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Aan ProdnkteDIIlDdelarf· eB _~
'D Jo: ondtqeteekeDd. mábra • it. ~
. " ~n om, ter pJaat.eltlnt. ~ _pld ... -Uiatr óf ~
f~n"ch~plDlr naar de lIUII'bn la .,Ia_1. ...~
\\"01. strutsveeJ'8ll_, Y11l1en. BokkeDllaar, eu:
Vertl"ouwbaJ'8 JCabel, iDliehtlJIItID yenohat'
LJ ocrale Kaa .. "DV.lllOBM" JeIllMkt bU OOIl.ip .. ,I
uieut :» .

• P V _........ I
. ,... - _ I

Engelsche en AmertkaaDlOhe - _ • _ I
. . . Oontracten ZOJ'I'VUldti uitgevoerd.

(·"r·"spond ..ntie In Holllindech ea BDRellOh. !
1:;IUkit'N: De Standaard Bauk van Zuid • .\frikll •.
f'. lo.: Bas 646. T",Jeg11ltlloh Ad,.: caooxs, Xaapltad. ,!

ROBBRT CROOKII • Co.
!J" ..k van Waterkant en Lall_raát, -KAAPSTAD.

DEEL NO.11e-fW4,8.1

.- 1f!L -- :-«C. KOSTBARE

PUBLIEK.E ~RKOO~G WIIiELBAII£I, Bil., Ill.

E t I il ZONDER INHOUDING.fene ers e-t as lUl- el fI.plaals, DE ge~~=d':. ~=rlt
Levende Hare el Laue _Q, ATTWOOD di. n.... hot Iront "' ver-

TER PLAATSE I}·",· t~"ken UI verkoopen op
I

nu Iten.e:w:nd ROOIPOS: , VRIJDAG, 29 Dec, 1899,

REENEiN,
AFDEELING SWELLENDAM.' I

Op DONDERDAG, 11 Januan, 1900.

DAAR de ondergeteekenPe zijn
Boerderij gaat verkleinen of in

het geheel op geven zal hij de
Populaire Afslagers de heeren
J. W. Moorrees Jr., & Co., van
Malmesbury op een la~~ te bepalen
datum in Januari, 1900, met een
Publieke Verkooping begunstigen,
van zijne Losse Goederen zooals
Slachtossen, Schapen, Bokken en
Zwijnen, gedorsoht Koren, Zaad.
haver, en verder Boerdergereed.
schap zooals Stoom. en Paarden.
kracht Dorschmachine, ens., enz.
Den volgenden dag te Hopefield,

HandeJsbezigheid van een groote
Eén proef ermee zal de waarde van deze verklaring bewijzen. hoeveelhei-i Wink:elgoederen, enz.
Laat u niet afschepen met waardelooze vervalsohingen.> maal' sta er FRANS. A. SCHREUDER.

P de "THISTLE" TABA.K DIP te hebben, de echte, de goedkoop. Hoofd-kantoor, Ganskraal,
;ëe, en de beste. 18 December, 1899.

J.,E ondergeteekende gelast door den heer GIDBONW. J. Rossouw zullen
pubhek verkoepen :-

1.- Va.atgoed.-Eendeel der welbekende pl~ta" Reenen"
~ I ~t'UiLarnd " Rooi-post," ICl'OOtomtrent 3,000 morgen, bebouwd met de
1oodlg'!' gt'[>ouwenen bevattende de noodige Dammen. D1eze plaats is
,,~h~t'nomtrent f uur van Storms Vlei en tusschen dr welbekende
pla.usen '. Reenen ... en .. Wi~klip.:' De plaats is uitne~end geschikt
voor de Vpe- en Zaalboordel"\l en IS de aandacht van een l«liderwaardig.

2. Levende Have.- 8Eerste. klas Merries, 200
Eer~tt'·kla,.; Bokken, alsook: Lammers, 1 Eerste-klaa ijengst Paard,
IEerste-klas Koe met Kalf. i

3. BoerclerJj;fereed .ohap.- Wa,ens, Karren.
Kruwagens, Snijmachine, en al het Boerderijgereedschap, te veel om
lt' melden.

4. Hut.raacL-Het gewone assortiment Huisraad,
Et'n ieder wane deze &langrijke Verk:ooping bij. i

~O:M: BN ~OOP. :
GIDEOY W. J. ROSSOUW.

Dempers, Moore & Krige, AfsJa,gers.
il('aledaD, Il Dec. 1899.

Het "THISTLE" Brandzie~teDip
TA.BA.~S E~T::a.A.OT.

\
A zorgvuldige overweging hebben de boeren van .Zuid Afrika

• eenparig besloten (Jat TABAK is het eenige vertrouwbare
zeneesmiddel tegen brandziekte. i

Boeren <liehet" THISTLE" Dip geprobeerd hebb 3n,I hebben be-
JL.;t Ja~ het de beste tabaks dip op de markt is. omdat hel n:r¥oit nalaat te
~J,. :-:I!, daar ieder blikje van gelijke sterkte is. .

De" THISTLE" TABAKt! DIP is vervaardigd uit de zuivere tabaks
}Iddenaan onze fabrieken in Virginia V.S.A~, en wordt betelt.~I1S
e'en speciaal proces om het geschikt te maken voor den Zuid AfrikaanI.
schen handel. In plaats van de wol te bederven zal de "T BISTL E "
tabak dip de vettigheid en de lengte ervan vermeerderen, op die W1J~e
Jog toevoegende aan de waarde van het scheersel.

Verkocht b:IJall.. 'WInkelte ....

In 't groot bij
rOe heeren J. en G. GORDON, Port Elizabeth.
i Den heer JAMES COUTTS, Oost London.
lDe heeren THOMSON, WATSON & CO,,;Kaapstad.

'I

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen,

~erstmis en Nieuwejaar Vacantie 1800-1900
i

Kaaptléad, .*-lI--aboeohJ_BI. Lo~~.r
1lIlelHatf*on aD larO..,..._lP. :

- .
TOEGEVOEGDE TREINEN.

OP !.at~rdag :lol en 30 December al .. n lpeGiaIe u.in ran KaapeW rertrekke. te 9.30 n.m.,
na.u Worcester loopeode cia KraaifoDieID.

"? Dinsdag 26 December eo Kaaodajr eo Dilllldaa 1 en 2 Januari zal een l~iaIe treiQ ..an
U.p"lad vertrekken naar Someraet W .. t, 8b'aod Hab eD Sir Lo1l'ry's Pu te 7.30 ",DI. twug_
!Oerende loo.rell dag VaDSir Lo'"'Y'. pu te 646 n.DI. .

, 'P DlOsdag 2fi December en Maandag eli DiJlldag 1 en 2 Januari, luUeD s~iaIe treineD
"","oho v~D Kupetad naar WeJhnfton te 7.36 'I'.ID., en 6.20 n.m., loopende "Oei den Stelle •.
u.:h;ak Een t.erugkomende lpemaJe UIIia zal ran WelJingt.oD nJU Kaa~d vertrekkeD
! , 'J u r u m loopende "10 BtelieDboteh. ),.__.. . ~ _ .

"" [)In'<dag 2 Januari aI .. n lpeoiaJe trein Yeltftkkea ~ 11 lDur D.ID., naar
;,ilio~t\'ll l..opende 17'41 Stellenboecb. .1

"'p I\'oeu.dag 3 laDuari al een lpeciale trein 'l'aD WeIJinrton ""reid'., te 6.25 '1'.10.

oo~od, ~~~f~;;O;de~;~'~~:DTRExJN.
-p \11":I·L,~"o en DiDlldagen den 26aten eD 26aten December en bten eD 2deD JaDnari zal de

Lill,nd '.'0 Uurban Road If811'ODetreiDdi.nat If88Cbom 1I'ordeD eD eeD speciale dienat daar ..oor
• je: :;l<l' w'Jrden geSUIld.

WIJNBE RG EN SI)[ONSSTAD TAK,
.'? \I,!.ill.!"; 25 December (K.ntdac? al eli! ue,ia dieoat op den WJ1Iberg eD ~imoD8Itad sak

l"'lt~_· ,.;e ,I" op Zondagen en eeD .~. nrtrein .. 1 ran WYDberg r.,uekken naar
Lop'l .. ! t. ~ .1' I v.m.: (stoppend", aan lie' ::. plepn I.hona) ea in nrbaDd limei deD 7.50
'Jl. ~'."·f Il. Il pa,.. aglen trein van KUJI8I utririor. ,i .

. 'P Dlll..dM{ ~'iDecember eD Maandag en ~ deu l.&en en deD 2d8ll_!~ &al de g..-
",uetre>::J,co.t "ordeD oppbeYeu lID een .peoiaJe dienat daarYoor in o:te {'Ju&. 1I'Clldet;lgeeteld.

Dec 12",0 December en iederen yoJceoden dag to, eD DIet DiDJ1da8 2 J-.nan (Zondag
t~'.)n,~,,,,) ,ullen de ge1l'oDe goedkoope kaarlj .. 1I'or:leo aitreaeren.

I .;: "'rJere biJzonderbeden De _ deunplaitbiJjeUen.
,:

(J. B. ELLIOT,,:
AJpm .. u bedaarder,

!\ ..l: ..t.ad.
. , December, I~99.

Ir VREDE MANIFE~T.
WIJ z:jn ook ééne der 6rmaa die alhoewel bij ons aangedl'O:f£'.gen werd
l' ~Onl OORLOGWAGENS te maken, volstandig he ben GE·
Efl, ERD en kunnen dus ODIe klienten beriohten dat wij d r een

gI'oo~nvoorraad ~XTRA DROOG HOUT voorhanden hbbbeu ge-
'OOrwagen. en karren, die wij bereid sijn met den ~ apoed

te~ i.tllijke prijzen te verv~. :,
W Geen UORLOGS-GBZINbBN behoeven zioh aan if melden

HAVENGA en DICXSON, II
Vrede Rijtnig FabrPnten.

~ .
~\

ti Svv .• 1899.

I. al de kostbara winkelrakken
enz., waaronder toonbank, gepolijste
dwars rakken, ~roote .spiegel,
prachtige groote hanglamp, refleo-
tie lamp, gebogen hout stoelen, 2
Patente Air stoven, groen sergt!
gordijn met lijst enz., enz.

II. De hundelsvoorraad bestaan.
de uit een verscheidenheid van
Broekgoed, Blau w serge, Shepherds
Check, Zwart Corkscrew, Zwarte
watten, Slate Italian, Zwart linnen,
Zwart Silioia, Fransoh canvas
Paardehaar, Twist en zwart Cork.
screw J aoketten en een aantal
andere artikelen.' J- t., b~ -tl ,-~ U . '. .

Le d d V DAG d .'-'1 ,,·I)!)P '" e 1ir .... e ePI. - &POt;II ..... ot ua lid ~~~,;Q f.GtI~tII. IJ ......... ..., u. •t op en atum, en . .' .' . .'
29sten December, 1899, te 0 uur. p
v.m. PAUL D. CLU'.ER, dOSE H BLACK & Ca., HOFMEYR. TFrHUIS,

Afslager. ONTV ANGEN NU ahead. Straat.ltaapatad.Heiningdraad,

1111111----Draar' Net,la voet bij 6 voét. ,
00. EItra "lerk Joor yartlls~et.lIC.

Dae beroemde bl'VlmeD lijn een JlOOit
falend ~iddel"tegea jicht, reu.
matiek, reumatitehe jicht, chroaieehe
neuralgie, he1lpjicht, Jen_jicht, • .ne~---

- STOOM Z~AGMOLENS, BENOODIGD =-=.De~':~·'-==;,:<

88, Breestraat en Riebeeks Plein, OP een··boel'8D.. pluta 'omtrent ~ec:~e::::!i:!r~~~::
. 'liE. .a.A p aT .A .D.• . twee U1'8Il n.n het Do1"p ~ per ~ VUl. Lapetlld. ea twee--------i--~~---------_'==_---~1D8I~, eeue aou"8I'Daute be- =~i~ead~u::..~~

hOOl'ellde tot de N~ •.•Geref. l[~, huislen in de onlniddellijb aabijheiCl.
bekWaam,om oncLrrwir.te geYeD.JD Fraaie-~m. ~ .ton-Wen iJl .bIWlcl

Zuid-: 'AM.·.kaans...obe, ;~~~~ 8Daak'te
ll
:; :'~~v:!r=ï:-~

Lij'7..~=--: ·totsi ~ij8"nde a:utal besoeken. h~ hijSPOORWEGMAATSOHAPPIJ. Deoem_ Ïi99a-Sc-"L I te)......; lui1t een nIeu" s:ebo.u" opgéricht .•I - '. • 1l0l;) ""'I§,n- vattende 10 lIlOOi o~te _p-
Oe korste en! Goedkoopste Route voor Reiz1&'efs en nen Da dese Vakantie iD Jauum kamen die VO(Ir pubuek gelmrik po

Goederên van d_ Zee naar Pretoria, JohaJm_tiurg en 1900. ?::n,l1lli:oo.W'Ordeavan af deD lltea

aAdere plaatsen Ul.de Trannaal is via Jl. J. J. SLABBBR. Schrijf om bijsonderhedl'D a- .....
LOUR.B1(COMARfiU.B~ :.. Kraalboeehdam, liaen aan

Van Lo1ll"8DOO Marquee naar Pretoria 349 ~1en, OUr JobuDelbnrg' Dist~, G. TOUCH_.,
39.. mijlen , . 20 Deoember, 1899. BigaDaar.

Van Durban naar Pretoria 511 ~len, naar Johann6lburg 498 mijleu•
Vu K!;~ _Daar PretA.lria' 1041 mQ1en, naar Johann. burg 1012

VRAOHTPRIJZEN REIZ ...GERS.
V&il LoUl8nOO Marques D&&l Pretoria £4 71. Bd. ID .£8, 9.

" u - __ , " Johannelburg.£4 19a. ID .£8 18a.
" Durb&n " Pretoria.£6 Sa. ID £4 12..
"" " loh&nneabu.rg £6 lOa. ID .£4 el.' 64.
" Kaapat&d " Pretoria £11 181. 94. ID .£8 51. 4. .
"" I" Johannesburg.£11 11.. geL ID .£7 19s. 6d.
Inlio~tingen verqbear a&D het Hoofdburean. Postbus 883 te pr.

toria (Z. A. Republiék) eB bij de Directie Heerengraoht 2~0 te Amater.
dam Offolland~ ~

DR DTRBO'J'TR.

PUBLIEKE VERKOOPII&
V".

TE 10 UUR V••• '_

Aan zijn Winkel naarst de
Standard Bank.

Stellenbosch,
18 December, 1899.

KENNISGEVING.
VERKOOPt NG.

EN

ZENUWEN.
Dil. TIBaUI' YI..c:oco.l la ou' ha.t-

ml-l': ..1 In de YO" 'I'&It MA u'nd,
. De'lD,I.et I, Dog m_,Ht t••• !.t-a ..

YOIR' allell die weuchc;: r.ct
te.oel en cle .aid nit het

leven te 'em"' lJ ;::.u
mei cr "ter kracht el. ll.,,*
.. ... moed om yol te hG.uJu.

Punt-draad,

ó, J. P. rBllROlf.
BcrU.... Lfterud.

. Bar ... Strut

EngeJsch en Amerikaansch.
.... Let op bet Adres: Knet DARLING t;B PLEIISTRATElt, laapstad.

J. C. 'SMITH lt-CO.,
Hont, Kool en"Timmerhout ~laguijnen,

- KoloB.iaal· en Amerlkaanscb Wagenbon~
K'upRtd. JIlDI.l891.

TE HUUR
OF des verlangend te koop, 10

uitstekende plaatsen uitge-
zocht in de Afdeelingen ven Her-
bert, Hay en Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Telegraafkantoor, en 't Politie
Station. Goede schelen in de
nabijbeid. Overvloed van wild.
Vogelstruizen in 't veld, dat
~ikt is voor Paarden, Struizeo.
~ ee, Merino Schapen, en geiten.
De eenige reden van deD verkoop
is dat de eigenaar- door slechten
gezondheidstoestand zioh terug.
wenscht te trekken, en het boeren.
bedrijf wil opgeven,

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

via. Oetmpbell.
TBlegraphisch Adres:

Cawood, PapkuiL

:,"'1._
IN::rp~·F:IS:
plaatae "JlIDDBL'h>STN afdae-
HDg Kalmeebury, a"d"rmaal dOOFde
he8ioen J. W. )(oo,.reea " 00., laten

. Y8rkoopea ·aooNa. l·ter duidelik
UI .-ad ~en6erd· ..., ..·188, -umetile:
Záa4b"y8l' Korwm V~ 11.';_..~..:_5-_:_:, ',' _:J ~, ~.
... .._~ ':eD t;zels, Pl-rd ea
OD~ . V~ ~Jachtouen éD
Koeien, Trekoaen. Vette Varbna,
~h'ip eu Nieuwe
Rij~ '.

Terge1ijbr tijd ,.al ook de huur
(voor een termijn VBD.s jaar) \'&ude
plaat. "Middelpoat " opgeveiJd
worden. '. \.

NIOO. A. BLANOKKNBBRG.
MalDlelb1l1"1.

28 Deo. 18~!1.

~
KENNIS 'WOrdt hiermede ,epvea in

terme van &etie 67. van akte No. 16,
van 1892, ui de volpnde datum. be-
paald zijn door den Raad voor het hou.
dea .VNl Schuh-erk~ingen iJl dese M.
deeling yoor het half'J" eindigende 30
JW, 1900; viz. op dan 11_ D0nder-
dag in eIke maand.

G. W. C. UNnnMERWE,
. Secretaria.

Kantoor Afd. Raad,
•PriNka. 21 Dee.; 1899.

VERWRE~
ONTSNAPT van White'. Hotel. Sir

.I.cnrry'. Pu, eeD donkerbruin paard
(bijna swart) .taande ~ lI)!bad
hoog, b~dmerk P.S. op rechter achter.
poot. Het paard heeft ee~ mooie
,elialte .en houdt .ijD kop seer omhoog;
lJ dariel maar tam en een peel woapn_
of rij.paard. '.

De viDder zal beloond 'WOrdenWUJleer
hij 'lich vervoegt bij mej. White, eige-
lW'tlI VIU1 het hotel, Sir Lcnrry'. pu of
bij dell onderteekellde,

JOHN L. G. BELL.
Napier, 23 December, 1899.
------------------------~
I'WSBORt mER-4AL- -dADEl'
(Wavl zwJ.flLBROIJD.)

Publieke VerkoopingBENOODIGD"
r:"BN cmdenri'ser ~de Twee"le VAIr

<1, klae publie~e aohOoI te Upm,. E81 ElriI.;· ala"ra
tou. Moet werk OY.-nemen Diet

!:.1:Ul:t.n &i.J.1r7ootw~ l.I..ElIlII,
jaar met inbegrip Tall toelage voor TES PtllTBB
WoniDg. A.pplioatiea ODtvang8D tot IATIK~nDl", Md-u-g CIfDDO.,einde nn Januari dOOI: den Wil... AlIA n

Honorair 8ecreteria,
U iugton Publieke,
p 8ohool.

AANGEZIEN er gedurig klacaten
inkomen dat int6ekenaren wier

nummers door de post moeten gaan
die zeer _gngeregeld ontvangen, zoo
dient het dat wij grondig onderzoek
lUI&1" de oorzaak zunen instellen
opdat deze grieven voor goed uit
den weg worde geruillld. Elk: een
die zijn nummer niet achter een ..ol.
gend ontvl\ngt gelieve on verwijld
daarvan aan den plaatselijken Agent
kennis te geven.

(Get.) O. P. SOHULTZ,
. . Secretaris.

Tussohen Kaapsche Gouverne-
menta Spoorwegen (lokale kaartjes
op de WijDberg en Simobstad liju
uitgesloten) Indwe Spoorwegen

-----"----------

-oP-

DINSDAG,9 JAN., 1900.-

.'

, E ondergeteekeDdeD behoorlijk
K h G t S BBNOODIGD: gelaat door de h88ren R. M.Oldarzoek nur lIac_tll. aapsc e, o.uvernem~n spoorwegen., Roes .. & Co. lta&pated solieD

Kerstmis en Hleu....tf.l1tOVal'lIlnl1e dagen 1899-t900. " BS'seoertift~OD,t8Mt'ijMrel puhlieke verkoopen :-
. ~llULI.gll uauU J I~om 0DCIeMrija te 8'8YeD UIl ,- Een Eerste Klaa, Acht paarden

VaD deD 18~mber 1899 tot den lOden Jauuari, 1900, .I1ll1eIl er c1ria lriDcIel'8D, allen mei.Ijea in het raoht M8I'8hall's' Engine met
ExoUl'81eJta.arti188 wordeD uitgegeveD voor gewone tremeL Ba .... BoDand_ 8D lIusiek op rsch Machine en" 90et 6 duim

. j I'~ JtUln'.JI8.~ ","I he eers .ftt8 laat. nabij de _tie Drum. one Dorsch Machine is in
f ~ -:....~':.:.\T.' .::en: ~iIt': 8aJariS áO per j.... Pel'8tekla. werkeDde orde vooral de

daD drie 1'OIJe --" lila mje. eD WODiD~rba.mJaed.m te Bnt'ne en de paar kleiDe dingen...,. ....,.. •.• .h.. ......:_. _1.._,:_ I de Do h L
benb.d nor'" fw 110 ~ ...1I8D Da ~ ftOU-:- we, aan rsc er maDlli88l'8ll
~ W ~ taW '.je DOl UUSOeIt met ~- ..uilen de ..erkoopera gratia ..er.=... ,,~~.!l"~ = 1:,1:~'.1IObriften, bij deo 0 .. . • 80hafen en de machioe iD eomplete=e,--".: = l!':M!='::'-:: .D. HAVV'S'. == order aan den kooper
~...: __.__.. '-IiI P.O. ~.8iItAtn, Dese lUchiu8 ill wel btfbDd io
.... ti ..... :;;a.- dia .. Viahria West. dit Diatriot ala die welke altijd ...
to .'I·...._L ~ .' bruiktcwerd door deu heer B. w.Ma .. l1MIii== II . .

a..- ~'.' , ,. .... ....,.1)000DI6..D..88II.e Goul'WDlUlh ALDIIJUlO'. ' ,
tfteC1HIee - ~ -- ~. )' in de Pmate·.Boeren 8ohool VerkoopiDg te begillD8D OIILw.E81HllIu_sc_8UI"IjZI' :Jl:.~ 1I:r('.:.=" ~: te1'NufonteiD,.diA·~ietoria lf., ..liU1'8.

. ..... - BaU..dIOIa en ·Musiek. '.
VOOR~lBN .van certificateD, en GELDIGHEID VAN DE X AARTJ.I8. •. _,. •• met •. ba- KOM lN K()~: . .
lid !':.tut:lpi!~.~ "-tjOo...u .. pWIo ... _ ... __ _...__ ~~:".......:r- _, . 1L)(,~.'co..:'.'

. h . laa.....· iD,.. PYaI JaterclaD_ 2WeoJ'ebraari 1900, ai&tJnláiDrwordUDIIIIP , . .J~ .., . '. . D' D'Jl'IIDD8 -nABD J... '.
zag IlC. gaarDe ~p "" aan een. Bet Iall&DdlJl&llllliettYeroorloofdaIJDb.D_af~~&UeeaoPcle ... _ '~ , ~_. ..' ';lLIB....a.. D.. r.aa ."VV IJJ".
Sohool m de Kolome. Voor""'" bV.,ncI.trUden liie_. dellDplakbUJetteD .. 6........ ...;,.;L. u~.v BG.

Brieven onder letter A. B. I '. -C. B. BLLIOTT, ~. bestuurder. :~ . ,
aan IC OU Laud" KantA»or. KMPad. J1Noy, 189t. ~ . .10.Paonber"~_.,

..
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Taaifontei n,
I:.! Dec .. 15\19.

G. A. BLAAUW.

MOLL,
Paarl.

··~~~~IbidcJeI'WnPnlllH. J. DIJKMAN- ,
l lIntlller
, ril- ,u...lltlrllZ. '
11T88It8TR.UT, WORCESTER K.K.

(Vroegel' in de Hanoverstnat,
7 Kaapstad.)

lru'nljJbtllall 'lOl'. tu ltDlot£50

O~~OH'I' 1••••--
TEGDWOORDIIJI.ltTI VU OPIIOI'lII& n8T&~ DOOIUTI ,U

PULl DIT, lo 17, lilt.

H~k ...... JLd.4 .. 1.v. ea
1IIl'~.

(INGANG WALBSTR.l.AT),

KAA.PSTAD. !UDP
..,...., Jrau... ..•~00..
. JC,&:A. ...... r----

, Pwlachelnntcipaliteit.
TENDERS VOOR MEST.

rBLJDItRS TOOr he.t opgaren van
Meet op de Ultspanmng bij

Van der Poela Plein a1smede VOOr
de Meat van de Municipale Stallen
(4 S 5 Bzels word~n in den reR'el
aanr.houden) gedurende het jaar
eindigende 81 DeceJl(b~r, !~()O,
sullen door den Em<1erget%kende
ingewacht WONen tot op Maandag
den Saten Januari aanst. Tenders
moeten op Couvert gemerkt worde;
"Teodera voor mest."

D. F. MA.RAIS, J.z.,
Stadsklerk.

Municipale Lntoor,
Paarl,

/ 28 December, 18~§.

Md_raad JaD StellenboSCh.
T";Nn~JR~.

TBNDERS worden hierbij ge-
v-raagd voor den aanleg van

een voldoend harden weg van
Somersetstrand (oude tol sted) naar
Gordonabaai, de weg te zijn rond
met sloten aan beide zijden. De
breedte moet zijn 18 voet waarvan
12 voet moet worden bedekt met
gnUs.
. V ~ aanlOek~n vervoege men

ZlOhbIJ het raadshd 1.C. Theunissen
Somerset West.

Tendens zgllen worden ingewacht
door de~ ondergeteekende tot den
19den Januari, 1900.

PAUL. D. CLUVER,
Secretaris van den Afd8. raad van

Stellenbosch.

WOERMANN LIJ ••

DEEL

Publiek
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DTIESDRIF

DINSDAG,
nE ondergE

gelaat d~
Boss ~ C<
publi.verk
Een Eerst€

kracht Mar,
Dorsch Ma.chi
Drum. Deze
eersteklas wer
Engine en d,
welke aan de
zullen de vel
schaften en de
werkende ore
aBeveren.

Deze mach!
dit District al
brnikt werd c
ALDB&lUN.

Verkoop ing
elf ure.

GEBOORTEBERICHT. Hoe I. UWI' Lev•• "
BOUD a... g... mubeod. dit ;. h. _te di,,~

dM lij kIlIIL cLwD om ...,.,b~le ko...en ...... d.
Je.. 'R......w. o....r ill ID.... een all!"_ mld lel
Wheeler's Extract; mat pO.L rid. lie. Cd

HEYNES, MATHEW & ce.,
AP?TH&KJI!R8. KAAPSTAD. ..

In deD jare 1800 Mg8Il ea. ~. deD
t....e«ien December tea. nnoeke na. EVERT
JAN BEIJEB, JlUIior, HakeIMr, ....-.ie
te Amsterdam, 'l'oor d.e .uk ....OOraPIa&te
IrieNDde tal batore VaI1 dea. Procureur lU,
K. HAZELHOFF _ de ~t, No.

~, mede te .AJuterdam,
Heb ik, THEODORUS FRANCISCUS

MENAGE CR Al.I.A, DelU'1FllAlder bij bet
Gerechtahof te Amsterdam, &ldaa.r 1rCIlUIIlde
lIIl het kantoor houdende aa.n de WeteriDg-
8C~, )io. 63,
../ GEDAGV liRD :
JAN HENDRIK WILLEM HEIJER, in

der tijd Schilder, laatstelijk ge'W'OOnd heb-
bende te Amsterdam, th&na afw~, mijn
exploit doende bij aa.nplaklring daarvan aan
het huis der gemeente te AmsterdAm en 8&Il

de hoofd deur va.n de vergaderplaats der
Arrondissement8-Rechtsbank aldaar, mitaga-
dors bij plaatsing in 00 nieuwsbladen "Al-
gemeen Handelsblad" te Amsterdam, en
•.OWl La.nd" te KaapstM, als daartoe door
rechtbank _pngewezen nieuwspspieron, ter-
....ijl ikpdelijk nog -een afschrift van het
exploit heb overgeleverd lLa.Il den Edelacht--
baren Hoor Officier V&Il Justitie bij gemelde
rechtbank, door wien, ten blijke daMVaIl,
het origineel met "gezien" is geteekend,
Om op Dinsdag, den a.chtsten Mei, negen-

tien honderd, des voormiddags ten half 12
ure, te ren.chijnen :.er terechtzitting der
Arrondissemeute-Recbtebaak te Amsterdam,
Eerste Kamer, gehouden wordende in het
Gcreoutsgebouw aan de Prinsengracht bij de
Leidschegracht aldaar,

AllDdeelhouders op betaald Kapitaal
Bes-rre ]'onds

,£27,000 0
TI,0I7 10

o
o

GBaBO.LDB XAAlII'DBLJJK8CRB DIBNST

Naar Port Nollotlr, Altgra PeqlJena,
Wa/visc""aai elt lwokop-mond.

(AanleBPDcle te Kaap Cl'OII8enMOMamedee
ala er aanleiding toe bestaat.)}. HET 8.8. "TheklaRohl8D:

•

_ 2,300 TOil Begilter, iapt.
MsrteDJ. zal naar de bovenver·
melde h"ven8 vertrekken on.

pveer den. 30aan dezer; gevolgd door het
Itooomaohip .. Marie Woermann " op of
omkent dtm 15den Januari.

~n Vrachtprijzen, en Ongeëve.
naarcfe aOÓÓmodatia voor PaB8agiers.

Voor blJiOnderheden doe aanzoek bij
POPPE, 8OHUNHOFF & GUTTERY

(Agenten te K&apetad).
KuteeJ.at.ru.t, 26. .

&UID-~RIUAN8CHE
'&ONIBKLUU MAILDIENST

mEND.BB' worden .m,ew.oht
~ door c1en. Baad voor ééne
~ ftDden weg loopende YaD 17"OX LIJ-
W'llliItOn tot naar Van ~ KONIBILLJD llA11DIENB'I
pJaat& Tenders te worden ~. _
IODdeu naar den Secretaris niet mOl 8TOODOOTIllT8C1UPPIJ
la&er dan den 19deD Januari, 1900.

Tendaraara l11llen verplioht zijn
9 goede borgen te geven.

Op Jut,

KOM

DEMPERS, jj

Caledon,
22 Decem!

_1fL.
VERI

--E'E~ pik Zl'I

laar oud.
bout, 4tJl mak
gezien in de nal
~. dist. Malll
Heeren V riend~
bij wie gemelde
aariloopen, gelie
aan. den ondergt:

Pa.pkuilsfonte
PIK M.alme

YWIElTEN Il
DAAR het mij

de Droes
zekere muilen h~
behoorende sa
Regeering tA:' ZE
.kOl'lletsoha.p He
ik hierbij ingevoli
gezag mij loeg-ek
lleCtie van de " V
27 van 1893" dat
iD de hierbij gevo
af den datum dez~
is; en verder dat l

of vervanging
.door een Proel
door Zijne Ex
'neur, ik hierbij E

uit die area va
paarden, of die
aangetast door e

Ieder pe
digende de e' el
noemde muile of
dieren venoe
vervoeren toe
van deze ke g~
dig zijn aan ~n (
genoemde we' el
kunnen wOI-ciena
£bO te bove,gtUl
daarvan saw ge'
of sonder ht-uel
tijdperk niet! te

=:.~~.ij
De hi . en 1
De plaats eek

sehap Heldetberg
uitr.oDeierin" van
de genoem pla.;
te worden
eigenaars.
worden 0
area. in kw

HEDEN op den 30sten November, 1899
schonk de Heere ons eenea zoon.

Moeder en kind zijn beide wel.
.J. M. ELS.
. VICTORIA J. ELS

Hondenbelastlng.
Ardeelingsraad yan Stellenbosch.DOODBERICHTEN.

, ) P 26 dezer overl ....d te Mo ....bray,
\ SARAH CATHARISA HENRIE'I'TA,
de geliefdf, dochter van F. E. E. J. Tenbes,
(geboren Bester) in haar 9de jaar, diep
betreurd.

VENNIS wordt hierbij gegeven
l\ door den afdeelingaraad van
Stellenbosch dat de plaatsen waar
de hondenbelasting voor het jaar
1900 en achterstallige belasting
moet worden geregistreerd en be-
tauld, zijn ab volgt:-

\ AN {amilie en vrienden wordt hekend
f\ gemaakt dat het den Heer "an leven
en dood be haazt. heeft Il Zondag middag
op Hamelsehen bodem over planten ons
joegste s prurt je, JOlfnsr, J.hnIH' oud Il
maanden n .. ('CIi ,mltl'lelijk lijden "IUI :.!O
dagen, dat h ij met \'eel ~JilIJ droeg
Bewaard \'OUI' den du>.: .Id kwaad.

De diepb€.ll'uefdt.> ouders.
JACUBl'~ r. PE KOCK JK
NELLIE nE K()CK.

H··/Iil'tntiit·,
p!(t,tt" ..

St ellvnbosrh
:-;tt_>llt'u))():-;l,h
:->tellpllbo-oh
E\'t'r~reetl
:-:'a'\!'JJI,urg

I

t
I
I

Hosma u.

Vddko,·nd.
,.chl1f·

UrJl.5trek<:'H
Ilott;·lary
Kl"pmut.'
Held",.berg
Eer~tf..' riv ier
U()tt~~ntot~

lIollulld Somer-set \rest (_~.e.l mrnelmun.

G.:-l .• 1" l'lo,.,i.
C;.~.dlj f'1f'3Si~
G.~. du PJ"~si~.
.J. :-;. U«tm eyr.
l' de \\·ill.l, J.z.

Wel I..""I!'Und.
Kal~bl\Sk,.aal.

:.!ti Uec .. 11:<9!'.
álle personen die verplicht zijn

tot betaling van houdenbelasting
moeten haal' lietalen voor den I ;",d.,n
Maart J \111(', aan de inzamelaars
respectievelij k voor ieder veld kor-
netscha p, na welken dat urn wette-
lijke ~tappl:'l1 zullen genumf'n
worden tegen allen die in gebreke
blijven.

Op last van LIen afdeelinzsraad
PáL'L D. CIXVER,

Secretaris van den
Afdaelingsraad an Stellenbosch.

'fEN EINDE,-Aangezien op negen en t..fintig September,
1800 negen en negentig, te Amsterdam, is
overleden de Heer EVERT JAN HEIJER,
Senior, des eisehers vader, vroeger wedu ....•
naar van MARIA. LUDOVICA KAMPF,
later gehu ....d met SUSANNA ALIDA RIE-
GES, deze laatst" thans nog ill leven;

Aangozien uit bet eerste huwelijk Tall ....ij-
len eisehers vader zijn geboren twee nog in
levou zijnde kinderen, terwijl een derde
Ir.ind, te weten JAN HENDRIK WILLE:!'t1
HEIJEH, de gedaagde in deze op acht en
t ... inlig Januari, 1800 acbt en vijftig, gebo-
ren te Amsterdam, verdwenen en vennoede-
lijk overloden is;

Aangezien uit het tweede huwelijk mn
eisehers "ader zijn geboren "ijf nog in llJVon
sijnde kinderen;

Aangezien eisehor als execnteur-testaman-
tair i. belset met de leiding van de schei-
~ en dooling der nalatenschap zijns va-
den; ,

Aangezien Lij uit wen hoofdo en trouweno
ook "Ja orfgenaam van zijnen vader belang
daarbij beeft, <>oue uit.spraak dor rechtbank
te ,·"rkriJgen wu.arhij wordt verklaard, dat
ten aanzj.m van zijn genoemden broeder, den
gedaagde rechtsvermoeden '<'an overlijden be-
staat;

( )
P des Hemt'll"l lx.deru o vet ![('l-'lald doof

den Heer .,1' d.·" :.!U.ten .lezer
BE.\TI<Ix Hl JF;ki;',F J". "b.I In den ouderdom
van :!ri juar ;, rn auuden <:11 ;1 dagen. Haar
zon des leven, .. 'l'lll!! onder IJ! den nacht de-
doods 1()<>1l het l.iJ haal' n,,;.:- dag was. Zij
bezweek d",r de k,",r!".

Wij bCl>Ul.'en«r.z eu dank tot' a.m allen
die "'IS :Jp.hnlpzaaru war en, ook .sa n Dr.
Nicu woud t

G~zauK l:! vers ;l.
Zij was 't g"hoorzarne kind VIlI,

11. ~ v x x HHYX.
ell T A. )1. SAJ.)II::.

t
J

~

l>lepkuil.
Darl: Ul(.

den 2.;,ten December. l"'99. YEEZIEKTEï WE , No, 27 van 1893.
A.\~hl()1,d\'crwantell ton vrjeu.Ien w.udt

bpkellJ !!t'l1lilakt dat het den
Heel' van HI'Ill<·1 ('II "arde behnaf(d heeft
om .l.x.r deu dLHJd tol z ich te uerm-u mijn
t"c,d,,1' I!'el!efde ochtlSenp"le l'.'I:.\lLlA
JOIU'\~.-\ ;'!'fLt \~r:XT1::~', !!t:oon~(l SWitH!l'I'!'t,
De d\)l)d~ Er~g"'~1 na m hxtlr 1)1-' deu eersten
Decl'ILd":L I ""~I~j, 111 Jen I -ude rdorn \'·!1.0 !.Jr)
jaren Il ltla.alHlell «n ;)1) da.~eu lUl een
smarrehjk liJd"1I "an ru rru Il maanden.
Haar hl't'!J~;jH!I W:t ..i III 'Tedt-j en niet een
.~ttJrVell muu r .. lech t:... 1:'1:'11 n ...·eI'lr(ltun. \Vij
zu lleu ,tlll\\I.I>':"" en ,eKgen \\'at Jl'
Heere Jl1t't t.-; ......el .\.."'t-'da.H.I1.

Verder "-ul'deu :tl dt' ku.dc-re n en v t-i e u .
den hal'lt·llJk 1~.·c1ank! voor huune !!f\_)()t~

opo11enr,:.:. ~IJ "mdat ziJ wij zoo 'trullW

gehul pen ht.f)ben ,Ll~ en nac l.t !!edurendt:'
hare z iekt s.

aangetoond dat
p het oogenblik

zekere muilen ht' ft aangetast toe-
behoorende lit· lmperrafe
Regeeringte ZE 'KO!<.:VLEI, veld-
korn-tschap I I derlwrg', verklaar
ik hierhij inzev ge dl> iuacht en 't
g">zag mij IOt'g end dOOI' d,) !J de
secti .. \'[111 ue" eez iek ten Wet.:"\'o.
2i van lR~j;]·'.j· de area beschrevun
in de hlt'rf)ij i! oeg le schedule van
af den datum d ZI" eer::bestnette area
is; en verder d t tot tt'rllgtrek ki ng
of vorvauzin: lIezel' kenni~,revin"~ . n n
door een PI' clarnat.ie, uitgtll;{even
dool' Zijne E. eelll.mtie den Govver.
Ih'ur, ik hi!'r ij \'t:,rb ,,<I h"t vervoer
lilt di" arp;! all "erllge Illuilen, of
paarden, of ie diereli al of niet zijn
aanget ..;;t d r de genoemde ziek te.

Ieder I'soon vertegt'n IVoor-
eigenaars van dc ge-
(Jn of paarden, dill LIe
ort of het wel{loopen oE

vervoeren (,Iaat, tegeu de termen
vall dew k nisgevinl;{ in, zal sC/lill.
dig zijn aa t'('n' overtreding van de
genoemde et en zal ollderworpen
kun nt'n w dt'u aan eeu Iloettl u i(>t
£:)1) te h ('ng'HIfJdp, of ill gAbreke
daarvan ' II g'tJl'l\ngenis:itl·,tf, lllet
of zonder harden arbeid, voor een
tijdperk lt ·t te bovengaande drie
maanut'n, l:'ul.ij die boete vrot'ger
wordt het ld.

De hier oveu bedoolde schedllle:
De plaa Zet'kol'\' lei, vuldkornllt-

schup Hel erberg, Stt'llenbo~ch, Ill..t

UitZOUdeï' g \'an dat gudeeltu van
de genoe e pla.ats biuDt'n grenzen
tu worde oVl:'t'eengekotnpn met de
eigenaars dat noodzakelijk lrag
worden uit te sluitelI van de
area in k,.arantaine ten einde daar
VOer en v~urri1ad af tu ll'veren uoo-
dig vour~ het onderhoud van rle
plaats. t'

'FH..A,x K HEROLO,f Resident Magistraat.
Rt€llmf>Ollcb, 2.') [)pc .. J 8~\!.~ _~_

A.angename Laxatier der Natu ur.

I"t '0,

I
Zlii np fu!i ITJllUII~t ,',Hl boven

\\"'--'~~ ~I ro...:h ~t!lla(hK' Hc~r
Et'DI.1Uru ben ik tlf! \t_'rlichdven

Ja li' d!~ lde dfllkt 1IIi! net:T
'k: Ht)~p (. alln 10 :,nt;;~t ~n !'\marl

I>1ilL~rJd zur~l·n. dUlltmd d')i,jt>U

Kwelleo [lJIIU ~lD~,.tvalll~ bart
Vner mp Uit mu ;ing~t tt!] n,,,dp'fl

Psalm 2:, l'S .. '"'

AangezlUf. aan dit overlijden in redelijk.
heid nid meer getwijfeld kan woro..n;

Aa.ngozion toch de gedaagde in 1800 een
t'n tachtig, Amsterdam, w .... r hij te voren en
laatsteliJk had gewoond, verlaten cu zich
n"", Znid,Afrika beeft begeven, waar hij van
de oene plaats naar de anooro is getrokken;

Aangezien zijn laatst bekend verblijf is

geweest Barrydale, in het wstrict Swellen-
dam, vanwaar hij den tienden November,
1800 vier en tachtig, aan zijnen vader eeu
.chrijven heeft gericht, welk schrijven om-
trent zijne bedoelingen voor 00 toekomst
niel. inhlcld (zijnde dit schrijn·n geregis-
treerd te Amsterdam, .uh-nommer 130, den
negen en twintigsten November, 1800 negen
en negentig, in dool 115, foho 153, verso
vak 5 voor f 1.20 dood den ontvanger G. A.,
w.g. DLA.AUW);
Aangezien gedaagde dJlarua nooit meer

iets van zich heeft laten hool"8ll:
Aangezion, toen elk particulier onderzoek

''l'UohteJoos WIlB gebleken, wijlen ei.sehers
rader de tUSfichenkom..t heeft ing~roepen Tan
Zijne Excellentie den Minister van Buiten.
laJHlscho Zaken, die daarop een onderzoek
beeft ingesteld on al. result.a.lt van dit laat--
_te aan den heer Burgem_ter VlUl Amster-
dam beeft ingezondon een brief van d8l1
Con..ul-Gou"raal der Nederla.nden te Kaap-
,lad, uit welken briof ka.n worden afgeleid,
dat hij in elk geva.! iu 1886 i. overleden'
Aangezien sinds het ontvangen dier .'

lichtiug aangaande gedaagde nooit meer iet.
i. "emumen on elk gebrek aan eenige· tijding
gedurende nu rijftjen jaren het meer dan
w&&l'9Chijnlijk tna.tokt, dat hij inderdaad aind.
L'Ulg is overleden;
Aangezien de ei.scber conform de voor.

schriften der wet aan d. ArrOlldiaaément8-
Rechtbank te Amsterdam verlof gevraagd en
bij thana ger8i;i.streerde beschik.kint; mn den
dertigsten October, 1800 negen en negentig
..erkregen heeft om den gedaagde bij 0pen-

bare dagvaardill{'; te dOllll oproepen;
Mitsdien ten dage hierboTen a.mge ....ezen,

hetzij in persoon of door iemand mn r;ijnent--
wege van zijn aanwezen te do-m blijken, bij
gebreke Wa&rT1lD. door den oischer oonlorm
de vool'llOhriften der wet zal worden voort-
geprocedeerd op zijnen eisch, die daartoe
sire kt, dat door meer' bedoelde rechtbank
bij TOnWa worde verklaard, dat er ten un-
rien van den gedaagde sedert een en dertig
December, achttien honderd zeven en tach-
tig rechtsvermoeden van overlijden bestaat,
kosten reohte1ll.

En heb ik deurwaarder deo gedaagde
.U.!'~·GEZEGD,

I)f' l,eJruf._·f:le (;t,hlgt·T!u ...It

H. C n:XTE!l

i>l.';t , Stnjdt·f1hun.:,
I:, l)".;."uf",,.. Id,l~

SCHUTBERIOHT.

i IX het S"hilt ;dh~Pf be"illnt zicb bU"I'1!
dell \·c'1'Ovl'l,)\.tdt'll tI)!I. 1 zwarte t)~

met linken)I)/' L.w;llll.w-itaJll't, sneedje vau
anJer tU \'1.\11', IIlt't upnol·en ...., hn\"'ll kIlie

g'NX'te WIIt(· ,(I'e<,1'. I.lI'ht",,. elk ol"n \'I)!

brancll,I"kke", wit 'md"rb"r,t lI,t biJ den
nan·l. k1 .. ,o,· I\':tt~ pl~kkeli 0l' hui,;, linker
Voo,.o.,,,n Wit. "'It(" plek up r.'CIJterbunt.
~ Itte Ilnkt--r!lt·." witte pJt'k under uier, t:"Il
Hl ~let:hrt' ('()llditit'. Illdien Iliet gelL)~t
Y'}()I' '27 J:lll~liln 1~11)(1,zal dezel ...·e Uit de
Schutknw.J \,t'rk,,('!,t \\·urJell. np dicn datum
's m(_tl·~l·tl,.., l'lt] lf) Ilur

(j H. STEY~,
Schutmeester.

Saldanh" lJ""i.
~:) I)el·embt~r. l"",I~J

SCHUT VER KOOPI.:"\'G E"'.

KEX:\j-;C;Jo;\-j:\l; ~",ch,edt Ilierml'd"
f!rl·T't~~·llkoOi ...,tl~ Artikel tIl ....K.ll \ret

1.") \':Ul l,,:,,:,':': dHr de \'~l'k()OP1IJIlCIJ \'jln llt."t

OTlUpl!t-'el..whtl' ,,,,cuuf"et~ van Je \'er:'"lchiIJeli.
d" 'l'hutkmlpn III delt' .-\fdt'e!i,,~, 'i"dlll'(,n.
dc> lid h"lf 111"". eindl'i""de dell ;;o"t""
Juni, l~H)(), zullt'Il wnrdefl !.:ehfJlld~ll Rall de
\'(,l',\'hillctlde ."·hutt",, "I' "Ike laat,t.'n
Zatt'rda-iI( ill êlktJ maa.uJ fe tien ure Jes
v()orTllidJ"L;s.

P A. \-.\X ZYL,
Secretal i.~.

Raad,", KalltlHJr
V,," HhrtJ< j),j"I'I'.

10 !Je\' .. l1'l"~I.

California Stroop van VijgenVERLOi~~N

EEN pik zwarte merrie ezel 5
ja..lf ond. gemerkt op recbter

bout, t'n mak gedn>sseerJ, laat"t
gezien In de nabijhelLl vali Vogelge-
zang, dJ~t. :\Ialrnesbul'\'
Heeren VrlL'nden en ~(:hlltmf't'~ters
bij wie !.\l·meldo ezel mocht komen
aanloopeo, .~elieve k..,nniil te geven
aan den underg'l.teekende.

en v"rhf'ui('t lich (J'·t.~r de wijze viln 1:y~Td!t,i
zoowel als o\"t.'Tde f\."8ulralt~n, wsnneer lIe

opr,:chte en oor~pronkclijkc

CAUFO RNIA STROOP VAN VIJGEN.
).!'f'nnOl.'n wordt; Ill't i~ "an~en lam en verfn.sohend
Vt)ojlr dt' IHlH\ak, en wtorkt z~(_'hf mMf z ·ker oe.. ric
NIEREN, LEVER. eD INGEWANDEN,
mAllhf net lIy!'!llt"('rn dt~~·t'lijk~:,.'h(Ju,.,. verjaagt Vcr-
krmdl/t"lt'll. h'l0f,ll'tJn"ll l'n koorl.8t.:D. I'In geneest
hnrdlk'kh.tJ:t· hl\rdll)\ï~h,'i I. ('.AI I}o'Olt~JA. :-:rllOoP
\',-\:'Ii \·IJI'B:.'" ill dl' '·,'nl:;.'t' me~l,,·cijn VH.a.zijn 800rt
CX),! g'1.:ma.tt.kt. a.'in~ttnuru vonr1 dt'u smAak CD "an-
?f;'('mLa..u \',,,,,1' dt· n~~, lA.ker In r.qn werk, en
Llt"pa.alJ nUll!..: III lIJnt' ~'\_·\·,)l~t~lJ. Het is hereid
"all 'ilt:"chfs l('t'r 1l1·~IJU.ll' en a&.Dg't!na.n.mf' ruaterinl...-n

1

~·tl I;J(lf" vl-k <.l\tI1lUnlt:llo\l' hoedH.OlR'l.e f{'r) recorn.
mcn.lecrt'n lH'11 z.t._·l,·t·n a.nn aJlen cD h8bben het het
m(t'.:H P()!'tlll~jrt.' ~euct.'!;mill(181 gema.akt.

"B..\j.(_;T NAAR

California Stroop van VijQen,
". l.w:f "441" k. lU ...... td B4lfDIU.EkI IOICI.ft

CALIFORMI! STROOP VU V1JGE~ CO.,
fit.. "l/,NI d~ ,,",~Jrffl"g "fU. ~t oo"I'pl"Mke/vlre

~. eclaltJ glO __ •

,r~i",rert alle in de pl.a...at~tdlingcn pn nama&kSt_'ls
\',~rll njJoCbaar bIj Apl.,thek~f'! t'U \\ïnkdiers in
Illie I,la.at.!k::D,in twee gT\.10ttCIl1 l.lj rn 1/9.

D. J. EHLERS.
Par k\III~fOil tl>in,

P K .\Iallnt'sbury. nat de Procureur Mr. K. HAZEl,HOFF
voornoemd door den eischer iesteld ....ordt
Oln iD. deze als Procureur voor hem ~ 00011-

peeren.
De koaten zijn f 16.90.

MENAGE CHAI,T,,,.
" Gezien" en het opschrift tea behoeve

rdJI den gedaagde overgenomen door den
Officier va.n Ju.t'itie bij de Arrondiaacmea"
Rechtbank te Amsterdam op heden den
tweeden December, 1800 negen en negentia:.

E. M. VON BAUlIlUUER.

No. 136. Geregistreerd t.I Amsterdam dell
tweeden December, 1800 negen 811 nege.lltig,
deel 868, folio. IJl. '\'81'80 nk 1!6, twee bl&-
den s- renvooi. Ontvangen voor r.cht
MD iWden twintig _to f 1.20. De Ontv __

., EA.RLY ROSE"

POOT-AARDAPPELEN
ER.:"\' }wperkte voorraad van Su·

~?I'le\l re. Ingevoerdu "Early
Rose, ge~('hlkt voor onmiddellijk~
pootrng, te koop tegen buitengewoon
lage prtjzen. :-;pt'ciale prijzen voor
koopers van groote hoeveelheden.

Depot-Jl, DOWNSHILL LOftDEN, E.C.
---------- ----",

PlJn188l8TandbeiiiUndt·
I ~R-NOLAN, Tanddokter is
, Verhutad l!aar- STRAND

S'I'R.AAT, (tegenover het
Grand Hotel. Uren 9-6.

AI.. T_ ................

HET ben>emde .Spitskoolzaad is
weder te koop tegen 14s.

per lb. bij MRs. J. C. DB WAAL,
Dorp-straat. Stellenboech en. bij

P. DE WAAL,
winburg, KuiltRi_.

EEN ervaren Medicus wenscht een
deelgenootsohap of een praktijk

~ koopt'n, bet laatst:(6 bij voorkeur-
ID eentg deel van de Kolonie.

Doe aanzoek bij
MEDICUS,

P..K. 18. Oathoart.

lIEBERMAN & BUIRSKI,
BaRGSTRAAT, 24.

P.K.Bus l.-,i,
']'eJegram adres "LI BE RMA.N."

'.

gel'.

1( S II; 1.n met tMQ kf\&.J ."p, • Htlt 10"\ 'I" StIIt'., \

1-. ~ ,I. Wereld. D_ i. DOg hoop roar he",
\~eelor'8 Caplllarine gebruik\, he.
\' ":-ru: jdeJ-i1l oe. L..od, met po

flCTNK8, KATTUIEW
"'QOq .. te.,.

DIREKTEUREN :
De Ed. heer J. B. HOFMEYR, VQOr.I De We1ed, heer W. IURBB (De

zitter. . ~n Manth en Zoon).
De Weled heer ADiuAN VAN IDeM~;led heer A. B. PITDON.

DER BIJL (De heeren Van der De Weled beer O. H. VAN ZIJL
Bijl en Co.) (De heeren Vae ZIJl en Bllt..mDé).

..,. Personen die l'ereren de Execute1l1'lbmer ~ hune EP-
entenren Mede Executeuren of anderulDi MDteitellen, bDDen hur MD
stellen e~ nomineeren eenvoudig onder db titel van" BlUI01ltea.rabmer"
in Kaa.pstad. /

Aanzoeken voor Leenfngen, onder Secul'ltell van VaatlOed,
tegen de loopende rato van rente, zullen d.,.llJka pdUNncle
de bezlghelds-uren In behandeUnc word.n pnolDen. PHNBWIY,

Hoof~t8ul'
Publieke Werken.

------- ----
De Kamer Administeert Insol vente Boedels door haren

Secretaris.
J. H. N. ROOS, 8eoretaria. Aa pp.lsi.

Gehoekte Ijzeren Omhein1ngs standaards,
Span-posten 8D" YmAaltan.

Ons is verzocht nog meer van bov_'·
noemde artikelen in te voeren, ze .lijn VaD de-
zelfde hoedanigheid ala die welke wij het vonre
laar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalv&Dileercl Draad.
Doorndraad. en Toestellen voor t' a.pumen van
Draad, tegen de laagate prijzen.

Boe8 &;
8urg- en Castle-straten,

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- PORCELEIN- MAGAZIJNEN

ADD !':RLEY EN DARLING STRATEN. -.
H. "HIES & CO'I
Gnu. r.taardappel Raodelutl

00 ••. LoadeD.

LIET., Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen eu an. aoorten
IJ Aardewerk in groote keuse.

Hang- en Tafellampen, Vloerlampen voor de VOOl'k·
amer, Tafelmessen en fa'1l.ta8i6· artikelen en alle Huiahond-Be·
noodi~heden.

V erzll verde en Fantasie Goederen. geaohikt VOOI' Trouw-, of
Verjaardagspresenten een Speoi&liteit. ;;uist on..tvangen een
lading van hun 3peciale Port.

"VICTORIAN WAT~R·WHITR OIL,"
160" VUURPROEF,

IN PATEN'1'E"FAUCET NOZZLE" 0 KANNEN,
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

LllKdoo... 1
U'nIoo... J

LlIKdoo...
...... ~ ....... dood .........

........... I. lOtI. _ poije.

qua. URn·1 P". WPP\D

Pootaardappels,
Pootaardapp.els.LLOYDS' Kogelassen

H 'AERMOTO.R' Windmolens. WIJ hebben r.OOeV'enontvangen
de l'OI8ende nitgezochte

variet.eiten V&ll met de haad uitge-
soohte PootMrdappe18 :-

BARLY ROSB, .
GEHEEL .taaI plvam.-d ua de ~ EARLY PURITAN,

ab.olaut ~ tepa~roe.t, 8 'I'oet, 10'l'oet, ROODS lÏBBRONS.
12 -roet ea 16 voel wielen, IlMimlea ,u.-dw... WJTTB HIBRONB.
toren. of ~ tore., VaD 10 v08& to. 100 '
'Foet boog. • ~ kunnen ver~n worden
De eenige W1ndmoleu l'8maakt met ID kiJ~ of zakken om de ~pers

,ehamerd Stalen T0ND8 en voont" te geneven om teleuntelling te
van lfOGm, A SSKl!f. . I' voorkomen. doe meD V1'08fJ aan-

lIOek.
IOUTIUilen SUPPLY 4 -

COLD STOUGB CO., UaUed,
(Vroeger OoD8UICE & 00.).... ......, ...

~T). -
J7 :0.0.--800'1', (DUbeI 8OIIrOII), ~

Mart...
10 J....-NOIUUN, (D1Ibbei 80hr0é), ~. ..,_..,
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