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STELLENBOSC H.-
PUbl ieke verkoooin U.

O Jo: Ondergeteekende behoorlijk
gelast door mejuffrouw de

ln'l1IlWe Mostert, zal verkoopen

OpVRIJDAB, 8 11tI_."
TE 10 UUR V.M.

lIJD i.aar woning in Rijneveldatraat
al bar kostbaar huisraad, waar-
oodt'r: nieuwe Piano, Tafels,
:'t0<.'[t·D, gemakkelijke Stoelen,

~
I

Paardeu ! Paarden!

~'I E,·rste-klas Paarden.
jil Eerste Top Ezels, van 2 tot 3

preD oud.._
OpWoensdag, 4 October,

Z,\I. de ondergeteekende publiek
doen verkoopeu te KLAPMUTS-

:,' \ ", bovengemeld getal Paar-
den \'[1 Ezels door hem zelf uitge-
zocht ID het district van Hope Town
eo II cl de aandacht van koopers
waard19.
:f:jjLet op den naam.

J. A. CARSTEN.
FUIi''', Van Eyk ~ Co., AfslM;ers.

I',t.arl, 25 Sept. 1899.

BELANGRIJKE VERKOOPING
VAN

VASTGOED, enz., enz.
TE

SOMERSET WEST.

DE ondergeteekenden behoorlijk
.~eallthoriseerd door den curs-

:01 In don Insolventen Boedel van
j, \11 'l'IIJ>:f,O:-'-, zullen publiek ver-
,;OtJpt'D op de plaats zelve te
~l'!Ut'rsetWest op
\\'II\'Il:-;dag, 4: October, 1899

rux 10 eRE V.}I.

1-t(, \. astgoed :- Het fraai en pas
\(. '0' I II ti Hnis en Erf, gelegen in
,lt' o..middelijke nabijheid van
, , t ~omer.-;etWest Railway Sta-
: '; deszelfs ligging in aan-
: "rklng nemende, en de groote
aan vraag naar vast eigendom te
~, iJlleJ5~t West, biedt deze ge·
:"!l'Dheicleene buitengewone kans
da:l voor koopers. Het Huis is
\', ,kélJ~ den nieuwsten smaak
!ebollwd, bevat 6 kamers en
k, Ikt'I1 en is over het geheel
!' .11,1 .n wel-ingericht.

~,j" Twee aangrenzende onbebouw-
I il' r: rVCDvan dezelfde grootte
a:.; boVl'nstaande, toegezegd
,lan ,kIl insolvent onder zekere
yourdet'!we voorwaarden.

;<[,. LO"l' ~goedoren. Bevattende
;:ewone verscheidenheid Huis-

":tild) Glas en aardewerk, Keuken-
~"i'l't'd,chap, 1 Bicycle, 1 Cornet
(Ku!/)'r), draad, deureu, Galva-
,.;lt IJ zer, een lot verwen
\'l"'\\ l I ~ benoodigdheden, Hoen·
f~t':"~ l'nt. enz.
La.! [ (kze kans niet voorbijgaan.

I. J. NIE17WOUD'f,
Eenige Curator.

P, J. Bosman & Zoon, A.f.sl&gers.
~'" :,'nbo"ch,
:.:; ::leptember, 1899.

KENNISGEVING.
1)t:R~O~EX die iets verschul-
. dlgd zijn aan Dr. F. S.
til:' nridge van Carnarvon, gelieven
:,,'11[1 .., Te nemen dezelve te komen
,,':'pfTl'nen ten kantore van den
on,j,_,rgdeekende in Carnarvon, of
'lOor het te betalen of door een, ,
I't"'\'~s er voor te geven.
Dwgenen die niet aan deze

k:nnisgeving voldoen voor dan
I"den October, e.k., sullen volgeJl8
wet behandeld worden.

CAREL J. VAN ZYL.
CiZ'DarVon, 18 September.1899.

GOEDE
V·OOR Vee,

Somerset aan.
soek onder ........~ ....u.....;;".. 1 POItbuB 2,
~ West.· 011 U te ~. dat u W echte artikel krijgS, lI01aijft of ...

_!GIf U MIl OU ...., en wug DUI' ea ft1l ODIII tJOekje. • AD
Vloeren. about DUDIOPTJreI." POIhriP

De.OImlep IltJdDIIl 1."ppJJ,·Z.l ..
60, StraJi4 ,straat,

·XAAPSTA::>.

"~ , \ -.'

Kaapatad, Juni, 1899.

TB HALF ACHT URB,

fn het Vendu-Zaal, Darq-straat.
Eeu belan~jk getal van Kostbare
werken met langer van noode in
de Vereenigde Parlementaire Biblio-
theek.

Katalogussen verkrijgbaar bij' de
Afslagers.

N.B.-De meesten der Werken
zijn wel gebonden, en bijna soo
goed als nieuw.

Eene Belangrijke PubliekeVerkooping s.OASTLE~
VAN

VEEPUITSEI, KLEIIVEE,Ell., Ell., Elz.
ZAL GBHOUDBN WORDEN TB

GROBBETJAARS KRAATJ (fLLODoRË)

Beet JU IMp
P.L BUS 'PU. -,

Wij koopen Koloniale AardappeJa
en Uien; de briefwi.$selina' wordt
indien verlangd in 't HoDandach
gevoerd.

KENNISGEVING.-OP-

25 OCTOBER, 1899, DB oude firma: van GUL
!bmmG is nog: te vinden te

No. SI, 8imon"tjZ"".ti,..~,_Johan...
hUrK, en handelt ala ivoorbeen ala
Marl:t Prod~- e~ Qommjgje
Apn~ .Alle ~eren qude
Producten, Levende i Have, of
anderains aan hen ~dtm hebben
h rIoonlijk opzi~.ht; en eene

afrekening na verkooping.
lbmmG staan.' boven &llen

in spoed, orde en vlijt. !
ZCmdt al uwe gbederen ge-

adreIaeerd aan Box -+Sóó, Johan-
nesburg. .

Tel Adr .lbuuNo.

AAROAPPE--il "'-OER-EN
BESTE INGBvOlmDE

_I

Speciaal Uitgezocht :voor ~uid-
Afrikaansche Béeren.

VROEGEROSE ~IJ Rose
Ook andere soorten; ~r prijs en
, qualiteit oDOverttoifen.

Bebraeders B~IIAI,
39, WA.mI liT WrRuT,

Kaap8ta~.
En ook Tak, Winkel 1Ferk Straat,

Wynberg. i

HOFMEYR TE-HUIS,
Rbeede Straat, Kaapstad.

DEZE Koet.Inrichting, door den
Kerkeraad der Ned. Geref. Ge-

meente, Kaapetad, gesticht, en opder
toezicht van den Heer en Mn. DU
Pl.B88IS, ia reeds geopend.

Aansoek om opname kan. gedaan worden
ij den heer C. F. Theron, Scriba del
KerkeraadB.

Voor behoeftigen (waarvan bewijs moet
worden geleverd door den plaataelijken
~ il de prijs slechte £20 poL, allee
ingesloten. Meer gegoedeJ1 betelen
£.4,() p.a.

Het .1Te Hula" biedt dua am 88Il8
sehoone gelegenheid voor ouden dl. h1lDD8
zonen naar de Kaapetad ter echool unclen,
en bepnm dat "ij onder goed ohriatelijk
opaicht zullen staan.

Voor verdere bijroqderheden verroege
men zich bij den heer J.du Pleuia, Rheede
Straat, of bij denonder geteekende.

C. J. F. rHE90N,
8cDiba des Kerkerude

Buxeau Strut.

WOENSDAG,
door den Oadergeteekende TOOr l"8bDfJag ftD deo lIOedel na wtjleD PAUL

8TlIPHAliU8 BOTIU. ...

I. De volpnde Plaataen .ull8ll verkocht wordeD:-
(a) De welbekende Veeplaatil KJUAJ RIVIER, PleCeD ID de afdeeliD,

Willowmore, groot a121 morpD ua quadraai roeden. .
(b) De welbekende Veeplaatl VALLEI KUIL, ....... MD boYeqemelda

plaats, groot M~ morgen 237 roeden. .
(c) De welbekende Veeplaata BLIJDENBEBG, (YOOr rekeDiai ft1I den heer

P. S. BoTHA, jr.,) I(elegen aan boTangemeld. plaat., sroot 1069 JDOI'IJft 5., roeden
Deae plaat. wordt alleenlijk opgenUd, indien sIJ Diet eerder uit de hand wrkooht il.

II. De volgende LEVENDE HAVE :-
1060 .Angora Bokken 950 lledDo B.ameIa
1000 Afribandor Schapen r 6:1> Boer BoJW.
1160 Merino Ooien 17 Beeaten

a2 Donkeys I a Paarden
1 Donkey Henpt , Extra suede Kar Muilen
III. HUISRAAD, BOERDElUJGERUDSOBA.PPBN,.-ok : 1 Baltkiee

Pomp, 2 Wiud POJ1'pen, 1 Hll'DloDium.
Voor verdere informatie doe UDlI08k bij de OudIrtretee1rendn.

ZdlElBR.AAL a_RD,-T.
P.ll. VAN NOORDEN. I Z ITEIIiIIIProkureur voor de Executrice T..tam8lltaire, •• .. . ,

Willowmore. A.FSLA.OJm, WILLOWXOU

•

Nederduitsch Gereformeerde Kerk,
ADDERLEY STRAAT.

Roadgwde Onderlijnr Buoodtgd te
Roodeuus, lijk Ficksburg.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, ver-

gezeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften TD." bekwaamheid
goed gedrag van de laatste School-
Commissie of Predikant waar
applicant werkZ8.l\m was, en van
lidmaatschap eener Protestantsehe
kerk, sullen door den onderga-
teekende ingewacht worden tot op
den 25sten October, l899.

Werkzaamheden te beginnen op
den Isten November, e.k. of zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £120 per jaar ende school-
gelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen ve3rgoedworden.

N.B.-De geslaagde applioant
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas sF.nre~ certificaat
om tegen half prilS te rmzen.

P. WILLE,
Sec. Sch. Oom.

DE Jaar~jk~he Bazaar in verband met de ~ Vereeniging" Uw
KonmkriJk Kome" zal__gehouden worden In de Good Hope Hall

(D.V.) op VRIJDAG, 10 NOVEKBER, a.s.
De verrichtingen z1lllen speciaal gewijd .worden un. zendingwerk

in verband met de boyengenoemde kerk· r.oowel in' de kolonie ala daar-
buiten. '.

Giften kunnen gezonden worden aan Mevr. Steytler, lIOUille
Punt; Mevr.' Ven Heerden, Hofstraat ; :Mevr. .RooIDe, Faureet.raat;
Mevr. Du Plessis, Zee Punt; Mevr. De Beer, Woodsf'A)ok,en de heer
H. J. WasserfaJl, Bureaustraat. AMERIKAANSCHEI URGELS

-I
K. W.t.:aNBK os: 00. liebll6n !!I

.t1'llDpl _ OODIIIpatie van ,

UIERIKAANSCHE I ORGELS
VUl de .... JUbn. zij bIeCIe. &se. -

tegeD _ • ~ dur lij b6dDeIl_ bePUIdtJa
'Ijd 'ftIfkocIlt lIIIIII:eD worden. veni:hlUade .....
__ ell --1IIJII*n. '

:Il. wJUUtlDal .. eo.,
ti BARUIn'Jl.A.AT •• KUPiTAD.

J. C. SMITH & CO.,
Hout, Kool eB TImmerhout lagadJen,

- Kolonlaal- en lmerltwsch ,agenhou~
STOOM ZAAGMOLENS~

88, Breestraat en Riebeeks Plein,
~AAP.I~AD.·~

rrE HUUR.

MONTAGU CO~T~&E ~
:Maitland. WOnJn van "-

leD den heer L. DALj,~'e
9 kamers, buitengebo~w«l, water
ens. Voor bijaondetTheden doe
aansoek bij i '

DE ALGEMEENE !BOBDEL
en ;

~SKAV1!IR
Adderley Straat. 106. i,

Commandonek,
District, Ficksburg, O.V.S.

BENOODIGD
"'{TOOR de Publieke School .te
V Villiersdorp een Eerste Assis·

tent of Assistente, die bekwaam is
leerlingen voor te bereiden voor h~
" School Higher" Examen. K~
om zangonderwijs te geven (tomo
solfa) eene aanbeveling. salaria
£90 p.a., terwijl logies te. bekomen
is voor o~veer £27. Diensten f.e
~nnen m Januari, 1900. Appli-
caties met getuigsobrijften lUllen
ontvangeu wOrden door den oDder-
geteekende tot 24 September, 1899.

P. T. RETIEF, V.DE

VOOR GRAAN:BOEREN
Zeisen, Kaapsch Model 15/~ perstule

BINDER DBA AD,

ZllIerl I_aUlaDUI.,'8.lrs 11,llIIn
STANDAARDS ..EN PUNT - DRAA.D.

HET BEROEMpE OOGWATER.

ED ldW~.---- .~ w .......
-wdILX .._
v-at Wj
Di1(E, KATDW a: 00.,

~ .... • .. ad,

DlJI1rOOIIIII AnI 'J.J onmam& TJ.8ftmJLD DOOIan '.11
,AI,LJIII'I', Jo 17, 1888.

- ..
.... 'tCH'eD: Boelt "... ...... ~.

1IIrat.eu ....
(IRGOG w.u.UTJlAAT),

KAAPSTAD.
£:¥l,OOO 0 0
71,03110 0

Aandeelhouders op betaald Kapitaal
Res,ne Fonds •••----------~-~-----DIREKTEUREN :
DeK heerJ. H.BO:nmYR, voor-I De Weled heer W. IU.B8B (De
litter. --- )(awh eD Zoon).

De Weled heer ADlUAlf VAK IDe Weled Ja..- A. B. PITBBSBlf, .K.D.
DD BUL (De MenD Vb.. De Weled heer O. H. VAN ZLJL
BOl _ 00.) (De"" V.. Zlla BldIIbm6).--

-------.A.anmeken TOOr LMDlnpn. onder Securiteit Tan Yutcc*l,
telen de loópende rato "ftJl "nw, nllen daplijlla pdUNlld •
.' ........... ND. iD beJt·......... 'WOJ'daIl paomu:

.De Kamer Aclm.inisteert Insolvente Boedels door haren
Secretaris.
J. H. N. ROOS, 8eoretariI..

BOLD!U)J!Ul'B BBROJDU)B

ZWEEDSCHE STOVEN;
----------

,Verandering i~ Prijzen.
'.reD tI.weltI. VaD biJ -"hlldda_

tI.. ·aaM .....

Wij kunnen niet ge-
slagen worden in prij-
zen.

DeGo •• ~ .. ID .......
G.....O.. 'Voo........ .All. ~
~~ ... PmQ........ _C ••• I~_.

WOODHEAD, PLANT & co..
ST. GBOBGE EN STB.AlID STRAAT.

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN

ADD.RIm BN D.AJlIJlTG STRATEN.

EBT-,Ontbijt-, - TJae.erriee, Toi1etiIrtibIen en an. lOOrt.en
Aardewerk ~ ,Iroot.e base.
HaD,r- en Talen_pen, vloerlampen voor de Voork·

&mer, Tale1=wen .. ,.... artiblen en alle Huiaboad-Be·

~:. _ pantuie Goedaren, geeohikt W01' Trouw·, of
V~ eeD 8penialiteit. Jui.t ftfthaft_ eeDladiDg _ Lun.,.,we Port.. _'-a-

"VIuroRIAN WATER·WHITE OIL,"
leo! VUURPROEF,

IN PATDU "FAUCJ:r NOZZLE" D KANIfD,
DBB.rB OLIKm n. KARrl'.

Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,
Beparatie-benoodigdheden,

Rubber Band, enz., enz.·
•

• ..



Grootste Onderneming .in,· de,' ,;Kolo~.~aJ.e.

'''THE DE]1IANCE."
"8

:,BOSE·... ,...1;.; . ".' ,

'ftlllltIl':'1 I CO S.'Co~,Ud.,
DOXWBG •

. JtAAP8TAD.
(Vzoepr OOKBBINOE 4\ 00).

Solide Essehenhouten Slaapkamer. Stel, Goedgedroogd Hout
Excellent Afgewerkt. . .

ONS EIGE5 IlAA.KSEL - ea &_. NATAL.

Op Haa:fldag 9 Oorober; .. do .. ,li.
on - 011
OIO - 0 lIt

ZULLBN opgeIoeIde Paarden pu- r:==- ~Iq: :m
bliek: 1'8!'kooht worden aan 0 16 _ ° lit

KLAP)(U'l1-BTATD" -onder de Paar- r..- .- f·· ... 0 • - 001.1. , LoIdIa._ ,- .•• 011 ...
den bevinden l,'lich T81"IOheidene ~...,. bJaaw~(O.V.8.) 0 lit 0171

paren egale xarpurden. groot, =.'::.,.~ +-.....:" : ~~t..: ,g ~:l
sterk: en i~ goede oonctitie afkOlDltig ~ QIe .....i.. ._ 0 lt 0 In

uit het Oo-berPohê &trikt, . l: :::m,'WdlJ' : ~rt~ : ~~t"
kontant feld mg.,kooht en de aan-
dacht w~, SjnCIe de ,naam Ta1l
den ondergéteekende genoegzame
waarborg voor goede kwaliteit.

1.N. BAUERJlEESTER.
I. 8~WAllA ra I; Co., A.fJlagerS

JOILUlJlUBUIlG, 30 SEPT, - (fi'"vrDs. •• Ir", ..'••••••1,C.... I.. aak WUriD de Miteill' 'Vande 11""'1' "
In ~_ bladeD, di. te )lootreN Ilitce- diad put nil deD beer Lor...]" lid

ge.,en wordeD, ~ .. illfiel'vi .... " WJ'fta rMCl 'I'OOJ' Barbcrtoll, 1",~.Ltrd lf

ID8t bo.,e"_..oemdea leN'IU', die alti af· ba, kwaal bedea yoor den lalldJrc't, U.
_-- he Logeday werd oDdU-vra&gd ell ('Dlkend.

gevaardigde DUI' het Pre.byterlaaDlc ..... ~D nrnt III bet am"l 'Ill
coDcilie te WIllh1DrtoD ID S..,..ber'DP ..., ~ dat ~ijD aallspr ... k 0..,
reie die atad beeft buocht.. ..ns. MeIriDJ Bri ... troepen op de gren. """wuunj
laat het duJdelUk uitkomen dat sUD IYID- door 4ja_ .. ~l &la een g ew eten
pathie ltteedI met dit oprechte aiélao4ers. CIIIIlcMr. lad8IdUd had bii gm~d dat
I. are uolaDl d& bewesiDI een op- __.~ WIll áeh bIiDd te .houd eu r;-'or d••
.... hte ~ behoorde tot 1e --, .tu$ der uba ea dat .le TranHuloche.- _-v n., de baqen wapendo tegen eeu
die .,oor MD beraal IteIDNCht wal. ~b delDOllltrati .. en dar z:
Toen het __ bleak dal de Rhodee tea w_ OlD haDDe afbanhldbtld
kapltall.Aen kliek' de bewetiDl andermaal ya'bopea. nei Yerder yerboor 'der 'UI
wilde pbruiken tot baar elpn doeJeiD- lIitPaiUL
den, toeD elota .. alle troll .. e TraDaTal ..
dch aaoMn. Da. 1I.lriog heeft ..,.. 1
gedaan om de oosen nn de meo.ohen
iD canada te opeoen .'t'oora.! door het ,e-
IOhiedkundig o.,er&iCht dat hU geeft en
door de bUdeo ppublioeerd wordt, ftD
de ftZ'houdilJl no af de eerste dageo,
tlllecheD Eqelaod eo de boeten.
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DE ZUIDl-AFRIKAAN
I

¥'MWtHD lIlT

ONS ~.l.l). RHODESIA.
DINSDAG, 3i OCTOBER, 1899. DE .WELO-U,I •.

Buu.w.AYo, 2 OCT. - (RroJrr )- 0. 'OQII.
lUI nil d. Gwelo·ljjn U. iJevred~cD1l ft
"'rmoeili!~id ia oPl!~IOlIt. letenttg
aanhrerk &gii Da yoltooid en een bepn li

~ mei d. Sbauguim brtl8. i
DE" NIl

i................
. !
DB po.itie tllll4eo EDgeland en de
Republi.ken in ~uid-Afrtb ~rde STADSNIEUWS.
in de algeloopeo dNen zeer snel, en daar '. weder
de onderhandel~ niet gepubliceerd ~~~~t 1:~publidr: .:;~

te worden, weet m... eigenilJk niet preciea 110_. De &niDeD lies- aIl8II laat.
hoe.,er 18 reeda g~ ZijD. De Londen- __
IOhe kranten ver1rI.... rden reeda in de . De beer FntIIOh, ~ ... ....-uJ.J.a~~r- . ZatenUp ..oad door a. kamer nil koo..-.
afgeloopen w~k, idat de betrekking tile- op _ feedmaal oUhuIci MD he~ KoIIII*
lOun de genoem~e partijen feitelIJk een N.1Ioa hoteL .
ataat nn oo~lor· WM. WaaraohJJnUJk
kwam men tot 4at be8luit, omdat het
concentreeren .,aai. Brlteche troepen, in
dier mate woaIJ 8eechied is, op de gren.
I8n der RepubliekfD ip,o facto een "iJan-
dige daad is. De "ijandige geaardheid
van die daad werd door eir ALFRBD
MILNER erkend, toen hij het meer daJ'I
een week geleden OlJlevraagd noodig
achtte een oftloiëel+ .,erklaring aan preei-
dent STBYN te bieden omtrent het plaat.
een van Brlteche troepen op de grenzen
van den Vrijstaat. 'Geene lIOOdanige ver-
klaring werd .,ootaf aan de Z.A.R. ,le~
arenn met betre~ng tot de oollC8ntratie
der troepen op de grenzen der Republiek
ta.chen Natal en B,eohuanalaDd.
L.I. Vrij~ aUni de Republieken met

het commandeeren begonnen en de:Z.A.R.
heeft een deel .,aD ijaar kriJBllmacht reeda
op hare grenlen. ;YeD ~ dat et thana
reeds ~wintig dull8lad man VBnde Z.A.R·
op de grenzen .taa~ om de onafha~eliJk:
heid van hun .laDfl m.t de "'-MneD te
.,erdedigen. Om ZQOvele troepen fn Rik
een korten tiJd t~ vervoere1,l is g. en
kleinigheid, en tereicht segt een telegram
dat d,. Z.A.S.M. buittogewone organisatie-
kracht aan den dag ~eeft gelegd.

Dat een belangrijke dép&lhe aan de
imperiale regeering deze bewepng van
de alJde der Z. A. R. ,heeft .,ooraf aregaan
liJdt geen hviJfel.· &UttJr kabelde 1.1.
Vrijdag uit Londe~ dat het antwoord
van de Z. A. R. op. de jonpte dépêche
van den h.,r CHAM~BRLAIN inhield, dat
de Z. A. R. zioh aan ide Londenache con-
.,entie houdt, doch aDdere informatie om-
trent genoemd antwQord was niet .,oor.
handen. Menlherinllert zich dat de heer
CHAMBBRLAIN in lijn jongste dépêche
had te kennen gege"eD dat het Brit.eohe
kabinet thana zijn nieuwe eiechen 1I0U

stellen, en dat geDoemd kabinet ll. Vrij.
dag sou vergaderen o~ die nieuwe e~en
finaal te formIlIeeren.
Het achlJnt 8Chter~ dat het antwoord

nn de Z. A. R. op dele dépêehe een on.
.,erwachte wending lWl deD loop VBn
aaken heeft gegeven; want Zaterdag' mor-
geil publiceerden .,el'8Cheidene Ló~dea'
eehe bladen de informatie, dat het fqrmu-
leeren der nieuwe e~hen den vorigeo
dag opgeechort werd, cloor de aankomst
dien morgen, van belangrijke dépêchea
VBn sir ALFRBD }{ILlfBR. Wat
dépêches . .,an eir ALPRBD 'Inhielden
weten wij niet preei.., doch het is duide-
lijk dat het hierboven' genoemd a'ltwoord
van de Z.A.R, er een deel 1'1ln uitmaakte,

De ontnnget van dat antwoord in En-
geland heeft niet alleen t"n gevolge f8-.
had dat de nieuwe eiachen niet geformu.
leerd w81'den, maar ook dat alle .,erdere
bewegingen .,an imperiale troepen ~heim
arehouden worden. Hmr iD Zuid.Afrika

per lb. hebben wij ook. Zaterdaga.,ond gezien
~. ID bdIa, ~ ~ dit..;. ~ ~ hoe dat meer troepen. 'Ian Kaapstad eD
~ ._ OH ._ 0 • - ° 4t King Willialll8town v.nonden zijn, ter-
I[up.abe IIIRatak . _. .- 1 II - 1 8 WiJl de troep,n VBnBul:awayo Ridwaarta

---~ 0 • - 0' trekken.Bok " ~... ••• 0 lIi - 0 lit
._ - 0 'i - 0 II De krijgsmacht der. Republieken ~n
._ ••• 0 lit - 0 lit ni t be'--}d ida d· 'ch de

...... I) • - 0" e __ e 80 ten, le Zl op gren.
lt lIeIaIIIdICd :: 0 lt - 0 11 aeo besig houden met oricket eo .,oe~bal

lIlIida drop ••• ••• ... 0 lt - 0 lt te apeleD. H.t is hun emet dat aiJ daarot.oOi.--._ \I lit - 0 I
lt ... ._.- 0 'f - O. zijn ter verdediging van de onafhao;ke-
"dJoa&~", 0 .t - 0" liJkheid VBnhun land, die dagelijlte meer6(11tq~_ _. 0 8 - 0 • .

...__----..... ••• 0 lt - 0. an meer bedreigd wordt.
W~t..-Ou.e Load-tJe kabel, ftD 22M.r, Dit alles brengt 01llJ ~ot de ge"oIrtrek.

1IMl!k: "8D-.W1ritte, prij- ...... 2d per lb." kina. dat het antwoord VU de Z.A.lt veel:;::a~~~ e~ == meer bevatte dan. een ver.il.rilJl dat lie
...... YUte prij-. De marn il _t gereed wal zioh ,&an de Londeoache COD.
1il1Jer, daar -.IQip .... 01118 óW bo- Tentte te ho.udeD. Wa" de nrd. ere in-

YOGI' bet blik Iicb baitea de markt ....C.... Ou. =.., ildat dU alecbta tijde. houd was weten wij Diet, doch wij leiden
Iëk al sUa, a wjj hopen dat clli _lItaiteDclea uit de aangehaalde f~ten af, dat de
iD..loed UI hebIïea .~ de hoop JII'ÏIG CIie iD Z.d.R.. lf8êiacht he.eft, dat eeu einde ge-
IMt bin_land WOrdeD ,.- Er be.taat --_... Dl . d
- ,oerIe "TrIll 'fOOI' lapel lichte ....twol,...-oL, worden aan e arewapeDde
;;J .foatea; maar foIll;ie,.. putjju lateD Iiah preuie die door En gelan~ op haar Ilitce-_;;:; --pea du _leCIéia w..... 9p oefend wordt, en dat ~ de Uoetl8D-=~ ~~1=~ macht tegen haar. <laBelVb' 't'eraterkt
maar prp.a .,... _ bei ............. wordt, niettegeIWaaDde het· felt dat het
tea ........ - Iroapen; nrakb .. loatieYe 't'OOlIdIel nn den heer OSAllB8BLAUI is
..... wana ait .. hud tea aaiDIIte !d ..... ' MDgeDOID8D, 88 die prM.te niet andere·WII ........ :-·l .

, .. CL .. CL kan beIchouwen cba e+o voorbeNid.fnBIIZV."U - anneId'" 0 8t -. tt· om op het gegeven oogeo~lik de ooalhaa-
......... "" 0 7, - 0 li ke"'kheid der repub1ielt.'.p te ei8Chu •.~ ...................... 0 7 -0 '1 .., ........... 1,t............. ° 81 - 0 sf De i;Ud Al het.lJlO8lii&- leeren of oue

tIIl" .•tt • tt 0 ~ - 0 8 op..wn, nn de pa.we 11Uat' is. •tat........... .. O. '-c 1 H~ Bri.....L- .._ _~ 1..--.1._ L~_............' _ ° II -0 • "'. _,..., :~_111-...._
............. . 0 lt - 0' om de politie qN.r_ O1',R1neea.1
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DEZB ILLUSTRATIE IS BEN EERLIJKE AFBEELDING VAN HBT

" DEFIANCE" SLAAPKAM:ER STEL 166 Ema .Vette Merino
Bestaande uit'-3 vt. Solide Easchenhoutel1 lDeerenkast, met Spiegel Deur; 8 vt. Solide Schapen

ES8Chenhouten Waachtafel, met marmeren blad, hoogen rug en handdoek baDger' ZULLBN verkocht worden
3 vt. Solide Eaachenhouten Kleedtafel, met Plaat GlueD. Spiegel op spillen. ' KLAPMUTS STATION

Wij hebben besloten het Publiek te ov~rtoigen dat ~et g~oopen goed huisraad van cm. ~M maa.I:Hl .. Op Donderdag, 6 ~~zer
koopen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die op deze markt worden verkocht. ZIJ zullen zeker present liJn.

GelllU8treerd Catalog'IUJ en PrijslijBt francv gepost op aa1Wn'age. C. BASSON.
Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapsche Gouvernementa Spoorwegen A. B. DE VILLIEBB, & Co.,

verroerd tegen 20 pet" cent minder dan ingevoerd huiaraad. Malagers.

DISAAGS & GO' ~::='B=~a:~~r:;~.P~ZEN.
• ., KAAP STA D. KUP8TAD.
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GEEN Fe

nIT BBRICHT dat de beer Carl Jeppe
00IIUIIaIIdeerd ia &la TranS\'&aI""L burger
oa$lr;md.

DB JUlLIlOOT YIID de .. eck, de
otutk wordt hed.amorgen bier 'Vcnracht
uitpand. boot ia de Brao«.

BB:r PAJlLIUIBJrT UI waarschijnl!ik nog
.-.10 of 12 dqeu zitten. Ve ....cbeldene lede
ajja reeda .II&Il' haia yertrok.ken.
&lGBlf.-Uit Fort Jaeboo, alwaar het"".

.... clroor wu, U bericbt ontvangen dat er .
de lut.te daeen pracbtige regens ge.aII ..

DI: LUUW door den beer Rbodes Un
Tnn"" .. l.abea diereDloin cadeau gedu!!
IaatailedeD VrDdatr te Groot. &hUil! to",""
ko_.

IN Beohuahalaad .tent jaarlijbr.b veel
.... ten (eYolp nil bet eteu van eec zeer ,..
lÏftire Plant poaamd .• slangkop." De l.fiII.
liDPrUd .... Mafeking is dienten~oe.oi«t 14
het bellait gekomeD om de r&gearing le
Rappen te _en ter ui trociing van deu plam,.

UIEI( SCHILLEN IN HOEIW£IL NElITES.-E.
der h.t. dinpD ..oor boenderneoten is da
talte IObiInD aian. Dit zal de inoecleD
clriiTeD, iDdiea Ijj al niet gedood .. orden.
tdiina (of eeu liu lE't"&D 'n ui) moelen
iD _.._ aijD, WUI' de beonen
hitte ftD hei ljjf ftD de bell ... 1 bare
lIterk clou nekea .II&Il' de nien, en derhaI••
}en d. inucteu naar elden verbuizen.

DE 'IIlGUWEI(·PETrTIE. - Van Su
echriJft eli. coundie &&Il on. &lDg&IDok d.
YJ'OIIW811 petiti. :-Ik bn booderdbo ~&Il llIIIIIII
kriUre.a, doch er al reeD tijd ,jjo in bet distrik!
roDa Upea. Ik heb Ift'ooe eakele YlOucr gt.
..,uden die Diet grWUg wu baar D&&DI te teek.
-- tea .iude te ..oorlromen, dat Zuid Mriia
rooi 1I... erU aal wordeD met bet bloed 1'11
taIIOOae _huldig. eD yredelievend. pe .....
Boa J(BJf TZLEGL\FEEBT.-ZooaJ. Dlellm

beriDuereD &al, heeft de, ed. beer M. J. ill
VjUien 8IIDJIe wekea lI81e4eubecUokt.oorrj)I
setel iD cleo W••• ftllGeu Raad. SovJA .Á!1'If.&
nil 9 8ept.mber heeft da.,..,mtreat het ••
de klepna : "8~ J. H. de Villiers, eeD olllf:
bubljjk lid ...n lia WetgeveDdon Raad heefj
hedaak'l" neei.,., lui iD EngelUId on.
_ det hiermede OD&8geacbte boofdreci·
Mr becIoelcl wordt.

PROF. P. J. COI!IJN.-Betrekkeljjlr 00....
wacht il te Leid.n oyerleden, pruf. 1'. J. CO.jjI,
hoacleerur UIl de Leidl4Cbe unÏl·ersit.eil. lIï
tobreef _ Ml'tal taaJkuadisce werken eli op-
.&elIeU, ala: .. Verreljjkende Iprukleer dor
der NecierJandsche, HoogdniU!cbe CD Enrlocho
ta1ea," "NederiaDdaehe spraakku not. " "eIk wort
...".,. iD enkele proriDci811 'u .praakirullll dl!l'
.tUdeenmOIe ODdenrtilen ..... , "erder "AJI.
w.taicbtische Grammatik." OOk .... biJmedt-
werker UIl hat NederJaDdseb Woorden l>oek.

RooDE 8&UVBLOUDT8UOORs.-Een t!'earigl
.. beurteoil YODel iD d.n loop van lutste ....
alhier plaat.. Een ldei.D meisje van omlnnt i
jaar oud ill op eeD alJertreurig.te '"1)7" .er·
bftud. n.moeder .... voor ...,0 oogeublil: W~
,..... OlD watou' ~ baleo. Voordat 'II UIlgiuJ.
heeft ~ijbur kiDdlkoffie gegeven. :>i. oen pooo)f
""'IIJ8bI- te IIjjn keerde 'ii terug. eD fond
haar dierhaar kind iD 'Volleo .Iam. bur toenJo·
PeaCIe : "help toch moeder. help tvcb." 0.
lDOeCler deed .,.t Ijj. koa doch t. '·e,¥~",fo. IJ.
dokter werd dadeljjlE gehaald. :lo.. b Let I:md
nierf eeuire IllIIn ua bet geoeurdc. }!eD .....
moedt dat D.' lriD& youl'boutj~; genomeD b..n
a op die wjj .. UIl brand raakt., \I"'Dt er ....e:.t'lIar iD hw haia, alecbt.s ""OIl(e ~ol.n.-

EJ:I( "OUt DAT NlitT Tor URll KA' HLL£S
il door nODRl, lid ....0 een d"r groot". door
EnpJaDd uitre&ouden etboolugL,dle ",pcdlll'"
.. de T__ sat tDlKben Au.trali,· tO ~I.U.

Gai_ oat.clekt, WUI' bet de groei' Jer ~!urlly'
eiI!mCtea b.WClODt.Deu men.ch.o kenDen
Il.obt. twee getallen, oamel!lk n,·tal =- I ell

DeÏI == 2; hoogere get.llen worden Jo->r rcroul.·
~.Ii~ of met betrekkiag tot eetl. hchaam..deeJ
~ ID plu&. ....0 dri, '''glee df
Harray-eiladen t_, etIU (nc". "ct.l, ,oor
.. -twee, twee (DeU, Dei.). H",,~er .,."ld.
PtDIJea moeten door ledematen yan hel men·
ICbeJitk lichaam Ilitogedrukt .. orden. De Murn)'
.ïJauaen beriDaeu te tellen mtl de p.d der
1iakwbaDd, du komen de andere r:ege",
daaraa de poll, daD de elle:Ooo~ ,j, "k,,.Jhol!t,
d. ~de groeye boven hel ·lcllldo.ee.
liet ~ dan 'V..rder Hl "rug.·., .. rd,' ..-d.
de reah~ tot aan de piDk d,·r r<' i.ler~""a.

'ill men gekomen tot 2 •. ~ .ar:... le "ell
teeaea .. d. rii &jjn, zoodat metl .il ,. rk',Jtl
Bo"eD dit getal aot dit Datuurrnlk . ~'" lo" beL
begrip Y&II ..eel (gaire). Het wa, lw", : ,d dit
merkwurdip telsyateem te oodc"'" I:.r. en
_ de weteDschap te bewsrell, daar ti",Q.\ de
~ telwoorden op d. e,lan,]'" ,,..,JJ
"e_ iD rebruik Iromen.-II.! 'Ju.',

Oo8TBUJK ia wat 'jjn ond.n •.,. i· I" ft ~.. r
achterJjjk ea ~ordt wellicbt allee" ",. "",."ot
door dit BalbaatateD. Meer d.n "iNeenL
aller Ooa~e """olen IS ."dla,·," ., ...I..
teIJea aleebill éeu onderwijler. Ir: (",! i z,n
aooo JtJaat-, waar in ·lgeh.,.,1 ~e,'" " ".d ...
2000 lObJea .UaD leeg, oludat er ~,.,.:: cder·wo-n lijD; aieher_ta&nd. rum I' ".' ..obe·
"oeadea aldaar ~ ondenrp. ge"'" I. ."r~
iD "1"'1, ala iD Mora'Vi;;. iD Sllerrnark,:, "' ....e'

VOOR DB B.lBIlIB ............ het.- __ all m .aoo- moet~o de oprode· r.e btl
'. ·"HlYOGI' de ~. yolk honger lijden. In Tyrol lw, ,,·'."oeo
- oaf.il ..... --L.IO&... • __ 1.._ meer du de helft der ond ..... !}.,·" ,1'1. tr"k1~
p:i.fd bij ~--:;-~--~ _* nil £16135. 4d. per jaar: In ii.·' :.,.",1.
....... --.IL- Ima laOIA -..a_ rUk ajjD 29 perc:ent analfabeten eu '''' , •• ,D·

iuat. ~ ..... -=:t.... • ~ -...u ~keu VlUI elementair n",j.·,." JD
~ :R.i a-t --- -- een adr., dat de onderwijwn in ,., ..,. I.' •. wt
gebrGikt ta tMpdm.....;-::..a:,up.:..= de reperiDg (ambt hebben. koml '. ". il! le
ua ~ ~ __ .... wij...... lOIaIIUge deo.leo 't"&D Tyrol .. ,I. """"~ ,_..",
"....... Be6 DiIt.n.-~, '._ yerpJicbt ~iill,.icb al. kod.c,"·r· Le
... -- W ...tt --. c.: .-.hanD of ala dagloooens op het veld t· :UD
~ aiaIa ~. -.IW WierIIIeD. BoYeDdien zijD ruim 4(~)."" .,:;dlreD~ ;..~ ........:.-= la due pro'ribcie pbeel ..emoken no "nder·

#tUie • op, ..at W ... __ aL. wp, ai~ pbrek MA ouderwjjs"", III Tno!
te ~ - da 500 penoDeO oubenJ<"gd het~ _"r=~~ de .... ~ ldt. De oadenrijzer, dIe daar

htaiea; - ............ ~ -:: ..,.au~ de betrekkÏDll V&II.:I':':.. l'e -.., lij ... ..-. .. OImIOnraarde1!Jk 00.....,.-.........

EeD Jlaleilohe no1lW, noJemal.Jamal I.b...
ten, haCI OIU'(ÏItereu _ ocgeblk wurbii & ii het
l.ftD ..vioor. Terwijl SU iD de bubo werkte
vatte hur kl.ederea YDIlr .D bekwam Ijj .alke
erge btuuhroudea dat .jj OIODip urea laier
oyerleed.

"EQUITABLE"
Brandverzekering- en Trustmaatschap-

pij St. Georgesstraat. Kaapstad.

908eptember 18t9.
£I.d. t •. d.
009 0.2
02. 038
036 0.1
o 7 3 0 12 6
039 072
o 0 9 0 1 2
o • 10 0 16 1o 0 11 0 1 6
o 6 1 0 9 6
o 10 9 0 J3 6
e 4 10 0 12 0
o 0 6 0 1 2

VIER Nette Huurhuizen (nieuw),
nabij Lady Grey Straat en

Statie bij

THOM & VERSTER,
Paarl 18 September, 1899.

Quana
Hoeaden.......
xálkoeoeu
Aardappelea ...
Loquaill
LiDI_
Boter ...
1ciereu ...
Groene erwtenu_... ...
P01lIpoeII8D ...

Eea praamt., bljjkbur ftD eeD bIaUk JDaD,
werd laateUedeD Do~ ...... deu ·herv
aabjj Wijnberg ge_deu. en ..enrjjderd DUr
he* doodenhuil te WjjDbeq. Er WU DieiII om
IIIID te duida wie de o'Y8rledeue w .. of hoe hjj
MDI~a eind. WIll"'0_.

uONDICN,
morgenblad
Y&D beIUa:
giatermorp
yoorwteH.n .

OPGERICHT 1844.

DIREKTEUREN:
De Weledele Heer J. L. M. BROWN, L.W.V., (Voorzitt~r).

De Weledele Heeron H. BEARD, L.W.V., W. MARSH, G, 8ICHEL,
L. J. C.\GVI~, J. A. REID, H. K. TREDGOLD.

Deze Maatschappij, een zuiver Koloniale Instelling en een
der oudste gm:e"iligden in de Kolonie sluit nu alle soorten van
Brandverzekering tegen verminderde prijzen.

Voldaan hebbende aan Wet No. 10 1891 van den Vrij-
staat is zij ook gemachtigd daar bezigheid te verrichten. I

Agentschappen in al de voornaamste Steden en Dorpen
van de Kolonie, alsook in den Oranje Vrijstaat en in Natal.

W. J. MERRINGTON,
Secretaris.

EfI1I JDaD puumd CI._iII rial Vrjjdar.
aaoht ait bel 'feaat.. nil &ijD .... iD hoot
Imperial botel, LID ..... l, eD had _ DaIlW.

o~tkolllÏDl UIl da dood. lieu 'Y8J'Oudenteit
dat de DIaD iD dea nacht moet 0lIl .... ajjn ea
b.t Yenster YOOr de dear tI&DaIW eD CIUrCIOOr
aitetapt., m.t rnolf d.t hij YaII .eeu laooirte
ftD 18yoet iD d. Itrut oedeniel. Zijll liubr
•ok.l WIll pbrobD ea hij cl..t ~. _jp
andere kDeu~apa op, maar plallkil .....
1I• .....,.ijjke. J:iij werd naar b.t hoapitul yer •
wjjdenl, waar bij thUI UIl. het beieren ·iI.

PORT ELIZABETH.

(V_'" A-. BincA,Lm.b_. w.)
MEI

28 Sept., 18911.
Sn17l1'1DUlf.-Het pootlte deel ftD 4.

.... bodeu partija WIl aiat iD roede oo!ldiue;
derbal,.. WIll de markt ietl minder nat, IIIUI'
milder eeaip Dl8Ikwurdip y.rand.riDll iD

'1Vjj DOieereII :-
• .... II. •• CL'"* lII{Iertear prtaa... 10 0 0 - III 10 0

tt prima tt. ._ 8 0 0 - 10 ° 0
..... wftte •••• _ IlO 0 7100
'---.. 1100 lOODInte" _ I 10 0 '0 0
WlJfjel !IIIPIrieV I 10 0 7 10 0
" pedtot..- II 0 0 I 8 •
" *-ede._ 1100 '10
" darde._ 1 0 0 8 0 0
" donker... ..., 10 0 II 10 0

~('-'1) ••• -'007100
1-- ............ ,. I 0 0 710 0

" tt II aIildela • 10 0 I 0 0
.. "kon _ 1 111 0 I 10 °
" II Iron ... 0 16 0 - 1 6 0

IWIIrtie~kon ••• 0 • 0 - 010 0
"yb ...... 110-111'
" __ l' kon li pbr. 0 8 0 - 0 14 0

, .... .- .. ...,..... , 0 0 - '111 °
" "..n .. 1100 -8U'0
" kon middelm. 1 0 0 - 1 16 0

" lIan... 0 • cl - 0 10 0
"1afIdeU _•• -01'-811
" Yb ••• _ ._ 1 0- 0 _ 1 10 0
II yb, kort eD pbr. 0 8 0 - 0 14 0

....... (joDpftllUl).- I 0 0 • 0 0
• -'_!lud,oN. 1 II 0 111 0
" aIaleb._ • 1 0 0 I 0

..... wh 'H I 0 0 I 10 0
ft BB I 0 0 1 7 •
• licbte wijfjca 1 111 0 I 7 I
tt doabr... (17 I 1 1 •
,. inferieur ... 0 7 6 - 0 16 0
.. apedeve WI_ - wlw. ..fUeJ "

~rteerda (middelmUige _rt).
·£'.d £.d

Wittea 6 0 0 6 10 0,
Wijfj. li 16 0 4 10 0
SJ*Ionu 1 6 6 1 10 0
eH.arteU 1 6 0 1 10 0
Zwartea 1 2 li 1 7. 6
Vale... 0.14 0 0 18 0

VlI:LLD.-8o.haap'Y8l1en stonden op 6}d per
lb. iD baDdeJ.; uden· -Wa 'ItVeD OD'Y8J'.
auderd.

Wil DO.... :-

LoNDEN,
peoechip zi
14C1fQ11)' ""l
iB b.densmid
lerijea artill
ve Goa.

yertroltken
Dri. Hoa

ia preedhei
omda&r 9,'
yoor de Jr.
De Col.ofP

e&tie nil ''11
burg bij Elll
rad.o ol' t
YaaIIclhe iII(I

De Beroemde
!msrtbansch.

Kaap.,taI! lIIIIf er Pieren heel ....rlaten uit
A1Ie beáiaheidSplaataeu eD publieke batoren
waren ... lOten ..oor d. ri.r:iDJ ftD St. Wiener'.
da,r III eeD publieke --iiedalf. De Itad_
bjjua I~n, da&r d. _te iD.-eteneuof per keiII &fCereiICI WInD Dur de h.dplaat.
MD a de omliaeDd. ~ YOOI' _ . "l'DIIde.
nn, nil laeht ól d. Ublet.ilche .)ieJeII ta Groene.
pant eD d. ~ 1NCImmeD te IeDihronh
waren pm bUwOll8ll. V.Jeu Mp't'8D lÓab ook
- Kampabui, Boa1DbDai ea eIden ..oor
pioIIÏaI. De lp80iaIe pleÏlierlreiDa un de.taI!
_a lltampead '\101, ende ~t.abappjj
werd soed ooderIIteDDd door de •. enoehN.

Een rotsblok gevallen.

Baking
Powder

Malmesbury Executeurskamer en Voogdij-en Brand-
Assurantie Maatschappij.

VERKOOPING VAN

ERVEN
BELANG);

HEli

Maandag, 9

~OODBERICHTEN.

Voor het bakken 'hn het flJIIIte brood
koek, potfertj6l, p1ldc:ung., ena

Maakt het V06dJel &eer licht, emakeUJk
en gezond.

Beete in rijzings-kracht en de eenige
poeder voor 't baJ[ken, die ~DalUlaretaatdoor
lachtaverandering bliJft. BliJft ..eneh en
behoudt volle kracht totdat hei gebruikt
wordt. ,
_De Royal Baking, Powder van wereld.

wijden roem wordt enkel door de 80yal
Baking Pow:ier Maat80happlJ van.lmerfb
gemaakt. Let .orruldig op 'a maken
naam op den ODlllag, om de lIubetitutie
van nagemaakte goederelI te verhoeden

Royal BWDg POlder lutsch.,
Ne.. York, Vereenigda St., !merfta.

LoKDEI(,
nn DeYODI
dat &la de
&Dt"OOM (
waanobjjar
dire pjjDIiJi
Hij herhu.
Eogel&Dd I
haukeijjkbe
Groot Brit
lAD te clri
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'VaoceD·11'81
eeue oploaai

~op
ge-tird e
beden de b
V&D oude
Ililitaire •
maakteo be
pJieIne.d e_ bjjMtlj
te k.uren.
.. el he* "
bet ..ertro.
pa bei iD'

DE ondergeteekende, behoorlijk daartoe gelast door den Kerkeraad
van Moorreesburg, zal publiek doen verkoopen op het Dorp

~oorreesburg, op

October, aanst.,
beginnende te 10 uur 's voormiddags,

57 ERyEN in het Dorp. Moorreesbury, Malmesburg afdeel ing, waarvan
verscheldene gelegen zIJn aan den 'hoofdweg, en in de nabijheid van
de voorgestelde spoorwegstatie, en dus geschikt voor goede beziO'heids
plekken. 0

G. W. KOTZE, Secretaris.

Van tier ~puy, Inl1nelman & Co.•Afslag',~rs.
Malme~b\lry, 2G Sept. 189!). '0' VERLEDEN op den 21aten Septem.ber

1899, mijn TeedergeUeU. Bch":
noot DIRK JOHANNBS OLIVI8R in den
ouderdom van 36 jaar. Hoe awaar mij
uit verliea ook moge 'IV_n aal ik lIiet
ween~ als degenen die geell hoop hebbeD
dat hiJ een ~ter leven ie ingegaáD.

"H~re giJ heb de lU8t mijuer ~n
van ml) weggenomen."

De Bedroefde weduwe,
ANNA OLIVIER,

" geboren KoUé.
Bosguaefon teiD,
DiBt. Malmeabnry, 21, 8, 99.

PUBLIEKE PORTUGIVERKOOPING,-
t:en Standuitmuntende Bezigheids

in de Markt.
DE <:?ndergeteekende de Paarl verlatende zal p~bliek doen verkoopen

ZIJnKostbare Vaste en Losse Goederen, HUlBraad enz. IK weDsch hiermedelDiJnen harteliJken
dan k te betuigen un alle vrienden

"OOr de bewijzen YlID deeiuelDÏJlg in mijn
onherstelbaar verlies. Inzonderheid aan
den Heer en Mevr. J. F. BPBNGLBB, den
Heer eD Mevr. J. M. Dill KOClt, en DI.
MALHEBBE.

OP WOEISOAG, 11 OCTOBER, Ol 10 BBrr.i.
I.-Zijn uitmuntend Bezigheida.Eigendom gelegen aan de Paarl. met

het daar?pstaand net Woonh.uis, Bar met Licentie, Winkel, Bakkerij,
SlachterIJ. Stallen, WagenhuIs, enz. Allen in vollen zwang.

Il.-Zeker stuk Grond met da.aropstaande 2 Huurhuizen als boven.
lIt-Zeker· stuk Grond gelegen als boven met daarop staande 3 Huur-

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

VERDER:
1 Stukvat, Leggers, Half-aumen, 1 Molwagen,

Aohter-tulglln, 2 paar Voor·tuigen.
EINDELIJK:

RACHEL ELIZABETH v.ur NIEKERK.
Berg en DttJen, K08berg,
29 September, 1899.

lOpen kar, 2 paar

Hoe la U'lllr Lev.. "
BOUD uw gnocdheid, c1it il ba ~ e1ba,
. eIK gij kut don om ~ te !rome ... eie
oude Wereld.Dur. --aJa-IIicI1e1
Wheeler's Extract I .. JH* pld. IL ..
HEYNES, MATHEW & Co.,

AP!>TDDlI8. KUPsTAO.

Voor Klanten van BuiteD en1 paar Karpaarden, en nog een meDIgte andere artikelen te veel om WiDkÊtliera.te melden.
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NOTICE ia hereby given, in terms
of Section 5 of Act No. 30 of

1883, that at the next .Meeting of
the Council to be held on Tuesday,
the 10th day of October, 1899, at
10 o'clock a.m., a resolution will be
proposed to request Hia .Excellency TENDERS zullen worden ingewacht MIl het KaDtoor ftD het Hoofd.
the Governor to issue his Proelama- kwartier, Kaapstad, tot 12 uur '8 middaa ftD DJlQDAG, den lOden
tion declaring the provisions of October, 1899, voor de levering van Brood en \TIeeecq MIl de Troepen
Part I of the above Act in opera·, die gevestigd zullen worden te Stellenbosch voor een tijdperk ftD
tion in the }'ield.cometcy of the vijf maanden TILnden Isten November, 1899, tot den SIsten lUart 1R99.
Touw Division of Robertson. Tender-vormen en alle noodige inlichtingen ~en Ter~n

By order of the Council, worden op aanvraag bij den Gedeputeerden van aen ~t Adjudimt
Generaal (B) Kantoor van het Hoofdkwartier, Kasteel, Kaapstad,

G. W. BORCHERDS, dagelijks tu&eohen 9 uur v.m, en 4 uur (n.ID.
Secretary. (Gftd.) E. E. CARTER,

Divisional Council Office, KapiNin D.A.A..G.
Robertson, 16th Sept, 1899. Kantoor van aet Hoofdkwartier,

Kuteel, .Ka,.pstad,
29 Bept. 1899.

-OPGERICHT IN lS84.

Groote Brand hl Ple1nstraat. ,MALMBSBURY .

Exeeu~1ll'8k&mer eDVocwUj·,
BraJld· ~tlem.a&tsehappij

MORRISON & CO.'S
Groote Verkooping

VANI

Geredde Goederen,
Sleohts voer een tijdperk van

14 dagen durende.

£3,000 waarde aan nieuwe goederen
va.n het seizoen, allen min of meer
beschadigd door water, wordt nu
ean het publiek aangeboden

Tegen Nietige Prijzen.
Tengevolge van private regeling

zullen alle goederen overgebleven
na den verkoop verkocht worden bij
publieke veiling. Dit is een groote
kans voor onze klanten in het
publiek om' zich ONGEHOORDE

KOOPJE8 te verschaffen.
De beschadigde goederen zijn

voornamelijk; Dames-kostuums,
'capes, mantels en ochtend japon~en,
kinder-kostuums, Dresson, morsJur-
ken, Dames' onderkleeren, korsetten,
kousen, zijden hundschoenen, voor-
schooten, shirt-blouson, Dames' hoe-
den, kinder-hoeden, Dress stoffen,
Bedrukt katoen, mousseline, Heeren I
hemden, wit on gekleurd, boorden
en dassen, jongens pakken en knie.
broeken, handdoeken, gewafelde
spreien, lakens, tianeletten, cretons,
enz.
Daardit de grootstebraud-verkoop

is die ooit in Pleinstraat is gehouden,
vragen wij onze klanten ernstig
voor de eers te l·~ dagen niet te
vragen om goederen op zicht.

la.ntoren: Jo. 4, Kerkplein, ltapstad

TE HUUR

P.K. Bn, 142. TEu:roN,l60.
TELf.GR4Y18l:1!EN KABEL AlJDRE~:

.. FIDELITY."

OPGEKICliT - - 31 MAART, 1856.

Kapitaal
Reserve Fonds ...

£20,000
... £71,600

MORRISON&GO
DIREKTEUREH I

P.H'L DE VILLIERS,Procureur,
VOORZITTER.

HARRY BOLt'S. F. W. MILUI.
IL J. DEIII'ER.!. H.M. ÁRDBRNE
C. M. BERNARD. E. J. EARl'.

DE MU T8CHAPPIJ neemt de Ad-
miniatratie op zich 'ran Boedels en Eigen-
domen als Exeeuteura, Adminiatrnteura
Voogden, Curators, Trastees, 'ran In,
solvente Boedels "n oe der Huwelijks
Veerwaarden, Inspecteurs, Gevolmach-
tigden, Receivertl, Agenten, voor Inge-
setenen en Nie~inge"eteeen, Likwatenrtl,
van Maail!chappijen op aandeeJen en
Firma'a.
GEEFT Geld op Eerste Verbanden

van Grond Eigendom en Onderpand op
HypotLekee, belegt Kapitaal, koopt en
..erkoopt Grond en ander Eigendom.

VORDERT Verbendee, Wiaeels, en
andere Schulden in. •

ZAMELT HUISHLTR in, Interest
op Verhandee en andere Kecuriteiten en
doet ieder BOOrt van Trust of Agent, be-
zigheid.

------,----

.... OP DE Plaat_

INGEVOERDE
AARDAPPELlOEREN

en in de Kolonie gegroeide Vroege
Rose, Duitscho Blauwen, en Flour.
balls,

Tasmania Duitsche Blauwen,
Nieuw Zeeland Rose,
Oceanic Favourites, enz.,

Gedurende Angnstns en September znlleD
aankomen ;-

Franscho Vroege Rose Aardappel.
moeren

la October, Kmmber, Deeember 8D later
aan te komell:-

Onze keuze en welbekende En
gelscho Aardappelmoeren.

Speciale brief en noweringen over
slle Aardappelmoeren worden post-
vrij op aanvraag verzonden. Geef
uw order vroeg bp om teleurstelling
te vermijden.

WAARBORGTAK.
De Maat.8chappij geeft eveneens Po-

lissen uit, als 8ECtJRITEIT voor de
F,erliikheid, en Trouw 'fan Trusteee,
Likwidateurs, Execnteues ea Voogden,
Citvuereede Curatortl, Recht.!,.upplean-
ten. LandmetertI, Beheerders, Secre-
tariaeeu, Klerken en andere Beambten in
den dienst van Banken, Crediet, Ver.
zekerings- en andere }J.aalollChappijen;
tiemeente en Afdeeling8sden, Corpo.
ratie.. en Firma's op ~rdeelige voor.
waarden. ~
Deze Polissen worden .'vcneen. aange-

nomen door de Imperi.\le, Koloniale,
Trannaalsche, en Vrij.taail!che Re-
geeringen, en door alle eorreepondeuten
door heel Zuid Afrika.

Vormen voor unlrifiee en andere
inlichtingen op aanzook ~ verkrijgen bij

G. W. STEJTLER,
S~CR[TARJS.

H. RIES & GO.,
Graan en Aardappelmoeren-

Handelaars,
Oost Londen.

Telegrafisch Adres: "Ras."

DiYisionaJ CODIcil :of Robertson.
FENCING ACT, 188:3.

INaalln.sraad Fruarbara
WAARDEERINGS LIJST.

KENNISGEVING geschiedt hier.
door dat de nieuwe waardeerings

Iijst van alle belastbare eigendom.
men in deze afdeeling nu ter inzage
ligt ten kantore VBn den Raad voor
de inspectie van eigenaars, bewoners
en huurders en dat de Raad een
Hof, ter beslissing van objecties
tegen gemelde waardeering, zal
houden in de Hofzaal te Fraserburg
op Vrijdag ~O October, 1899 te 10
ure 's voormiddags.

Op last,

B. L. BOTES,
Sects. OF des verlangend te koop, 10

uitstekende ~Jaatsen uitge-
zocht in de .A1deelingen vau Her-
bert, Hay en Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Bnitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Tel~toor, en 't ~olitie

TE :SDE RS worden hierbij ge- Sta~on: Goede 8Oholen m. de
vraagd voor de herstelling nabilbfJld. Overvloed van wild.

van de raads brug tegenover de. VOfJ8l:s~ in 't veld,. dat
plaats De Hoop naar Somerset geschikt 18 voor Paarden, Struizen,
West. Vee, .Merino Schapen, en geiten.

Voor bijzonderheden doe men !>e eenige ~en van den verkoop
aanzoek bij den ondergeteekende. 18 dat d~ mgenaar ~r sl~hten

Tender3 1"l06ten worden inga- gezondhel<iatoeetand ZICh terug_
zonden aan den ondergeteekende op wenscht te trekken, en het boeren.
en voor den lOden October a.s. bedrijf wil opgeven,

Richt u tot:
PAUL D. CLUVER, H. Bo CAWOOD,

Secretaris.
Postkantoor Papku!l,

via. CeUDpbell.
Telegraphiaoh Adres:

Cawood, Papkuil.

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

AFD&ELIIGSRAAD STELLEXBOSCB.

TENDERS. TENDERS.

KANKER.
HET Aesia.b Geneesmiddel wordt

steed8 bevonden een onfeil.
baar middel daartegen te zijn.

Vele Nieuwe Getuigschriften.

AdJOeS Mrs. A. E. VAN !'.'lEKKRK,
Lówenstein, D'Urban Road.

. P. A. BERGH,
Go.nvernements'Landmettr
'M.7....... ~ ...f

DURapplicatie gemaakt zijnde
door de heeren.· W. S. L

Marais en W. I. T. Wessels voor 'l'G"O'V1la~.TlfIBtTWKPOSTKAIfTOoI

het sluiten van een weg op hunne Adderley Straat, Kaapstadplaat8en ce Groot :Modderfontein,"
en " Prie8lcas Poort," voor publiek PoK.Ba 860 -

verK~'il wordt gegeven in termen KE-N-N-IS-G-E-V-ING.
Tan Sectie 152 van ~ 40, van
1889, dat applikatie door den DE Ondergeteekende wenscht
afdeelingmwi ~ zal worden aan het geëerd Publiek be-
bij Zijne Exoellentie den GoUTer. lcend te maken dat hij DOg steed!
Deur om genoemden weg Toor ge- bereid ja cc Boarders" in te nemen
sloten te Terlclaren, viz.: (Jongens zoowel als Meisjes) ook

Den 9uden weg op de plaatsen .. Dagboarders," tegen billijke prij.
"Groot Modderfontem '~ (een BUb- JI8D.
divisie van de origineele Plaats
cc Doornfontein") en "Prieska'8
Poort" gaande tU880hen de woningen
van genoemde pIaat.en, in Veld.
kornetschap cl Prieska" beainnende
bij een punt op de plaats le Prieeb's
Poort," waar hij afdraait van den
Prieska naar Victoria Weet Af •
deelingsweg, .l'.-oclamatie No. 87
ftD 1891, genoemd punt begint
omtrent 1,000 liniaal yards distantie ZCIJI).AP'RI~HSCHE
in een DOO::ike directie ft11 een IOBD.KLUD IAUADIIN8Tets gen de cl Haak Doorn

d" op de plaats cl Prieska's
Poort" vandaar loopende in een

KENNIS GEVING. zuidelijke richtiug over de pJaat.en
van" Prie8ka'. Poort '! en cc Groot

DE OndeTtee· L-nde neemt de Modderfontein" tot eeD punt op.
-- laa~oemde plaats tlwaar hijw.g'hei het publiek van &analuit aan den weg gaande Tan de

~toWl1 en district mee te woninll' van IC Groot lfodderfontein "
deelen dat nu C. F. BATTDIUU88D Da&!' cl K.eikama Poort" op welka
IÏch teruggetrokken heeft uit de pUIlt de weg die gesloten sal WordeD
firma van af den laten Juli, 1899, ~ .
':: B~'l'l'ENJUu88~ de besigheid Toor Eenige objectie ~ ~
mpl eJgen rekenmg heeft overgeno- sluÏtiDg ftD ~oemd8D weg
men, en ~ zal voorzetten oDder moetiD geechrilteingeJeverd wordeD
den ouden titel T&Il bij deri onderget.8ekende binneD
C. F. en F. BATTBNHAUS8BN. drie maanden TaIl-af heden.
.Alle schulden aaD CL, firma moeten G. W. C. VAN DBR llBaWE,
tel'ltond geregeld WOJ'den. seoretari8.

- Kantoor Afd. Raad.UITVE.RKOOPING. Prieska 28 Augu.tU8, 18~.

om de ~. de bezi,r. I M.......· all- Q1Il
heid te T~~ wordt a; UIl , an.1QII, .
!/f'OOle en wel lJOO'I'PJiene f1Ofm'aJld au hi1_PHIIIt
aau~ en van Europa ~ komen _ . _
~ aan het publiekaauge. R WAB.1QB ek 00.• lijn '17"0. L:aJRverkoo:= ~~er:;,}1:': E.JIao~~~4. xomnuo .AfLDIEliST
oageveer 15 December, 1899, op ~. Tabak, die wij _'D'I:IpE'D 'l7'T dele wijle aan~e een Zelá- te ~ Mbied8D iD 't groot en iD't IIIOJ IfOODOODliT8C1W'PU.ua ..ur.A,. Mme Kam aan I&ooplUden en allen klein, m II~ ftIl .t, i, 1 pond, c:&aF---Tl.
die zich Tall goeclkóope goetkren 6 poud, en ~ M~ 'nil 0IIPVeer
wenachen te Toorsien. ~ pond. V"'~cIe lOOrtea. .ox Kailboocea der MaatachAppij ver-

ordera ·.uDen ~ ~ tnkkea YUl Kaap.tad naar Engeland,C. F.• eD F. BATTBNlU,.. U880. wordea, 811. alt. ~I.I.::,.-=~ 'L..;::,_e'" yia Kad.eira, om clen anderen Woensdag
'PI.:t;_."._ 15 Sep" ' 1899 ...".,.. tea 4 1ltIl'. LDL, .u ollder aanlcggeDde
...u.w... """ .. , ..... ftelhedeD iJ, moet eie met· .AAa DGKLAlfD.

G ASW·ERK de order......,.... wordea. '
. L -!' · R. WARNER.Co~RW AJU1ER .~ ..00. hebbeD ~.' . '. ;., •.A._. .t.D.m-i..t. +--..._i __ ......._ . , .'.,
1- OD-_'-e- _u _".. . " ' ,_ '., "~k~~:= T)•• ~_~ ••':~'~~~:~~L~~~

...t.._ JI-- .& -~- nB n....1~..:.._1.._ . ti ~tll ...e-. aas., ens. ..~ .&aII'UP ..., ....~..,-d'iidea ......._ GOrJIDllitbel ~) Lpl.. NaILllOJr. "n;,-
werk, 'W'MIODder I en' G01Ulen . . .. aan het. ~ PubJi8k na GftW~ ~ ..... __,.. I{."t HA!;.£. 01l.,"
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WOODHEAD, PLANT & CO.,
St. George's Straat,

KAAPSTAD,.'
Gehoekte IJzeren ou_ standwds,

Spat-posten en Yeldbekten.
Ons is verzocht aog meer van bovenre-

noemde artikelen iD. te voeren, ze Jdju van de-
zeltde hoedanigheid ala die welke WjJ het vorige
jaar aanboden.

Eveneens Zwart eD Gegalva1lileerd Draad,
Doorndraad, en Toestellen voor t' 8p&Dl18Jl van
Draad, tegeJl de laagste prijZ8Jl.

BOCB &; .DUE•
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

Speciaal I
..

Rawbone's
Speciaal I Speciaal J

Nieul lanser Jachtgeweer
Toege1'U8t met Bawbone'8 Speoiale Jaoht-Tilieren en

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

.Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
Hagelgeweren, Rifle8 en RevolTen, T&Il Iedere IOOn.

Krult, Dynamiet, Detonaton, Lont.n Lont Ontstek .....
altijd In voorraad.

Coltsmet nr,rootglu Ja&uUI Rtl., 16/11 ta'.1 .r fnJJde"e prIJJn.

V .. /
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WIENER & 00.,
GROOTHANDEL-DIPOR'1'El1B8

-TJlf-

IJZERWAREN EN ALOEIEEME KOOPWAREN,
Hoek van St. Georges-straat en Doek .Road,

_.
~":.. I !"'-i J ".. il'-.......k-, r --l~,le

I I r 'i'~ . .J .,..rt" , , ;!
••J

IrH·:·glll~
IlRnt.e.ol'-'l

I PlIuhcv(J)cr
\CI~It:r uit

p., l...""dl' I.
I 'otllll ..~ bjj ,
FiSKALE

TANDHEELKUNDE.
DB Il.- A.. FUU,D, Tandheelkundic

OhirargijD (oalaugs in het Loodoa
DeataI I.utitllUt) heeft pu een bezencliac
ftIl ..,~. "u.-er~ Ta.ndbtel.
kaDdiP lea ontvangen, en is i.u dec:: (lWteld om .ijne patienten de roor.

ftIl al clie moderne verbetcillRlJlI
iD eie ~ te doen genieten.

OounlWie 'I1J'e11 8 T.m., tot ~ D,m.

op Zaterdapn 9 ....m., tot I n.m.
PatieuteD buiteD&t woonachtig, nlllMl\DM Tiai.... per brief Il&Illtondigen.

De Heer A. FIELO,.
TaJ14heelkund1g Ch1rurB1Jn,

Oosf/e Chamben,

voor t

\' ill be

-SLUITING VAN WEG.

P. J. J. LOUBSCHER.
Wellingtml,
1 Mei, 1899.

"CASTLE MAIL·M •• ~U

DB St.oomboot.en dezer Lijn vertrekkea
YUl ,lta&J*.ed lIAaI' Londen om cid

aadereD WGeIlIIClag, te 4 uur n.m., n.ur
Madeira eD Pl)'Dlouth, te Sint Helena eli
~Oll a&IlleggeDde op de bepaalde
t1lllCheutijcleIL

NAAR ENGELAND.
oe&. U-D~AN CASTLE, K~L lUr.
od. _TAlIrALLO. OA8TLl£, Kapt. !li
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OU'l'B C41T~, Kapt. WUDEJ, 0..,.....14 •
nolO" O..&.8TI&, )[apt. :MUIlUU.!. 011

...... 1S8epa-ber.
Voor Vracht ol pul&ge doe men IWI'

roek ~ eie Jtr.atonm van de DniOll
Stoomboot Kaat.chappij, Adderleystraat.

Bea YUl de VMt.cbappij'5 mOOIe Stoom·
boo&ea lIal 8OUTlIAlrlPTON verlat.en
YOGI' IlAJIBUBG, kort na de &ankoJIlsl.
....... Ilailatoombooten.
BB!OURKAAB.T.1ES na.M E~GE·

~,.."-" YOOr'.ze. Maanden . ..-or·
~ ~ tegell een vermindenng vaD

10,.... . :c.da Dubbelen P&SSa€ep!'lJ;'
BB1'OtTLAAB.TIE8 D&&1' lil \E~S

Jaap de Kl18T worden uitgereikt voor de
~ biuea Drie Kaanden per do
UJaiGa ol eie C.&Ie ·IIut.chappij Stoom-
hoot.. .
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