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PUBLIEKE VERKOOPliG
Aan den hoek van Vander
Pl)t'l'S Plein, vlak over den beer

F. J. RnIu,

PA .AR.,L_
In den Insolventen Boedel van

J 1008 GEORG!BUHLIUNN •

DE Curator in bovengemelden
Boedel zal publiek doen ver-

koepen op
Donderdag, 16 Nov. aanst,

'8 JIlorgens om 11ure,

de yolgendl WSSB GOEDEREN t.,,:
2 Pianos
1 P~porgel. (kolophon)
1 Harmonium
1 Autoharp
1 Nieuwe Naaimaohine in lriatje
1 doz. .Messen-eohoonmakera
I paar nieuwe Karlampen
1 lot Deur Sloten
1 lot Glas- en Aardewerk
Eindelijk 1 Kapwagen op veeren,

(nieuw)
1 Paard, geleerd in tuig en onder
zadel

1 Set enkele Tuigen
I Bet dubbele Tuigen (Kaapsoh
Maaksel), en wat meer mag
worden aangeboden.

D. J. A. v. D. SPUY,
Eenig Curator.

V,m der Spuy, Ïmmelmati ~ 00.,
Yend« Afslagers.

Paarl, 1 Nov. 1899.

Publieke Verkooptng
VAN

K.OSTB.A.R.E

STELLb]NBU~CH.
Publieke Verkooping

In den Boedel van wijlen den heer CONSTA.NT DE WIT.Yaste el losse a•• darea
TE ' DE ondergeteekenden daartoe gelast zullen doen verkoopen ter

DURBANVILLE. Plaatse, op

In den Boedel van wijlen den heer Woensdagden 22.ten Nov., te 10 ure v.m•
J. P. Málan. 1. De Vruchtbare Plaats "WESTERDAL " aan de Tijgerbergen,

-- . nabij Durbanville, V1'O€'gereen deel van " Ma.rien~·" groot omtrent 170

DE ondergeteekende in zijne morgen, met een suffisant Woonhuis, Buitengebouwen enz.• erop prachtige
betrekking als Executeur Zaailanden, Vleigronden en volop hopend water.

Testamentair in opgemelden boedel II. De Plaats .f HO PE COTT AGE" annex IC W E8TEItDAL," met
lal publiek doen verkoepen ter daarop staande Gebouwen, en sllergeschikate en vleiachtige Gronden.
plaatseop III. 10penkar, 9 Stukvaten, 8 Leggers, 2 Half-leggers, 2 Balies;
Maandag, 20 November, en verscheidene andere artikelen te veel om te melden.

TEN 10 URE: - J. P. ROUX,
1. Het aangenaam gelegen woon- Executeur Testamentair.

ert van den overledene in Oxford
Straat, met het claaropstaa.nde
:iutTI:<antgebouw bevattende :>
glaapkamers, benevens zit en. eet
vertrekken, keuken en dispen-.enz.
alltJ8in den oosten staat van fepa-
ratle. Er is een sterke Imtein
wat€r,klaar als kristal.
~. Een stuk grond, annex boven- VEE

gtaande,geilchikt voor bouweinden. •
Dit is ge~is een der .verki~~-

IIJkst€eIgendommen geruImen tIJd
ID de markt gebra<;:ht.

:3. IIC1SKAAP; - Bestaande
n:t EN, Zit eI,}SI~kamer meube-
len, I'orcelein en Aardewaren,
Keukengpreedschap, enz.. enz.

J. C. ~E KORTE.
J. J. Hofmeyr & ZOQ~,

. .' Afslagers"

v 4"N

OarDere'Ad •• Roer.ld
EISElOOM.

In den Insolmtea Boedel yullletta J. JOBes

DI-: onderget,eekende in zijn hoe-
daDlgheïd als eenige Trustee

ld: Pibliek verkoopen op de plek,
Bmi :-'tra.at,Stellenbosch,

(Jprrijdag, 17' Novr,mber,
inplaats te 10 uur v.m.

I

1. f!.;t kostbare Landeigendom
gelf'I.;l'f] in Bird Straat, bestaande uit
ee::l Aigemeene-wiskeliers Winkel
"0 cll t·" Cottages met aangren.zen-
dent 1 n~nd.

l. l\Q~tbaar huiaraa.d.
, 11 [. Winkel goederen, draperie,
lr .!'!eneerswaren enz.

PAUL D. CLUVER,
.Afslager.

-------

StoomkoolStoolkooi
Ongev ..... 1000 CoD.

TE'l!ende laagste prijzen

TE KOOP.
R. WARNER & Co.,
~,~r~AJ».

Publieke Verkooping
VEBKOOPING Vd

E'I II'" Piutl LIIII
i 111_lrel,Ill., Ill.I _r)'B ondergeteekeDden daartoe be-
. hoorlijk gemachtigd door da

heer W. J. Freeman die door ....
lij\j:eomataodigheden genoodsaak ia
de i Boerderij op te genD, sullen
publiek verkoopen .op de plaata sel.,.

Maandag, 20 dezer,
die Kostbare Plaat. POLKA
DUAl, gelegen in de afdeeliDg
S~ELLENBOSCH, Vel~
IOliap Vlaggeberg, langt den Hoafd.w" naar de Kaapstad. omtrent eR
UUl' rijden van StAilleDboich eD -416
mi~aten van de beide Bail~1
St&tiona Lynedoch en Kuilaririer.

De Plaate bevat eene ~ to.
ge~n ...d woonhuis. WIjnkelder,
arbeiden gebouwen. ens., ia beplant
met 70,000 wijngaard mkken aIlta
in :volle dracht en 86.000 joage
stokken bevrijd van Phyloxera, 800
keQrige vruohtboomen. ale peren.
apPels, pe"Sik en a.ndere bOOmeD,
~ groote eiken en popalier
hoe!schen behalve goede ...&i.laad8D
is goed voorzien 'nll water voor be-

\, sproeiing. Water is ook aangeIead
in pijpen naar het woonhuis, "..,..
van het water door een Airmot.or
(pomp) wordt op~pompd.

Bet eigendom UI WegeD8 deal81&

ligging nabij bet dorp en twee Bail-
w~1 Staties zeer geeohikt Toor een

van Vanrhynsdorp, buiten verblijf en wel de aandaoht
van liefhebbers waardig. '

~ Goederen: 7 Stukvaten, 6
Kuipen, I Wijnpomp (nieuw), 1
Wagen (bijna nieuw), lOpen Kar
(do), Ploegen, Eggen, Sohoftell,
G~ven. Harken, enz., enz.

Levende Ba ve: I paar Ameri.
kaansche .M\lllEeta in uitmunteDde
konditie, Koeien,' 1 lot Varkenl,
Hoenders, Eenden. Zadel en Toom,
ens., enz.

Eindelijk gewone vool'1'88dHuiJ.
meubelen bestaande nl Voorkamer,
Slaapkamer en Eetkamer aett.n,
en~ enz.

, . Harmonium, Fa.n01 Stoelen.
G~ en Aardewerk,' Ke:ukenge-
reedschap , ens., ens., en wat verder
zal;worden aangeboden.

Verltooping te beginnen te 10

..!!L ...
PUBLIEKE

VE'STERKT'
[IE ond8Jb8teeketide, behoorlijk daartoe gelaat door den heer JOB&1'1118
" P'uDIBIOJ[ KqTaB van de plaat. Jackalsvallei, District Clanwilliam,

salop '. (

HERSENS WOENSD~G, 13 DECEMBER, 1899,

EN
'. ~or.,.D. OD110 uur,

OP DE PLllTS

J~CKALSV'ALLEI,ZENUWEN~
in het Diririot van Olanwilliam, gele~n omtrent 8 uur

: van het Dorp van Clanwilliam,

P'UBLJ:lEI~ VlEI_S.OOPJ!I:N'.
L De volgende Levende Have:

200 Vette;alacht schapen.
-wo Aanteel merino schapen, ooien en lammen,
14 Slach~ en trek ossen,
20 Aan~l beesten, koeien en kalveren,
1 Friesland Bul,
4 ~rde ruin-paarden.
3 GedrSseerde Ezels,
4 Goed geteelde merino rammen,

[ ". 'l1BBLES' VI·COCOA is O~S, 1,;0.(,
bur' als een vo,,<:I~ncl en yt'l'ttcrilen,'
mln.:~1 'n ,oe vor:-:t Vil'! een e.l'rr.c·;

. neen. he. i& neg meer, he. is cll:n:iab:Wl'
voor allen .. ie wCl" ...lten :,e&
geweel en de dry',! 'un he&
1e..en te gnnoet t" :::\1n
l1Ie& gr· oter kruch; <D i.iet
meer moed om yol te huuden.

ll. Ook
1 Open ur op veeren,
1 Sohomm,elkar,
3 Dubbele-voer &amson ploegen,
1 Swedisohe-pJoeg No. 5,
1 Kruiwa«en,
1 Bok-wagen,
1 Paarden~wa.gen met tent,
1 Span t~en, zwingeta, compleet,
1 Span ju~ken, stroppen, enz., compleet,

Graven, pikken, sns., enz.
III. De volgende ~nden gelegen in het District

namelijk:- ;
1. Zekere Th aanteel in de plaats" .Aande Oliphant's RiM," groot
van grond in pet geheel )4,0 Il Morgen en 56:3 vierkante roeden.

2. Zekere Th Aandeel in de plaats "KarrOC'l1lalde," groot van
grond in het geheel 3,53l M Ir~.m. en L5 vi~rit&ulieNe Ien .
. 3. Zekere Th ~deel in de plaats" KOMqU,lUbM"g," groot van grond
m het geheel 3.000 morgen.

4. Zekere Th "",ndeel in de plaats "KliphewrJel" groot van grond
in het geheel 5,957 ~orgen en 398 vierkante roeden.

5. Zekere rhaa.ndee1in de plaats "Kalifama" alias "Ramnam,"
groot van grond in bet geheel 17,694 morgen en 508 vierkante roeden.

•

la te koop by al1e wIA1eIlera en a potheer.en of aan het LondeJI luI""" I !!ti, 111 Ir II!, Beh!1t ltmr, • .(1•

PUBLIEKE VERKOOPING BENOODIGD
2DE AlI8ÏStentOnderwijzer aan de

Publieke School (A I) te
Middelburg K.K.

Salaris £120 per jaar.
Applicaties moeten vergezeld

gaan van geoertmoeerde afsohriften
van getuigschriften van bekwaam-
heid in HOUandBCh. en EngelscA
beide, ~ zedelijk gedrag en on-
dervinding in het werk, alsmede
bewijs van lidmaatsohap eener
Protestantsche Kerk.

Personen van beide seksen mogen
sppliceeren.

Applicati811 moeten ondergetee-
kende ~iken op of voor Woens-
dag den 20sten December.

Schoolwerk te beginnen met het
nieuwe kwartaal in Januari e.k,

STEPHS. POSTMA, V.D.M.
Secretaris.

VAN

lOSTBARE 'ASTE EI LOSSE' lOEDEREN,
NABIJ

:E»-.Ilr 'ba,lr1 'V'I..IJ..e,
KAAPSCHE AFDEELING.

Verder zullen worden. aamgeboden per publieke opveiling op de
gezegde plaats Jacka)svallel na verloop van de bovenataande vendutie,
de volgende levende en losse have behoorende aan den heer MaTlUNus
JOBA.NnSKOTZE,nan.elijk;-

200 Slacht \Bokken,
7 Slaoht ;08sen.
4 Slacht~koei8n,
1 Hen8'14
2 Jonge! twee-jaar-oud paarden aangeteeld door den heer

GIDEONVAN ZUL van Droogerivier,
1 jaar-oud hengst veulen,
1 Nieuwe open kar,
I Paar nieuwe achter tuigen,
2 Jaar-oud hengstpaarden.

Middelburg, K.K.
6 October, I8GG.

STELLEN.BOSOH, OOTOBI:B.

WAARDE MEVBOU'lf,-

Wij nemen deae gelegenheid te
but om onze talrijke vrienden te
danken voor hun steun in het ver.

BELANGRIJKE VERKOOPIN<.... ledep, en verzekeren hen van onaen
A uitersten ijver om hen voortaan te

N ~rieven. Het het oog hierop heb-
VA ben wij geêngageerd mevr. NOAOH

PLAA.TSEN met haar gekwalificeerde staf van
~ulp dressmaak.sters. Mevr. NOAOH!I is zoo welbekend dat wij niet be-

op de plaats van den heer J. LEGJUNOE, hoeven te verklaren dat snit ..en
jl;oed ~paBsen gewaarborgd zlJn.
Eigen stoffen van de dames opge-
maakt wanneer voering en trim-
mings gekocht worden bij ons.
Schrijf om mousters.

Hoogachtend,

J. J. HOFMEYR &ZOON, Afslagers.

En wat nog ver4'er zal wordtln voorgebracht.
Verliest, dan de~ kans niet en zegt ket voort.

, ..... t lIk lilt "1 kM_, nEIllAl, ••1 ".'1 IECE.IEI, 1111.
P~ ALBS. BR..A.ND, ~8la.,er.

Olanwilliam, 3 NoveJbber. 1899.

UITVLUCHT, distrikt BARRYDALE. "'VREDE MANIFEST.
OP

WOENSDAG, 20 December, 1899, WIJ zijn ook één6.der fi1'JIl&8die alhoewel bij ons aangedrongen werd
om OORLOGWAGENS te maken, volstandig hebben GE-

WEIGERD en kun~o dua onze klienten berichten dat wij daardoor een
grooten voorraad EaI'RA DROOG HOUT voorhanden hebben ge-
schikt voor wagens ,-.karren, die wij bereid zijn met den meesten spoed
ell te~ billijke prijJ;en te vervaardigen.

lHr Geen UOp,LOGS-GEZINDEN behoeven zich aan te melden.
HAVENGA en DIeKSON,

Vrede Rijtuig Fabrikanten.

THOMAS, WHITLEY & COMPANT.

BENOODIGD een bekwame As·
sistent Onderwijzer (Heer),

voor de Publieke School te Hanover.
Diensten ~te beginnen na de Kerst-
mis vacantie, Salaris £120 per jaar,
vereischten goede kennis om
Rolla.ndsch te onderwijzen. en de-
zulken met behoorlijk onderwij-
zers certific&&t moeten aanzoek
doen.

Applicati811 znllen ontvangen
worden niet later dan Zaterdag den
2den December.

OARL NATHAN,
Seot.I3. C.

Paar~ 6 Nov., 1899:

ZULLEN de volgende EIGENDOMMEN te koop aangeboden wordea
per publieke veiling .

I.-De plaats PATTATASFONTEI.N, groot 3776 morgen
2.-De plaats JAKHALSFONTEIN, " 4200 "

Bovensta.&nden zijn twee Karoo plaatsen, gelegen aan de zonzijde
van de BATHSBERG en zijn zeer ges:hikt voor Struizen, Schapen
Bokken, Vee, Paarden, en in werkelijkheid voor iedere soort van
Levende Have.

Deze plaatsen sluiten aaneen en zijn ongeveer 5,uur rijden van Ashu,n
Statie en ongeveer 7 uur rijden van Laingsburg Statie.

Op den zelfden dag zullen te koop worden aa.hgeboden.

"V"ee elD.. :.;aa,a,lrdell1, Speciaal I Speciaalll Speciaal I
Ralbon~- Kieul lanser Jachtgeweer

Toegerust met Rawbone's Speciale Jacht-vizieren en
gesteld OP!1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs~

. £7 108. net.
Patronen TaIl alle soorten en gehalten altijd in voorraad.

Hage4Jeweren, Rifles en RevolverR, van Iedere IOOrt.

Krult, Dyna.ml.t, Detonators, Lont en Lont Ontstekers,
; altijd In voorraad_

Colta aet IIr&reo~ IagulJI m., I6/U tagll &Ill IllIltldlrdl prljJo.

en eveneens allel, dat mag worden voorgebracht voor dat doel door
den Afslager. .

IBG6ELOOPEK OP GISTOLEK
VAN Durbanville op Zondag

den 5den dezer een lioht
bruine ponnie, krachtig gebouwd,
met kol, pas beslagen, drie jaar
oud, liohte brenk over linker voor-
hoef jn goede oonditie.

Ieder die inlichting kan geven
over de plaats waar hij nu is, zal
beloond worden. Zioh te wenden
tot

WALTER A. WOOD!.

:Maai- en Snijmachine Maatschappij.
DE LAATSTE 'ODEWH YAK ZELFBIKDERS, SNIJDERS ENZ.

Maal......altijd in voo......."'.
De nieuwe kogelassenverminderen de trekkracht voor alle

machines met een vierde.
Afzonderlijke Oeelen van alle machines altijd voorhanden

GBO. TURNER,

N. B. Schutmees~~~~ Tweede h~nds Stoom Dorschmachine.
kennis te geven. "! -_._------

TE KOOP in hét Caledon District, een tweede hands Stoomdoraoh
Machine, in ioeden staat out te werken. .

Voor bijsonder~en doe men aanzoek bij

E&. ,~. '~o __ ~ C::O.,
STRANlJ.STRliT, K&APSTALJ.

l

Beat. ManUI .. Bind •• D.aad
LandroU..... llD.t. dR. B'tialenOyllnd...... Hoe la uwr Le'V.. .,

B----lIo ~_. Culêl:v ..co..... BOUD 1lW ~& • '* ....diq
- - • • ~-.a.,.-; dat ~ kon' don GIll reaht '" kom.. .. de

Sllklllll alii lit""', 111.'.... 1111..,., .. Qftr-.IIIIIIIlI •• aUkJU,II 4/11111.. ;.,:.i.....~ =;!:";:: ": '::s
HEYNES. MATHEW & Co••W. PORTER, 63a, Breestma~ Kaapstad.

.. CAlEI Z•• O
KoloJlJil •

• ODII ... t
fVerlto._.,.

:STEL,£NBOSCH,

~.
P. J. BoIDWl &; Zoon,~.
~tellenbo80h, ,
. 6 Nov., 1899.

EnE UITIIITElDE Uil
VOOR

Personen die Grond '.wen-
achen te koop..

DE Ondergeteekende van w.
. ziekelijke omatandigheden biedt

zijn 20 Prachtige .ERV.EN nit de
han..d te koop, tegen zeer bil~k8
voorwaarden. De gronden .bevatten
een woonhuis met stallen en wagen.
huiS en ájn bPplant met 'veertien
du:izend Wijil.stokken, vijf honderd
Vrnchten en vier honderd Eiken-
boomen. Er is nog bewerkte grond
voor 6000 stokkeo. De groaden
zijn goed toegemaakt.

Termen zeer billijk. Doe aan-
zoek bij den ondergeteekende

JAN. H. VJSSER,
Gre_yton, C.ledon.

'.•GEVONL>EN

O·P den Paarlaohen Berg 16
Schapen. .. .

,De eigenaar kan deel ven terug
bekomen mits alle onkosten be-
talende bij aflevering aan

J. H. DE VILLIERS,
Slachter, Markt Plein.

Paarl, 10 Nov. .899.

Llkdoorn.l'
Likdoorn. I

LikclOG ...
...,_..., LiIId ....... zalf .a-& hoot dood ......... "'*' pld la: lOd. _ patje.

RITJlS tATBII" C... u,~

.~
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BETREKKING.

GEBOORTEBERICBT.lupscbe GooJelDemeatsSpoorl_
DWARSLIGGERS.

TENDERS worden gevraagd en
zullen worden ontvangen aan

het kantoor van den controleur en
auditeur generaal, Grave Straat,
Kaapstad, tot 12 uur 's middags
van den 2den van de volgende
maand, voor de levering van 65,990
spoorweg dwarsliggers.. .

Afschrift van de specificatie en
alle bijzonderheden ~kunnen ver-
kregen worden aan dit kantoor.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

Kantoor van den boofdingenieur;..
Kaapstad,

11 November, 1899.

HEDEN IChonk de Bilei' OOI "D
rn.che dochter.

P. J. OILlJE,A. ZooN,
M. M. CILLIE,

Bo'Yen Vlei, WelliD~
13 No.....1899. ."

RONDLOOPENO'
OP mijn plaats "Droge heuvel,"

Prins Albert, gedurende de
laatste 4 maanden, twee merries.

De .eene lichtbruin, twee witte
achtervoeten, twee kola voor 't
voerhoofd.

De andere donkerbruin, linker
achtervoet wit, kol voor 't voorhoofd,
ouderdom tusschen 2 en 3 jaar.
-- Indien oie17-oj:lgevorderd voor 20
December, a.s., tullen zij verkocht
worden tot bestrijding der kosten.

F. J. DE JAGER.
Prins Albert,

·l November, 1899.

Honden belast! ng 1900,
Afdealinisraad Caledon.

KENNIS wordt hierbij gegeven
dat op een vergadering van

den Afdeelingsraad van Caledon, te
worden gehouden op den 2den
December 1899, een belasting zal
worden opgelegd op alle honden
binnen de afdeeling Caledon, en
verder dat tenders zullen worden
ontvangen tot Hl uur v.m. van den-
zelfden datum voor het registreeren
van alle honden en het inzamelen
van de genoemde belasting,

De tenders moeten meedeelen te-
~n 'Welk bedrag per hond, en wan-
neer het werk zal gereed zijn.

Twee borgen zijn vereischt voor
de behoorlijke uitvoering van bet
contract.

Onderwijzer Benoodigd.
DE ondergeteekende zal tot den

20sten December gaarne aan-
zoeken ontvangen van gekwalifi-
ceerde (" certificated") onderwij-
--zer:; voor de "Private Farm"
School te Bultfontein, 4 uren van
Richmond, Salaris £40 p.a. en
vrij logies. Werkzaamheden te
beginnen na Kerstvacantie. Ken
nis van Bngelsch, Hollandach en
muziek noodzakelijk. Copiën van
getuigschriften voldoende.

W. J. Bl~RGER.
Bultfontein, Richmond, K.K.JOHN J. MOORE,

Secretaris.
Afdeelingsraa(lkantoor,

Caledon, -1- November, 1899. underwt jzeressen .
GEVRA.AGD voor 3 derde klas

publieke scholen in 't n!s-
kikt. Salaris £60, p.a., met logies
in huisgezinnen waarin d.e onder-
wijzeres zich zeer gelukkig zullen
voelen.

Onderwijzeres certificaat wel
noodig, getuigschriften en bewijs
van lidmaatschap vereisebt. Ken-
nis van Muziek en Tonic Solfa eenc
aanbereling. .

Werkzaamheden met volgende
kwartaal te beginnen.

J. A. BEYERS.

VERPACHTING VAN TOLLEN 1900
Houwhoek en Hermanus Juctie

Afdeeling Caledon.

KEXNIS wordt hierbij gegeven
dat gezegelde tenders ge-

adreeeeerd aan den voorzitter van
den afdeelingsraad van Caledon en
gemerkt ." Tenders voor ~llen"
zullen worden ingewacht bIJ den
ondergeteekende tot III uur V.Ill.

Zatertiag den 2den December 1899
voor de hutJr van dl' tollen te
Houwhoek en HermanuS Junctie
voor het jaar 1~I(\O, on als geen
voldoende tender ontvangen wordt
zullen de tollen worden verpacht bij
publieke veiling,

De hoogste of eenige tender niet
noodzakelijk: aangenomen.

Twee bbrgen moeten aangewe:wn
worden voor de behoorlijke uit-
voering van Let contract.

De geslaagde tenderaar voor de
Hermanus Junctie tol zal zijn
oigen tolhuis moeten verschaffen,

Voor verdere inlichtingen doe
men aanzoek bij den ondergetee-
kende.

Willowmore,
Xovember, 1899.

GEVRAAGD
EENE AShlstent~ voor de Spes

Bona Publieke School, derde
klasse, Achter Hex Rivier, afdee-
ling Worcester.

Muziek en hand werk worden
vereischt.

Het onderwijsgoven van Tonic
Solfa een sterke aanbeveling.

Salaris £GO per jaar en vooruit-
zicht op verhooging.

Logies kan tegen een bitijken
prijs verkregen worden.

Muziekgelden zijn vrij.
Werk te worden aanvaard bij bet

begin van aanstaande kwartaal.
.Alle applicaties moeten ingezon-

den worden naar den ondergetee-
kende niet later dan 1~) December
189~.

JOHN J. ~lO(JRE,
Secretaris.

Afdeelin~raadkantoor,
Caledon, 4 ~ov. 1899,

ST.ANFORD
DOl'psbestuur Belasting.

J. A. LAUBSCHER,
De Doorn St.KENNiS wordt hierbij gegeven

dat op een vergadering van
den afdeelingsraad van Caledon
gehouden op den 4den November,
1899, een; belasting van ;:d. in het
pond werd gelegd op alle onroerend
eigendom. binnen het dorpsbestuur
van Stanford, en dat zij tal ver-
schuldigd en betaalbaar zijn op den
1steD December, 1899, ,

JOHX J. MOORE.
Socretaris.

Afdeelingsraadkantool',
Caledon,

_~:\ovember, 1899.

IjlEN welopgevoede jonge Duit-
""'_j sche dame vraagt een betrek-
gin~ als gouvernante, kinder-
juffrouw of als hulp voor de dame
des huizes, waal' zij gelegenheid
heeft Engelsch te leeren. Doe
aanzoek onder G. M. 50 aan dit
kantoor.

J, E. NEL,
A.g. Sect-8.

Woree"tflr, ;
~I ~oveUlbcr, 18~)~',

SCHUTBERICHT.

('ERES.

DEPARTEMENT VAN ppaLiEKB
WERKEN, f

Ten_ers voor Pr visie.D. WlsteliJkl WIJl- 11'I1I1I'.IJI ID SpirItIIs
MaatschappiJ, hperkt.

Kennisgeving aa.n A.a.ndeelhouders.

AA~DEELHOGDER8 gelieven
kennis te nemen dat eeQ" !:>p-

roeping van 1(ls" per aandeel r'eeds
betaalbaar wa,; op den 15 October,
lJ., en worden er aau berianerd dat
volgens de Wet van Beperkte Ver·
antwoordelijkheid, cr z~are boeUls
betaalbaar zijn op rdle ;v:ervallene
oproeplIlgen.

TE~ DERS voor de I ering van
Provisies aan Hul erken op

de wegen over de Kaap che Vlaktt"
zullen worden ontvang door den
Controleur en Auditeur enerAAl tot
12 uur 's middags v den 20sten
November, 1899.

.Alle bijzonderhede
aan bet kantoor
werken, Kaap~tad.

Geen tender nood kelijk aange-
nomen. I

JOSEPHIXEWEY,
Hoofd ijspecteut' van

Piblieke Werken.

verkrijgen
publieke

De Koloniale Brandewijn
Maatschappij, Bepei'kt.

Bar-man Gevraagd,
OPeen dorp bij Malmesbury.

Goede getuigschriften vereischt
Schrijven onder letters M.H. aan
het bureau dezen courant.

--:

FINALE KENNISGEVING.

ALLE ProdIJcenten die nog niet
bun Een Tiende Brand~wijn

volgens KoJ1{rakt geleverd hebben,
worden verzoch t dezel ve zonder
verdere verzuim te doen.

Verder woraen Aandeelhouders
verzooh~ om hunne Aandeelt'n nog
niet ontvangen, zoo spoedig moge-
lijk te ·komen afhalen, alsook alle
onbetaalde Dividenten.

H. P. DC TOIT,
Secretaris.

OPGE~J.OTENin het schut te De Erf,
afdeeling C eree, 2 Rammen, gemerkt

zwaluwlItaart ftll achter in link.roor.
.EenRam heeft een oog -verloren.Wanneer
ze niet geloet worden op ofvoor Zaterdag.
JO December, 1899,te 10 nur 'V.m.,lullen
z:e ...erkoeht worden bij d. woning 'VIUl
den achutmeeet8r De Erf bij pnblle ke
...eiling.

1. J, JANSE 'fAN RENSBURG,
BchutmeMter.vroroester,

. 9 November, 1809.
Ceres.,13 NOT.1899,

Afdeelingara.dkmtoor.

. OP MA R.Y~
WOEN8IJAG, den Bden December, 189Y, Op • zo Nov. 1~99

Des morgens te 9 ure, aan de WoDiI1&'van deu. heer MIOHIEL . _
OOJrlBRINX De Beer's Straat, de volgende ltOSTBAIU: Zt7LL.5 PI7B';BJt WOBDJUIVUJtOCBT:
VASTE GOEDEREN, te weten: . 450 Eerstb-klaa Kapater Bokken

I.-De Plaats BTIKKPOKTBIN (geler.n in deAfd.. ling PRINS t" t :.I dacht
ALBJ.:RTeen uur per kar van den lt'l'IUIerburg.weg)groot 17,616 morgen, . . groo ten ve , eD "e &aD •

DezePlaau is beroemdv~r de Scha~en, P~en, Hoorn ... ~ StruI.srogêl Boer. van k90persten volle waardig
derij, en wordt overal doorkruist door de dikbegroeideLeeuwenRiner. ZIJ wordt door ,
4 goedebronnen van water voonien, waarvan 2 tot besproeiinggebruikt "orden en 2 in J. T. A. LOCHNER.
de LeenwenRivier gelegen ZijII. Ook kan men het water gemakkelijk: uit de Leeuwen y' d S \Im 1_ .. G lf.l ......
Rivier leiden en ~te stukken land onder beBproeiinghrea,8n. Ook staan er twee U Ir. P'J,; ID.UIIU II 0., AJ8HIO'II'"
sterkgebouwde WOONHUIZEN op de Plaats, met BUITENGEBOUWEN, STALLEN, Vendu. -KantOor,
ens., alsmede een groot.KAMP dat vroeger voor IItroi8vo~l. gebruikt "erd. _

Als men bij tljdBkennis geeft aan den A1sl.airer en den datIlIDbep&&lt,dan zal de ::MaImes~ury.
heer JAN DE WIT elkeendie van plan is te koopen vergesellen en hun de geheele ___,-~ _
Plaats laten illspekteerenen h n alles erop aanwijzen. Kla b ~ Md l1n d

Il.-De PlaA~ BPRINGFONTBIN (gelegen in de Afdae- pSC 8 1 4d gsru
lin~ BEAUFORT WEST, half-uur van de Leitjesbosohspoorweg siding), groot 10,650 ~ VV •

1--morg61l. .'
Dit is ook eeu eersteldas Plaats voor Schapen,Paarden, Boom ..... en Struls...egels ~en'/e~ voor ~oer

en wordt doorsnedendoor de geweldigeen dikbegrocide <!,a.mka.Op deze PI~~ zijn UI , f' •
2 uooit-ophoudende bronneu-de een wordt voor beeproeiing gebruikt en een 18 m de -; -_
Ga.mka. Daarenboven zijn er no~ 3 eerstek~as Da.mme?in het ~eld die jare»; lang TENDERS gemerkt op den om-
standgehouden hebben, alsmedeZUIpplekkenIII de BosohJllllmaDlIRlrier en te KIliIden· slag '~Tender voor voer"
fontein. Het WOONHUIS, STAL en BOlTENGEBOUWEN op dese Plaate zijn rd ' h rel'
eerstekles. en nabij is el' een fraaie Tuin met een aantal uitgesochte Vruobtboomen en wo en verzoc t te wo eD lOge-
een aantal Limoenboomen. zonden aan ~ dit kantoor tot '.

IJL-Een Half-deel of Aa.ndeel der PIR&u _LTNHARD. middags 12 \uur van Vrijdag den
KRA.A.L (gelegen in de Afdeeling BEAUFORT WEST en grenzendeaan den 24sten Novpber, a.s., voor de
spoorweg), en haar Wlheel4,957 morgen, . levering van het beste haverstroo,Een prachtige Plaats voor Schapen, Paarden, Hoornveeen S~lsvogels, wo~dtdoor
de LeenwenRivier doorsneden en heeft een overvloedigentoevoer van water, buiten een als vermeld hieronder, meer of min-
zuiprecht in de H&.J::lllscRivier. Deze Plaast legt naastaan de Plaats SPRINGFON· der, al naar rpag worden vereisoht
TEIN, en geeft aan kooplustigen eetl8"gelegeAbeid..Q_meen groote streek aanoengIenzend aan de vól6ende wegstations :_
land te koopen. _ .

IV.-Het EigendomI{ele~enin het Dorp Prins Albert (De Beer'. Straat) LA E is Vaarsche DJiH 100,000 Ibs.
de over-ige grond van Erf No. I, Krootloruol'gen, :;77 vierkante roeden, en "orot op Rondebosch" •.• 22,995 lt
het oogenblik bewoonddoor den heer MichielCombrink. .. Claremont ~.. 45,990 "

Dit .Erf heeft eens per wook:recht op twee uren water (eijnde de halve stroom), W be 45 990
heefteen eersteklas WOONHUIS met STAL eli BUITENGEBOUWEN erop. Is goed yn rg -t.. 'ti

geplamtmet Vl'uchten~mell, en is wel der moeitewaard om door iemand die een fraaie Diep Rivier 61,320 "
woning verlangt, bezl;,htJg'dte 'forden. Zand Vlei '~.. 61,320 "

V.-HUIBMEUBE:LEN, bostaande uit 2 Goede Onderwet8che E'-' B '. 68980:
Bedd !tI]es 8.IU j" , CJ "Kleefeuk:asten,2 Bnffetten, .'i TafelM,I Sofa, [, Stoelen, :! Lellning·Stoelen, :ol en eo HH' . (V'

toebahooreu kompleet, ~ Zeeppotten. I Ladder, 2 Watervaten, KeukenGereedscbap, ottentots U18]e IC-
Potten, Pannen, en no~ vele andere artikelen te talryk omte melden. toria-roadj'.. . ..

4de Mijl M'litJand-weg
8ste " 'j' It ...

12de" : "
D'Urbanville ; ..
Duiker Vlei Station ...
K'oeberg

..L - VAN

30,750
OE ondergeteekend4",daartoe gelut zijndedoor d. Exate_.. :Datief in den Boedel

'Vanwijlen MICHIEL JOSIA DE WIT, &&1 per lPllbliëe Op...eiling Yerkoopente .

P,~I~IiI..x.~EI.~~,

Een kans als bovenstaande komt ma.ar eenmaal in 'a mensohen Ieven
voor, en daarom gij die van plan z1jt om te koopen, komt die Plaat-
~n inspekteeren, en komt op den verkoopdag met honderden.

30 750 mor~lin land de/elten in de Ghouph. ell 80001, 7IJ,lb8lte"d. is bOllen.
• gemelde Plaatsen de allerbeste voor Schap,,,, :Paarden. Hoorl'O"

en Struisnorets.
y ...... _ den Y.rIloopdel niet _.

:';»piI1& _A.l.. 'be:p'ti,
WOENSDAG, DEN 6DE~ DECEMBER, 1899,

DES VOORMIDDAGS T~ 9 URE.
Lanlt. en G.:na.a.kk.lIJka 'voOJll'W" .... rd.n r
GEO. E. BOULTON, Afslager.

Prins Albert, 26 October, 1899.

MalmesburY---EXOOuteurskamer en Voogdij en Hrand
Assurantie Maatschappij.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

Los EN VASTGOED,
MALMESBURY AFDEELING.

DE ondel'geteekende behoorlijk daartoe gelast, door de Executrice
Testamentair, in den Roedel van wijlen den heer Frans Johannes

du Toit, zal publiek doen verkoopen op

WOENSDAG, 6 DECEMBER, 1899,
TER PLAATSE

"U'ITKIJK, .:PA.ARDEBERG, ....
MALMESBURY AFDEELING,

Ret volgende behoorende tot gemelden BoedeL;-
VASTGOED.-De plaats UITKIJK, gelegen in de Siebrits Kloof,

Paardeberg, zoo wat een en een half uur van het dorp Malmesbury, g~t
103 morgen 273 v. roeden. De wijngaarden en vruchten boorden zIJn
allen beplant met de beste soorten van druiven en vruchten boomen en
alles is in eersteklas orde.

De gebouwen zijn ook allen voorzien.
LOSGOED.-LEVENDE HAVE: 3 Paarden, 85 Schapen, 32

Lammers, 2 Koeien en Kalvers.
BOERDERIJGEREEDSCHAP. - 1 Wagen. 1 Openhr, 1

Kapkar, I Set Voor Tuigen, 1 Set Achter Tuigen, I Cultivator, 21'loegen
Graven, Pikken, enz.

VAATWERK.-4 Stukvaten, .')Kuipen, 10nderbalie, 3 Leggers,
1 Halfaum, 1 Halfanker, 2 Halfleggers. En wat oog verder zal aange-
boden worden.

R.UJ:.IK CR.EDJ:ET.
G. W. KOTZE, Secretaris

& 00., A{slagers.J. vV. Moorrees Jr.,
Malmesbury, 10 Nov., 1899.

BELANGRIJKE VERKOOPING
- VAN-

Zeer Kostbare Bouwerven,
In een van de meest vooruitga.ande Zeebadplaatsen in de

Kolonie, te weten :

801001'S BAAI~SIR LOWlY'S PAS.
TER wille van verscheidene aanvragen voor den aankoop van

perceelen. heeft de onderge~9Dde besloten een gedeelte ,vB:nhet
eigendom ~renzende aan Holloway Hotel, dat onder verdeeld IS ID 43
perceelen, langs de hoofd en andere wegen, van de hand te doen.

De verkooping zal worden gehouden op de stoep van de Handels-
beurs

Op ZATERDAG, 18 NOVEJatBER, 1899,
Te 11.30 v.m.

De kaart van het eigendom is te zien, Darlingstraat, No: 8, en de
heer Holloway zal volgaarne de perooelen aan voornemende koopers aan-
wijzen.

Geen 'Coanbbl.&"te •.
ONTHOUDT. - Verkooping_te 11.30 'V.m. op It stoep van do

halldels beur!:). E. R. HOLLOW.A Y.

,(5,990" "
91,025 "
15,380 "
38,325 "
30,660 "
45,990 "
61,310 r,
735,830

Monsters op je zenden met specifiek
merk, vermeld in den tender.

Personen 9ie tenderen, kunnen
dat doen vooi een of meer statioDs,
of voor een ~gedeelte van de hoe-
veelbeid te worden afgelQYJLrd aan
een der statlbns of voor de heele
hoeveelheid ~ (735,830 Ibs.), als
bovenvermeld.

Bij aannenting van den tender of
tenders, moet de levering van voer
dadelijk beg1pnen, en voltooid zijn
op of voor d~ 30sten April, 1900.

Ook voot Aust.ral~ch JIooj,
Haver, (K~scb en Nieuw Zee.
landsch), Mielies en Zemelen in
zulke hoeveelheid als vf1reÏ8cht mag
worden aan de Ht!tions gedurende
het jaar 19OQ.1

De raad verbindt zich zelf niet
den laagsten,pf eenigen tender aan
te nemen.

, Op last,
M. \'. D. WESTRUYSEX,

. Secretaris.
Afdeelingsraadkantoor,

10 GroetItemarktplein,
Kaap$ad,

10 .November, 1899.

In the Supreme Court
of the C~lony of the

CaRe of Good Hope.
Cape Town~ Friday, the 10th

November, 1899.
In the mattet of the CAPlOF GOOD

ROPB PERMANENT BUILDINt:
LAND ANP INVESTMENT SOnETY,
in Liqui~tion under the Com-
panies ~ct, 1892.

Upon the mo~on of Mr. Saarle, Q.C.
lT IS ORDIRID.- "

That the second Report, with its
annexures, ol the Official Liqui-
dators this day presented to the
Court to .lie ~open for inspection at
the Office 0'£ the Master of the
Supreme Colirt, and a copy of it at
the Office of'.tbe said Liquidators
for a period of fourteen day!;.
Notice to be l>ublished in Gor,'m·
11J,iï"t Gazette, Cape Times, Cape
Argll8 and 0118Lanti.

By Order of the Court,
iR. TENNA~T,
. Registrar.

SAUER & STANDEN,
Attorne~ for the Official

Liquidators,
43 ~t. Geor~'s Street.

Cflpe Town.
---------~---------------
KENNISGEVING.

KOMEN aatiloopen op de plaats
NieuwepJaats z. O. Roggeveld

Calvinia een óBruin merrie paard,
effen, krom van rug. De eigenaar
kan dezelve terugbekomen mits de
kosten te betalend.

J. W_.C. STEESKAMP.
Nieuweplaats,'

Z. O. Ro,geveld Calvinia.

. ,.'KAlUtTPRIJZEN.. ,

EllPSTAD.
lII8V1n lUBT.

10NO'l'ember
£Ld. L •.
o 0 4 0 0
o I 3 0 I
o 7 0 0 14
o i 6 o n
~ 3 1 0
o 7 0 ~
o ~.l 0 4
o I I 0
o 0 Il - l) lG
o x I' 'I 15
o 0 "I - 0 uo ') - 0 Il

10JI1 BatIng POlder IUtscIl.,

(Yo tU .H_ Ball& Co.)

Kaa,.tad, lO Novernber,
BnrllVJOl)SltU.-Daar de 'Ad"nn.h ••

.... _ ... _h~n"iide.~
ftI'bOPiq _ te deeJen en Ir;

.,heid' na' __ .- enkelenn ..... "'·na .•,.-

U'Jhoer 't'OOI' de w... 3á5 Ibs,
ttPD £663. '.
JVOL.-Ona _kt ia "lUIt "oor

poondi~ lichte pakj~. IDf
tt- wordeD ..."..,.looed. Goed
plug ~ sijn hjjllOnder III r
&eDgewOM prijen wordeu hiervoor "tUlAJQJ_
WU~:-
8aper .. karoo .... trOl Bid tot '.',d..ua 7td tot Nt; CIrdiDaiN 6~ tol 7,~.

ea iIiferiRre 40, 6cl &0* 7cl.
VIIl.oU¥.-Ken- IjjnDel ferm.
~Ii~'__:-
~ 12td per lb' 1OIIdrog. 801 ;

hu..... ~ per lb; ~e- 1,.
"npol 7fdj kane wol eti ~igde
pel. 4ld per lb.

POBT ELIZABETH.
(,-.. ... __ Bfnd, La:-. c. I

1111'Tort. Y8J'88llfgde8t., .&.medta. < 9 NO'femLrr. 1 .
&r.l1l.v11I1:Ull.-Er itt ,een 'fenOderillgw... in de markt te vermelden.
Wjj DOteereIl ;--r d:

I an en.Kunst Per lb.
£ L d. i.

Witte .nperienrprima 11 0 U-I:, 0
" pnma·... . .. 8 10 U-lO <.i

EersteWitH li 0 0-
T..eede" 600-
Derde " 2 10 0-
Wjjfj_ nperi.enr 6 10 0-

" rcoed ~g_oon [I 0 0-
" t..eede ,.; .., 3 10 lJ....., 4
" derde ...... 100-:1
" donlrer... .. .• 10 0-

B)-oek (faDe)') ... . .. 6 0 0-
Zlfar'tegoed tot "!lp. lang ó [I 0-
" " lIliddelm3 10 U - 4
" " "kort ... 1 lO () - 2
" ,., "kort... 0 15 0 - I

Zwarte inferienr kort 0 4 0 - 0
" .. 108 100-1
" "kort '" pbr. 0 ·8 0 - 0

Vale, goed tot.;auperlaDgli 15 0 - 4
" .. midd.11Il 2 lO 0 - 3

" kort mid.. 0 16 0 - 1
" "kon 060-0

ia(erienr 0 2 6 - 0
- .. "Ioe 0 15 0 - I
" " kort.l: gebr. 0 8 0 - 0 I

c8padoDllll(iollJll "IB) 2 0 0 - 3
" Bmalenbard 1 6 0 - Il
"chicb 010-u

Stunwit. 2 0 0 - :!
l' B B - •. ,- -... 1 0 0 - I

liehk. "ufje8 .,. 1 15 0 - :I
:: dOnker:.. 1 0 0 - I
,inferieur 0 7 6 - 0
Extra .iaperieure .. itte en "uti.. "

prjj-,
ODl8llOrteerdeu.

RAADPLEEG voor de /Beate,
Geedkocpste Kun8ttand~n het
ZUID- .ll'RIKllISCHE •

TU_~18Illl_11111~lt~
STRAND STRAAT,
(oaut Ama. Boarding.Bnla)~

Verrotte TandeD gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk ~bruik
hersteld. Tanden Zonder. Prln
volgens iedere bekende methode
uitgetrokken, Gouden Stopsels
Kunst-tanden, passend gemaakt
door lucht-zuiging, alsook sonder
platen.

Alleen het beste materiaal' gebe-
zigd, en alle tarieven zijn gebaseerd
op de billijkste schaal, overeen-
komende met goed werk. .

Patienten van buiten iq. een
bezoek geholpen. i

Alle tanden geWAarborgd. ,
ST. GEORG) BOns, ~te.ri8.

__LOSTTR1~SF~11. WijDOteereo:
£ I d

Wi\ten 6 [I 0
Wjjfjea 4 0 0
8padooa ;... 1 5 0
SUuu1en 1 7 6
ZW&J'teo I :I jl
Vale... ... 0 12 6
Hu&DII:M.-Onveranderd.
W~ DoLeer_ :-

£
7

- 5
- 2

I
1
1

NOTICE is hereby given that we
intend applying for a; certi-

fied copy of the lJeed of ~rltaDsfer
made on the 8th day of July 1871
by HBLENA JOHANNA: CA.T-
HA.RINA. SMIT aDd born PE['aUS
BENJAMIN VAN RHY)N in
their capacity as Executors !Testa-
mentary in the. Esta~ of
ALBEJtTUS PETRU8 VAN ZYL,
in fal'our of (I) Christiaan
EngeIbregt, married to Anna
Jacoba Elizabeth van Zy~ (2)
Hermanus Adriaan van, Zyl,
married to Catharinia Johanna Van
Zijl. (3) Johannes ~armze dlfl Toit,
married to Hester Ehzabeth van Zyl,
(4) Stephanus Francois NieuiWoudt,
married Samh Johanna van f;yl ('l)
Maria :MaQ'dalena van Zyl, (6)
George SebastIaan Niell:lWou.dt,
married to Johanna Cat.harln&
Lamberta van Zyl, (7) Johannes
Leonardus van Zyl, (8) Gideon van
Zyl, and (tl) Albertus PetrIJs van
Zyl, whereby the following: !landed
properties were conv~yed, VIZ.-

1. Certain four twenty.first
(4/21) part or sbare in the pt'r-
petual quitrent place . called
"Oliphants River" situate <in thfl
Division of Clanwilliam, field-
cornetcy of the Mouth of Oliphants
River, Measuring in the whol~Four-
teen Thousand and Eleven (14,011)
Morgen and Five Hundred &ndSiny
Th'ree (563) Sqfl&re Roods. :
II. Certain two-Twenty.first

(2/21) part or share in the per-
petual q,uitrent }>!acecalled ':. C:.l.roo
Vli.kte' situate &8 ahove, Measur·
ing in the whole Three Thousand
Five Hundred and Thirty One
(3531 ) .Morgen and Fifteen ( 15)
Square Roods. ,
Ill. Two Twenty-first (2/21) part

or share in the perpetual quitrent
place called "Konaquasberg" situ-
ate as above. ¥68Euring. in the
whole Three Thousand (3,000) Saper tot extra Inper Kid! ...
Morgen. Kort en gtmengd ...

IV. Cert;iinfour Twenty-Seventh Soper I:JQ lOmereen....
(4/27) ~art or share in the per~e- ~ 0 iaaire ...
tual qllltrent place called '~.Kalie- T .. Mdell ...

kama" 8iluate a! above, Me!J.8uring ~k~:,i;Ïaa" geaor1(()\'~ .
in the whole Seventeen Thousand Lang blaD.. oageeort ...
Six Hundred and· Ninecy-Pour Korte b"uwe gekamdeVO.t,
(17,694) :Mor--n and Five Hnndrëd Winter lGda ... ". .,..- Snpel' Wia&er ,.. ...
and Eighty (580) square RoQds. KorteOrdinaire Winter

V. Certain four Twentl,y·.First Su....n' WIJNnN LinK I.U"

(4/21) part or share in the: perpe- behoort gellumen18 .. ordeo I

tuaI qllitrent place called r< Klio. beboorljjklIitpkozen dice! "od, r
r bebaadeling, PiJUrd met""'] JeTC~~.heuvel" situate 88 above M.llring loebt ea behoorlijkeeurt'!l.w. la, .'

Five Thousand Nine Hundl1ed and mener beter .orden dan ood. ,!' on1'
FIt se (~n' - '1.4'.' d deling vau pure Ienrtnan. 'Ij , ,
I Y ven '-iN) -.lYJ.org~ an M>Dderonderworpente IIln aa" j, ,

Three Hundred. and Ninety-Eight mM _ ongeregeld",brlllk «r. ",
Snuare Roods,' and all pe' 'I"CU'no. S-O,met de verbiedendetIO'''''''''1';
'I ADVLU> abODderea vau ongewnde I." .nddee

claiming to have any objection to Mt.tel.!. Bij alle apoUlel<er' .L t..t'"
the isired'sue°tf sulodchcoPYb are ~ere~. [~WJJNBOERZOO~ I) DE
raqu 0 ge t e 88jlDe In séiii WIJGAAB.DE."" door
writi~ with the ~trar of 1aa (t.IIaM ~.~ "O~ d.

Deeds ln Cape Town Within four- !:;.d!:"fIA· vv~ del ,Wen

teen da)'s from the public~ion of {1IepIdr;t.~ w-::' _ ,oed en nuWll
this notlce. .: __ ~ wil hebben, dat n:'.

yJ ..... ......ti I _ bet II1&kec
WALUR &; JACOBSOU;N, pelt, _ ... ...-al onr de

.l""nl~...._ tAL -..at, .. ..t _der 'fertTlllll
"'""t"r--ota tt.o~e'ys. .... pe De door d!ll

Cape Town. J. B. sa.,r (oue .... dit

. 13 NOl'ember. 1899. .. •• ~ ..... zalf -

Per Ib
II. d.
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'w8el! werden ten .olle gehandhufd.
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middelmatig bokhaar, tegen DDlle,eer
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gilllJ.ea goed'VOOralle.. DIl.bod.n
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\[.a ti z, vond het
_, \ echt u-u 0080011 li tell westen
, 1\ sru it.h p l .rts, bij \\ e lke gelegen-
I [ C'HI l)ntdchtl mauscbappen wer-
\ .,ng n genomen doo. Ju 13 ren
I 'n,lerbi'dtln omtrent d,' ~esneu
en gewonJt'n z'Jn JjCJl.( i; let' "pu·
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!. l" le s ' Ijl T'uu»:« m )t!.:H lat ....r er sn-
ril cl [ dit her ir h t .. ou t h» Lice
K 'II' 'J k ,I j k . o uu m nee nrb ar was, Het
I 'Il 1, ec I r als il legeilhOlll~"r van de

Jen rt ...n \ an Jen vorrg-u \La dag,
l n o nzv ! l_;a e van Il. Dond er.Iu ~ ver-
'nell I, tWil hnldiglilll'on
, Uti III , .. I' an.l niet "kere geuellr
" I In ".It d gtlJnrell ~ .le n oorlog
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Il did een ra rit 1 ,lUL htel iug en
I ,I ,ill, voer.le \ au \\ .iar
v I I "[ll,gell k vamen ' \\.1 ruu Z·)
1.1"[ IlhUllth.;eZOllltlll>lierlen' \\".,r-
I o(tnt)r~d \\ IIIIE z» o n t viuce n :' l!<

\ t;t:U W tarot> \\ lj een au t woor.I wet e n
ur ClH1Cltlmeuledat,lllchte[lllgonoClcl I

"'1 \\1,r4 \L.l.{ wer.Ien lD~·~n0m~n, en la'
cl gevuurl w erI n Vi) r I t Jo v

,,), eu \' 'Cl 't kamp b~1 -i k t wur eu, Jan
",n 11"t z ij n .lat .lie schot-u op Iiet k mp
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De korste en Goedkoopste Route voor' Reisigen ..
Goederen van de Zee D&&l' Pretoria, Johamlesburg en
8Jldere plaatsen iD. de TraDna.ll1a via

LóURBN~ MAR~U.~
Van Lourenco:Marquee naar Pretoriá 849 .q1en, n¥r Johannesburg Due lorichtinR ja _y_-I meer

394 mijlen : 30 jaar geleden. ..- ~_ ..

Van Durban DMI' Pretoria SU -"'''n, naar J'oJwmeebur8 4SB mijlen. Besoebn kunnen .lIer .tjn cw
....,,_. 't._~_ __ 101ft undacht aan hen gewijd .... worden.

Van K:~ naar Pretoria 104,t mjlen, DMl' JO:,.. btU'l • Slecht. eentNIU ....t. SamaaJR ~
lap prij... ': . IVRA.CBTPRUZl.N RETZ.\GERS. . oue ontft!llbaaen, en pllerij &ij.

j altijd open YOGI' W pabi1et. iVan Lourenco Va-a DIll Pretoria £4: 71. 84. a £8. 9. .lT 'D 'D HOS17TV i
-" , l.'UUI. Il. A.l..nG,

" " "lo.b&nneaburg £4 191. a., £8 18a. BeRIlarder. !
" Durb&n " pmariá £8 81. a £4 lis.
"" " lobau.bug £8 lOa. al £4 8L M.
" Kaapstad " PretOriA £11 181. Id. a i£8 6L 8d.
"" " lah&D.Dll1rarr£1111 .. 94 • £7 lh. 8d.
Inlichtingen ve.rkriJgbMr.1&D het 1Ioofclburo.u, POItblll 888 te pre-

r.oria (Z. A. :Republiek) ea bij de Direotie H~ 270 te '''''''_
dam (HoDaDcl).. . !

DI :DIIIIIO!D.

saris, ens., ens., ens.

KANKER.

AAN ZIJNE EXCELLENTIK
8IR ALFRED .MILNER.

Ridder Groot-K~den Hoogst Aan-
aienlijke Orde van St. Mitcheal en St.
George, Ridder Commandeur van de
Hoogst-Edele Bad Orde, Gouvern~nren Opperbe.velhebber van l!arar MaJes·
teite Kolonie de Kaap de Goede H~p,
in Zuid A.frika. en van de Grondgebie-
den en de AAnhoorigheden daarvan,
en Harer .Majesteit.! Hoogen Commis-

HOFMEYR TE-HUIS~
RheMe Straat. Kaapstad. i

DEZlJ Koet.Inrichting, dOOI' dell,
~teraad der Ned. Geref •. 9.,

meente, ! Kaapmd, petlcbt, en ond8lj
toesicht .'91ul dm Beer eD Key. DU(
PI'MII18. I. ~ geopend. .

A.n~ omopoame bn gedaan WOrdeD:
lj den *er O. F. Tberon, Boriba del,
Kerk__".
Voor bithoeftipn (WaarvaD bewij. m~

worden geleverd door den plaatIelijt8Q
Leeraar) il de prije tdechta £00 p.L, all.
inge.loteD. Meer geroedeo be$-len
£410 p.a.

Het .. Te Huts " bie.lt dill UIl Mlle
schoone gelegenheid voor ouden die, hUIlDe
zonen naar de Kaa_Plltadtet IIClhoolleDden,
lID begeefen dat .il onder goed ohriItelijk
opsicht zullen stun. . ;

Voor verdere bijzonderheden ven-oep
men zich bij dAIlbeer J +u Pleaia, Bheede
Straat, of bij dAnn!l 1"~l1eteekeDde.

C. J. F. rHEIlON,
Scriba d.u Kerkeraadt

Bureau Strut.

D.
,Onde~emlDI

ANCE."
Solide E8scbenhouten.

,

Goedgedrooga HoutDE Pf:TI'rIE VAN OOMMlSSA.RIStJEN VL"

DE MUNICIPALITEITVAN STBLLEN.

BOSCH BETOOGT-t.'EnERIG;

(I) Dat uw petitionarissen ver-
langen gebracht te worden onder de
werking van Wet No. 45 van 1882,
tot hare volle uitgestrektberd.

(2) Uw petitionarisséll. zij~ de
behoorlijk verkosen comrmsaarissen
van Stellen bosch tijdelij k gekozen
volgens de 3de Sectie van Wet 13
van 1864.

(3) Dat de Municipaliteit van
Stellenbosch is gevestigd onder
Ordonnantie ~o. 9 van 1856.

(4) Dat u w petitionarissen met
volle kennis en goedkeuring van de
resident huishouders van de ge-
noemde Municipaliteit de machten,
toegt'kend in Ordonnantie No. 9
van 1836, ongeschikt voor de ver-
eischten van dit dorp oordeeien.

«(» U w petitionarissen stellen
voor de grenzen te behouden zooals
zij nu zijn erkend en aangewezen
worden in Schedule A hierbij ge-
voegd.

(6) l'w petitionarissen stellen
voor dat de wet in haar geheel met
alle machten door de wet toegekend
aan dep gouverneur, zullen worden
toegestaan volgens de voorzieningen
van Wet No. 4.) van 1882,

(7) Uw petitionarissen stellen
voor de Municipaliteit thans niet te
verdeelen in wijken.

(8) Uw petitionarissen wensehen
dat zes raadsleden zullen worden
aangewezen voor deze Munici-
paliteit.

U we petitionarissen zullen zooals
behoort altijd bidden.

Geteekend P, J. BOSMAN, R.M.S.,
.. J. W. H. FICK,
.. J. G. HOLM,
" A. S. HAUPTFLEISCH,
.. J. D. KRIGE,

(Voorzitter ).
Commissarissen.

ONS

Kaapsta<L Juni. 1899.

GEVRAAGD.
{}. ECERTIFICEERDE onderwiJ-'
U zeres om onderricht te geven
aan vijf kinderen op een private
plaats school (dooi- Gouvernement
ondersteund). Salaris £40 per
jaar met kost en logies. Hol-
landach en Muziek onmisbaar.

Werkzaamheden te beginnen na
December vacantie. Aanzoeken
met getuigschriften in te zenden
aan.

JACOB J. HUGO,
Hoekaplsata,

Victoria West Rd.
Hoeksplaats, '

4 November, 1899.

IL~EN m.... met n u.lli: 'p, !romt m......... , :
.[1..1 door de W Id. D.... ~ nog hoop YOOr he..

I ij Wh_lera Caplllarine gebru,kt, be'
*te Iiaar-middeliD on.!ADd J met po.t-
9d.~Apn""D HBYNEd, IlATTHh:W

Schedule A.

DEZB, ILLUBTRATIB IS BD
" DEFIANCE t,

Bestaande uit:-3 vt. Solide EaachenhouteD met Spiegel Dev; 8 vt. Solide
E88Chenhoute1l Waachtarel, met h~en ra&' en handdoek haDgv;
3 vt. Solide Eaaohenhouten Xleec1~UI Plaat Gl&HD 8ptepJ. ~P1pi11m.

OF des verlangend te koop, 10 Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat jJOêdkoopen lOt'd huiaraad TaU 0lIl eig. ~
uitetekende plaateen nitge- koopen kan, daD de ,ewone ingevoerde art•• die op due markt worden verkocht.

zocht in de .Afdeelingen vr.n Her- GeUl1.£6treerd Catalogtu MI fm1f(JO gtJP06l op Cl4tWr'Gf8. •
bert, Hay en JJarkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen Aile Goederen door ons vervaardigd worden de Kaapeohe GouV8l'D8lDente Spoorwegen
Buitengebouwen, Steenen Kralen vervoerd tegen 20 per cent dan iDgevoerd huisraad.

en Kampen op je Gronden, vijf 0 ISAAGS & C V..·_·"a..... Tn kt St tminuten rijden van het Post en arwuua_", .u.ngeJnar rsa .
Tele~ntoor, en 't Politie· ~tOOIlaW. BAWcI! B08ISTIATEI
StatIOn. Goede scholen in de ' UI..,
V:t~!ue~ve~~t ;:rd, W:i • .' K A A P S!T A D.
geschikt is voor Paarden, Struizen, -H:-~-:-'T:--(j--E1-N:-A-S-' -1i-~-'.N-A.-I-JI-J~-'N------~--------..,.._-----
Vee, Merino Schapen, en geiten. B10Jl:JJtMrl.El ••Lm.....'.. 88ROB_DB
De eenige reden van den verkoop MijnbMr,-NIII811 maaudell geladeR IlItllÏl" Z~..: . sr i
is dat de eigenaar door slechten de ik ill - brielll&ll 11 na de inede RitwU'- WE.~..'DSCH E_ TO.,...·.·;·VEN.gezondheidstoestand zich terug- kiIIa na lUiEUlUTICURO ill lIIijII ,enl. •

Ik ba 80 jaru olld &II heb :IS j_ I&a& , ..
wenscht te trekken, en het boeren- ied&R l1&li CHJWN.l8CliE Á.8TWU 811

bedrijf wil opgeven, =tf;.?.=.-; ::;~ $ v_~!i~~derillg in ~ ~ij;,.zen.
Richt u tot: alle ploot ill m-'aa!:;u bektrMmheid YU'-
H. R. CAWOOD, :eli, ~ dat ik ...IWl!!~~Tl(JU.RO lb::: Tan lt.vollt. van blJzOD.d IIoh1kkJn_
Postkantoor Papkuil, tïe'a ':. ~;=~hootaa.r&l1 ~ nN".. Itan :ID•• d. Fab uMa..

via. CeimpbelI. "'11, &11 het IIiR.... ia Y. &II wijd ~
Telegraphisch Adres: ~~ cJ:AII~':adDliol&t._"I&&II&I

Cawood, Papkuil. iiia .... ""k8UJ.l het genl; elb. . liIeC
probeerde.beYeel\ Mt ML

1>. ~,..hoob na Zijl, yu VlakfoaWa (8
lI1lr ...... 8~, ia ...... 0 'nUl MD

IOhijabur ~~ .. Ya! 'nUl R1a_tie&
&11 jiala~ Nooi" _ lII.jII moed.-, Kenouw
V_Zijl, l1&li mij, .... er _ erg. gen.l na
,,Kc!orte-siekte" __ &ij het _. 1>.
eerste doeia RHEU.M.ATICURO deed deo ~
denden joagen man rustig alapen en medicijn
werd 't"OOrtdare.d toegedieDd, hoe". de bo-1'&11 _ ....n..deII __ dat !lij .u.t ~
Mt. lIij" '- _, w.. hij tweema&! luer, en
,.~e hII de RHEUllATIGURO en PIL-

De Ollde __ V lID der Welt,' "p Redd_
burg, ,.."t a-- door _ bOttW.

1>. heer A. ao.t.ee, BraaciYIei, Hiddalbug,
K.K., YOIId dadIIIijk Yerliohtag. :Mijn-.
Jail, 811 • IIObooll't1lder, de heer J. l. Smit,
na WOIId.. ~, Burzendorpr werdaa ook
.-, __ ik m_ 1111"~.-Ik blijf
IlWdaUban m..d, J. C. hII Zijl.

JONES RHEUMATICURO
Het grOOt.ta Z1Iid-~ ---id-

del 't"OOr Jicht, Rheumatï.olle JiJ':;LeIId.
Jicht, Heap J'iDlat, Aaap.icht-~ _.,
eli hMft WW d PnIlaII, nel wpr
d&II boY8J1881lOUldeR g_. 11 YVkrijghu.r
ftn &lie Apotheken eli WiDkeIien door geheel
ZRid·.A.lrib.

TE HUUR

De 'Municipaliteit van Stellen-
bosch zal zijn de erkende area, be-
grensd als volgt:-

Ten Noordeu :-Door de Kromme
Rivier, van waar dew de plaats
Hammanshand binnenkomt, tot
waar zij zich bij de Steenenbrugs
Rivier voegt.

Ten Zllidol.-Door de Eerste
Rivier.

Ten Oos/e/1 :-Door de Oostelijke
grens van de genoemde plaats
HammanBhan:l en van haar hoek-
baken ID een rechte lijn naar ~fos-
terts Drift en dun Molenstroom
naar de Eerste Rivier.

Ten Westtn :-Door de Steenen-
brug's rl vier, tezamen met het niet
toegewezen land genaamd de dorps.
weide, begrensd ten Noorden door
de plaatsen Zanddrift, Helderfon.
tein en lda's Vallei; ten Oosten
door de plaatsen lda's Vallei en
Schoongezicht; kn Ziliden door de
plaatsen van CornelIs ~Iostprd en
Schoongezicbt; en ten Wt'sten
door het stadsgebied van Stellen.
bosch tezamen met hAt niet toe-
gewezel'l land tegenover de plaats
Vierkant, begrensd ten Noorden
door de plaats Nooitgedacht; ten
Oosten door de plaats Aan het
pad; ten Zuiden door Vierkant,
ten Westen door Waterkant; te-
zamen met dat gedeelte van den
Papegaai's Berg, begrensd ten
Noorden door Vierkant en Water-
kant; ten Oosten door Steenen-
burg's. Ri vier en de plaats Kromme
RIvier, tt.n Zuiden door den hoofd-
we~ naar Kaapstad, en te' Westen
door VeldIVachter'i! Hivier, cn
"Dwars in den WPg" tesamen
met de Erwtjeskloof, tusschen de
plaatsen Coetzenburg en Wolge-
vallen, en zich uitstrekkende van
de ZuiJ· West grenzen van de ge.
noemde plaatsen en de Cottage
plaats tot den top van den Stellen.
bosch Berg; tezamen met het
Houtveld, begrensd ten Noorden
door de plaatsen Groote Zaltzee
V10ttenberg en Spiers, "n ten
Oosten door Blauwklippen, Brakels.
dal en Wol tevreden, ten Zuiden
door Oden dal en Rustenbur~, ten
Westen door Onrust en Wel moed;
tezamen met do Quarry Hili gple.
gt'n tusscllen de plaatsen Tbe
Cottagl', Libertas en Blauwklippen
en Valley LUBtry.

De algemeene weidelsnden van
de Municipaliteit zullen bestaan uit
het geheel V1ln de genoemde lan-
den, behalve het stodigebied van
Stellenbosch, en zulke andere ge-
deelten daarvan als ret'ds het
eigtlndom zijn van de Municipaliteit
voor andere doeleinden en onder-
worpen zijn aan de woideregelen Grw P t.. .d. al R dal .....
van de Municipaliteit, totdat eenig en 00 I&II&IPPIii ID IilUCS
deel daarvan zal worden toege-
eigend of van de hand gedaan door
de Commissarissen van de Munici.
paliteit onder de voorzieningen van
de ordonnancie No. 1848, en wet
No. 13 van 1f'64-, of bij buur of bij HET AesiabGeneesmiddel wordt
publieke veiling, en onder zulke .steeda bevonden ee~. onfeil.
voorwaarden en voorschriften als baar mldd~ daartegen te ZIJn.
den Commissari8sen weDI!Chelijk: Vele Nieuwe Getu.igachriften.
aullen voorkomen voor het belang Adret MrL A. I. VAN NIBKBRK,
ftD de :Municipaliteit. . L6trtD1teiD, D'U rbu Bold.

en

,!

SPOORWEGMAATSOHAPPJJ.

Wij kunnen Diet ge-
slag« 0 worden in prij-
zen.

KAAPSCHE GOUVERNEIEMTS
SPOORWEGEN.

Malmesbnry-Grey's
weg.

Pas Spoor- -----------------n. Goedkoo~" ID. d•• fiacl.
Gzoootoe vOO• .-....cl. All. Gzooo ... D..
IIohlll'l,j~o:ID PlII'I,jaHJ•• an ca&alotfal ,

rrENDERS worden gevraagd
voor den bou w van de Moor.

reesburg; Eendekuil (terminus) sec.
tie van, de bovengenoemde lijn.
Voor bijzonderheden zie men de
" Gouvernements Gazette" van den
13den October en volg~nde num.
mers, en eve~ns het num'mer van
dit blad van Zaternag, U October,
1899.

WOODHEAD, PLANT & Co"
ST: GEORGE EN STRAND STRAAT.

Geboekte IJleND Ombeillings Stan~,
Span-posten en Yeldhekken.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur .

Kantoor van den HoofitingenieDr,
Kaapstad, 12 October, 1899.

Ons is verzocht nog meer VaJl boV8D&,e-
noemde artikelen iD te voeren, ze zij~ van de-
zelfde hoedanigheid als die welke wij (het vorige
iaar aanboden.

Eveneens Zwart

Aardappels! KENNISGEVING.
I E oud~ firma van GEB&.
t • MEIRINGis nog te vinden te

No 21, ~imonsstraat, Johannes.
burg, en handelt als voorheen als
Markt Producten- en Commissie
Agenten. Alle goederen zijnde
Producten, Levende Have, of
anderszins aan hen gezondf'n hebben
hun J.l6l'8OO!lijk opzioht; en eene
spoedige afrekening na verkooping.
GBBR. MILRING staan boven allen
in spoed, orde en vlijt.

Zendt al nwe goederen ge.
e.dreseeerd aan Box 4355, Johan-
nesburg.

TeL Adr MEIRING.

INGEVOERDE POOTERS OP DE PLEK
gereed voor onmiddellijke pooting :_

per }"·8l, overeenkomstig kwaliteit.
Franach .. Early Rose, in pracn-
tige oonwtie, gJed uitgezocht,
allen in kleten van ong ..veer
66 tot 70 IbB. ". Be. tot 98. 6d.

Itoloniale E, R08e, Duitache Blauwen.
Fourballs, overeenkoIn8tig de markt
prijlen.

Deze cijfers zijn AFGESLAGEN
PRIJZE~ Om den voorraad op te ruimen
en ruimte te maken voor SUTTON'F!
ZUIVERE POOTAARDAPPEL~, tt.
weten: E. R08B, E. REGRNTS, FLOUR
BA LLB, M.\GNUll, DUITi!CHE BLA UWRN.
8UPREMES, KING OF EARLIBS. eBz, (Zie
dee"nolvulgsnde uitgave van de noteeringen
Voor Granen, Meel, enz.)

HET f'ErT ALI,EEN dat een aard.
appel wordt mgevoerd IS NIETS. Wat
noodig is, is de invoering van vel'lChf',
pooterllVlln cuivere hoog. kl_ kwaliteit,
en het is IN DEZE RICHTING dat de
RUTTON'S HUN NAAM HE88EN,>~
VESTJGD over de geheeIe Wereld. .

O.. thondt dat Suttona Aardappels
met vak-kennis zijn nitgezocht met de
hand, en dat bet de sniverllte pooten zijn
die men met mogelijkheid kan verkrijgen,
evenals 't geval ja met onze ZAAI
MIELIES.

Doorndraad, eD Toestellen voor t' 8p$Jm8D VaD.

Dra&4, tegen. de laagste prijzen.

BOC. AD ..•
Burg- en Castle-straten. Ka,pstad.

N.ederlandsche
TE HUUR.

MONTAGU COTTAGE te
. Maitland. Woning van wij-
en den heer L. DALIII,bevattende
9 kameJ'8, buitengebouwen, water
enz. Voor bijzonderheden doe
aanzoek bij

DE A.LGEMEENE BOEDEL

H. RIES & CO'J WEESKAMER
Adderley Straat, 106.

KENNISGEVING.
__Qpelergeteekende wenscht
aan het ~d fubliek be-

kend te maken dat hij· nog steeds
bereid is ., Boarders tt in te nemen
(Jongens IOOwel ala Meisjes) ook
••Dagboarders, tt tegen billijke prij-
sen.

P. J. J. LOUBSCHER.
lV llingtou,t xii,_.

en
VERRASSENDE
IORRISON &
lijD soa vrij hun.Jdanten ftD
mee te deeJen dater voor een WIaILm8
vau ~10,OOO is aangekoau"
Nieuwe CJoecleren.

De Dames zullen geld DeIJ..,,~D
door monsters aan te
JWr800nUjk een bezoek te bN,DJPllm
wanneer aij in Kaapstad
einde &e te ondenoeken
I.rijzen te venreUjken De YUI_IJUID

Artikels moeten worden
iedere ~e dame die
waarde verlangt tegen -de .... rate
prij lIeD.

Nieuwe P1queltoetu1lDl8, JlIM~u~"
Shirt Bloqeee, Nieuwe
jap0DD8n, Nieuwe ltaDten
KaDtele, Nleuwe
Nieuwe Tea-goWDS, Nlenwe
Sh1rte, N1eUwe Pique
!fleuwe Jt1nder-jurken ell Dl'IIiaII88_

Nleuwe ~er
Nleuwe Ooraetten. Nleuwe
lOhoell8D, Nieuwe O..derldeeren,
ZiJden BokteD, Nieuwe Plooi. ttagen,
:o..en, Bows, Jrru,j-. Ohi1fODl, ~ten,
Gordel.. 81l1l1had-. Mol'Ijvk:fou, iVoor-
lIChoten, Bib., Zijden Zakdoeken) 8Il.I.

Nieuwe Dl'8!I&o8to1fen,Nieuwe Blo~
.ua11De, Nieuw Bedrukt Katoen,
Nieuwe Geborduurde .'.poDDen, Nieuwe
GeWIIIIChpn Zijde. Nieuwe Loop Ze~hyn,
NieUweDames Hoeden, Nieuwe ~n·
hoeden en Ku_u, ens., ellL. ellL

MORRISON & 00.,
kunnen bealiat verzekeren dat geen
andel' Huis in de Plein·straat zulk
een ~te ell goedkoope uitstalling
geeft van pu aangekomen nieuwig-
heden. Wij hebben bijna ieder p.ing
in voorraad dat door een danie
verlangd wordt. Er zijn dniseáden
artikelen in voorraad die niet gead.
verteerd kunnen worden. Wee8 zoo
goed te vragen wat u verlangt, en
er kunt er verzekerd van zijn, het
te krijgeD van

MORRISON&
PLm·STRllT, KllPSTA.D,

DE

ZnidMrikunscheOn4erllnge
Levensverzekering Ia&t8Ch&ppij~
Gemachtigd bij Parlement. Wet, 188&.

(G..,,,.tllJd in 184ó all de 0na1W""96 Auu.
rGntu JlatJuc1aappii Nn de KGGp

tU Goed. Hoop).
Boofdkutoor: DarUag strut, lupsta4
Obloop,nde Fondsen - £2,228, llO.

,Allen bel4!gd in Zuid ,AjriJtoaMcM
S~eiten.

Jaarlik,eh 1Pr .
J"komen. Int .

... £24I,8CM.

... £Ho,Ml.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN.'
AB80LUTII: SECURITEIT.

VRIJDOM VAN ALL. BBPEHnNGEN.
GROOTE BONUSEN IEDEKE DElB JUIL

VROBGE BETALING VAN VORDERINGiPi.
REGULATIE8 VOOR NUL·VERBBUBISG-

VRIJ VIlRBLIJ' EN BElZEN. .
ALLE VOOBDEELEN BEHOOJlEN Á.Alf !.DI;

LED.N. .
GEIlATIGOUITGAVEN., :

GBEN PBIl800NLIJn "'ANSPRA.KELLfIt.
BEID. .

TUS80IIBNTIJDSOHE 8ONU8 OP VORDE·
RING.

LIB.RlLE WAARDE BU OVERGAVE.

WILLIAM MA.RSHALL,
Secretarie.

6,

Atdeellngsraad yan Piketberg
A PPLICATIES gemerkt" ApRli·

oatie als Wegopsichter,"
zullen wroden ingewacht door den
ondergeteekende tot den 29sten
December 1899, voor de betrekkmg
van permanenten 11egopsiohter
Toor deze afdeeliDg. ;

Werbaarnheden te beginnen op
den hten Maart 1900. . ,

De. applioant moet het: Sa1ari~
vermelden per jaar vereisoht. D.,
benoeming· Iran op drie maanden
worden Y'ernietigd, wanneer aan
der zijden kennis is gegeven.

op laat,
NICO. J. VLOK,

SeoreWis.
.Afdeelingaraad Kantoor, .

Piketberg, 6 Nov. 1899:

J. E.-BRUTDN'S ,
PHOTOGRAFIE KUIIST-INRICHT/Na,

T.. _ de Net a.. Kerk, ,

.&4.... 1.~ ....... 1~

Voor lCantAm V&11:Buitea
Wi1lkel1 ... ·

A ANG:lmOUDE.N in het Schut te
.,~ Jliddlllhoek Yall Spruit, O¥t'r dl!ll
. . tijd en te worden verkocht
qp datllMten November, lli99, indien uiet
teYOrn _.a,:
Bn. dooker bruiD.e kale rug donkie

JWRrie,pmerkt recbter oor zwaluw.taart,
linker oor .halfma&1l 'f'&ll 8('bter, urutrer;t
lO~o1ld.

~ bl&u,w achilRlDlll wit f*n, donkle
JWRrie,reobteroonwahnrel.aart sueetje van
achter. ballmaan V1Ul voor, imker oor
_tje YaD voor, rechter kant I'6brand.
merkt UDr rechter kant van nek lD&&r

béde ODduidelijk. Al8 ook jl'ebl1ll!dm.erlct
op rechterb.ot VaD pens lijkt naar i:t
omtrent 6 of 7 jll'8ll oud.

Een .geapeende donkerbruin wol~
heupt "alen Gnpl!Mll'kt omtren t 10 'lf I
maaoden oud.

{Get.) J. N. V. D. MERWE,
Schilt M_t.er.

A AJmEHOUDEN in het Schut
.'-\ . Oorl~oof oyer deu veroorloofdi...
tijd en te WordeD -..rkooht op den
Noy•• bar, 1899, indien Diet teYoren
I~t, EeD. blaanw achimmel meme
treilt 8 jaren oud, beide ooren sneetje
achter.

(Get.) A. VAN NIEKERK,
Schut Me-t.!r.

AFDKELING STEYNSBURG.

MORSFONTEIN SCHUT.
-fB worden verkocht te 8teynsblll'R op

den l5eten November 1899, indien
niet teYOreD p}oat :_;.
Bood bruiDe Henc-t, dof kol Yoor kop,

omtren& 2 of 3 jaar oud.
W J. KRUGER,

• P BohutmeMter.

XLAS KERKSCHOOL
WOODSTOCK.

APPLICATIES vergezeld Tall

• de noodige getuigt.chrifum
zullen door den ondergeteekende
worden ingewacht tot den 22sten
November 1899, voor de betrekking
van
1. Hoofdonderwijser tegen een

salaris van £100 per annnm en
2. H ulpooderwijzer tegen

salaris van £60 per jaar.
Hollandsoh een nO()(lZIue.u]l:l.

vereiaohte.
Werkzaamheden te

de Kersmis vakantie.
C. J. F. THIRON,

Scriba dae Kerkeraads,
-Bureau Otill1Wl:~

Kaapstad.

ZUII).AP'RII\AAII80HB
.K.OKlRKLUU UILDIJ:N8T
e"CA8TLEMAIL • MaueoftappU

DB Stoombooten d.. Lija ftrtnkba
ftIl KMpaed DUI' J...cmda 0lIl du

aDderen W 08JIIClaC, te , uv 1Lm., _
Jladeira eA Plymouth, te BiDt Belau •
.6aeDtiOD MDlegeDde op ct. bePMIdt
m'ICben&ijIIID

N.AAR ENGELAND.
12 NOY_DUNOTTAB. ~ .....a..m...
6 Deo.-C.ULI8BROOK CASTLE, Kapitlil

B.ohiDloR.
lIODeo.-DUN\·.r.G.l.N CASTLE, Kapt. Ha,
1900.
8 JIIIl._NOBH.U1 C.ABTLE, Kapt. a..daIl

rll&CHlbtotel lW 1q"'11 fil LIl
PIlaU.

TINTAGEL <Wrl'IJI. Kapt. Ham., .....II Ngy __ •

BRU!VAR CASTLE, Kapt. Boee, GlIp ....
J8N-a-.

'RAGLAN CASTLE, Kapt. Bryu, oag__
" N .

GaTH <WJTIJ!:" Kap~ Ward., 0ur-
S »-bar..

PEKBBOD CABTLB, Kapt. KanhaJl, oe-
..-11 »-_.

• Lep te u..a-. &l1li ..... Riet te ~
V_ Vnabt. ol PMIIIP doe _ ......

l1&li • KUatanR na de <MtIe 8~boGI
Me-t Mppij, ~t.

j}lIl
0_10_ LX.,._

KtJNIKKWU .A[LDl~~J-U nOl 8!OODOOD.u.T8CWPV''''--_Tl.

-
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