~
D<'nem_de behoef-
"n werden dadelijk
lJj,("O voor 't bou-

>,:"meeute werd d~
""DS gewaarborgd.
v.. rscbillende fraaie

)dlgd "0 door den
n bouwm~ter Tan
,,.-prk werd onmid-

rden van een ....erk,
le u een gebouw ui
rrsr-ht en het gods-
-meente te Cedar-

heer J. H. Scott,
cerkeraad te agee-
.t , daar ruj de uit-
aar niettegenstaan-
Il wij verblijd te
,hap en de civiele
nwoordigd werdeD
·nt-magistraat. den
1 de verrichtingen

.._..n·.ier. die al eeni-
:\p waarnam , wern
legs.;en. en om 10

zroote men~te 'Van
an het omliggende
bl) t e won..n.
m t .. zien dat de
rt. Hollandseh-spr ....
''''', maar bijna pik
I werd good vert e-

():-;SlLE~T.
I" plechtigheid, en
•-nde rede g..groud
Iptru·; :2: - .. Ziet ik
hU<'k,;teen. die nit-
IJ I..gde nadruk up
IN" steenen in het
1 van dien eeueu
l' hij, dat Cbri-u ..
I.IJI1 kerk op aard.'.
I di:" ~tf'leDen waf PU,

Il waren hOt·k,:.;!pt_ -n
, op. dat de in 1J-
"en nieuw t ijdpe rk
, "doof van de le-
t' ref . Kf"rk vnn hpt

t of>pa.-;..,elijk (jt.\z.an~
'il"n.
\\ ~;L EERW flH.

".W e,I"\"aaJl.'IC he pre-
Ilu op en sprak J.
.e met veel gt'vo.,J_
naam was, die; do

crtehjkheid der ~e-
u-t onderscheid der
" "Is de menscbeu,
maar naar het eeu-
Iee-rd, wilden luist ë-

.root genoegen ver-
uuuoodigieg om In
ncu : en, sprek('nd~
\·",.nscbe ~m ....nte,
'n .an de Bolland-
tt. Cedamlle met

I. dat .ij al hUll

"','rk door hen b,·-

,urumlgen der kH-
f:. H. R~, R.'l ,
lO"md" v~lde 7.lch
Itnoodigi~ de, ker-
ltJ om te zit>u Ilat
,)(_,f of ras rt'l' maat-
rd.,,,ld,,, dat III dt'l"
prak .oor h..t ~C)('d
L d.'r menschen ,an
lol" het b .. ru te 7."n
, plaat., vond in d.)
,"] .:..Iootd., dat he'-
hiJ opmerkt,', d..

knti .. k.e tijd.'n 7.OU

h,-Ipddh"id danken-
maar weL!o'prr-kt'IIU\l

" ~ehouden, t~n OYl'r

cl
I Je vri~Ddt'n n)llr
la nkt bad ging lDen

LIJSTEN,

"ES.

dford
Cradock

'ilapt!Cb~ &idevliog
.J Pc.noo. K ... pscbe

,,·n.bnr!J (
Port Eluabetb
.\[lddelbQr~
,,,,,he afdtJ<)ling
.I.,don
,odard Bank, Purl
Ddl gteytler. Hl'P"

P Jri EliAbetb
I."" he aldeeling
'. Uudtllboorn
)erde.eo
ludlAboorn
fiurgherMorp
110"580, BurgberoJp
,er. Gru1! I«;oet d
g. J Wicht. Kaap"t.a
III
er Oraa1I-Reioel
J::iizabetb
,deen
KaapllCbe .fde"hu~
,peche aId_ling
o Cl'lllloc:k
l~r,J[ .. ~
';ilDODtIIIt*!

~pstad K---hfl af-olller, ..........

DALTON EN RaID
VOOR de BelteWaardeiDHuiahoudLiDDen. Labus

Bedrukt Katoen, LoJlgclotha, Tafellinnen
Dauiast Tafellaken!!,Servetten,Flannellen,Flanell&tten,
-n z . enz.

D.\ LTON & R~aD.
113, LANG STRAAT. KAAPSTAD.

\ llUI'de 1ll't1te'-VMrdein 't mak en van Kostuum's,
~I,,\it' Ar-tik- len, Kousen Hand-I, Ilandschoenee, i
l.mt eu, K::nt, Onderkleeren, Kramerij, enz. II

Monste1'8 Postvr1j op Aanvraag.

DEEL No. 7] .-6,802. KAAPSTA.D.

Eene Belangrijke Publieke
enz Publieke Yerkoobinv. VAN . i

· 0 E~~::::~:',:~.J;!,,:li~I(E'UATSEI, ILEI.,Ef, (Il., Ell., Ell.
SOMERSET WEST. weduwe Mostert, zal verkoopen ZAL GEHOUDBN WORDEN TI

D
E u",!"o;,t~kenden behoorlijk OpVIlJDIl, • DctIlI8r, GROBBELAARS KB A.At ~RË)
g"allthorigeerd door den cura- TE 10 UUR V.M. - OP -

(, I' : tl (kn Insolventen Boedel van aan haar woning in Rijneveldstraat
:\ 1\1TIII>:I:0\, zullen publiek ver- al haar kostbaar huisraad, waar. WOENSDA.G, 25 OCTOBER, 1899,
""'IIt'lJ op de plaats zelve te onder; nieuwe Piano, Tafels, door den Ondergeteekendevoor rekenu.g nn den boedel Tall wijlen PAUL
:-:,o[:ll'l':3et West op Stoelen, gemakkelijke Stoelen, STEPHANUSBOTHA,SeD.

\\- d ï Octob 18£\9 Hanglampen, 2 kompleete dubbele
!1('11:-, ag, -t eto er, u Bedsteden, 12 lange Stoelen, 12

KJeedtafels, 10 Lam pen, 3 Latafels,
8 Boekenkasten, een Spiegel,
Keukengereedschap, Aardewerk,
enz enz.

B;n een aantal andere artikelen,
te veel om op te noemen.
Den.k .... n.den. d..~ullD.
PAUL D. CLUVER. Afslager.

Stellen bosch,
20 September, 1899.

BEL~NGRIJ(E YERKOOPING
VAN

VASTGOED, enz.,
TE

rxx 10 LRE V,.\1.

I.,k Vastgoed ;- Het fraai en pas
L;l'tIOll\\ol Huis en Erf, gelegen in
,Il' oumiddelijke nabijheid van
;,. t Somerset West Radway Sta-
, .»: : deszelfs ligging in aan-
:::t·rking nemende, en de groote
.ian vraag naar vast eigendom te
:-'umerset West, biedt deze ge-
It·!.il'nheideeue buitengewone kans
:lall voor koopers. : let Huis i,~
v. ,It;frl:-; den nieuwsren smaak
c;ebouw(L, beval '; karners en
keuken en i" over hot .~cheel
ruitn l'll wel-ingericht.

~.!,' Twee aangrenzende onbebouw-
tie Erven van dezelfde grootte
al" bovcn~taandl', toegezegd
.ian dell iusolvent onder zekere
voordeelige voorwaarden.

;J(. Losse goederen. Bevattende
.I" gewone ver"cheiolenheili IInis-
raad, Glas en aardewerk, Keuken-
l!L'I'Ced,;;chap,1 Bir.:ycle, 1 Cornet
(Koper), draad, deuren, (ialva-
lli~h IJzer, een lot verwen
\"l'I'I\l'I'S benoodi~dLt'dcn, Hoen-
.lers enz. enz. '
Laat deze kans niet voorbijgaan.

I. J. NH~l~wor DT,
Eenige Curator.

P. J. Bosman & Zoon, Afsla.gers.
Stellenbosch,

~3 September, 18~)'J.

Publieke Verkooping
VA~

Kostbare VASTE G(EDEREN
Aan de NOORDER PAARL,

Zonder Re.erve.

III den Gea.ssigneerden Boedel van
Gr.:HTN1EG·WOl.lJTVA~ BU:HK.

DE beuren Van der Spuy, Immel-
man & Co., met instructies

il\'gllUstigd zullen publiek verkoopen
op de plaat" zelve

~~pDi u-dag, :3October 1890,
Ir: lU.30 's Y"OIDlllljlA(;g.

I. Zeker woonerf met een ge·
" '011 W daarop, verdeeld in twee
lIulllOgeu, onder dubbele verdie-
i':'lg, ijzeren dak, met Balkon en
\"t:randah in front, tegenover de
~ oordcl' Paarl School geleg-en, dat
lilt'[ geringe onkosten in een
Iluarding House kan veranderd
,yorden, beplant met vruchthoomen
,'0 l'en jonge wijngaard.

Il. Zeker erf met gebouw daar-
(Jl', I)nder ijzeren aak met Verandah
.lI trout, en stuk grond annex,
.",'lt'l!l'n tegenover het cig-endolll
\":\1\ den heer P. E. Redelingltu,n;,
, nin de nabijheid van de Engelsche
l\erk aan de Noordel' Paarl, dt'
!.-!'l'c1ud i~ uiterst geschikt voor tuin
'''Jil ',I ell boomgáard alsmede voor
, f~t maken van baksteenen.

Ill. Losse goederen als
1 Opl'n kar op veeren
" (;ah-anizeerde ijzeren platen
1 l':'ar tuigen &c., &c., &c.

D, .1, "\. \AN DU. SPl-Y,
~J, Assignev.
1',\ '/"'- "'f"'!/' [111111,)",1111 9- ('".,

lO, n,/" A_,8/ ..Ujt'I'I;.
1'\,,:1, 2~ ~epternber, 1899.

ALGEMEEIE BOEDEL EN WEESUIEI.

KENNISGEVING.
h ,lt-n Boedel van wijlen F.

:-i1't)U~lIER.

\ l~LE Personen die in den Win-
• kt-I van Wijlen den heer
:-,,, '1:\llr:I(, op het G&OENTEYARKT
I' ~1\, Horloges hebben gebracht
',"lJ\IITt:paratie,of andere goudsmids-
~lnkelen, enz., worden vriendelijk
\l'l'lOcht die zonder uitstel op te
n-,lgen.

W. A. CURREY,
Secretariil.

Voor zichen voordenmede-ExeQuteur'l
Kamer Gebouwen,Adderley-efirlat.'

VOORGRAANBOEREN .... OP~Plaa_

INGEYOBRDE
illDAPPELIOKRBN

STELLENBOSCH.

-_._---_ .._- ---'- ---_._._---------

1. DevolrendePlaatsen lullen verkochtworden:-
. (a) De welbelreDdeVeeplaatsKRAAI RIVIER, plepD iD de afdeeling

Willowmore,groot3121 morgen423 quadraatroeden.
. (b) De welbekendeVeeplaatl VALLEl KUIL. pieren lIAIl boTeDf8lDelde

plaats,groot 5185 morgen237 roeden.
(c) DewelbekendeVeeplaatlBLIJDENBERG, (YOGI' rekenlat 'raD deu b..-

P. S, BOTHA, jr.,) gelegenaan. bovengemeldeplaats, groot 1069 IDOrpD 6., roeden.
Dezeplaatswordtalleenlijkopgevelld,lndien III niet eerder uit de haod -nrlroohtia.

II. De volgendeLEVENDE HA.VE :-
1050 Angora BokJren 950 MerinoHamels
1000 AfrilraandorSohapen I 620 Boer Bokken
1160 MerinoOoien 17 Bet.ten
32 Donkeys I 3 Paarden
1 DonkeyHengst " B~ira jI08CleKar Mllilen
III. HUISRAAD, BOERDERIJGERDDSOBAPPEN,.-ok : 1 Bakkies

Pomp,2 WindPon-pen, 1 Hvmonium.
Voorverdereinformatiedoeaanzoek bU de Ond.qret.eelrenden.

L:lBER..A..A.L a_SD:I_T.

P.M. VAN NOORDEN. B Z ITEIIIII
Prokureur voorde ExecutriceTeBta:nentaire, I' . ,

Willowmore. AFSLAOn, WILLOWKOU

STELLENBOSCH,
tublieke Verkooping

VAN

KOSTBAAR VASTGOED
OP

Dinsdag, 3 October,
IJ: 10 liRE V,M.

DE Ondergeteekenden daa~
behoorlijk gemachtigd door

~~~t~~enM~~BI~~ve~~~~:ld~~b!;:~ Zeisen, Kaapsch Model 15/.6.per stuk.
en op du plaats zelve:-
I. De Fraaie Cottage juist vol- BINDER DRAAD,

tooid, gebouwd van de beste ma-
terialen, g-elegen tegenover de
Nieuwe" Athletic Field" en in de ZUI·verelanllla Oll·evoorBInders Inlaaiarsonmiddelijke nabijheid vall II Vie- .
toria College," bevattende 4 Slaap-
kamers, Voorkamer, Eetkamer,
Keuken, Badkamer, Bedienden, en
andere buiten kamers, enz., enz.
Deze Cottage gebouwd op de gron-
den onlangs dour de municipaliteit
verkocht is gelegen in het gezondste
deel van het .lorp en heeft een fraai
uitzient in alle richtingen op de
prachtige natuurtooneelen het dorp
omringende.
II. Twee onbebouwde Erven ge.

legen .als en annex bovengemeld
eigendom zeer geschikt voor het
bouwen van twee of meer geriefe-
lijke cottages.
P. J. BOSMAN & Zoon

Afslagers.

-------

STANUAt\.RDS EN PUN'f - ORAA-D.

"'Tegen de IS!lgstenoteeringen voor kontant.'_

a. IM. BOSS " CO..
STRAND STRAAT, KA APSTAD.

...BOLINDBR'S BBROBMDB

ZW'EEDSCH ESTOVEN.
Stellenbosch,

2:l September, 1899. Verandering in Prijmen.
TE HUUR

OF des verlangend te koop, 10
uitstekende plaatsen uitge-

zocht in de Afdeelingen van Her-
bert. Hay on Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Telegraafkantoor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
na.bijbl-'id. Overvloed . van wild.
Vogelstruizen in 't veld, dat
gescbikt is voor Paarden, Struizen,
Vee, Merino 8chapen, en geiten.
De eenige reden van den verkoop
is Jat de eigenaar door slechten
gezondheidstoestand zich terug·
wenscht te trekken, en het boeren·
bedrijf wil opgeven,

Richt u tot:
H. R. CAWOOD,
Postkantoor Pa~kuil,

via. Ceunpbell.
Telegraphisch Adres:

Cawood, PapIruil.

Voor Klanten van Buiten en
Winkeliers.

Wij kunnen niet ge-.
.~

slag~n worden in prij-
zen.

De GoedkooP.M ID. d.e .....
GrooM yoo ..... d.. JLlle GJNMM.... •
IIohaelJr GlIB PaelJ8UJn eac... 'otraW.

WOODHEAD, PLANT & C~-
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

J. C. SMITH & CO.,
Hont, Kool eB Timmerhout laguiJneD,

- Koloniaal- 81 Amarikwsoh lagenhou~
STOOM ZAAGMOLENS,

88, Breestraat en Rie~ks Plein,
K.A.AP ..... .a.U.

KUSNKN de oorspronkelijk; echte Hollandache
gcnee;mid.lclen van Dr, O.F. JURITZ JJr.

00 .• yerkregct: worden bij de eenige eJgeJUIIU'o

Heynes, Jrlathew & 00"
KA..A.PBTA£"

BURLOPAan Tabaiyerkoopers, Winkeliers en
aan bet AlgemeeD Publiek.

RW ARNER & Co., zijn
benoemd tot Agenten Toor

K. Machol & Co.'s beroemde
Magaliesberg Tabak, die wij
te koop aabieden in 't groot en in 't
klein, in zakken van t, t, 1pond,
::i pond, en in zakken van ongeveer
bO pond. Vierverschillende soorten.
Orders zullen spoedig verzorgd
worden en als het voor kleine hoe·
veelheden is, moet de betaling met
de order verzonden worden,

R. WARNER & Co.,
BAlUUltSTJU..A.T, ga, JUAPSlJJ).

Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,.._,
Re})sratie-ben oodigdheden, •

Robber Band, enz., enz.
I .

R 'T!tR=g!~'=
Scheepslading GLABW.BB.K, bestaande
uit Wijn-glazen, Tumblers,
glazen, ens., enz. EVene8DB
werk, waaronder Wit en Go_ill
Wasch-stellen, met nitgesochte
figuren; Kopjes en Schotels, ·wit '.
goud, Borden, Steenen KaDD8D eD
veel andere artikel~n te v~
te noemen. Prijzen zeer ."

HOFMEYR TE-HUIS, R Warner RF Co '-'
Oue keuze en welbekende Bh Rheed.e Straat. Kaapstad. I . (l. I.J .

gelBohe.Aardappelmoeren. .' . 22, BARRAK8TRllT, KllPST.tD.
allS~e brielmfen noteeringerdn over' DB~~-IDf.ah~. ct:f. 1::

~ '. appe oeren wo en post. meente, KaapMad. geatloht, en onder Vftn'psche !'''ftAUnda.-''.t~ C?' -aanvraag verzonden. Geef toesicht nn den Hear en lie•. DU Aaa. lUUGllllf)UlIIll.
uw órder vroeg op om teleurstelling PLMsIB, l. reeda geopend.
te vermijden Aa.DIoekomo..-zne kan gedaan worden Belasting voor het Dorpbestaur l"aD .

. ~j den heer O. F. Theron, Scriba des
Kerk....... M&itland voor 1899-1901,
Voorbeboeftipn (waarvan bewij~moet

worden geleTeN door den plaat..elijken
Leena&) II de prijs elechts £20 p.L, allee
iDgealofen. Meer geroedell bW1en
£4IJ p.a.
Het "Te Huis" biedt dUll aan eene

echoonegelegenheidvoorolldendi. hUIlDe
lODenDur de Kaapltlld ter IChoolzenden,
eD beperen da& aij onelergoed ohriItelijk
opsichtmllen &taan.
Voor ftrden bijroQderbedenvenoege

men slohbij dflll heer J, duPI8I8ia, Rheed.e
Suut. of bij denoDdRfpieebnde.

AARDAPPEl.MOEREN . O. J.~~~::=tnal

Afd. Baad Kantoor,
Fraserburg, 19 Aug., 1899.

OK Ondergeteekenden weD8chen
aan het geëerd Publiek van

de Paarl en District bekend te
maken, dat zij, r.ooals vroeger,
gereed zijn, alle koloniale produkten
te koopen, tegen de hoogste markt-
prijs socela :
WOL, VELLEN, WIJNsTEEN,

UIEN enz.
D. WARD & CO.,
vroeger DAVIDWARl>

Boven Paarl.

en in de rolonie gegroeide Vroege
Bose, Duitsche Blauwen, en Flour-
balls,

Tasmania Duitsohe Blauwen,
Nieuw Zeeland Rose,
Oeeanic Favourites, ens.,

Gedurende lugutu ea Septembernlle
unome :-

Fransohe Vroege Rose Aardappel.
moeren '

b Geteber. IOflmbar, Deuber el later
UI te UIl8:-

H. HIES & CO.,
Gnu en Aardappelmoeren·

Hw_
Telegrafillch Adres: "RUIa."

BBSTB lN9BVÓEBDE

Speciaal Uitgezocht voor
.AfrikaanSche Boeren.

~uid·

GEVRAAGD
EBN geoertifi.ceerde onderwijzer

of onderwijll8re8 om onderwijs
te geven &aIl 5 kinderen oP' een
Plaatsschool, Salaris, £bO per jaar
met llost en Logies. Onderwijs in
Engelaoh, 3 lrindeNln Musiek.
Werbaamheden te beginnen na de
eerste Holidays indien mogelijk.
Aauoek met getnigschriften in te
senoen aan.

J. J. BOUWER, .A..F.C.
P. K, Commadagga,

Somerset Oost.
P .S.-Kinderen van den 5den tot

den 7den Standaard op te brengen .
J. J. B.

VROEGE ROSE Early Rose>
Ook andere soorten ; voor prijaAm

quaJiteit onovert1'often.

GebraedefS 811111,
39, W.A.mI{:AJT STRUT,

Kaapstad.
En ook Tak, Winkel Kerk Straat,

Wynberg.

TANDHEELKUNDE.-DE heer A. .jouw, Tandheelkuiadig
Ohirurgijn (bnlanp in het LOJIIIOn

Dental lutituut) beeft ~ een "::'t:f
n.n~ .. ~T -
kundige Iliddelen ontTangen,en ja in de
poIIitie geet.eld om ll\ine patienteD de ~-
deel_ TUl rJ die moderne ~
in de tuclheelkunct. te doen paiet.en.

CoanlWie uren 8 T.m., tot 5 DAD •

op Zr.terdageD ~ T.m., ~ 1n.m.

•
P~ bni~ wocmachtig. kunnea

hunne 'fiIi... per ~ ~

De Heeri A. FIELD,
_Tudh~,(JJa1ruJ'a1J1l,

Oostie CJuJillJen,
noDOVDIDI'l'Bjmowa POIITUlrTOOB

Adderley 8__ t, Xaapeta4
pJ[. Bu860 '

BENOODIGD
VOOR de Publieke School te

Villiersdorp een Ee1'8teAssis-
tent of Assis~nte, die bekwaam is
leerlingen voor te bereiden voor het
cl School Higher" Examen. Kennis
om .angonde~js te geven (tonic
solfa) eene aanbeveling. Salaris
£90 p.a., terwijl logies te bekomen
is voor on~veer £27. Diensten te
beginnen ID Januari, 1900. Appli-
caties met getuigschrijften zullen
ontvangen worden door den onder.
get.eekende tot 24 September, 1899 .

P. T. RETIEF, V.D.M.

Iupetad, Juni, l899.

INIIIIIIINd YU catB.1_-_-
Sluiting en Verlegging V&Il, Weg.

KBNNIS wordt hierbij gegeven
dat het het voornemen is van

den Afdeelingsraad Tan Caledon om
Drie :Maanden na dat. dezes aanzoek
te doon bij Zijne Excellente den
Gouverneur om een pleelte van
den Afdeeling8weg I ttl880hen Vil.
lieradorp.en Bermannspietersfontein
en n tueechen Villiersdorp en
Botrivier over de plaats Langahoogte
te proclameeren ala gesloten, en
door proolamatie de volgend ver·
legpgen te bekrachtigen, te weten:

1. Vaneen punt boven den dam
naar den Hoofdweg van Caledon tot
Kaapstad op den top van de Lange.
hoogte.n. Van de brug te Botrivier in
een rechte lijn tot waar zij den
bestaanden weg ontmoet op den top
van den heuyel te Adonis Kraal.

Alle bezwaren tegen deze verleg-
gingen ;moeten worden ingediend
bij den ondergeteekende binnen
Drie Maanden na datum dazes.

JOHN J. MOORE,
Secretaris •

AfdeelingBraad. Kantoor,
Caledon, 5 Aug. 1899.

STEENKOOL. STEENKOOL
OM u. te verzekeren dat u het echte arbkel krijgt, acbri~ of"nr.
about ~ :r;.:.,~t,:ij.l'vraag DUI' een 'fIJl 0DI8boel18l All TE HUUR.
De _ LuchtlUla JadDlpplJ, Z.1. _ r~iJ;wh~8=".!.;

60, Stra,nd .8tr~t, TROM & VERSTER. '
K .A..A..PST~. Paarl18 s.ptabIr,I899.

IL W~D .- 00. ~ mo et.
CJIltftqeD _ lCheepaIedhJg

II", 8ltooa-. en a...w. __ mol
Zij bebba _la --S Qu. ell s-Iterl

cola, al BOatIkaOI, IlipIoat, I.OijIHUd, otie-......-. AlII'" ae .......... JIIiPeD

R. WARNER· & Co.,
.~, Jr..U,IW'UJ):

DBPlITBDIT YU
IERDI.

TINDERS lullen
wacht door den UOIIltmilanJp..

Auditeur Geoeraal Ytvu41i1"""
vermelden dieDBt

Kantoorvan Publleke
Kaapatad, 25 September,

KENNISGEVING.
DE oude firma van G....

Ml1BlNG is nog te vinden tAt
No. 21, Simon88traat, Jolwmee-
burg, en handelt als voorheen'"
Markt Producten- en (Jommi_
Agenten. Alle goederen ~
Producten, Levende HaTe, of,
anderaina aan hen gezonden hebbeD
hun 1"IOOnlijkopzicht; en .... -
s afrekening na verkoo~"

a, MInmiG staan boven &1l8D
in spoed, orde en vlijt.

Zendt' al uwe goederen po
adreueerd aan Box 4355, Johan-
nesburg. .
Tel Adr JbI.B.ING.

GLASWERK.

KBSNIS wordt bij dezen gegeT81!- .'
dat de raad heden, op grond '

van wet No. 29 van 1881 ........ 0

st~ld ...en __~egd heeft" op de '
personen die daarvoor vatbaar •.•
een belasting van twee pence (2d..l
in heb-£ op de waarde van oJll"Oeioend.'
eigendom in de Maitland &reL

De belasting zal verschuldigd eD .
betaalbaar zijn.aan het kantoor op
Dinsdag den derden October a..a.

Op last,
H. V. D. WESTHUYSBN, '

Secreta.ria.
Afdeelingsraadkantoor ,

11 Augustus, 1899.

POOTAARDAPPELS •.

'

EG EN het einde dezer maand 0nt-
vang ik

Early Rose Pootaardappels en
:Magnum Bonum Pootaardappela

in 75 Ibs manden.
King of the &rlies } m
Bed Beauty of Hebron l001ba
Daniel8 White round. kisten.
Allen kleine rijpe poot-grootte.
Gelieve uw bestefiingen spoedig

te zenden en zegwanneer ze verlangd
worden.

.A. PITTIG,
Hoek van Wa.le- en Burgstraten.

AMERIKAANSCHE ORGELS
R. WARNER &: Co. hebben II)

oat-raDgeD eeD oonaignatie nn

!lIERIKAANSCHE ORGEIB

R. "W'.AR.KBR .. eo..
a. BARJl.A.DTJl,UT.,UÁPlTÁD,

KANKER.
HBTAesiabGeneesmiddel wordt

ateéda bevonden eeD onfeil-
baar te sijn.

Ve1e ~ieu1r. Getuipcbriftea ..
.AdreI·ltfra. .A.B. VANNIBDni

Lowenstein, D'U rbID Road.
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DOODBERICHTEN.

L
V:.D

De ondergeteekende daartoe ~ door den hW F.8 'VAB ~IJ~'''' op

Donderdag, 19 October, 1899,
per publieke Veiling verkoOpeD op de pJu&.

HOU.HOEK, Achter; Hantam, Calvinia.

UIT DB HAND TB KOOP
'ft

MALKa.BVRY,

GEBOORTEBERIOBTEN.

HEDEN schenk ons de Heer. een lief
Cg welgeschapen dochtertje. . De

dankbare ouders. UX
F. J. LE RO .
J. n. LE ROUX.

Geboren HammaD.
Klein Drakenstein,
ss Sept., 1899.

HEDEN ii ons een III'elgeachapen
zoontje geboren.

H. THEUNISSEN, Jr.,
MARIA THEUNISSEN.

Langeberg, Durbanville,
22 Sept., 1899.

HET VOLGBNDB:_

LOS- BN YA.TOOBD.
I De plaatsen Kamas Oost en ::Kamas West gelepn in het Boesman.

land, distrikt Cl\lviuia, omtrent 23jOOO Morgen groot. ~ plaatsen
zijn uitstekend voor klein- en groot-VfC zoowel ala voor strU18Vopll, en
hebben drie standhoudende putten met versche wateren.
II. 2,000 Schapen ooien met lammeren, Merino en .Afrikaander.

450 Guste schapen} goed voor den slachter. r
150 Bokken.
17 Merino Rammen zeer goed geteeld.

13 Afrikaander Rammen uit eerste klas ras: DE Ondergeteekende biedt hier.
26 Aanteel beesten waaronder ZOOl"" uitmuntende meJlkoeien met _..mede uit de hand te koopkalvers zijn.

Oprecht geteelde bul.
Jonge bullen (goed geteeld). .
Ruin en Merrie paarden, waaronder verscheuiene egale paren

zijn, de Merries zijn allen goed geteeld.
Eerste klas muil ezels (jong). .
Hengst paard genaamd Rookingham oprecht ,f8t.eeld mt den

beroemden hengst "Pride of the Weat als ME'!' en
Laura als mooóer met pedigree.

III. 1 Bokwagen (bijna nieuw).
1 Veerwagen do.
2 Open kar (nieuw) 1 do. half slijt.
2. Schotsche karren (1 nieuwe).
1 Span tuigen v:oor 6 (beestevel).
1 Paar achtertUlgen.
1 Lot oude tuigen.
2 Mans Jladels en toomen.
2 Juffrouw do.
8 Voorzeiltjea.
3 Ploegen, 1 brandewijn ketel.
2 Zeep potten.

BOERDERIJGEREEDSCHAP.

OP DD

AAN Blot'dverwanten en vriënden wo~~t
bij deze bekend gemakt dat mijn

Kcllcfdo Echtgenoot CAREL JOHANNES

('ARR, up Jen 12den Septembe.r, .1899,
ovvrfcden is, in den ouderdom van 38 Jare':i:
(lijnde hij verongelukt met een kar nabij
llllIT,·ldoorn s, Dist. Potchefstroom, Z.A_R.)

SU::iA!\NA JOHANNA CARR,
Geboren Jooste.

Rietfontein. ~I September, 1899.
Distr-i kt Potchefstroom, Z.A.R.

lOden OCTOBER, 1899,

880 nm SCIAPBI. ...
.... 3lJO YB1TE BOIUIf.

HI::DEN morgen IS zacht ont.llapen in
I haren Heiland onze geheide moeder,
lIEhTt:R J I)H.\SSA ELEONORA KRIGE neé
PIl'brd, in den ouderdom van 66 Jaren,
l; maandeu. ::!O dagen. diep betreurd.

W A. KRIGE, J. H. zn.
J. S. KRIGE, J. Il. zn.

V an der Poel'. Plein,
X oorder Paarl,

:!~ Sept., 1899.

Doet 88Dzoek bij den onderge.
teekende.

DAVID KENNBDY,
te Malmeebury .

Kupatad, i

~ Sept., lstl9.
I

1
3
45

aan :

4
1

Ian lieuw, open Kar.
" .. Bak-kar op Veeran.

Ian Lichte Open-kar met ,]'wee
Diaaelboomeu.
!en lI&J.faUjt Buggie.
" ,,' Kap-kar zoo goed &la

nieuw.

DAAR het den heer A. G. H. TEUBES
en familie onmogelijk valt alle be-

wijzen van deelneming in hun zwaar
verlies persoonlijk te beantwoorden
wensehen z.ij hiermede hun InDlg .gevoel
van dank te betuigen a:ln alle vnenden
cn dcelncmenden.

lapttu), £20,000. Resem Ponds, £7t,860.
WillBORG Til YAI KERLIIIHEID,

DE MAATSCHAPPIJ reikt PoliMen
ui~ al. Wa.arborg voor de E~lijk.heid,

Oprechthoid en Getrouw~e~d van
Trustees Likwidateurs en Admlnllltratell1'll,
Execute~ en Voogden Datief,. Curators
Boni, Haljuw8, LandmetetB, BestJen:l1Il'8 en

taMlI8en van Banken, Loges, A88anr.n.
en IWden .Ma.at8cbappijen, Aldeelinga.

en Mnnicip&liteiten, Klerken en
II Bea.mhten in dienst T1Ul }o'irmaa en

Pft.blioke Inrichtingen op voordeelige tar.
men.

Deze Polissen worden in ontvangst geno-
meu door de Imperiale Koloniale, TraWl.
vaalache en Vrijstaatache Regeeringen .en
alle Employeerdcrs door geheel ZUid.
.Afrika.

Varmen van Aanzoek, ens., op &aIITnI&fJ
bij

2 paar

Kantoor.an den
Hoofd Spoorweg Haguijllmeeltet.
Kaap.tad, ~ September; 1899

DAAR mij iR m edeeld gewor.
, dat de ziekte end als klieren

'_bllJ 1I8eI~ • '..,dij... (droes) 'Onzekere en aan denP. B. DI VILLE. Brud·.lasu4lUe lutac'appiJ. heer t.lIoetfrt rende of onder
I. B. DE JILLlUS cl Co., IIl1a&ers. -_ ziju toezicht, of i zijn bezit, heeft

Paarl 25 September 1899. . VERXOqPING VAN Ml'.getaat, verk ik mite deze,
~ QTrereen.komstio>d machten en hetlE'D - r : lEe....,. l,'8JI&g mij v.:lee in het Il delaapscbe Goaln .. Spoortegen TI.." vOO REESBUDI1 Artikel van de V Ziekten Wet,

.D ..III. JM7 No 27 vau 1893, t de area OID-Tt...,. ItO,,,, wbop YU 1hOWO~ ...f--:- BC........ i. de hiorbijgoYOegde
lICk, 'lIteHJt SIlt.. DB onderge~kende, behoorliflC Schedule, van af d datum hiervan

dsartoe ge~t door den Kerkt _,_eene besmette sal sijn; enTKN
DE88

'wonlen gevraagd raad van Moo...,..burg, al p.blli >k _, dal_; ...~
voor den aankoop nn die doen verkoov. op het DoJ 'P ingetrokken of eYen is door

Steen kooleach dia gobracht wordt ~burg, i .... Proc_' ni~

naar, of .gemaakt wordt aan de OpVaandagl 0October e.k, door Zijne Exoell tie den Gon~er.Zout Rivier Werken, voor het tijd..m. 1 t1 Deur, ik mite de het verwijdenm
perk .... .... jaar, beginnend. 1 .......... " tI 'Il",_lid.,. verbied nit I~ke .......-ire
November, 1899. '"'" i 'paarden hetziJ • ka dieren al dan

Tendervormen, oontractToor. 67 ERVEN in 4et Dorp.'Moo~ niet besmet zijn et de geDoemde
waarden en alle andere bijBOnder- burg, Kalmel!lb~ afd.eeJing, wau... ziekte.
heden kunnen ve!'k.regen worden van vel'8cheideuei gelegen zijn aa Eenige eigen
aan de Spoorweg Magazijnen, den hoofdweg, ~n in de nabijheid. het rondJoopen of
Kaapstad. van de voorgeste~de spoorwegatatie. .staat, van dieren,

Gezegelde Tendel'B alleen in het en dUI geschikt Toor goede belig. <le termen deser
ool'Bpronkelijk:6, geadresseerd aan heida plekken. I geacht worden
den Controleur en Anditeur-Gene· G.: W. KOTZE, '86n overtreding
raaI, K&apI!Itad, gemerkt aan de Sec.rctari8. Wet, en zal.stbuitenzijde "Tender Voor Steenkool. boete Tall niet
asoh" zullen worden ingewacht tot Yu derSpI1,·IIIlQut Ce., . l18breke
Donderdag 26 October, 1899, .Afalarera. 8. 'nf, met of zon
's middag8 12 uur. vo'Or een.jg tijd
De h~te of 8eDÏge tender niet M~::p~beJi. 1899. dr,. maanden

noodsakelijk aangenomen. , " 00l:d8J" betaald w
W. SINCLAtR, -- DB SCBEDULE

Hoofd Spoorweg- KENNIS~EV.ING. ~.onde.tei, Dor
Magazijnm.ter. __,_. b.eer F. MOltert.

W. M.

Doet aanzoek bij den onderge-
teekende '

. DAVID KENNEDY.
Malmeebury ,

25 September, 1899.

IV. Eindelijk het gewone assortiment' huisraad ZOOalR,1 piano, 1
harmonium, ledekantan, stoelen, tafels, keu~engereedsohap, enz.
En wat er nog verder op den dag van verkdoplng zal worden vo~r-
gebracht. Ververschiugen zullen versc~t. worden en ruim
Crediet zal gegeven worden tegen goede securiteit.

F. S. VAN DIJK.
D. F. MARAIS a»; At'.latt.r.

30 Eerste klas Ruin Paarden
10 Eerste klas Merries

Nederduitsch Gereformeerde Kerk,: ..
ADDERLEY STRAAT.

DE Jaarlij~he Bazaar in verband met de Dames Vereenijing II Uw
Konink:fi.Jk Kome" M~_gehouden worden in de Good Hope Hall

(D.V.) op V'lJIJDAG, 10 N0:vE.IIB~ a.B. .
De verric~tingen sullen speciaal geWIJd wordun aan Mndmgwerk

in verband m~ de bovengenoemde kerk zoowel in de kolonie als daar-

buite~ten ~n'nen geBOnden worden aan Mnr. Steytler, Mouille
Punt; Mevr. IVan Heerden, Hofetraat; Mevr. Boome, Faurestraat;
Mevr. Du PI., Zee Punt i Mevr. De Beer, WOOCISI<JO
H. J. Wasse~, BureatlL'traat.

IN Christus ontalapen op den 16den
. Sept, 1899, mijn tcederg'e"o;ide echt-
gellootu Sl'SANNAH CATIIEHINA \\ OLFAAI!.D,

geboren Wuliaard. in den ouderdom 'faO

46 jarr-n, ;) maandou, 1~ dagen, na een
ern art el ijk lijd-u van ti weken. Het
leven was haar Christus en. het sterven
geWlD. Hoe zwaar h.et ook IS, toch ZWIJ-
gen wij I'll zeggen: \ ader uw wd niet de
onze. T,'gdljk wcnsch Ik ook mijn harte-
lijken dank too te brengon aan alle
faroll,,· en vrienden en Dr. Johnston die
mij zoo trouw hebben bljgesta.an gedurende
hurt' Ilt,k\e.

Uw bedroefde vriend,

e J. WOLF AARD. Snr.

IN KISTEN OF ZAKKEN."

Calvinia,
2~ Sept., 1899.

Op DOKDBRDAG, G OCTOBBR, 1899
ZAL de Ondergeteekende Publiek

doen verkoopen te Klapmuts
StatiOD, gemeld getal Paarden,
meest allen gedreeseerd ond~r zadel
en tuig, zij sijn ~t,. sterk, 1Og~e
conditie en geeohlkt voor dadelijk
gebruik.

?'llelidonu.·in. Hanover.
:W Sept, 1899.

fRANSGHE EARLY ROSE
POOTAARDAPPELS,

~..A...A.~~.
S. DITTMAN & Co; PUBLIEKE VERKOOPING
CASTLE STRAAT 49, - Een lj itm untende Bezigheids Stand

Hoek YID Loep Strut, Iupstad in de Markt.
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No. 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

DE Ondergeteekende de Paarl verlatende zal publiek doen verkoopen
zijn Kostbare Vaste en Losse Goederen, HUl.8raad enz.

OP WOEISOAI, 11 OCTOBER, Ol 10 aar r.i.
I.-Zijn uitmuntend Bezigheids-Eigendom gelegen aan de Paarl, met

het daaropstaand net Woonh.uis, Bar met Licentie, Winkel, Bakkerij,
Slachterij Stallen, Wagenhws, enz. .Allen m vollen zwang.

II.-Zeker st~k Grond met daaropstaande 2 Huurhuizen als boven.
lIL-Zeker stuk Grond gelegen als boven met daaropst.aande 3 Huur.

kamers.
IV.-Zeker stuk Grond gelegen in de Retief-straat.
V,-Zeker.. ., "in de Moll-straat.
Vl.-Het gewoon assortiment Huisraad.

VERDER:
1 Stukvat, Leggers, Half-aumen, ] Molw·a.gen, lOpen kar,

.Achter. tuigen, 2 paar Voor.tuigen.
EINDELIJK:

Wij koepen Ko!oni~e ~appels
en Uien; de briefwisseling wordt
indien verlangd in 't Hollendach
gevoerd.

KOLONIALEIEESLWR en TROST
IAATSCHAPPIJ.

1 paar Karpaardon, en nog een menigte andere artikelen tA!! veel om
te melden.

.A. BBBGILUf, An14GIB.
U ~ tw. .,._. Tud"""_ ••

-~_Bb ......
"Ana Uil an " 00.. UlWG....

,Oot-~~ peude."_11
II Oae-B__ PaIrI; el .... _ bat,lIIId.

Itllkbb poIIII .. 1IIhoa.., IlI1laad, -. ...
cl.!1'8 (bOeIW G ,._)

iL P CAUlIN II; co, A.FSLAGERS.
, Oct-~ 1IOMa lilt de '-lp,..

_taIft Wbllo&belL
A. .. Q 'fILLIDe" 0., U'IILAOIBI.

6 Oat-JU.tia ....... l.IIiDM .. menieI (I' ,de VIIltt)
DI XAUI8, JB., .lNLAO.lB.

III Oat-"cIdiIr Haa.... <WriaIII, de}lllilll.
OE.... w-., Jnade ba.., ........ luulftlod.
~~~~~~~~~~S

OE ZUID-AFRIXAAll,. ww •••o~_§ L_.l__AW_
!!! - !"!!!
DOND~KD.AG. !8 8EPT-EMBER, lm.2 _

..................... ?
BIlT Brit80he kabinet al mOl'gllll verp.
denm Om aUne "wW!J eUchen te formu.
leeren en aaD de Z.A.R, te zenden. Mn
Joope dell IUd niet Tooruit; ue e'8,hm
VaD de imperiale rereering zij0 teder! d.
Bloemfontetn.chs conferentitl ZO(J her.
haaldelUk veranderd, dat het onmol1eijk
iii Tooruit t I zeggen WIll in de volgflnde
dépéche zal s",",n. Wat IDeO eigenlijk
hebben wil i. duilkJiJk geno~. doch
onder welk., "nieuwe eillchen" of "andere
irweatiee" de ware begeerte verborpll
ut ....ord8D, bllft DOg te be.uen. .\
De OaP' A rV'" VaD 1.1. DondefT'{' Jt,1

de beeprekiog Tan den brief TaO ,';n bb..1r
lOBS oYer de situatie, WaJI eerlyk ge-
noer'bet muker weg te gooien en ID wo-
Tele woorden te Hggeo:" Wat d~ Z.:\..1t...
ook: doet, het il te laat, de eenlKP °1,108-
'ÏIIg ill: wer !!let KaOGBR ui h:ru~name." -.
De heer IBNBS ,erklaart in den beJoe'.

T d denbrief, dat hij l.I. Vrijdag niet VO()t' de
I an en. re.ola.tie"'411 eenige leden der opp<'óitle

- - om&reat do .dtaaUe heeft gestemd, 'Jruda!RAA.DPLBBG ~oor de :B-te. hU Diet kond ..... ter wilde werp' li ~p de
Goedkooptte Knusttabden de ~ door c!eAfrikaIDder i'arlQ "aO'

dt>n Oud Geëef.ableerden Tand Dok. 1V1NDd. DaD lJII&i hij Toon twf''' din;;en
ter, MIl de hand le pyen: (a) dat de Imp""Mr. NOL!N R,DA rial. repering de IChtetdoch~ der Z.A.a

, 'aal WegaemeD, door hare ooafhankeJ~lr-
AAN BIT heicl te~; en (IJ) dal OOIj i'arlt'.

ZUlD-A.I'1U:KUJ8CBI. lIlj,ai .. I'8IIOlatie aal pa88t'(l~n bij deT dh Ik U.R.· aaodrlllpnde het jODgl!te T(J()~l.e1an ea undig Inst., ma dea heer CH"BBaLAl~ a40 ta

8TRAlm 8TLuT, .... ' u. MIl .... tot een vreect1.alll8.C-* AlDae ~-Jt.). ' OPiCIIIbIC
op liet PIIII' &oadeD wij den h~

hW_ tU,.' l!6..c!''l.'n_,..,frItba ...... ww. :bD de Z.A.H. een.
rp II. -. , ..... 'w~ Jaare onp!haD4~ ~~".GBW"·I""'- ,_ "flltla,~ 4M CM

Vl!:B VE&l[8LD.
, Plaats Tall den

BI8CHKR, c-.
'dent Magistraat.

Faure, van Eyk & Co., .A&1a.ttera.
Paarl, 22 Sept. 182~.

G. LOTZE.

P.K. BU8 142.

G. W. STEYTLER,
Secret&ri.t.. Nederlandsche Zuid * Afrikaansche,

SPOORWEGMAA TSOHAPPIJ.

-'MET betrekking tot de ad vt'rten-
.lIL tie tendprs vragende Voor
den bouw van de Port Elizaooth-
Humansdorp sectio van de boven.
genoemde lijn, wordt hierbij kennis
gegeven dat do tijd voor ontvangst
van tenders is verlengd tot Jen 30
sten NOVtJllJbt:r a.iI.

JOHN BROW~,
Hoofdingenieur.

Kantoor van den Hoofdingenieur,
Kaapsche GOllvernements

Spoorwegen.
Kaapstad, 2(j Sept., 1899.----_

I.iIkcloo:a-n.Z
LI.kdoo:a-n. Z

Llkdoozoaa
""-!en LiDIOan Zalllllaat het dood ein. eIaB.

lIllIi ..... piel la. 1Od. _ potje.

~ mm t GO., WPIIU.

DE DIREOTI.I.

TENDERS wo en gevraagd
voor hét leg n van water.

leiding, 't leveren e plaatsen van
tanks en st&ndpijpe en't planten
van gras op de gro den VOOrhet
Zuid .Afrikaansch selun, Kaap-
stad.

Teekeningen, .
contract-voorwaarden
zien, en verdem inli
kregen worden aan he
den ondergeteekende.

Tenders duideliik g
dcl'Bvoor het leggen
ing en 't plaatsen va
Afrikaansch museum,'
wacht worden bij d
en auditeur generaal,
Vrijdag 29 Septem
middags 12 uur.

De tenderaars moe
vredÏg'ênde borgen aa
de nakoming van he
deze borgen moeten
teekenen.
De laagste of. .

niet behoeven te w

.ftcaties en
kunnen ge_
tingen Ter-
kantoor Tan

VERB:OOP~G V.AN

le8rkil'"IIIliD
Dapllbtea "·0 ~tn de Vereent,de
Parlemenw 1re Btbllotheek I beDeYeD.
aod81'etlni.et !aupr ~an nrJode.

DB H~ren L. 11». CAUV1N" es,
lijn gelast bij Publieke op.

veiling te verkoope*

OP DflSDAG, AYO~D, uoatuDde,
J)q Derden oQt('ber, 1899,

-I-K de onderieteekende verbied
alle veehaDdelaars om over

blijne Plaate Bonteheuvel te trek.
ken met hun vee. Alle overtreders
zullen vervolgd woMen volgens d,
~et. i

CHRISTIA.LV RICHTE~
Bonteheuvel. '1 Sept. 1899.

... AANGELOCJPEN
De kortste en Goedkoopste Route voor Reizig8l'l en

Goederen van de Zee Daar Pretoria, Johanneaburg .en
aJldere plaatsen iD de Ti-ansnaI is via

LOURENCO MARQUB~
Van wurenoo Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johanneeburg394 inijjlen
Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar Johanneeburg 433 mijlen.
Van .Kaapstad naar Pretoria 104l mijlen, naar JolWmosbnrg 1012mijlen.

VRACHTPRIJZEN REIZIGERs.
Van Lourenco .M&rqU8S nw Pretoria £4 78. 6d. en £3. 9.

" " "Johannesburg £4 19a. en £8 188.
" Durban " Pretoria £6 8s. an £4 12a.
"" " Joh&nneaburg £6 lOB.en £4 6a. 6d.
" Kaapst&d " Pretoria £11 188. ed. an £8 5a. Bd.
"" " Johanneaburg £11 11s. 9a. an £7 19a. 6d.
Inlichtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbureau, POBtbUl 883 te Pre-

toria (Z. A.. Republiek) en bVde Directie Heerengraoht 270 te A.mater.
dam (Uolland). .

-

TE "LA RorlH:,". Klein I?raken-
stein een bMllne meme Ezel

met witten bek, kleine ha.askol,
linker voorbeen kniebantl merk en
witte baren op den rug.

De eigenaar kan dezelve be-
komen ru its alle onkosten vereffende.
lndien niet opgeëi.scht binnen

zes wekeD zal dezelve als mijn
eigendom worden beschouwd ter
dekking der onkosten.

J. 1. PEl'LER.
14_Sept., 1899

Port E1ilabeth Ayontuur SPOOl'leg ,
PORT ELIZAUI!;TH-ilUMAN~.

DORP SECTIE.

erkt .. Ten.
waterleid-
gl'88, Zuid
zullen inga-
controleur

MPStad, tot
, 1899, '.

TB HALF AO~ URB,

Ben belan~ getel van Kostbare
werken met laDgel. van ooode in
de Vereenigde Parlf'.-nentaÏrt? Biblio-
theek.

E..atalogauen 'Verkrijgbaar bij de
Afslagers.

N.B.-Del meeef,en der WerkeD
zijn wel "gebonden. en bijna zoo
goed 1115 .. ienw.

AF»IILIIGSUID 8TBLLU808CH.

T.ENDBRS. TBNDERS.-TEND.BR8 worden hierbij ge-
vraagd Voor de herstelliog

van de raa.ds brug tegenover de
plaats De Hoop naar Somerset
WOl"

VOor bijzonderheden doe men
aanzoek bij den ondergeteelrende.

Tendel'B 1'lOeten worden •
sonden aan den ondergeteekende op
en voor den lOden OCtober a.s.

PAUL D. CLUVEB,
. 8ecn.taris.

~-'

"rm: ~ e»e»:.;a.
Zaai- en Vee-Plaats,

In het dist. SUTHERLAND. .

nomen.

8IfBIIIIG flD YIIYOOTSCBAP,
- --+K ENl HS wordt llIijdezen ~e-

VI JD dat de ~nootschap die
tot hiert oe . bestond I tos~hen ons
Coenr. I JohannêS Henooh Louw,
en Johl.unes Jacobus ChristoiJel
Smit, 'handelend6 I te Hopefield,
district. "van lfaImesJmry als alge-
meene h andeJ,aars ,oPcJer den titel
van L.n',v ~n Smit, iontbonden is
Tall lil dE 'n 23eten S dptember 1899
en dal al le 1rettige terp lichtingen
van de genoemde' vennootschap.uru. lf OlMen door Coen.
raad .1".hB.nDe8 Louw, aan
wift ,.I de echuJden
DI~ wwden eo we dé
-'1I·aid Ml "'>JtT.Iet~en.

Kunst
Departement van ~b

Caledon Square ~I""""
21 September, 1

De....... '
·;''7:
· lIUe..,
·_Nt
..tftl'1.~DE welbekende Zaai- en Vee*Plaats II BEBRFONTEIN" 4 uren 1'IUl 't swart min met witte

Dorp Sutherland, groot circa 7000 morgen, erkend ala een der besten stippela 8 jaren oud. Alle
in het District. billijllt kosten lullen uitbetaald

De FonteineJl geven goed water on de Gebouwen behehen W~. I.tlftrén .'un den viDder door denhuis, Stal. enz. eigenaar.
Voor verdere bijr;onderheden doe men ansoek bij den heer JACOBm~ WOLFA.A..RDT.

H. C. VAN BUDA, Wale Street Chambws, Wale .... Kaapstad. Paarl, 25 8ept.,1899.

o. J.
J. J.

lijpe&.Jd,
_ '23 ~pWlDger. 1
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LOOPENDE

Afdeelingsraad
VOOR DEN

REKENING

Voor het Halfjaar geeindigd 30 JUDt, 1899.
van' Calvinia,

Hoofd·
wegeD. 'rolaal.Andere

Wegen, em.

8. d ..1:
:!lb ;_, :l~!

£ •. d. £.. d.
635 In 6 848 2 11:

III 5 IJl 22'2 lO O,~
175 ~ 41 350 4 91

Aan BalalUl . . ..
A Igem"ene Belaating-
Achtcntalligc

" Loopende ...
Speciale BeI •• ung., t.W .. -
Tollen up Hoofd en
Afdeeliog ... egvn
Andere Bronnen \":10

Inkorasten .
Sorplus Scbuwerkoo-

-----=.JlIngen
Teruggaaf Sternbus-

uitgB"~n
Dorpsbestuur belast ing
"vertredingen (,inelc

Commissaris , ..
Overtrokken Balansen

op Uoofd en andere
Wegen

111 " (I~~ ,,-~17D

o II li 42 10 0 42 10 (I

o " I) o T,

Il III 'I
I) li I)

II III "
,) () "

,) II ,j '2 12 II

Tota.al

" " I) o 0 U

Hoofd·
"eren.

Áoo.18
weren, uz. Tot.al.

£ ~ d. £ ~ d, £ ~ d.

taria, Anditeuren en &lJe
andere &.mbten '" 65 9 65 1 9 130 3 6
Betalingen aan Raads.
leden .. , 14 15 0 14 15 0 29 10 0

" Maken, Onderhond, en
Reparatie 'van Hoofd-
wegen en Dammen
daarop ... 201 16 6 0 0 0 201 16 6
Maken, Ouderboud. Re.
paratie en Verbetering
TIn AfdeelingBwegen
en Dammen daarop... 0 0 0 201 16 6 201 16 6

" Andere Uiigaven, t.w. :
Interest Leen ing N. G.
Kerk .•. 25 10 0 25 10 0 51 0 O'
Afbetaling op leening 2!iO 0 0 2!iO 0 0 500 0 0
Surplus Schutverkoe-
plOg... 0002'2322232

Drukwerk en Kantoor-
behoeften ... .. 31 [> 5 31 5 5 62 10 10

PO>!hegel., of Kantoor
behoeften ... 3 .. 2 3 4 2 6 Il 4

Dorpsbestuur belastiug I) 0 0 Gii 5 5 6b 5 5
Balans op andere

welten op 30 Juni
l8~1!l... 0 0 0 290 2 11 . 0 0 0

" Balau. op Relceninl(, t.W. ;_
In Kas .£2ti!l !I 101

o 0.0 o 0 0 268 9 lOt

Totaal ---- ---- -----
.£5!1l l~ 10 £969 " •. £1,539 " li

\\':( eer tirieeereu mit» dezen (i) dat "'!I bovenetaande Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van den Afdeelingsraad van C.lrillia roor
het half jaar l(eclndiJ{d ;1') J uni. 1...~1:1, hebben n"",ezien : (,j) dat (onderworpen aan paragraaf ti 'biernn) deselve doo~ bebO<?rlijke bewijs.
stukken g""taafd is : (",) dat. III zoo ver al. wIj kunnen vernemen, de ontva~sten daann aangeteekend de eenige sommen zn~ gedurende ~m~ld
tijdpsrk ontvangen. (lrl dat d,· uit~aaf. wettig eli overeenkomst ig stemmingen, Resolutie. en Contracten van. d~n Raad ta; (~) dat wU DIet
hebben toel\clloten de oom van U~'2 I;s. :'ld .. "Ill rvdenen gemeld ID neven"gaan<l Rapport; (,.,) dat de bal. no Uit .t:268 9A. IOtd., tn bandelI van
den Thesaurier bestua t (hetwelk aan oae werkelijk voorgelegd wna op 30 Juni, lA!)!), zooala opzegeven in den Vorm C.A. 45 A.) en ("jj) wij
certificeeren ver.Ier dat WIJ do oPl(aaf van Baten en Lasten van geinelden Raad voor het laatste balf jaar hebben onderzocbt dat dezelve met het
Grootboek overeenkomt. en. "oor l<JO "er wij kunnen uiwinden, ten alle deele correct is.

W. J. TRCTER,! A dite
J. A. 8. ABEL, u neeren.

Cal vinia. I~ Juli. 1"~'~1. •. :
lk. \'IC"I.A-" SAI.".\I..S Lor w, cer titicee,: mits dezen, ouder de voorzieningen "an Sectie ~ van Wst 32 van 188il, dat !.ovenlitaandll. een

ware en nauwk~urige "pllaaf I.. van mijne rckening "I. Thesaurier van den Afdeeling .. aad van U.lvinia voor het half- jaar geëindigd 30 Juni,
IH~I~'.en dat de balans I' zooals gespecinceerd op neveusgaanden Vorm C.A. 45 4.

Ge teekend voor lDIJ. ai•. getuige, heden ;{o Juni, 18!1~.
JflU:'\ L. LtWW.

Ge examineerd ell gocd""keurd door den Raad op deo tiden September, 1!«1!1.

N. 8. LOUW, Thesaurier.

LOOPENDE
T. E. PHILPOTT, Voorzitter.

Afdeelingsraad
VAN DEN

REKENIN'G

van Hope Town,
\

V00r het Halfjaar ge9indigd 30 Juni 1899.

A.lO BaJan!'l-
.-\19t'rneenc Ul'J,1 .; 1 1 [J ~-

Ach tl'r~taIJ igf'
.\chte",(.IIi~ll
Andere Bronnen VaD III-

ok:oll1~tt'n '--
Hood.'olwtastiug
Surplus ophr"l1l'''''t \":11/ u.

~chut v'.'rkvf)pmgc:l
~triid':flhur~ Jor~ r>t"~lliur

bdllstinC't·n I "i','7..
~rrqd\.'TlhlJr~ dorp" Lt· ...tu u r

Ijl laMtlngl-u I "':i":
l'ltW'~"\-"n ,-ertlricat, IJ
I:tccht!Onlcul'lt"n
['ltg"~L'v, u srhurlor nrulrv r
T,·rug'1.(8v,· van UIt~:l\'l'rl \';ln

Wl'giO~P\'(;!I_'u r

Andere
1I""fdwegen. Wegen enz.

,. d. ~ " d.
Totaal.

£ I. d.ii II Il lj Il I)

Tota,,1.

£ • d.
1:.3 I, ]I)

I I IJJ I ..... 1 ,~I I;

I I I) I) l1i7 J -l IJ

lj I) II

u 'J I)

IJ 'I " ... 1 1 ,; II lt u

li II IJ

Il II jl ',Il-l

'I i 1 I) l.J~ J'"
'J IJ , .. , 'I

lj ,J II"

2 I)

., II

"
I) I) IJ

() o /)
II IJ II

I "
---- ,L,)-t:J ., ~I

Aan SalariK8t'n van ~ecretarÏfl.
Audireuren en alle andere
Beambten ...

" Betaling.cn aan Raad.ll·deu
}[akcn, Onderboud It"I>&'
ratio en VerbeteriDg van
AfJI.·..,ling.wcgcn en Dam.
men Jaarop ...

" Andere !ïtgaven, t.W :
Commisais op Honden be-
I~~t.ing... '"

Str!id"nburg dorp. bestuur
bela"ting ...

Commissn- op \V U~ ~~:~.:;

ting en Striidenburg
dorp. best uur I.,da.ting

Inopectic van lwaaihekken
Postzeguis "n Kkinigheden
\V"louitgaven ,., Hondcu
bda'ling lachterstalligen

Kantoorbehoeften enz. ...
Kantoorhuur
8cha.de gel,·Jen aan Afdee.

hngs Wegen ... ...
To.·lage aan den ill·cr. VBR

de bedragen voor uitge.
gcven certificaten

Hoofdwegen. And_
WegeD enz.

.t: 8. d. .t: •. d.

o II Il
I) 0 lj

ol () 0o 0 0

li ,j IJ U7 U (J o I) 0

o I) 0 1:1 'J !) II 0 0

II 0 II 14>l :3 7 o () li

IJ U II
II () 0
(I I) n

\) 7 7
() lIJ 0
I 12 Il

o ° 0
I) 0 0
li II (I

'I I) I)

I) II ()
o I) 0

23 il 0
o 5 6
:2 () 0

10 0 0

o II IJ
o 0 0
o 0 ()

o 0 0 o 0 ()

li 0 li 7 6 I) 0 ()

.£422 :I 5
" Ualan8 op Hckcninll t.w .

In de Bank .1::lfi lH II
~n Ka. 37 l:! 4

li 0 II () 0 0 74 11 2

Totaal I) 0 0 o 0 0 £4P7 0 7

\\'Ill'ertiliccer<'n h"'rh" /'1 da' \\'11 hoven,taallde Itehnin~ v.n Ontvangsten en T:itbet.alin~en "an den Afdeeling.raad van Hopetown, "oor
het half jaar ~(·,·i"dló(d :\" J"",. 1":':' hebbe" 1I."eLlen (III ,l_at dc,dvl' door beboorliike I"''''ii •• tukken gestaafd i8; (iji) dat, in zoo ver aIB wii
kunnen vernemen. de on(\'"Tl~"("Tl daann aan~(·t"ekend de ceDlge ""mm"n '11n ",edurende gemeld tiidperk ontmngen; (Il') dat de uitgaaf wettig
eD ovorepnkomstil! S(emmiTl~"n. Re.olu",·, en "ontraclen \'an den R","e! i. : (r) dat wij niet h,,[,lk'n toegelat"n d(' oom van nil; ( ..,) datdu hamn. uit
£~7 l~ •.. Id in banden nn den Thesaurier I,)<,..(;l'l((hetwelk aan ons wcrkd!lk voorgcJ",\,d WilS op :\1) ,Juni. IR!.I~I,woal. opgegeven in den Vorm
C.A'.. 1.', .-\ ) en uil ,.·,·n(·r,·di,·t balan" ,'an ;:;\,: J .'<. 1101.. in de :'\tandard Bank te Hopdown . en (",i) wii certiliceeren verder dat wij de
opgaaf van Ba"'" en La.,ten van ~clll"ld"n I{.,,·I V(",r het I•.•t.te half·)." hobben onderzocbt dat dezdvc met bet Grootboek ovcretJnkomatig
eD, 'fOOr lUll Yl'r Wil kunnen u:tnudt'n, tt.'n alle d,'de \·orrt.:d I~.

JOH~ T. OF: WET, JA d'
A. H. STROEBEL. 1 n Iteurcn,Hopdown. d, n :tJt'n .\ u!.;tl,ol.tu"'. 1k~I'.J.

Ik, PhIlippus Alb.·dus W"g". c"rtdic""r ml" d'''!l. onder d,· v..or.i.·ning.·n van Sectie' :.? van Wet 3~ VIW IH88, dat bovenstaande ecn ware
en nauwkcuri~.· op!(!toafI. \'an m!]ll. r"k"nll"( al. Tb'·.aurin van den Afdcelin!,,,,raad van Uopetown voor half.jaar gecindigd.'lO Juni 1ii99 en dat
de balan. I" zooal. g~.pccif.ce,"J <'I' ne"en'gaanden Vorm C. A. 4~ .\.

(;'eteek,'nd t'oor m!). al~ "etlli~(·, heden den l·~den .\Ilg, 1~:'~1
~1. D~: J,\I;EIt.

(;ecxamineerd "n goedgekeurd Joor deu !laad LIP deu 14dtIl A ugu8tu~J l";~)~l.

P. A. WEG~,
TheaaW'ier.

J. B. VA~ RENEN. Voorzitter.

Gehoekte IJzeren Omheinings Standaards,
Span-posten en Yeldh~kken.

Ons is verzocht
noemd~ artikel€'n in te
zelide hoedanigheid als

nog meer van bovenge.
voeren, ze zijn van de.
die welke wij het vorige

jaar aanboden.
Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,

Doorndraad, en Toestellen voor t' spannen van
Draad, tegen de laagste prijzen.

'~i;OC.&; Dml£.
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

WIENER & CO., BEPER KT
GROOTHANDEL-IMPORTEURS

-VA!Ii-

IJZERWAREN EN ALGEMEENE KOOPWAREN,
Huek VuIl ~t. lfeorges-straat en Dock Road,

KAAPSTAD.

PLAK-PAPIER.
Voor gij ergens elders Koop,schrijft

eerst aan

GUSTAF ANDERSON & GO.,
&J, Lang Straat, Kaapstad,

Om patronen van hunne prachtige
Plakpapieren.

VERF, VERNIS, en SCHILDER WAAR
TEllEN ZEER BILLIJKE PRIJZEN.

Een prachtig assortiment Lin-
crusta, en alle andere swrten

Versierselen.

Gustaf Anderson &Co.,
35 LANG STRAAT, KAAPSTAD.

P. A. 8ER~H,
Gouve.i.'nementsLandmeter
~ALDI%~SBU"V.

HET BEROEMDE OOGWATER.

EEN tióttel bew1n-kt woodoft!ll en d"lfeJ*l die di,
II"bruik ..... lllIeo erkeaoeo dat het de l!'8heeie

... arheid ia. M~ poetgeld sa. IIOI1d .. P<*fIeld 1•. _
v ......riJg'-r bij

HEYNES,l[ATHEW & 00.,
Cb.ml" ..n, KaaDstad.

H"t.. IIU ~n ""ol'raJd .wat wlolell do LaiJI,"ste Marktprij.ten wordt aall~!'b<Xlell;_
Bt. uW Bet:GudlgJheu"Il, I "'galv<llliseNU Ijzer, Gepunt Draau, Verstoffen .m Vernissen,
ZW3Yel, C.-wenl, eli all" 800rten yan IJz.erwar"n, alle soorten van Kruidenierswaren
en t-lw""rWar.lll, zooai. Koffil." :Suik,'r, Hijst, Koorn· en Wol Zakken, Zeep, enz., enz.
Amorlkaansehe GooJ"ren be.taanJe Uit TUlllllerhout, Deuren en Vensters, Mielies,enz.., enL.

BehangBblpalJier, .\IeI!8enw&l'9ll. Kuffen Leeren Zakken el'z.
Telegr. Adres; WIENER Kaap8tad;' ,

GOEDE WEIDEV OOR Vee, te verkrijgen bij
Somerset West. Doe aan-

wek onder WEIDE, PostbUs 2,
'iomerset West.

TE bekomen bij de VOO1'Il8a1DIte
Boekbaodefaars iD Zuid-Af.

rika tot de vermelde -PI'tiII8llII
D. Ai van

Zuid Afrika met een inlei~
over de .Algemeene GeachiedeDJ8
voor de scholen in de Z~-
Afrikaansche Bepubliek, Twee- •
de druk met 7 kaartjes uitg&- SolIde
geven door de Ned. ~uid •.A.fri.
kaanaohe Vereeniging, 3/6.

J.O.V ttrmaas.-Nieuwe Methode
voor het onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
Afrika Handleiding eerste en
tweede getleelte. Prijs 3/-

J. O. Vermaas.-Rókenoefenin-
gen voor eeratbeginnenden, be-
hoorende bij het eerste a-edeelte
der Nieuwe Methode voor het on-
onderwijs in het rekenen, 9d..

J. O. Vermaas.-Nieuwe Reken-
boek, ten dienste der &oholen in
Zuid-Afrika. .

Eerate stukje lso Bd,
Tweede stukje lso Bd,

,. O.Vermaas.-Antwoorden van
de voorstellen en oefeÏllngen voor-
komende in het Nieuw-Reken-
boek, ten dienste der scholen in
Zuid. Afrika.

Uitgaven van J. H. du B1lS8Y
te Amsterdam en Pretoria.

tie Schol"n tn
de ZUid·Afrika.

!&ngename Lautiel dit Natuur.

California Stroop Yan YUgan
en verhengt zich oyer de wijze 1'&n bereiding

zoowel als over de resul laten, wanneer de
oprechte en oorspronkelijke

CALIFORNIA STROOP VAN VIJGER.
genomen wordt, het i. &angenaam en verfr~
1'oorde .mwL en werkt zacht maat .·ker op de
NIEBEN, LEVER, en INGEWANDEN,
maakt bet .ysteem degelijk schoon, verjaagt 1'er.
koudheden. hoofdpijnen en koorteen. en gl!ll1Ie8t
hardnekkige hardlijvigbeid. CALIFOaNIA Sraoop
VAN VIJG"" is de eenige medecijn 1'&11 .ijn BOOrt
ooit gemaakt, ... ngeoaam 1'oor den .maak en aan.
neembaar <oor de maag, seker in zijn werk, en
bepaa11 nuttig in zijne gevolgen. Het li bereid
nn slecht. zeer ge7.onJeen B&lIgenaamemAterialen,
en zijDe vele uitmuntende boedanigheden reeore-
mcndceren zich zeiven aan allen en hebben het het
meest populaire geneesmiddel gemaakt.

V&A..AGT NAAa

California Stroop van Vijqen,
••• U, fIl44r dn Wj,.,I.. t:1IAd RÁSDat ..... a: NJI"

CALIFORRIA STROOP VU VIIGK~ CO.,
d•• all ... d. .tt'teJuri1&9 "". lut (J(J~.p~od.IV,"

en ..,AI. ge.e •.
Weigert alle in de plaat.a.tellingen en namaaksels
Verknjgbaar bij Apothekers ell Winkelie .. In
alle plaatsen, in twee grootten, J/l. en 1/9.

Depot-32, OWNS HILL, LORDER, E.C.

Het soort dat alles vertstof Is.

Brilliant I
DuurzaamJ
Economisch!

Diamond Dyes overtreffen all. and,,",n in
Kracbt, .Reinheid en Dunnaa.mheid. Geene
anderen ziju even goed. Wacht Il tegen
vervalschte kleurstoffen, omdat zij van
goedkoope eu inferieure materialen zijn
gemaakt, en slechte, flauwe, vlekkige kieu.
ren geven. Om van '1Ucoetl verzekerd te
zijn, gebruilt slechte

DIAMOND DVES
voor het verweu vnn TabBerte, Kou seD,
Vederen, Linten, G ven, Tapijten, Enz.
Enz. Wij waarborgen dat lIij meer goede-
ren pak Da pak IIllllen kleuren dan eenig
_der kleursel ooit gemaakt, eu meai' bril.
Ante en duurzame kleuren zal geven.

'l Is Qemakkelijk mel
DIAMOND DYES

te verwen,----
Of18Tol vsrllocllt, 6d. ~Ir ~okjJ.

&en copie van een mooi klein boeltje, getiteld
"8ncceedul Home Dyeing" franco toege.oadon.

Verkrijgbaar bij B. G. LENNON ei Uo
P. J. PETERSEN cl: CO
HF.YNES, MA THEW ti: C.

KUPIM'AD

----------------
SCHUTBERICHTEN.

.~---._---
AFDEELING VAN HOP~ TOWN.

VROUWPAN :SCHUTBERICHT.

OPGESLOTEN in het :Schut te Vrouw·
pan in dezo afdeeling over dcn ge·

oorloofdcn tijd en te worden verkocht op
Vrouwpan op ZATERDAG, den 2lsten
OCTOBER, 1899, om 10 uur's voormid·
dags, indien met t<:vorcn gelost, het
volgende Vee:-
I Licht Bruine Merrie, kleine kol. witte

stippels op den rug, met kleiu veulen,
6 jaar oud.
Vos Merrie met kol. ~ jaar oud.
Donker Bruine H cng-st ongeteekend
3 j&al' oud. -

(get) J. C. ROOS,
Schutmeester.

IN het Schut alhier bevindt zich boven
den veroorloofden tijd, een rood.

bruin Merriepaard wet 2 kleine witte
achterpooten. Indien niet geloet voor
deu 28aten Oclo~, aanstaande, nl nib
op dien dag ui~ de Scbntkaaal verkocht
worden dae morgens om 10 uur.

M. A. HOFFMAN,
Schutm_ter.
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de -Koloniale Industrie

"1'BE DE}'IANCE."
EsscheDh.outen Slaapkamer Stel, Goedgedroogd
~ . ExcelleDt Afgewerkt.
ONS BI(2EN .A,AKeEL - ea ea.

DBZB ILLUSTRATIE 18 BBN BBBLIJKB AFBBELDING VAN HET

u DEPIANOE" SLAAPKAMER STEL
Bestaand ·t·--S vt. SoUde Euchenhouteu lDeerenkaat, met Spiegel Deur; 3 rt

Ë~lumhouten Wuchtafel, met marmeren blad, hoogen rug ~n handdo~k
3 vt. BoUde Each8Dhouten lOeecltafel. met Plaat GlUeD.Splegel op spillen.

Wij hebben bealoten bet Publiék te overtuigen dat het goedkoopen goed huisraad van mw eigen
koopen bn, ciao de gewone ingevoerde artáke1en die op deze markt worden verkocht.

Ge~ Catalogm en Prij,lij.t fra:",,:4Jgepo.t op tJ4'tWf'4ge.
Alle Goederen door 0D8 vervaardigd worden door de Kaapsche Qouvernements Hpoo!'Wegan

vervoerd tegen 20 per oent minder dan ingevoerd huisrud.

n IS·A,··AG.·S & CO :U":B=~~a;~~8'rua(u. . . ., K4APBTAD.
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NET 014HElNINGSDRAAD,
Omheiningspalen, .

Varken.sdraad,
2 tot 4 voet. ZUII).AFRIUANSCHE

KONINKLIJKE JlAILDlJ!!8T

DE Stoom booten dezer Lijn 'cru·d .....
van Kaapstad naar LandeD om den

anderen Wooneda.g, tt· 4 dur n.m rwt
Madeira en Plymouth. te :'mt Helen. el

Aacension, aanleggelld,c up d" bep.uldr
tUBllChentiJden.

,- NAAR ENGELAND.
Oct. U-DUNVEGAN CMTLE.
oct. J5-TA.NTALLOM C.~BTU:.

LA 0017. Ta.t. VJm6

Galvanisch IJzer,
Galvanische

Waterpiipen
t tot St.

en &lIe soorten IJzer
Goed8!'en.

TuaeliobeeteD laU Klgelud ru Lu
. Palml! .

GilTH CASTLI, Kapt. WAII.DH, O.,,_
lf September.

PE.BROKE CA8TLE, Kap" .M... 'II.],L 0.
ge_ 28 September.

Voor Vracht of pad.agt· do, wen.l&ll-
zoek aan de Kantoren "iln rit llDlon
Stoomboot Maatschappij, Adrl\'rlt-y,tr .. LSpeciaal I

Ralbone'8
Speciaal I Speciaal r

KIeuI" lanser Jachtgeleer
Toegerust met .Bawboue'. Speciale Jaoht-vizieren en

gesteld op 1200 yards. Uitatehnde waarde. Prijs
. £7 10s. net.

Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad
Hagelgeweren, Rif1M en BevolveJ'lll,van Iedere ·soort.

V.ZOK LIJN
KOlfIBKLLTKE IlAILDIENb1
UJIOI 8!OODOOTlWT8C1W'PI1

~T).
Krult. Dynamiet, Detonators, Lont en Lont Ontsteker ..

altijd ··In VOOrraad.

DE Mailbooten der Ma.4LSchapp:; rer·
trekken van K&apst.a.d n"''' £ngt :and

via Madeira, om den and~n Il \\'<Jt:nt<dOf
teil 4 uur n.m., al! onder a3Dlq;eend,'

-!lAAR DGXLAli lJ.
lO 8epumber-.MooR hpl. TY>KJ~
• October-BRITON (Du~iJci "".,,, •.')

Gau)'I •.
18 Oetober-SCOT (Du_bel li< hl" :,

1ll0ll'rolJl.

TU88CHlJ:NBooT.lN--NAU KM';: : .\':

GBK.I£K (Dubbel Schroef) Kapt. l H,·I' .. ·l."·''''
~l September.

GOTHDn~be1 'Schroel) K..pt. ~EIL-U' "q'
yecrll October.

GUKLPH (Dobbel Scbroef) K&j,t IV·: t. ('0."

1'eer 111October.

Coltsliet rertnotglu 1a&uUI1l11I, 11/11 flail uef militante )II1Jzet.

KLEEDERENI KLEBDEREN I !
0.,..44S".I:' 'VOLG .. _ ...... TxJB:ac .. G

PBUZlI LAAGI PASSBI GIIWBORGD II
J. J. DE VILLIERS
-', KLEEDERMAKER, WORCESTER.
Zendt regels voor zelfmeehwging en ~ op aanvrage

per poet aan ieder dree ;.0 Zuid Afrj\a. •
Een van de Ma.a.tscba.ppiJ sr, .., 't'JOf!"

bootell zal SOUTHA.MPTU\
voor HAMBURG, kort na "'.
van deze M&iIBtoomboown

RETOURKAARTJES Il •.•' E\GE
LAND gangbaar' voor Zes M.l.",.i·!l ... 0r·

deD uitgereikt. te(en eell vern,:r •.j, Cl"; "ot

10 percent 0lr1::RDubbclec I' '''"<P'\
RETOUR TJES na;" il\ \E\."

la.Dga de KUST worden uitg. c, . e,: \ .."JC dl
terugreis binnen Drie Matdl J' ~ f"'; clt
UnioD of de Cutle Maat&'hapl'lj .'[VOW·
bpoten.

PACE DIbD "BEliiii.-------

Eeme Prij.TeutooDlt.eJliDg 't'U1 bet .LaDd.
bou"genoot.chap, L •• ad, 1898 1899.

.M'aritsbars, 1899. ' •

zal eeD Jakhale ButteD ot een
Oltlbt 'b1Jmen hOUden.

OBI: O.&T~V .. __ •. _'

RYAM C-Od

- I~n'in::::td:.~
. .; Co., ~ W bntoor, ,.._

.... ' .......,., ~

Malmeebnry ,
25 September, 1899.
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