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No 11.-6,84t4.1

DEEL

I

EEN

'..~

E onderge~de
behOOl')ij~
gelast door den Executeur Dal.f
in den Boedel Tan wijlen den hee\'
OliK JACOBUS KOTZ&, ml publittk
nH!; "hl'l'l' L. J. HALL zijde Jaa_rlijk8(lhtln tocb.till8oaE.&.AOl_a-".eDltMI'lIIL ....erkoop.·op ... ._""',.''''_
.-~
" -l,: 'r::": 1 maakt,
hebben wij besloten bij Veiling te verkoepen op de
Gn.lC't' I' \;:1.]",
Kaapstad,
n Wil Gr 1,:1) \I
TE 10 UUR V X.,

20 DECEMBER, TE 10.38 V.I., Ter,JIU '1II£FlIIEII,'
TEGENWOORDIGEN

O~ZEN

~OMuJ'to, 10
:1

KJ-,,;

\1,'

il: lj

,:.

VAN

Paarden, DJg Cart, Victoria, Rijliel, Buggy, Tuig, Enz.

tu welbekend door geheel Zuid Afrik.t om oen uitil ,rl','lJlil' to behoeven, en Kooperd -die Gedresseerde
Muilen,
1..!"'IIIJllnlc~:J, 'I'oel-mcrr-ies,
ens., verlangen, kunnen er op aan
,..!'':1 wat zij nooJig hebben,
:

[1xr:;·

!

VOORRAAD

1 1

1:5

GEBR. HALL,

Langemarktstraat

74, Kaapstad.

J J. Hofmeyr & loon Afslagers.

PIKEl'BERO AFDEEL ING;
Het volgende behoorende
tot
gemelden Boedel :
34 Merino Schapen
.
10
.,
Ooien met Lammeren
6 Rokken
3 Mudden Rogge
!)
"
Koorn
23 Steenen Boer ZCt'p.
Ook het gewone Assortimont van
Huisraad en lloerderijgereedschap,
on wat nog vorder zal aangeboden
worden.
J, C. S'PEPBAN,
J:ltfcoteur
DAtief.

ANDRIES J. BE~TER, Afalager.

,J;l(l

dij ksche Publieke

Verkooping

V"ndu.Kantoor,
Lading l'Jaal' Bprlt Rivier,
6 Deeember 1899.

-----------------------

- 'l'E-

I'BA RTHOLOMEUS
NABIJ HERMON

.~

KLIP,"

STATIE,

Op DONDERDAG, 21 DEC. 1899.
E il'l:' .J. á.. BRESLER
~,:1Il ,Il:l

heeft cl_, ond.rget.eekenden
plaats en datum, publiek. t~._Yerkoopen

gelast,

op boven-

II-

Kantoor,

ZUid-Afrikaansche

~a,

Associatie
voor de
Regeling van Boedels.

• r Álf

Administratie

en

'V'elrh.c»c»t..,
...
ft, "'v" e lP:a.c:»c:»:1...

EI. _IIWI

•• C&11nlI .......

Erf en Huisraad,
Aande Paarl.
In deD BO~oM Ylll wijlen liss S3pbla Brtn

r:

Executeurs in den Bosdel van wijlen D. G. VA.N DRR SI'UY sijn
E ondergeteokenden
daactoe
bereid tenders
to ontvangen
tot op WOENSDAG,
den 20ston
,
gelast
door
den
Executeur
lJt-:r 1';MB I<.: lt, voor don oogst haverhooi van het seizoen op de plaats
in
opgemelden.
Boedel,
zullen
ALTON A bij Klipheuvel Station.
De koopers tullen werkkrachten
moeten vinden voor het pcn;~n. De publiek verkeepen
terkoepers zullen vnj van koston leveren aan hoL Klipheuvel {Station als
11't iuvt spoed wordt
weg~evoord.
De tenderaars moeten den prijs noemen per l O'Ilbs. en de betalings.Dat welbekende
Erf, ~olegen
tegenover
.. Do raarlsche
NederI'cv!'\\aardon.
!I,. oogst wordt geschat ong.weer 300,000 Ibs. op te brengen.
duitFch Gereformeerde
K~rk," ..aan
de hoofdstraat
on front mak~mue
v. 1<'. BERRANGE, J. C. ZOON.
naar
het
korkl'lt'io,
met daar op11Y. GIB~ON, Secretaris,
staande ruim en gerieflijk woonhuis
Executeurne
Testamentair.
en
buiten
gebouw,
bevattende
~"<I~
•.. Ill, Kfrkplein
ti,
ruime stal met builienkamers anelt.
~ December, lSg!).
Dit. ('ig~ndom ~"Ceotraal
gele,gen, ....en zcowel eeoo aangename
woning
al:! . goedo
bandelsstand
,
.•
• uitmakende, kun met I'lcht aanbc·
volen worden, zijnde er vrotlger een
handel met succes gedreven,
en
daar
zulke
(:igendommen
maar
zelden in de markt komen, biedt dit
eene goede kaos voor han<lelaara
aan, soowel &i."~piegenen die zicb
van een ~gename
woning wenschen te voorzien.
r: "1l11~,!·(7etedkende biedt aan uit de hand te koop zijn alom beHttl$Taad. Het gewoon assorti: "'rude ~laats " Gonrimijn .. alhier baks,:,d als ocn dt!r vrtlchtb~r:ste
men~ Zit,
Eft
en· Slaapkamer
Glaswerk,
Keukenge. Zij IS gelegen tussohen
Za~d~het
~n de. ~reede
RlVlt'r, Meubelen,
~ Illijlen van do Klaas Voogds Rmer}tailway
~.ldlDg."
.
reedschap, eOlI.
II" i-'laats I'; uijl.OBderlijk geschikt
voor WIJnboerderIJ, Vrucbtboomen,
A. S. BRINK,
~tr"""
,!,·I~)Groot en Klein VOl', en tevat omtrent
],200 morgen
Executeur.
Irrron,;
(lIJ het oogenblilc wordt
omtrent
l?~ morgen ,~Dat met ee~
!I>.)'O!
,.,·k,'ud nis d" "GoudmIJn
Breede RIvier Sloot
~n zoodr:a. t J. S. :MARAIS & Co., Afalagers.
In"wt" l;f'I'l'd~ Rivier Water Schema, dat alreeds begonnen IS, voltooId IS,
k')m:.
nog JI.IO morgen van de beste karroo aarde onder water, zood at
~'.r l'~ ..!'"lboC'rtlerij op Oi'1l zoer groote schaal
gedreven
kan .....orden,
. WIT'rEDRIFl',-XNYSNA.
~~aiIld:I",' liJk van een gl·oote ruimte overgelaten
voor e(!n W lJngaa~~l.
iJ" " ,'.; :'lta1nuc Wijngaard, Lu<.erne, Lemoen e~ andere boomen ZJjln
Eelle Gecertificeerde
I;ec""!i,[,lcll
bcwijs vnn de bijzondere ~·ucht~aarheld
de~ aar:de•
Onderwijlt'res
voor 't
LIe- \\'oonhlli~ onla.ngs gebouwd 18 rUI?l en SteVIg, oe s.ndere ge- " Infa.nt Departement,'
in staat, om
he- " "~cl IIt:val tt'U Keldor, Stal, WagenhuIS
en andere
hUl%en. ~e Onderwijs
te geven' i. Engelach,
WiJ~!l\!,i bevat nu 50,000 stokken.
Een ~t
ged~lte va.n de plaats 18 Holland!ch en MUlielr, (Muziek een
i:J K,,:: yn y .'r.~",~den waann
alreeds StruISvogels ZIJn.
Hoofdyereiscbte).
U. ~ lt: koop 6 gt'ldressoorde ~~c1Chtig" Z"art
Geelbek Elels 2 en 3
SalarIs £fJO per, jaar m~t vrij
;aren ( ,! 1:lt de beroemdo Sloeterij van don heer S. J. Malherbe.
logies en de mUZlekgelden.
\.
'1' vadere
bijzonderheden,
prijs en condition dw men aanzoek
-Werbaamheden
te beginnen na
~IJ
do Kerstvacantie~
ABRAM CILLIERS,
L. F.NEL,
Goudmijn.
HOofdonderwijzer;
P.K. Klaa.svoogds Rivif'r,
Wittedrift,
5 Dec., 1899.
Hobertson.

D

D

Op Maandag,

rs Dc.,

UIT DE HAND TE KOOP

IN HET DISTRIKT BOBEBTSUI.

D

II. KLA.S~ESCHOOL.
G8Yfa agd ·.

,

E Jaeodb ~.~~~delÏénJ~

.. '

<,

Woensdag 90 dezer

se.

r~

7062 :
7063 !
7064
7065

6
7
8
9
10 ,
5 i
6 '

7066

7071
7072
-7073.
'7074 :

8

7099
7100
710l
7102
7103
- 7104
7105
7106
7112
7113

Blok A..
"

"
"
"

Blok D.

"

l.

7081

\..,

i

..~

-7084

'6

7] 14

7085
7086
70&9
7090
7091
7093
7097

Paarl, 8 Dec.18C9.

Malmeshur y.

...-Q1en de ~

vall

D

A, 8. DE VILLlER8 cl Co .• Afslal(ers.

PUBLIEKE VERKOOPliG.

boedel

on erl!o_lUNl
IQ
SJ,1oe
B heer J. T. A. Lochaer,
die
..
bat~k~og
als Executeur
. op vertrek staat naar Bomer- Teetame~tair m opgemelden Boedel
J. W.,H. RUSSOUW,
set West, alwaar hij zich ter woon ml publiek
doeu Te!k:oopen
te_
Civilllo Ccmmieaaris.
gaat
oogeven,
heef~
de
heeren
Var
VJaggeberg.
Eerstb
Riner
op
de
C. C. Kantoor.
der Spuy, lmmelman & Co. ~lac
plaats selre op
Malmeabury. l!) October 1
op oovengemelden
datum publieke
te v8l,koopen, het ondervelgende
, fN
, ,
bestaande uit:1. Des overledeuena
woonplaats,
Da rl i'wj:
. 1-HUISRAAD als
(vroeger een decl nitmabnde
van
Grond gelegon in de Afdeeling
I:: D
b~'l IJ
. Bood'·
- do wd~kcnde
plaata lO Welmoed ")
o u
0
zer. n
en
groot Circa 214 morgen, gelegen
In.rllnl."
groot 140 morgen ,lG vierkante
II
!' J
rooals boven, omtrent tien minuten
.Melkboschrog,
ten Zuiden door 5.,Enkelo
rijdl'Ds van Lynodoolt 8tatie.
Het
Kliprellei. _ Opzet prijs £150; 3 Kleeder Kasten (kieme)
2 Groote Kleeder Kasten
eigeDdom heeft een groet en ge; Acte 121. 3d.
I exW'a Kame.rStjt komplct't,
bo- rieftijk woonhuis voorzien van alle
t:Q''1lCl:8c,,~r.Mit/tier. ZII;al'iland.
8t~de
UIt: Jl· Hangkast met
makken, kelder, stallen, w enland PCl'C8f11No. 763,), perceel D,
spiegel, wasch en klee J.taCels, f:is on andere buiten' vertrokfen.
morgen 115 vierkante
roeden; bemet marmor bladen en 3 stoe- all. n onder Galvanisch ij,eron da.
iel Heyoa Kraal, Zuid OOJt.en door
len .
hn;
is beplant met eeue ~te
'Opzet prijs £ ~O, Litgnven 8 gewone W asch- en KlceJtafl'ls
hoeveelheid wingerd-stokken
in vo1~,
12to.
1 Rond.e Tl\fel
len dracht, Vruchten bocmen in
MALMESBaRY.
1 Aan~lt (~t~alDGr) :rafel
soorten, heeft uit~trekte
zaailan3 KIeme 'Iafe 8,.1 Dinner Waggon den, veeweide en volop water.
<I?umb Welter)
2. Een Cottage en buitengebou.
vierkánte roeden.
Opzet prijs £ti
De arfa Tan ieder perceel
li
do~o (Bentwood) Stoelen
wen stallen enz., bewoond door den
ieder perceel £2 5s 6u.
. 1 Kan~r Stoel
ieder; de kosten
opmeting
beer A. A. de Villiers, met gron7 Madel"!, S~len
den ~plaot,
met wingerd-stokken
1 lot &b~ldervcn
't'ruehtboomen
in soorten.
Beide
B:ot
BIlt.
8 Komb~18 TureJs
plaataen hebben uitgt.--atrekte tuinI--i------___,.,_-I-----··
--- --,- !.-------- ..-.---..
1~o~ KIst
gronden.
Het
eigendom
zal in
_.

de ondergeteekende
Publiek
IJ doen "er1roopen te Ki.AP.MUTS
STATIONgemeld getal Paarden en
Ezels in extra
Conditie g€'schikt
voor dadelijk gebruik; zij zijn groot,
_ sterk.
Er zijn ook verschillende
paren.
Let slechts op den naam.
P. A. GOOS"KN.

& Co.• Afslag·~rs.

In den

Oensdag:"I(f.-Dëê;-1899,0

".AL

J. A. L. BRESLER.

\'l';,I;

Rij en Trekpaarden
6 jaren oud
Rij- en Trekmerries
6 jaren oud
Rij- en Trekezeld
6 jaren oud.

.Afdet-Img Malmesbu"Y,

OP DlBSDAG, t9 DEZER,

zal het niet ontbreken!

Vuu oer Spuy, Immclmuu

van 3 tot
20 Eerste-Klas
van 3 tot
20 Eerste-Klas
vnn 3 tot

:-

~" Eerste-klas Ezels, van::! tot 6 jaar, geleerd ell ongeleerd
" Rij- en Trekpaarden,
donkerbruio,
(Ruins)
~,.'II Vi-tte
Menno Lammers,
~ "I "l'ttc
Slacht Schapen, (M:t'rinos)
.~.,Goodgeteelde Merino Rammen, 2 en 3 javr
:"1 Varkens, groot en vet
~" V ct te Slacht Ossen
1 Extra Donkey-Hengst,
ena., e nz., eDZ,

Aan Ververschingen

~

30 EeNte·K1as

81£LL£NB08CH,~,

~
'. ~
Publieko Ver~ooping'
Publieko Verkooping
ZEEU ~~TBARE
.oORREEsaUBG,
Vaste en Ltsae Goedïren

D

DOuDPDJ\! 2 I"SI BB,B 189p,

....

7115 ,4
7116
7117
7118 ,7
7119
7120
712l

"
"
'"

1-_70_9_8~'__
• Voor do

3

4

Blok O.
i

5
6
7
8
9
10
1:
2 '

"dma1

"
"
"
_"
"
"
"

5
6

"

tt

IJ

KelJe .. en Boerderij
gereedschap
Rijtuigen eu.
_
. ,VERDER:
6. Het gewone assortiment huis.
1 K,ap J{Ar in goede orde"
raad (.'DI., eo wat er meer ton "er1 Bák Kar,
to
ft
koop ut 'Worden nau~botlen.
,
. 2'~:Aëhtet'
Tu:igen.'(hi;;lll. nieu,,)
VerkoopiDg le begjnoen teo half·
2 extra Rij- cri l~arpaarden
elf ure.
. 1 paar .Ee"to~kln.s· Karpaarden
"Eindelijk
sullen ten "",koop
.
(donker bruio)
worden aangWOOOD 8 E~tra Vette
Eene hoareelbeid
DoerderijgetwdKooien waarval1 sommigen in melk
sehs» a1s Grayl'D. Pilr1cen, zijn, en sommigen staan op kalven
Krulwagen8
een menigte ~ gaaD."
.
andere Goederen, te veel om te
J. DOSMAN P. W •.., .•
lJ)e~doD.:
~xocuteur Testamentair.

1; ."

"

r.

. EINDELIJK:

~

~~::~t~~e!ee:;;n;~

P.l.lIoama.i "ZooD, Afa1agera.

h~Jt,,4.Stellnecenboscb,
1899.

.,

aan' perceel 7081, (Perceel 6, . Blok Di ken dank,uit. te spreken jegens zijne
geschat, op ~65 zullen, m()leteltl~trmen betaald doóe den kocper, als d*
\'ele. yrieDden . t'00)' :hllnoe J~fde
niut de ~erbeteraar
is. op
der vetkooping. .
i
en ondcrstet.'nlng
be~ en de z~n.n
Pere. No. 1.Q,Oop,
R, in het dorp Iloedjeebaai, groot 'geFeho~nlil
het verJedene,~ ...
S, vierk~nte roeden, I
ante V03t; begrensd
ten Noord Ooste~'
'.:N.B~-"ZijnJld~~.na,. ~ . Decem-.·
door Blok P, ten' Zuid
deer Zee strand (hoog water merk~,
bi:r .599 -zal lIJn "SoJ;Deraet
Spring{ij);
ten Wosf,en
Opzet prijs £5; ;Jitgaven voor opmet~
6IJZ., £6 l1s~;:Acte
12i.
.
J. T. A. LOCHNKR.
11e v('rbe~ing~
op
Xl,lgoachat op £G7 lOs., sullen betaald
l'ml derSp.ll!l, lmnl,[1RI.fn'4' 00.,
moeten worden aoot"~en
al~ dese niet do vcrbetersar Ï,g.J).,p den
Vc1tt11l 41j,lag8t'B
dag der versoopieg..
Vendil-Kantoor,
Malmesbury,
>

,IIANIFÉST.
'

__
,

':,"

t

Hd. Nek.
Sa!aris £.36 per; jaar met vrij
Logies.
''.
Werkzaamheden
te beginnen ~t
aanvang 'nUl 't volgende kwartaal.
.Applica!iea
met getuigschriften
van good. gedrag en Lidmaatschap
eener Protetantsehe
keJ"k luUen door
den ondergetekend J wordoo ont.Tangen tot 25 December, a.8.

(Ier firmas uie alhoewel bij ons aangedrongen werd
om OOR
WAG~NS
to maken,
volstandig
bobben. GR·
WEIGERD
en kunqen dus onze klientenberichten
dat wij daardoor een In den boedel van, wijlen Comdis
Smuts, M. D. ,en n&g$lateoe echtgroolien voorraad
.tXTRA ,:DJt~O~. H0l!T
.. voorhanden
hebben gegenoote_Jolmnna Fred'Jrika
.
ifchikt v09r wagens en kart:cn, dlO WIJ hereld zIJn mt't den m~('8ten spoed
Smuts
(gebort'n
Reitz)
,.an
en tégen billijke prijwn te ~crvanrdig('n.
.
Stellonbbsch:
.
,
~
Gt'CD uO'BLOGS-GEZINDEN
behocvon zich a:\u to mellen

Y

HA VENGA en DICKSON,

A. C. MEYER.
G rcotfootein,
Dist SomOl'1$Ot Oost;
Saltllil"e Bd.
27 November, 1899.

ALLEhebbenPersODcn
leden

die vorderingen
bovengemeldeo
Paarl, 6 Nov., lS9!).
bo~el- 'Wcl'Jen' ,"er~ischt; dezelvó"n
in te zenden bij de onder~eteekendo
te Stellenbosch binDen Zl'8 weken na
datum nn publicatie
lli·rvnn, t'n
degeno
eie
aan
denzeJve
schuldi«
Eheeren TO('rien'on Co., hebben besloten eOlle GROOTE
UITVRR,
KOOPIN~
aa"hnnne
bazigbeid, tegenoT'er KerkpJbiu, te ~ouden :lijn worden verzocht hunno flcbuM
vanaf Maandag, 1 L December, ..cn ku~nen het. Paarlaého Publiek en op ·de,elfdo plaats en Linnen denzelfd~n tijd te betalen.
tiuitenvrienden
ver_eren
dat z\1 de prIJun van aile waren BIJZONDER
,
J. F. lf. SMUTS,
LAAG zullen 8telle~ waardoor kz.::P.
zeerste bevoordeeld
lullen
r xecutrice Testamentaire.
worden.'
.
Het is on!Jl~Ic.een
lijst va ,de groote verscheidenheid
goedel'E'D
Stellenbosch,
iD voorraad op le lOmmen; doch zij die wen8chen DE NIEUWSTE
]2. December, la99.
aOORTBN S'rOFFEN
tegen oDgehoord llge prijzen te bekomen, zullen
wel doen van d~ze kans, djft ~ieh nieL ~i\cWl.ijS voordoet, gebruik te maken
IOn
en ~D'ïPOedigaie de.plaats der verkoopiog te bezoeke~
Vrede Rijtuig

Fabrikanten.

~ENOODIGD

E

BN gccerWiceordeonllerwvZ8re8

om onder.ij! te goven' aan
drie kinderen. allen meisjes. in het
Eogelsch lIoUaodsch on Muaiek op
een private pJaAts nabij do statie
Three ~isters.
Salaris £50 per jaar
nijo en woning ",,·rh!lamheden
~
béginnt'n
n:\ Deoomber vacantie.
Doe aaDlO('k met vereiachte getuig8chriften, bij don oDderget.eekonde.

-----

I)

B~IOODlGO

_

GEVRAAGD

.
-. •
gecerttficeeNe
Onder. ~!eN!:
om ollde..",ijs <' to
a-ev:en ID Bollandseh, Bngolsch.
Muziek
en hantlwer~,
op een
Boereu Plaa's
UUF van Saltaire

Kf)nnis!!eviflJT aan Crediteuren
en Deiuteuren.

7 IJ zijn ook

~

.

EEN

.

:w.est.~J

\

op geveild

C

en

"
9
10 '"

word eo

1 Provisie Kast met en ind~Q DoodiCJ'gezamenl~L .
L'
goed'"O
'if
,
W
V
. D-·
3. 08SO
eren, Vaatwerk.

1 Praehti
rae tl~ .. ater

. Blok Jc. _....\
"

3

!wee .perceelen

Rak

at met
abe
1 Witter FJltêr, ens fenI., enz.

I-_. __.__;
__ __;

--J.. __

1 lotten

6 Stoele".

D.· llAllMAN.
P.O. Three Sister8,
Victori" W"lit.

DORSeR.ICHIlE

BENOODIGD
TOERIEN,·
..
E
N
Co.,~~r~~l:~,:....
.:
J£E!:~~
~~ttm~t;:;n. t~~;
UOERWIJZEll
of oD~rwij,
,
toor iemand di~ ken'QlS heeft van
------

.,

"....

.".

.......-------------------

máohinf"

~.";,It\~
.'.".' . ~,J'..

~8d.
Zij die h~ te willl'n
gelieven .nlichting
v.ragen

,.,D 'IS' GI· LD· ...,1..·...·...
Rt GI\'M1D I' 1111 lE
. ti , \t. :rftftlt!
ae.
~

U'OIJ'.
fL
m

Direkte, Invoerders.,
, " .'
W.ENSOHEN

Jeeren
aan

ondeT~kende.
, ,Werk.ua1Qh~.den . te begion~n

",

Appli~tw.8

26sl.,.

bet algemeen-

bektHld

~

te maken. dat

reet
copiriiu
van
ton spoedigste
te
worden gezonden aan
.

f';.m:HÊRON, .

DS. OEO.

_Dnrget'8fOllteiD.
Vicitoriá WesLBd.

St.

KA'NKER.

. aARKT FLEIM.,"PURL
·het.. publiek iD

r, wOllin~.

.Applicattea ingewacht tot getuigschriften

Janunri.

"

.'

e

•

~

•

.

~:.I·!;l.
;
.·.r·::'
...
'
.
.'
st~
O:.OD,~.·.a;:
... II!ID.O...~ ..O...
~o~~
KoódeeJl'!l"" , ..... :""••
tma~-.

LAdy o!.·.U:.ir~. 8::!:t~!:&i:'~:!at
~!~.

era.,
het. ~en
en IChavon van hout met spoed kunnen worden tlÏtfIt'YOeIn:t.
N.B.-Ien
~evoorraad
'f&D Bouw~en
100818
Doelen . Vloer-, Plafonden .Amerikaansche
Planken, Dakil'"
Cemen~ ens.,
altijd voorbanden.
.'

"DJ.,

O

zen s
voor
een
school
omtrent
3 uren
van h'.'t dorp
Oudt.shoom.
.
.~a1ar~, £SO per jaar met vrije

£10 per

en werktuigen

"·u·· v.··· '.be.
e
A.dreI Kr&. A~ B..

L6tt~·

~.á.•.

....

'.

rd
.. ~
··.·.·II7&~~,!5~1

I,U_ItA:;
.'

M.URRAY.

1
j

:),0

,

1!l

.~

N~:d~.:;ï~~:that.

AAN SCHAPEN80EREN.

1

II hliet

copy of the Deeelof Traoefer
on the 7th day of Mareh. 1884,

v erkooping

e

M:uIA.

JAOOB"

VAN

HUlWI,. iD

capacity ... Bxecutrix TestameDtary
in the :&.tate of lU'1"l'1IY8 JOJWQfJ8

Eerste.lu l.rllllII .. 1 HulWf

HUllA.N:

1'11

KLAPMUTS-STATIE.

iD f."our of GUT HnDBIJ:
whereby certain p~ece of

perpetual

V.
·-hon

quitrent _land WIth
buildings thereon, situate in. the
E ouderg e- teekenden daartoe ge· Division
of Swellendam.
Fleldaut ho riseerd door bet Landbouw
cornetcy of Lower River Zonde1" VAlf A.I.LJ: PJUJZD.'
Departement zul en op
End being the late Loan place
.. Klipfontein,"
measuring
2.520
morgen,
was. eon veyed,
and. all
persons claiming to have any objee- aan KLAPlIL"TS-SnTIRVerkoopen :
tion to the issue of such copy are
7 Elntt-kluIlrll. b••• 1 uit de hereby required to lodge .the same.
w-Ibekende
Enj .nj-ma Schapen in writin~, with the Registrar
of _
Fokkerij.
Deeds in Cape Town within four.J. S. MurllÏto! & Co.• afslagers. teen days from the publieation of
this notice.
-

IIRnOIBRS

D

. <'

voÏtPaJI.
ni~
~

foor

Doud-rdag, :? 1 December,

••

"

Dated at CaptlTown
December, 1899.

DEMPERS
& VAN ltYNE" ELD,
Attorneys for the Trustee,
Insolvent Estate Gert Hendrik
Human.

25.Errst t,las~e f edre~seerdd Paarden
Op Don ........
21 D.c ..... r.
, I LT LLE Nopgemelde
Paarden
/,
puhli ..k verkocht worden &an
K LAP~l'T" RHTlON. Onder de Paarden zijn verschillende
paren egale
Karpaar.i-n,
Ruiu-n An Merri8l', in
goede C, .nd il ie en de aandacbt
wAArdIg. "n daar de naam van den
ou+erc-t.
ek-n.i ... zoo welbekend 18,
e
bvhoeven
zij geene verdere
aanbeveling.

Kumpn

'\alllof,pe:1

JIL

Lakenburg,
12 Decemb r, 1899.

VERKOOPING

AANGEKOMEN

Paarden, Ezels, Beesten,
varkens, enz.,

~ )P de plaats Vink Rivier, nabij
(._
Hermon Statie:
Twee Ingevoerde
Muilen, zwartbruin, merries.
De eigenaar kan ze terug bekomen
bij betaling van de kosten,
J. P. N. KRIt<:L.
Vink Rivier,
Hermon Statie.
- -- -~_._----------

Tf:

MUILS

RIViER.

zal publiek
) doen verk o 'pen op zijne Plaats
t·· Kl'IL"'; RIVIER, op
E

onder z cteekeude

DOIDERDAS, del ~,tll 'Illr. tt tO Iir.

D Eerste-klas Paarden
10
d. '.
Elf'ls
:!',
0".
Aante ..] Beesten
AN de plaats Droogerug
nabij
:!II V, ti e V arkens
Malmeshury
omtrent
drie
I Kap Kar
weken geled ...n. Een Bastard KerJ Spid. r
rie Koe. rood van kleur, ongeteekend
, lot Hoenders en Eenden.
behal ve een knop aan de neus.
gelieve
En wat verder t...n verkoop zal Heeren en Schutmeesters
dadelijk zoodra gemeld dier bij u
aangebod-u worden.
aankomt, kennis te ge\'en aan deu
A, B. JOUBERT.
ondergeteekende
of aan de heeren
J. J. HOfMEYR & -ZOON. Afsla{ers. J. W. Moorrees Jr. & Co, door
wien alle hillijke onkosten zullen
worden betaald.

WEGGELOOPEN

V

STELLENBOSCH OlSTRltT

1I

a;RMEDE
wordt kennis gegeven dat de Jaarlijksche
Vergaderiug
VRn Aandoolhouders
zal ~laat8 hebl'en op Maandag, 15
Januari, aanstaande's
morgelJs om
tieD lift· in de Bank Gebouwen om
vlln rie Directeuren eea Rapport te
ontvangen voor het Jaar toindigende
; I U.ocember lR99, l'D om twee
Direett·tlren te kiezen in pluats van
de heert'D l. D. Krige en J. W. L.
Hofmc\T, die aftreden doch weder
verkit's"baar zijn.
011 la~t der Directi ..,
H. J. BERGH,
Bestuurder.
~telll'n bosch,
l;~ Decem her, 1899.

I. J. VA~ ZYL,
Schotmeester.

(I'

EN OgHS
worden
gevraa,l!d
\'oor J 6 OSSEN, zwaar en in
prima conditie.
Kunnen beziohtigd
worden bij den eigenaar
F. STADFORD.

A

S

--,----

------------

SCHGTVERKOOPING

- ----_-_-TE HANOVER.
1899.

TE wordea ....rkocbt uit de hlipgat Schut,
Eeu Rood Bruine Merrie, roobter aehter poot
wit, kol, bleo, omtrent _ jaar Dlld.
Een
Licbt BruiDe Merrie, kle.in kal, omtrent vijf
jaar oud.
Ea Merino Ram, merk OIIduid.
lijk, bejaard.
P. G. du TOIT,
8cllut.me.ter .

TO be IDld out al the Klipgat

ti bi'.

EN plaats bij ~tellttDboech met
Vaatwerk.
Goede DruivenDOg3t verwacht,
H1lÏ8 en Buitengehouwen in goede orde.
Bekoorlijke
ligging
bij
den
spoorweg.

Dve aaI1.Z06k bij" Vines,"
Statie.

toal t.p. ......, ............

.J:1~ dOnI' ti. W....... o..r je .. lItaOP __
b.i.I Wheel."" Capillartne

P01IIId,

one

ODe Keriao

Ram, mark ÏDdiIrtiIIct,
P. G. du TOlT,

.-.

~.

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

PlUm WS I

...

t.&. a-aldcW la _ I.-d I
......
id.- "...... Hnlfa, JUftan
Le,..1. l.~
._....,.

DOOD BERICHT.

O wODiU&'

VERLBDEN

WORC£STEr<.

],lABIA MABG.l..8BT OSI.A.PPIJfI,

Mp~Er.ING.
.. awip
beeft pleef~
miJD ~liefd

JAARLIJKSCHE
~OONB'l'ELLI~G
die .OU
plaats hebben op den 22aten FEBRUAlU, 1900. is
UITGESTELD voorloopig. Verdere aanwijsiDg VaD den
datum zal worden bekend gemaakt op den ~
December
Straat 44,'
P. K. Bus 1>73.

D.

BaROB_DB

ZWEEDSCHE STOVEN.
Verandering in Prijzen.
VAD
D1••

blJsoDd.

d ....

b

IIob.lkIdnbfleD..

Wij k~DneD;;Diet ge·
slagen worden in prij-

zen.

OP B.T

c.flalOlta' •

eD

WOODHEAD, ·PLANT & (Jo,

in ""

VILLlBBa.

deo lOden deser.

Yr0eg8n

morgen

Langemarkt-straat en Kerk"' ••
WU,orde~ la de Stad el op b' Lut liat

DAlfiBL

BBlIIA.IB

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

.. I'

'
IJ hebben zOOt>I't>o
\\ i.'
de vol)t(l>lid,.· Iii
. varieteiten vun met lL haud
soohte Pootaardappels:BARLY ROSI<:,
EARLY PURITAN,
ROODt<; HgBRO.sS,
WITTE
H~:BI:{Q~S.
Deze kunnen verkregen
in kisten of zakken om d«
te gerieven
om klt'urstelliDg
Toorkomen.
doe men vroeg

a

..

I Vendu-Kantoor

GBBRABDBS KALAlI

I

Malmesbury' .
_

:?:.:.. ~D.:D~::~ ...,
U

._,....

<

werd l.I. &bbat motSen door den
grooten tinderYriend
opgeeiacht, .0u,1 5
IlUland_ en 11 dagen.
Kort «eledeD,
Kort gestreden,
Vroeg gNtor.ven,
Vroeg aeborlf6n.
G. P. STEIJN,
J. J. STEIJN,
noé Van der Kerwe

>

~

UitYoer ",111, gewaardeerd

~

16 Gtdnueerdt lij. II TrIl PuNo.
. 16
••.
48.
.artIeS, .
16
do..
do.
III1L

DO' TOIT,

Z

I

I

AANbeken~

bloedverwanten en menden wordt
gemaa~t dat de Heere Zijne.
Doods engoltn QJl8 mIdden gesonden beeft
OlD van het tijdelijke
naar de eeuwi~heid
te doen verwietelen mijl18D teeder beminden
eobtgeDOOt LoUIS J.l.COBU8 Bonu in den
onderdom van 76 j&rfln en 11 dagen. Na
een me.t gelukkig ecbtverbintenjaleven
van 55 jaren is hij (na een siekbed nll 2
dapn) op Zondag morgen den 3den Decembert ~899 laCht en kalm in lijne eeuwige

15 December,

mgepan.

V

oor

..
giJ

~~:;~1:t~Yer' OU.·.STAF.

.

J.' E. BRUTON'S
PHOTOORAFIE KUNST-INRICHTINO
.. ~ Ned. 0.. XerS,

.&cI"'le~

......

koo

eld

.

.

p.lJO~n

& ..
Ksa........
r<>-,

Ati0£R8.<·. 0. N. - 00.'· .,

Om patronen,

dial QueutoWD.

~

e~t: .
.

lADe Straat,

.~,

Stoebnatroutaroot,

1899.

PLA K-P· A_.PIER.'.'

~~n;n;L~':~~ j

Ut, I_tri.

&perie1lre

seer ferm tegeo
boev...,lb~.d.1J

lijk PflUtIIi tegen prjjseu Wot boo,ier
DOteer ........
:-

12td
'id per

per lb: toodr,,~. 8d
II..; Kaap."bt b.
IIIIfWOI 7}d; korte wol 6j' bes :<adirde
PeIta 4td per Ib
. LONDES
12 Dec.-(Reoter.)
_ De wolv
lij., r..to&en
oaveraaderde

ID"

._--

yáo

.h1lDDe. '_htïg.

PlakpI.pJ.eND. ' .

-_._.

.

moJPD het
Gr-o¥od.1e E
verlaten htM'1

lalaoda) 11 ,
boord YOOr
Afrika een •

VeD, om J08dt
eD áooIDploe
te WerpeD. n
hoeveeIMld II
Alle ))UIOIuSer
sijn tot DOg
voegt er Idee
de FuriDu&
hoe veel bet
M..n weet bier

um

Palmia.

Het il Dil dil
MatanfoDftlin
hoofdMelltn~1
De Hl,blaDdf

uit,...mdeD or
t.PU Bn de apO(

dat. ma de h
no hIree pante
MH'RVn

IOhi

beo. dat de
b.. lol_ logeoo
nm". ten dUllr
tol..n, daar de
IChll~er
in
b<>b .den en ee
g,,".che troepen
De Bepublik
...... t laat Maao(

,e" eht en mAt

1;

ZOON. AJ1'8I..!GDl

10 n..-l'uade,Kaapotad,

W mltilen.IO
B&1I)
OIDl1'WB8, MooB.l tt KRIGK,
lt Dea...lWe4on, II muilen. U PUnIeD (J

......

~(Gebr

~;IIII-()P
de
bij

'GIt,

8totr1Y1ei.

o.

plek, d. plaat. ReeneII ..
CaledOD, leveod. h....

lIOIdereD (G.Ioieon W J
~ Bo
VILLlIBS

1:106800

w)

Hott "lijkt

VerdE

Di"l 'la op de
bLI u )rooden I
den der High
dicht bV die
hem Ioardeluen t
voortgezet totda
in het kamp'
teragv.otrokk:en.
,JWvter prijat d
'de wolken vo(
waarop lij den t<
il lijn broach
prachtige bewei
..
kalm en I
ODdereteunde d
terqnllende
I
openden de Rt'p
artillerie vuur,
De pheele ma
iDfaDterie IRapt~
lIGht. gevende I)
-.an de artiller
droepn sich all
t.eftIItocbt leVI
....Udi.B de re
lepr." Wij kl

tt.ehe belcbrij,
wGl'dt alet vera
te mode en uit
'fIUl de Repa.b

Lord JóTHUB!
Mocldérrivier tE

ftilisb.eld."·

ft

'~enV

~.pUtij8ll
te

ln_tlt":~
UOD

au lUdiUU ~.

Bea ....prachtig ·....rtim.ent Lin1oe. .. oroeta. enV~alle'a1l<Iere .--orten

~seht
DeO,

"..,.-toor
ere

Klirrao •••

Douderdai.
9CI. brip4e,

·16

1.11IIAl.,.,.....

dit

laD

bet
DOOI'd.....

..,YeI:

CIenWde

atelll

Jh'

tIT

~~va
......

yl

Th

L.

.Iiohtba

.fpIna4ea we
loa· ... "rd~
·weder

~te"

".ftIl

De Boeren Draacbare Hoolp8l'8,
Pent Balen van 100 tot 2OO1bi.jp'oOtte

., •• ,..

W. PORTER.

I

... ""48'

8OO1M ..
&iCJl

63a Bree-8traat, Kaapstad.

,

de'~

1111'''''.1 I HIII...... 1
45 daim bV ~ duim bij 18 duio.
welbekende
Pere bebaalde _Il
eel'lien prija op. de I......
TentooolteUiq
YaIl bet Landbouwpoootachap
te Boe.
'-ok.
Ptt• .£18 1<& od.
~

1

(Jm.

diD, rred .al
Dd Itrandh
een Y&G d~ tO
181 I ftD
deu
eerate 1I'00te
OraDjeri'fier
.Maandae
die
noorden 'Van
dag Itruldde

Br; I eh, troepe
3. J. aOJ'.lITR

.t ce. il'b :..AGIBI.
lJ Dee-lOapmut.ot&tie, 50 paarden, 10esel!
Aa-)
ANDRIES J. BESTER, .H'''L.~GK8..
I mesbury.
Salaria £86 per jaar.
11 'Dec-o" de plaato D"et"nlem,
I inwoning
en kost vriJ'. ..
........
bokbD, elIA. buw-w. boertltrtJl!"
lOIaaP (wijiaD DJ Kot.z()
,
! OOI[:
.
f.ur D.BBPuy.nUULMAN ot 00.
b ui.ra&d. l<&rm1.
Eeo
Dune ala hulp TOO.r een ebJO(JDec-Kooneerburg,
T A LochDeI')
boenon-vrouw. op ~n' plaats nabij
Il Dec-Barlholomell8kJil"
RerlnOl!
IMalmesbury.
Salaris £12 per jaar .....
pMIdeD, 200 1Chapen. <ru (J A L
.• •
•
k
.•
J S .Il.t.JI£J.S .t CO .• AfSLA
Tril InwoDlng en
oat.
lt nee - Purl,
erf met woonbuiJ en
Doe aanzoek op eena aan
(boedel WiJIa mej 8ophiol Bnak)
FR
. P.J. 808.IU.N tt ZOON. A.JI'SI..!OIl!.
BD WBRDMULLER,
.
JO Dec-8tellenboech, ert met ...... no ....
ID balteoseboaw"",
u,,,",, goederen. C'C ,,",_"\
• .,.
Procurellr, Malm.bury
Malmeebary
• J.oób'2f.4tI Villien)

M. F. 8. pu TOIT,
D8e KelJerman.
Deo. 1899.

A..Ann..
E. BOTHA.geb.De~.
Elil&beth Pretorina.
Johannea Hendrik Botha,
1aabeI1e Johanna Maria Prinaloo,

V.8Ll&ll.-Karkt
l41li.

bUIMrda

GEVR 'AA GD

Kinderen

WIlIIOteeml:-

WJj,JiMeer1!li

tt

a

.... lre _petitie.

-aoa..u.a.

0(1 Doederda», 21 dezer,

18 dqen. Hoewel onl buil leiiger la
A, B. DK YlLLIBIS
Co•• Afslagen.
geworden willen wij hopen dat de Hemel
gevuld wurde door kleine kinderen die 008 Paarl, 14 Deo. 189P.
teroep30 I W ... ook gij bereid.
Wij brengen oOien d'1nk toe aao alle
deelnemers eD helpera in lijo lijdAn' Yoor- .
.
al de Wed. en KI.. Burger die tot zijn'
einde t&cenwoordig _rso.
i EEN
Boeren knecht op een WijnDe bedroefde ouders,
j:J
en Vrnohten-pleat8 nabij Mal-

POrirrrille,

lege' £~

WOL.-()nS8
markt I..l!lfl zeer b ,t...tir
wel bet Die.a •• llit Locden ruet I .J goed.
~
..enncht
baddeo. Voor 'am.ol.

;.

O

D. J. F.

, Kaapetad, II [)""ember, 1899.
8TuUVIl.aJ:N.-Finale
r""ullaieo Dit
Vlerkm_ li $ot lIJ perceDt ea
.... Iii pot. lager. Daar wll J"le " ee It
~
lUer baddeD !ruODeD wil ~

kwotMrea.

ULLEN gemeld getal Ezels en
Paarden, Publiek worden Terkocht te Klapmots . Station.
die
VERGBPLANT
op
Hemelaohen
bodeD' op bed ..n morgen half ..eht, groot, .terk in uitmuntende
conditie
~
geliefd.
Ealf8T
STePRANO'S
en Toor dadelijk: gebruik, geachikt
JAOOBUS, die 008 aJecbta 6 maande» was .zijD.
pt..od.
Hoewel .ijn leeftijd kort W8I
I. AD.AllS'l'KIN.
bad hij toch 'YtI81te lIjden'ToOral de lUWe

Pieter Willem 80th..,
Maria Aletta &tha.

N ederlandscbe

ED Batterl

I

in den ouderdom van 61 jareo 4 maandeo
eo 19 dagen.
De bedroefde echtgenoote,

-Kaapstad.

'err.......

I ... ,

I'

De bedroefde wednwe en Irlnderon.

..sr; CJo.

DC)&P

OP

I "

ADRES:

"y'

. Poo

IC
I11DURBA~VILL
21· ·111" 1111· ,
I_.

in den Ilaap, in.• IJDe
ru,"- iDg.-gaan, looaJa bij
al/un met .ijDeo H'ltt, •.
.. fchtroOGt
DA"ID Z.

Paarl, U Dec. ,1899.

D. Goed.koo.,. .. la d .......
G.-oo .. VOO ....
d. JU.Ie GJ!IOO."n.

ZA.TBRI

soek.
VAN
oe treurende ecbtgeooote,
8 Eerste klas Gedl"88ll8erde Ezela. SOUTH URIC" SUPPLY
COLD STORAGE CO.,
A.. DB VlLLIBBB,
en 6 jaar oud, 14 tot 15 hand
Geb. T.ylor. I hoog waaronder aiJ'Jl-le
parcm
(Vroeger
COHlllilNCK
& Co.)
Pentl Straat,
ve•
W.UiDgtoo, 14 Dec., 1899.
, leer gt'schikt ~r kar werIr.
.
DOCIlRoad, I..,..
----------'30 Slacht 088eD, mpde
M Il RXTPRIJ ZEN.
.A.A.& .ijne eeuwige WOtlIog Ter·
D' OR. 'DrORD
haJ.d op Vrijdag den 8den Deo.
•
A.I!
'.
KAAPSTAD
laatet lUI eeo lijden Vlloll 4 muoden eo 19 i
I G !""..a...
l Ya" de B--... Buli ti Co)
dapn miJn teeder ge11efdt> eohtgenoot I Yu derSPIJ,".el.a.
0., ""1II6W""
'fIUl

So

-'.D

oad

N

BO~DBRt.

T.n .,.vol.,.

.l.obll-e·.ke Verkoo. ping

deser,
wedawe

wij_ A. B. M. G. Ohiappini,

ftD

WestellJkl Prall_ell Lud_anllllltSaba_.
N ASH. Secretaris.

ftD

te 8omeIH.
t W_
in de
hur IChoonbroeder den

beer lt A. KOBI[IIL,'Op den ladeo

Z~ndt regels Toor sel.lmaatnemiDg ~ ~
op UD'f'1'III8t
~r
poR' 4"" ifllCi .. r ........
'n ZuWl A'"\L

MA YN ABD

OB'.!

P:;:-a:-;:~;~~~
........

. '.".

..PASSBI111811)118 II

J J. DE -VILLIERS

St. George's
Kaapstad,

~traat..

11

Bakilg
POlder
.

.KAAPSTA:J

"AA~"SIilG

KLEEDERMAkER,

DB,ZU

__

-

ne..

.....

ST.> tJl

l·UZ., eD~ -: __

Gust&t'An®fsó_ & (JÓ.,

R.eddiah B1'OW11 Mare, right !rind leg wbite,
.tar, blue, about 6 ~
old.
ODe Li&bt
Browu Mare, small liar, &bout IS ,.,.
Old.

'.1

ID"' ....

-_,

..

'1.. ,

80. Strand

FAGAN.

ON DIlCEMBEll 80th, 1898.

Lyndoch

G.B4.A.A.KT VOLG"_

LET OP ONS BENIG
West Strono'
omerset __
J. L....A. "IlIl~.k::..t.

8ENRY

.•

~arli!:
=~.ue·.1O'. :.ir.of.c~:.n.
It..s
p Tpee;" POI\mJ..
.
,.
Lnclltlol£D laatscIIapjIU. Z. A. Beperh.

De _

l'D8

AAR D:,; DB V IUK~ besloten
he..ft
"Hetties
Cottages"
No. 1 te ruimen, zoo is Let huis te
verkrijgen van af 1 Januari e.k.
Doe dadelijk aanzol·k bij

.'

h~.

about Dun

SI. ....... "........
.....
KLEEDEREN I KLBBDBRBN!

I-' PLI C A .~'I ~ S (vergezeld va.n
ST. GEORGE EN STRAND STRA.A.To
getuigschriftf'n)
voor de betrekking van onderwijzeres
van de
Boereo Sohool te Nohel~fontein,
BE' tRI: W VRDE ONMOGELIJK.
gelegen een half uur van de Siding
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
Biesjes Poort, zullen door de onder
geteekende
olttvangen
ontvangen
Kl:UZE, SNIT EN AFWERKING ONOVERTROFFEN.
worden tot den
12den Januari
Muoiste .A..s8ortiment van H_en, JOJlgelnl'. eD J0DpD8 ...... klule
ltleeding, 'fIUl
aanst.
V t'reischten
Hollandsch,
iedere IIOOrt~ voor Zomerdraoht j Flanellen Pakken, Hoeclell, Scboenen, KC?lI88n
8DL
Engelsch,
Muziek cn hand werk,
Salaris £50 per jaar met vrij logies.
TOT EEN aEZOEX
UITGENOODlGD.
Werkzaamheden
te beginnen met
het kwartaal in Januari] 900.

PO{T:O<DS.ALES .AT HANOVER.

Th., I.ridge,"
Somerset West.

DES ......

Belloodi~d,

•• ' .....

Rf'J)uratie-helloodijCdhedeo,
Rubber Bund,

1I.ii

strand -

IIoh.tJr OD1 P.tJIIlIJ-

OP 30 DECEMBER,

\K erst- Vleesch.

1

Onderwijzrrrs

SPRONG.

. ,

0:

Pllr.ieDtel
besOekph1
Alle tane
T. H. Bw.

._ _.•....
',:
~.
-.'.
".
'.'..
.". .'all' ..,~
'.' • 0.. uv::m ~ ~
a. ....
'..

TE HUUR.

Jo; ,,-ol'llen verkocht
te Steyn. borg up
.
den :!ORt.en December
1899 lndien
niet tI' voren gelust::! \' ,>\('el,trui" Hcnoeo.--<Jmtrent:j
jaren
und. g,.brand F S half onduidelijk: op beide
buntl'lI. ,·le,·k pennen geknipt.
1 Vogel.trui.
Haan, omtrent ;3 jaren oorl.
i!"brand
Fe h..lf ondoidelijk
!lp belde
bont.,,,.
omtl'ent
:.! Dlbanden zijn "'&eren op.
I Donker
Bruine ;l.lerrie,-bles,
linker
acht.,!' poot ,~it. omtrent i jaren ood. dek
ntt't
n~nlen.

u.

ALBERT
Malmesbury,
14 Dec, 1899 ....
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J. S. ROUX.
Nobelfontein,
P.K. Biesjes Poort Sidinjl.
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Te""'ende laait."

BAKI

(BEPERKT.)

TWEEFO~TErN

bandeD,

DE

VAli

all

eD

komq.ae

·0' ." ..'.' -

plaats
La~ enburg,
Calvinie,
een
zwarte witpens Bill loopt, omtrent
4 jaren oud, gemerkt rechter oor
slip en halfmaan van voor en achter,
linker-oor winkelhaak van voor en
halfmaan van achter.
lndien de eigenaar
van gezegd
dier he\ niet binnen zes weken na
p'ublieatie deses komt afhalen, ,.al
Ik: het besehou wen mijn eigendom
te zijn ten einde Je kosten te dekken.
A. J. L. v. LJ. MJ:t.:H.WE.

J. 8 J1.~RA 105 J CQ., Af.la!/en
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igd,

2 Vo,.t tot 6 voet.

wordt keunis aan het
HIERMEDE
publiek gtlj(even dat er op mijn
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this 14th day of
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.\.-\DPLEEG voor de Beate,
'\ G("ltldkoopste Kunsttanden.
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STRAAT.

STRAND

,IJ.'-'ist Amos Bo",~ing-Hula).

v. r:l1ttt'
hun

Tanden gestopt en tot _ea

not'gt-'r

natuurlijk

geb-ruilt

he~t"ld.
Tanden Zonder Pi1n
voL.:, :1' Iedere
bekende methode
U\[<!'di'ukken
Gouden
Stopsels.
KI;n+!anden,
passend
gemaakt
dl')! i""ht-zuiging,
alsook soeder
pl;\[<'"

.

.-\.>t'lI het beste
"n alle

01'

.

k.«: ... ,1.· met goed werk.
f' '.'lIll'n
van buiten
bez-: -, ;;t'hol pun.
..\. ,'tand,m
gewaarborgd.

T li

gebe-

tarieven zijn gebaseerd.
lij kste schaal, overeen-

z:"d

bil

materiaal

UIL:IS,

In

éen

I......

L.D.~., R.C.".E.,
Tenddokter.

ST. G-EORGE BOYES, Secretaris

DE ZUID-AFRIKAAN
VIM......,

ONS
I. \ n:IW.\(l,

Nog een
:vu'

ui-

I,

,,:.

"
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..-T

LAND.
Iii L>ECE~BIo:R.

tran.portschlp

Y.,.......

" kabelgram
braeet vC'S KIsterb~! I",richt ..Jat oe 8.3. Denton
.l i« :iuathampton
il" voril!'f'w ..,~k

H: \

":.
h,orft te LaB Palmas (Canary
[",
'" ;/e"rrand.
Dit schip had aan
.. - [ '\)"1' h et Hrttsche leger in Zuid·
\. cc" I ~"II
aantal padlooper-Iocomotie".:'
::l.' ,,,dt'ren mede te transporteereu.
-I
"
'ill i.\I) ...~en, om ecbanzen
mede op
:" ,. ":,.°1 Dan bracht z" ook ""0 groote
I. • ,', .. lu-: I oenoodigdhedeu
en paarden.
j zou.Ier lieden omtrent
de strauding
'.: II"": toe onbeksn I. De kabel
." er ,;ln'hUl bij dat d" duikers van
,,'1("'., IJ~zig zijn te onderzoeken
I·
h.,
\ ..el h~t "chip zelf heeft geleden.
"'et hier dus niet hoe diep de Den\1
""//\g"
Iigot en wat er van hau lal. .: "ered zal ku nneu worden.
,;tr.iIl,llUl( van dit schip iii stellig
, .u ,I.· iuerkwear.h zste gebeurtenisv.in ·Ieze week.
Zonda-r werd de
_.'. " 'Ir· .o te dlag ten zuiden V&D de
I'
"erIvier
te Stormberg
geleverd.
\1 ".;,1.-10;
uie van :\Iag''''sfontein,
ten
c l··n van de MoJderrivier,
en DIDI!! '. -tran.lde
Denlou Granq« op Lat
v :

\.

.sÓ»

..

lf

L

':.~'L~.

.l-: I; D'I duidelijk dat het gevecht van
\l", .. r"[')[ll"iu nie: een aanval was op de
h ;,blellin..(en van de Repnblikeinen.
LI. li l;/hlal,llers
werdl'n
Zondagnacht
r.: :elondeu om het kopje ten noordwes..'0 Je sp.)Qrlli'""brn~ te bez etteu, op·

L uen de hoofdstelllug te Scholtznek
\ ,'. (wee punten kon b..schieten.
Lord
\[ f: I Hr-RN schijnt niet verwacht
te hebdat de Republikeinen
die positie
l,en ing.mowen en venlterkt,
en hij
<t ten du uNte voor zijn ver 6ill8ing be'. daar de RepublikeinilChe
schArp~tenl er in slaagden hun stellingen te
" a,len en een 8lachting onder de En" ~e troepeu aan te richten.
Republikeinsche
kanonnt'n namen
--r·· laat ~udag
namiddag deel aall h9J
.:
ht en mAt zulk goed gevolg dat ,le
I;,
'h~ troepen
moesten terugwijlcen.
I! . lijkt verder dat de Brit.!che artillerie
n·
la op de aqhi~tgaten der R..publi.
kei 11 konden schieten, daar de gll\VOUJ~1I J!)r Hlghlandenl
en Gordons tot
dIcht bIJ lIie schietgaten
lagen. Het
bomlmrdelllent
werd
Di,llIdagmorKen
voortgezet tottiat lord .:\IETHUE:<i'
zich
in hAt kamp tA Mo'IJerri viOlr had
teruIW>Jtrolr.ken. De correspon,lent
van
~ukr
prijat de Britsche trtwpen tot iu
l'!e wolken voor de meesterlijke wijze
waarop liJ den terugtocht uitvoerdpn. Dit
I. zijn kernachtige
beechrijving van die
prachtige ~weging:
"De ter1l8tocht Wal!
I.eer kalm en koel. De Guard8 Briga,le
"udenlteunde
de kanonnen.
Zood ra Je
--rugv>illeDde beweging W8II begonnen,
"""ndiOn de Republikeinen
een vreeselijlC
trlillerie vunr, doch geen man aarzAlde!
LJ·, geheeie macht was uitglldpreirl;
de
I/iTanterie ltapte langzaam ...... terng. geen
leht gevende op de bommen of urtettleo
"an Je artillerie.
De manschappen gel C' "'gen lich aller prachtigst eo de geheeie
'erugwcht
leverde een heerlijk gezicht.
w mdig
de reputatie vau het Britsche
l· :-r." Wij kunnen
bij de:t6 Anthuaiu:I,,'h~ beechrijving
nietII voe~en. Het
'",,r,lt niet vermeld of de Britache troepen
te 'ilO" le en uitgeput waren om het vuur
\ 1[1
ue Republikeinen te bl'lantW/Jor len.
/ ,1 \1B:THCB:N
zelf schre .. f." dat hij te
\1, i l,'rrivier terug wall, ill ptlrfekle orde
"li "eiliii:heiJ.'·
IJ, n3dag en W oenadag lfingen de RooJe
i\:III,; partijen van lord MBTHUEN uit om
I" uO'l,len te begraven en de gf3wonden
'" ',; brengen.
In dit werk w.erden zij
'-'''l.l-Lj\, geholpen d~r de Republikein,' '. ,\ ,~rloor zij schnftelijk
door lord
Il '. ~II: E" "arden bedankt.
[I,,".j~rdaq" zond lord MBTHUIIN een
1""1 "-In ,~n ,,"illerie,
begel9id door de
I [.. i." ,aue, die weinig deel had genomen
~,': het gevecht ....an Maandag, weder
I, ..lr Iwaarts
van het kamp om de veron·
[..r.· ..J.le 8~llingen der Republikeinen
te
:'''''·:'I.'ttlD. De Bepubliktrinen
beant·
w ,. ,r,l,l"o 't vaur o. a. met een kanon dat
',··d:~" lichtbaar WaB wanneer dl" bolD
I' "°I."IlUen werd. Zoodra het achot geI", .,',li! \'erJween het kanon om kort
Le "'l.!
welar
goed geladen voor &flU
,,,~. ,'Ik te venlchijnen.
De kanonnienl
I"
",
als de IICnarpiChuttel"il IIChijnen
"'. i: I'l~ van schietgaten
te bedienen.
'I: i: bombardement
van Donderdag
:'<:";':j
uoor een algemeenaD aanval
, ..-: 'tJilpvolgJ is on8 niet bekend, doch
....) :-·I'",ven dat ;r;ulka niet waar8Chijn;

I

1

met
f#aar dU
kwam ia niet
lijk ia het 't
val maakte ot
trellul~lH
opbrak.
Van Mafe~1lIr ea Ladyamltb hebbl'n
wij rene verd,..re berichten. Te Chiem.,
(Item3 ltatlon! ten noorde" YIIl tt Fl'tIre
kamp) wenl een aantal bommen door de
Britl!che artUl~rie afgwohoten ..doch het
blijkt dat de: Republikelnell'
geen siu
~adden hun 8t;llingen te openbareu door
t VDur te bean~woor:len.

~._

aa~
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........
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De
ArflU', in sijn uitpn-vaD
Donderdag,
~preelrt
in algelD88ne termen de houding van Engeland tegenover
de Republieken na den oorlog - bij doet
dU niet voor de eerste maal an niet ia dezelfde .iemmi~R alJI voorheen. O. a. l8It
hij: "De '80era' hebben geleerd te relooven, dat de Britten hen tracbt uit te
roeien, en dat ala ze vertlagen zIJn door
groote bataljons se verned!'rd zullen wor·
den tot de poaitie van slaven, inderdaad
dat, wat bt>tref~ politleko recbteu, wij hun
eUen doen wat zij asu de uitlanders hebben gedaan."
Dan vaart hij nog eeD. ait
tegen de regt96rden in de republieken en
merkt terecht op dat het groe der bevolkinil' Zilt bl.~"&n en met hen moet gehandeld wor.len, "All de oorlog voorbij ill,
wensehen wij billijk en Itllfs grootmoedilf
met hen te handelen volgelHl het baBi- I,
aDO jammerlijk:
verkeerd. ,loor pretrident
Kruger toegeput, van ·VeI'l'llTell en nrgeten'."
'
Tasseben twee haakjea herinneren wij
aan wat de Z.A.R. voor de uitlandeN hebbeo gedaan op politiek gebied. (a) Allen,
afgezien van welke nationaliteit, die gereed waren de wapenen ter verdediging
van de Repnbliek
op te nemen, krepn
het volle b1l8tnT6cht dadelijk.
B.v. de
zoogenaamde Jam680n-inval b1l1'gerI. (b)
Vol burgerrecht na een verblijf van ae,.en
jaar en a.fteggeo vau een eed van getrouwheid aan den staat. Dit WIll de politieke
poeitie der VTeellldelingen in de Z.A.R.
Maar w.t wij eigenlijk vragen willen is:
wat bedoelt de GapeA rgm met "billijke"
en "grootmoedige"
behandeling?
Onze
tijdgenoot
vertelt ons in het artikel, dat
het niet is da beglnselen der Z.A.R. om
aan alle uitlanders die gereed I\In den
staat te verdedigen I.J()khet burgerrecht
te geven, of na een verblijf van Z6veD jaar
met de intentie lief en leed met de permauente
bevolkiQg te deelen.
Kan het
zijn dat het begiusel door de ArflU' bedoeld het volgende is: "Met mUn overmacht ontneem ik u all ..8 waar gij waarde
op stelt, uw land en u we vrij heid, en dan
handel ik· "billijk"
en "grootmoedi~"
door u niet geheel onder den Vlkt te vertreden"?
18 de "billijkbeid" en "grootmoedigheid" van on sen tijJg~noot die van
den roover, die den r<!iziger vau zijn geld
en zijn kleederen ontdoet, doch billijk en
grootm.oedig handelt door hem niet nog
ook een nekslag te geven, daar hij met
;t;ijn overmacht
zulks had kunnen doen?
Als .lit de bedoeling van onsen tijdgenoot
is' dan verwondert
het onll niet, dat de
stem vernomen
wordt: weg met uwe
billijkheid
oln grootmoedigheid!
Ons
leven voor onze rechten!
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.£200

al beclratJeit,
bet B.A..

U.

. en

.toE,..lkel1ld

""D.
Z..·A. eon....

'

bijtt'

,£lotlOO, eD
lIlen oaeent d-.t .oor. dl. IOID nl1l11'"
coU. gebouweo, diehoo_,., DfIOdiiC lOU
boneD
WQtdft ~f1;
Het. li op'
beurend .oor eell leder cl•• 'waarlijk 'Jm
land. atoer IO..,ODi~ lief heett, wanDeer
sUne bearid.~elcle "DfI'D aan '&to .Pl'1lt'1l'.
dellJlteD voornltgang langt de"D Wu'
,
dacht!« atD. De UlddlDlJh falDilie
. .
reed. veel yOCjr baar .ad"ril4ad sedaao
lIleo denke .lecht. aan mej. 'Hertaoar e1l'
~vr. Jamieaoo. O.,k ulnt OGI' dadelijk
in ~acht8
de D.l&1Il van wijlen dáo he8r
J. C. Hofm"yr, -dl.. voor IUn geVtu,l.aD
'£10,000 aan dell Kaapetadschen ke;hraad ten behoeve.an
anne kioderett, h..t
'YOOI' dat lichaam mogelijk beflft Il'''maakt
arme jon.na
een d"gelijke opleidi~ aan
het ooll~ te geven, ót koet&looe óf tegen
geringen prU"
' ,
Wat een ood8l'llCheid tuaecheD mannen
au vrouwen vau lete IOOn, die ve'l!&leken met wat onze millionaires uit.tit land
h..bben gehaald, betrekkelijk kl,doe, fortuinen hebbeu nagelaten, en mensehen
die alles wat lIij lIijn aan dit land t.ft danken hebben, en toch gt'Oftn hart t"'liUen
vonr zijn gfl68tol8(lntwikkeling !
Het Victoria College te Stellen boseh
verdient ook de wel willende aal1dach~ van
Zuid-Afrika'a
bemiddelde
SOfteD. De
gebroeders Maral8 hebben reeda Yeel voor
di .. inriohtiug
gedaan. doch
stn b.IjDa
de eeaipo. JODf Zui·l-Afrika wordt oot
dur opteleid en ge..ormd om hun land
en 90lk op geMCellJk en maatechappeltJ,k
gebied t dleoen.
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Van den bf16r J. J. )(Ichau hebben wij
een briel ontftll«6n per poa, iIJNOhrenn
uit hei nieuw lIliUtaire hoaphaal. .oodat
hij onder d. oogen .. n den militairen
C8D80r la dool'llfllUu.
Daarin z!'!lt hij dat
b.t van stoe vrijbel.i b-roofd i. gehPeI
onaob.uldlg eu ?OntlAr lie IftIl.-.renh..i I
gehad te hebb-n zich tA IIltl'n hoeren.
Maar nu zouden wij gaarne van den
procurenr-generaal
willen weten wat de
po.itie II van iemand die onder de proIr.lamatie met betrekking tot de krijgswet
ge ....ngen genomen iL Kan zoo ieman,l
in hechtenis
gehouden worden sender
zelfa voor EIen militair hof terecht te
hebben geBtaan: ? Dit 1I0U indrnischen
tegen alle beginl8len van 't I'l'Cht. De
verdere vraag doet .ich voor, namelijk of
de juriadiktie van de gewone hoven geheel ophoudt als zulk een proklamatie
uitgevaardigd is? Onlangt' beantwoor.lde
de procnreur-generaal
dese vraag nit
Queen8town, door te saggen
dat
de
gewone hoven niet ophouden te beataaD,
dooh der militaire
moeten behulpsaam
zijn. Aannemende dat onze interpr ..tatie
van dit antwoord correct ill, dan 'Volgt de
andere vraag:
indien de gewone hoven
zoowel ala de militllire jurisdiktie hebb ..n
onder de proklamatie, welke zaken allen
onder de gewone hoven, en "'elke zakenonder de militaire?
Er moet dan een hof
I\In die over dese vraag in twi;jfelachtige
gevallen heeft te bealissen, en wij kunnen
aan geen ander hof denken 0111 dll~ te doen
oan het hooggerechtllhof.
Daaruit volgt
dat de jurisdiktie
van het hoollgerechtll.
hof blijft bestaan onder oe proklamatie
der krij~et,
ook met betr ..kking tot .Ie
militaire hoven.
Zal nieta gedaan kunnen worJon in
gevallen als die van de studenten te Port
Elizabeth, enz. ?

Aan 't iJegio vau Jen oorlog vntvin,;cen
wij een 1A!1egnlm van onzen lpecialen
correepou<lent t.3 Pretoria.
Toen wij het
publiceerden
merkten
wij op, dat het
waal'8Chijnlijlc ~ensureerd
was en daarDI •• AA •• DAa.
om gaven wij on:66 lesing zoo goed wij
Heden ill h~t Dingaansdag, de 'Iag
le
konien.
Sedert il on8 een copie van het door beide Republieken beschouw j vr rdt
origine..te
telegrclm ter hanlt gekomen alII een godsdienstige
I_tdag
ter heren ou zuIltIn wij de ontvangen
en de innerinr jl.&n.de overwinning in Zululao'J
verzonden boodlIChap naut elkaar publi- door de voortrekkel'tl .au Natal behaald.
ce..ren. De woorden tD1lllChen baakj88 Die groote slag, die de macht ....n den
we.rden gecen8ureerd:wreeden Zulil·koning vl'rnietigrla vond
plaat. in 1838 en men weet Ihoe dat <le
v.rz<md.. ...
O_ngBII,
L~l'tIu,() .Marqae.,
dankbare burge", hun gelofte Kf'ltltand
Lorew,o
M.,.,rqa<J~,
:l3rJ October: Pretoria
2.'1rd Octob<.r: PretOria
deden, om ala zij de overwinnin!!, behaal·
8aturd~y. Particulal"ll 8&iarday. Particalars
den, dien dag hun God te wij1en.
De
battle
Dundee :lOth battle Dandee 20tb Z.A.R. Wil steeds getrou w aan d6.le ge.
inet. fighting bel .. een ia.t. f'iabting bet ween
(800) Soera ander ge- lofte en ook de O. V.S, oorbieJigt haar in
Boers and~r geaeral
La.,..
Merer de laatlte jllrf'n. hoewel niet velen zijner
Lncu Meyer 5000 En· neral
..aderen direkt in den slag betrokken wagliab ti!!hting I...
ted [> 5000 Eogliah. Figbtwg
o'clock morning till 2 lasted [> o'clock mor, r"n. Heden bevinden beide Republieken
ning till 2 If.clock
0' cic ck af ternooa balf
zich weder in het midden van ee'l bl~paolone
Boers artil· ternooa. Hall paat on ligen wOnltelstrijd-een
atrijd welli:e in
lery retired lea villg on" Hoera (cbarged. Eo
om vang dien teren Dingaan zeer ver over·
my's) artillery retir
maxim banda Engliab.
treft, doch die desniettemin
de bellte
oae
maxi
Soera killEd 180 En· leavinll
krachten ·van het hándjevol voortrekkerIJ
glieb
from W .. tern baade (Hoera. Hea
tegen het babarenilom
op de proef 8tel·
(IitH.
Border ex~cted arri ve lOM) Engliab
de.
De kommandant
te Stormberg
kill
fe.. daY' appeal' 88· Boe.. (len)
(forty
.. oanded
achrijft lijn overwinning toe aan de leirious.
&lDooga' dead lOa Pi
Oatnni8n
2II Oot.
ding lier Vooraienigheid. De G~ Argu,
UY' member NCO
apotte met die verklaring en Jette boven
Volbrud,)
180
het telegram:
"Providence
a 1lIUal."
gliab (priaoae~1 ..
Men kan echter ook een andere beteekenia
Pre&orli
PfIIOn
in dese woorden lezen.
from W .. wn Bord
expected
arri ve te
H..........
R............
days. (A.driaaD
Hof·
meyr
remaioa oaOlp
Uit de met de jongste mailboot uit
order) a~
(oouaeil
war) .. nou
(doca- Holland aapgekomen couranten blijkt dat
mentafoond with him.) het fonds voor gewonden, weduwen en
MAn ziet het, de militail'tl 06nlOra heb- weell6n in Holland reedB dol Mm Tan
Daarbij moet gereben llOmmige woorden op zoodanige wijze .£-'0,000 bedraagt.
geschrapt dat het telegram net een tegen- kend wolden .£20,000 V'JOl de Roode
Krull partijen, tezamen dna het aanzienovergestelde beteekenll kreer als wat het
had toen het verzonden werd.. Wat ia dit lIJke bedrag van .£60,000. De fondsen
andera dan misleiding?
aet ia begrij- groeien nog bij den dag. De eente Holpelijk dat de militaire overheid het doo- laDcach Roode Kruia partij ia reed. te
PrMoria unpblla8D en een tweede.taM
dig kan oordeeien
zekere informatie
biDDen kort te fWtreltken. De Bollanden
van het publiek terug te houden. Maar
in R~d
slfu ook besig een' Roode
het veranderen van de beteelr.eni. van een
Kruia PartiJ voor eie Republikeinen alt te
telel{1'llm i. leta geheel and8l'l.
rulen.
Deae partij gaat onder een vJag
Wij pu bliceerden het telegram ala volgt,
die ameagt!lkJd
la uU die van HoUand
radende
wat weggelaten mOMt sijD, en
eo Rusland.
De
beJaopt.alling
in d8n
over 'i geheel genomen wa ou.e mteroorlog D66l1lt otwai toe.
pretatie niet ver .erkeertl:"Pretoria, Zaterdag, 21 Oct.-BjjlODderbedea
omtrent gevecbt ,te Duadee, op ~ deler. Het
gewechl .. as tOMCbea (
) Boen~ ODderI(eGJlTBOUWD :
neraal L_ Heyer. ea ~
Eapllcben,
He'
lo tH Nieu .... Nad. Geref. Kerk op KUD'
ge"eebt daarde van 5 our '. morge_ tot 2 our
dat, 11 o.o-ber .s- da. D J le R lbroband,
ia den namiddag.
Om half t ..ee trok de.so.
de Villian 11141$ jo •.
ren· artillerie
terug, latende .Ma maxim in de den heer Daaiel lo.....
Alida Jacobe Ooruelia Priu; op
banden der Eagelaicbea. (
) BOereII pdood.
, III 0-._, CIO!Jr deDIIIfdao Ieenar,
Een honderd eo tachtig BqehclM (pqapaea) na
de .. ellteljjn gnul .. orden bi1lD8ll CJeC beer KanbiD. V..wcI, jr., met jou,..
P""'"
VOL
dag.a .... ach~ (Brit'" verlieRn) jolfroa. Carolioe
OVBJUdU)D:
IClbjjaeJlernatig.
li Dec.-vtviellD 0 .... · 40abtertje t'IUI dell
beer PIinII Jo __
BnH Lot., oud 1 jur.
..... rz ......
" .......
Generaal Buller heeft iD Natal een
bevel uitgeYaardigd
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Scriba dtlS Kerkeraada
Bareau8trul
Kaapatad, J 1lD1, 1899.

T

ENDERS 1VOfdou - ÏlIgew8cht
door den }taatl voor ééDe
reparatie van den wt'g loopende van
WiUiston tot naar Van ,RenensE plechtige opening van het
plaats.
Tenders te wordtJn ingeNieu we Traliewerk rondom de
zonden Daar den Secretaris niet Kerk alhier, zal (D.V.) plaats viDden
lat-er dan den 19den Jannari, 1900. op Kerstdag den 2ósten dezer, B.B.
'fenderaar8 &ullén v~rplicht zijn Leeraan en andere vrienden wnrrbln
2 goede borgen te geven.
hartelijk: uitgenoodiRd deZf"lvebij te
wonen cn in ODze lce.stvreugcle te
Op Inst,
komen dealen.
A..l. BOTES,
Namens denKerkeraad,
Secretaris.
.Afd. Rd. Kantoor,
J. N. VLOK, V.D.M.
Piketberg.
Fraserburg,
21 November, 1899.
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F des "erlan.gcnd te koop, 10
uitstekende pJaataeu uitgeIOCbt in da A.fdeelingen ven ITer.
bert. Hay ct! Uarkly West.
GebouweIl. LRnd~rijeo, Fontoincll
Buitcngcbouwen, StéOoen Kralen
Cn Kampen op Je Ol'01lden,
minuten rijden van het Post
Telegroafkantoor,
en 't
Station. Goede 8cholen
nl\bijbp.id. Overvloed "an
Vogelatruizen
ill 't veld, dat
geschikt is voor Paarden, Strui!:en.
Vee, Merino ~ohapen, en geiten.
De eenige reden van den verkoor,
is dat de eigenaar doo... alcéten
gezondheidstoestand
zich terugwensoht te trekken, en het boerenbedrijf wil opgeven,
Richt u tot:
il. R. CA.WOOD,
Postkantoor Papkuil,
via. Ceunpbell.
Telegraphisoh Adres;
Cawood, Papkuil

EST ~hui",
Centraal g.l,,!;~o.
O~
voorWaar..I~D ~;"n W~g~n
WMh' CUI h tftln.
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Ondorklocren, Dames Zijden Blousen
dJ
Kinder Dressen, Ochten
o.ponnen,
Kostuum Rokken, Zijden Blou8en,
Corsetten,
Zonhoeden,
Ku.sscn.
I:noo~n, Lakens, Sproien, Kanten'
Gordijnen, Handdoeken, Lakenstof,
Muselint', Bedrukt Katoen, Geklcede
Japonnen, Blouse Zijde, KaDten eD
Zijden Dassen, SluicI's, Voorschoten,
Morsjurken, ent., enz.

ENNIS 'wordt bij dezen ge.
geven volgen8l!t!Ctie 165 van
LUT
L"WPOBTIUCT UI EU LIJlIT u",lt. BU
Wet 40 van 1899,-Dat
het 't
voornemen is van den afdeelingsQ. BUDRICKS,
raad van Malmesbury om tolhekken
"A.1f Dil
Groot en KlelD Portret. Vor,.,ootiDpop te richten op de Vradenburg en
Schilderijlijsten-Fabriek,
Jantjesfootcin wegon iD deze af25 (N 28, KERKSTRAAT, KAAPSTAD.
deeling.-En
dat alleen zij die
Doe uw r.".treUCD Toor VergrooUngen. met
belastingbetalers zijn in wijk 5 (die
Tolledill adres op de 1'0tIt, en &lIe undncht zal er aan gcachonken worden.
do veldkornetschappen bevat van
r..k : lW !looM Straat
P-jt. BWl83S
Achrijversboek, Saldanhahaai, St.
Port Elizabeth.
KUI.tw
Helena-baai) zullen worden uitgeLONDEN
'fenders VOOf' t.immeJ'lbont 1900. sloten in zoover dat de afdettlingsTaad ieder van die belastingbetalers
moet voorzien va n een metalen
ENDERS
worden
gevraagd
BBPERKT,
voor de levering van het plaatje gemerkt Wijk 5 en het jl18l'
Ul~ter Kamers, Gro8BtemarktpleilL
volgende
timmerhout, 'vereisoht waarin het werd Bege\"en tegen ,een
Verrotte Tandcn g~topt en tot
voor den dienst van het Spoorweg betaling van 21. 6d. ied~r voor
zooveel voertuigen als ieder belashun vroeger natuurlijk gebruik
Departement:
tingbetaler in Wijk;; mag bezitten.
hersteld. 'randen ZonderPijn
8000 Grenenplankl.m
De bovengenoemde plaatjes moeten
volgens ied.ere bekende methode
~OOO Vloerp!anken
ieder jaar vernieuwd wordt'n.
uitgetrokken. Gouden Stopsels
700 PijnlxlDmholitell hogd
Op last
Kunst-tanden,
passend ge.,
240 'feakho,utcn hO~8
maak t door lucht-zuiging .
9-!3 'l'cakhoutcn planken
A. L. BRODZIAK,
alsook zonder platen, volgens
8iOOO Vierkante voet denn6planken
Secretaris.
het stelsel bekend ala Bridge
1200 Kubieke voet stinkhout.
Afdeelin~ad-kantoor,
Bar, en Crown werk.
Tendervonnen, contraotvoorwaar_
Malmesbury,
Alleen het beste materiaal
den en allo andere bijzonder15 November, 1899.
gebezigd, en alle tarieven zijn
heden kunnen verkregen worden ---- -------- -----gebaseerd op de billijkste schaal,
nan do Spoorwe~ Magazijnen, to
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