
J8!C_
hJmesbnry ExecDteurshll,r ell voogdij eD Publieke .v~rkoo~i

Brlnd !s~DnDtie lallschappU. TB' ~ ;

bry/Illie/Lde I,' .9 lire 'iS r~o7'middag8
d,' ""Iltn'ol:rndc Gu~df'l'en :

f

I. LEYE.OE HAYE, la l.rst~kllS'PP :
:) Span eerste-klas Top Ezels, van

,j tot li jaren oud
,\ Bruine merrie Voorpaarden
1 Paar achter Schimmels
1 Paar Ruins, Ezel Voorpaarden
1 Paar goedgedre88~rde Kar-
paarden, 2 extra. Riipa.arden

60 Aanteel Beesten, (waaronder
Ossen, Koeien, mt t: en zonder
kalvers) ~

~ HoJlandsche Bullen (geteeld bij
Gebroeders Gird); alle dieren
7.0nvan eerste-klas ~aa

Il1ll Aanteel Boer Bokken
~llKapater (vet) Bok kap

~10 Merino Ooien, 200( Varkens,
..an alle klassen, g~t en klein

II.BoerGal1utldschap, (,an all. ulnaa) :
!l Bokwageos nieuw; 1Mol wa-

gen\; 1 vier plaats losse kapkar; een
twee plaats afslaan kap buggie ;
lopen kar ; 1 water kar"; (met juk
compleet); 5 Zelf binder' machines,
(:liasse.\ and Me. Conpiek ) ; 1
Baksteen Molen; 9 Dubbele voor
Ransome en Howard IDoegen; 4
Enkele vooI' Braakploegén : 1 hot-
nm ploeg; 1 Ransome 3 toor ploeg;

,..,.~ Wijog-aJlrd Cultivators : 2 land
I'ultivawrl>; [> Howards land E~gen ;
2 groote; zolder trappen; 2 land
kribbeu ; .bokje compleet:) ; 2 tuigen
rakken; 1 groot zadel rák : 1mee]
kist; 1 voer kist; 1 lót vJoer plank-
en ; ~ lanze Ladders; 2 ~elk karos;
1 Rlaas Balg; 3 wagen'; zeilen; 1
Schaal met gewichten ~ 1 span
l\rlngels met kettings; 1J ,paar kar
tuigen (eerste klas) ; 3 span wagen
'\lIgen; [> span ploeg €.nigen ; 20
trek, gebreide trek tou'ftjes ; 2
Beeste vellen; ligebreidelx>kjes vel-
lt'fl, 1 zadel en toom; if) zensen ;
t stokken met zwepen co~pleet.

III. lafdarterladsclilp eR,utw8rk. '
Stuk.vaten, Kuipen.: Legg-ers,

Halfamen. An kers, TI1lp Balies,
1 Drc!ivenMachine met stand oom-
pleet ,Emm,'rs, Kranen.Jl'rechters,
Graven, Pikken, ~[andent Messen,
Scharen en nog een heele boel ge-
reedschap, te veel om te melden.

lY SnAan an Wijlt.
:21) Leggen, wijn van laa~ten oogst,

~ Leg-ger, Brandewijn, 1200 MutI-
den voer garst, een Hoeveelheid HARTEBEEST VLEI,
T\\l't'de 1.:la:, Koorn, 301j mudden
eerste klas zaad haver :,

, c. VASTGOF.D :

V. Huisraad (Eersteklas .!lt8It.) De plaats, genaamd" Hartebeest-
Zooal~Tafels, ::5toeIen~ Ledikan- vlei," gelegen in de afdeeling

ten. BeJ,lell, 1 \'0' -rkamee set waar- Malmesbury, te "Groenekloof,"
onJer een t'l'rstp k las nieuwe Piano, groot 886 m011Cenen 282 vi,rkante
pn nog een men 19tc andcê huisraad, roeden, voor Vee zoowel aliJ Zaai-
te \t'el om te melden.· , plaats is dezelve bekend als uit-
. \ r:-rt!t>r" omschrijving ts "overbo- muntend. .
'l.g .uir I:." bet'l'en van der Spuij's LEV!lNDI!: HAVE:
B()l'~';errJ alOlIlbekend is,~ 6 Paarden 1 lot Koei® en
.iJ, Jt'm~lrHimet den; trein wil Kalven 200 'Schapen en Bokken

kO'llpn I' 'r ka.lJ • dd' .'
,. ~ t" . "voort aar. e 1 lot Varkens, groot en klelD.

pla,tt, IlJ~lar_ lUIJlenvan de statIe l~.

Gp. ; a.<lllgt..orachtegoet)eren zul- BOKRlJERIJGEBEIDSC1Ul':
len \.O<'gl'la.knworden. . 1 Tentwagen, met lossen bok, 1

Openkar, 1 span Wagen Tuigen, 1
ep::n Zwingeis en Kettings, Graven,
Pikkenl Rensen, enz.

HUI8&!AD:

Het gewone &880rtimenti Huisraad
zooals Tafe~ Stoelen, Kasten,
Ledikanten, enz., enz., en wat nog
verder zal B8ngeboden worden. .
, BuilD QrecU.et.

G. W. KOTZE, 8eere~.

~. W. lOOIlRW Ir., a Co., lIJlagers.-- -- {- ._---

GEVRAAGD.
F' E~ Hoefsmid.~Voot{bijzonder_ -8· O-MEDSET' w,£ST ST.RAND'.

J. beJen, doe ~k onmid. f1...!~
<iell~kbij ~ HUIS T8 HUUR. Gemeubeld.

DAVTD KE~N~pY, . Doe aanzoek bij S_ :M~1.
•~esbury .. Somerset Strand.

EL No.

Pllblieke Venkooping

. LOSSE GOE4EBEI,
- TE ~

~ I'-K E B CD 0 M,
Ilfll'l.l HFR~tON S~A.TIE.

-r- t

r
,E or,dergeteekendt· beh<><?,rli;ik
I daartoe gelast dOfr den heer

~f. S, vvx DER. ~POY, vl(!l 'EIKEBOOM,
die ~n plaats verhuur:~ heeft, en
zijn Boerderij gaat qpgeven, zal
pilbliek doen verkooperf ter plaatse

EIKEBOOM,. nabij HERf9K STATIE,
OP t'

Mundag. 12 lalrt, 1900
- "

hrgeet den dag der verk,oail, litt,
MAANDAG, 12 IIURT, ~S. t. I arl
des mortans.

;

Ruim Crediet zal gegeven worden.
G. :W. KOf'ZE,

~ecretaris.
J. W, MOORREES Jr., tt Co.; Afslagers.

~lalmesburr '
2(, Feb. iG\J(l. .

I'

"

I.

!angepwns~j
, .
, ,

'PURS··NIEUWELA:NO.
i Afdeeling van Malmesbury.
\ ,

M EJUFVROtTW .de, W:ed~~e
MUT vAN DIIII WESTBtrrUN

haar Woonplaats verhuurd hebben-
de, en die zich nu te Malmesburyt,ér
woon gaat begeven heeft de heeren
J. W. Moorrees Jr.' & Co., gelast
om op
Vrijdag, 16 )taart, ~900,

op bovengemelde Plaats ~gen
&aD den Piketbergs weg, Pu'bliek' te
doen verkoopen de ondervolgende
Levende Have, BoeMerijgereed-
schap, Grasen en Huisraad te
weten

DE Heer JANfDu.uun, Sr. dool" falende;;gezó~db~id genoopt te
,doen VerkoopeD, ter r~_e., ,:..' j,', I i ;

22' ..... _.:~ moo r .

.,' ~·i' ~ I"
Zijn gunstig bek~nd 1 • ...,. .. ~ aOD1e,' centraal
gelegen in het beste .dat geRODd~ Dorp, Iteguover de. 'N.G. llJ61~Je
Kerk en het Te Huis. r,

!.QeGebouwen. ruim en ~t"uit het Woonhuis van 8
luchtige kamera. enz J Binnenp~ met provLsie en buiten-
vertrekken. Ook zijn er Wagenblid, enlS. .

De Grond. ruim ~t is voor h~ groo~te deel uitneme"d
vrucbtbaar en begroeid en atruikgewu. en ~zit geachi~~
Moea- en Fruit-tuinen., ' ~
. Benevens de publieke f~nteiJ!l aan de scpeidiDg gelegen is er een

~dere even sterke. in eigepd()Iq, op den g~d zelve. z~wat 25 voet
"91&0 het woonhuis. :! ,
'_ ,D'Urbanvi~le maak g~n i o~erh888te maar soliede VOOl"~.i~g~ ja
~ZQnd en schoon gelegen en! wpr4,t van alle kanten gemak~eblk bereIkt·

~et ~~ ~t h~t i~wo))e a~iment voor IEet en Slaap-
k~mer Benootligheden Dispens :enl Keuken-gereedschap. en,. ' .

J. J. llOFM[E1Y"Il, & ZtlON, Afst~~rr.
; I •• •

j .

f,:9,
1°0 !,1
'~O ~I_£ ~1Jten
t:4 .l'U)el1e~
'~1
,I

200 OU.III&Pt'll

~ ~" .&&IU· ·~t.QUjI.UlICI'"

3

enl :...:.
, I L.vDDI ~VB: AY

6. Gedr8sseerde B~18 groo~ eD
eterk .}5 Handen :Hqog , .

8 Jonge Kzels op de .p~ ge-
teeld

8 ~Getlreaseerde Merries (goedge-
,teeld) ,

6 iGecJl"88888J'dePaarden (ruine)
1 Eerste klas Donkey Hengst

300 !Aanteel Ooien bevrijd VaD
l ~ Brudsiekte

100 Vette 'Hamels geschikt voor
den Slachter

.. 4 Gevoerde Oseen ",
30 Vette Yarkena c ,

ij: BODDBIlIJ GUUD8CBAP iLS -

2 l:lo~ bijn. nieuw
1 TentWIlgen met 1088é bak
1 Schotsohe Kar op_yeeren
1Afslaan Kapkar ,,' (nieuw)
1· Waterkar
i.Stoom Machine (6 Paarden

kracht) ....
2 Fnij Machines
1 Win Machine
a I Land Eggen
J,~~l!",'! ,JQk.@}~.!oo~ Pl96-

gen
1<man Schaal
1Span Jukken Compleet
2 " Os' riemeu
3 " Voor tuigen
3 "Achter do
3 "Zwingels en Kettings

12 Gebreide beeste Vellen
..\ 2 Zeil Kribben AA1I1dAw",'~1r in SbOrten a.i
. 1 Lot Zenaen llel11kem~1J1'8I~~cba,Pteu. ~ 1. i
I, " Wijn Vaten i '
1 " Graven Pjkk;et;l en Vorken I

enz., enz., enz.

I LEVENDEIJA VE ALS
9 Gedresseerde Ezels

12 "Paarde)) Ruins en Mer-
nes

12 Aanteel Beesten van goed ras
300 Aanteel Schapen en Bokken
. 40 Vark~s klein en groot.
II BOERDUIJ GIBEIDSCHAPALB
2 Bokwagens 1 met losse tent
] Kapkar op Veeren
lOpen kar ".
1Waterkar
1 Snijmachine in goede order.
3 Dubbel-voor Ploegen,.o? Zensen
1 Braak Ian ds Egge
2 Span Wagen tuigen
2 " Ploeg '"",,_
2 ,,' Zwingels ~ting8
2 Landkribben, 1 Schaal en Ge-

wichten •
1 Let Wijn Vaten, Graven, Pik-

ken Vorken.
III GRA~EN ALt!

200 Mudden du Toit Koren
20 " Rog

IV HUISIL\.4l)ALS
Tafels, Stoelen, Kleederkasteu,

ijzeren en houten' Ledikanten,
WascIi en Kleedtafels, Glas en
Aardewerk, Keukengereedschap ete
etc.

En Wilt verder ten dage der ver- , ' HET VOLGENDE _,
kooping zal worden voortgebracht. I. ~NDB~GBNDp_~-

RUIM OREDlI,1:T, 1. De pleats " H<i>oRNBosdH" gelegenlongevJ,r een uur rijden
WED. M. v. D. WESTHUYSEN, van Klipheuvel statiel en halfweg tnsachen «Je sted'" Malmesbury en

J. IV.Mool'rees 9· Co., Ppr}. . Op het eigendpm staan $0;000 wijns~lcken, ~n groote vrucht-
A [sluqcr«, bdo~rd, eikenboo~en, woo*qis,. stal en lkt'l~er.:, Loo~end ve~8cb

water IS er overvloedig het geh~~ jaar. Het elgen~om ligt aan den
Paardeberg en heeft ~eiderech~ daarop, enz.] Het. ~gendom' is .goed
geschikt voor wijn, ~raan,:en ve!e-~rderij eni ook voor tuinwerk. De
uitgestrektheid is 284;morgen 530L!Ïerk~te r®q~.: , _

~

2. De plaats "<r~90TFONrl'EIN geb'gen als bosengenoemd ,
....... n~st Hoornbosch. ()R het ei~d~m zii~~e geW?no gebouwen ell
- buiteegebouwen. De,watervoorra.!wllS ook o~ervloedlg gedurende het

hlmesbary Execlunrshller en Yoo!dij- eD gebeele jaar. Prachtige tuinen en' wijngaarden kunnen worden aange-
BrUG ASSlJnDtie lutscbap'pij. legd. Uitgestrektheid 77 morgen ien Sl vit:rMnte 'roeden,

VERKOOPING 'Om ee~I~t~b~f;~;HivJ~~iu~~~ vÊ~hiNZ.
VAN 50 schapen, 7 ossen, Muile~, lO varkens, iI wageD, 1 kar, 1 nieuwe

VAST EI LOSSOED. maaimachine, ) mielis.kneuser, tUi,en, zwinrels en k.ttiogen, enz.,15.
zakken tarwe, 20 zakken haver, en~. " .

. Voor verdere bijsonderbeden [omtrent het landelgendom doe men

DE ondergeteekenden daartoe be- aanzoek bij de ondergeteekenden .. b i
hoorlijk gelast door den heer' . , fRED WE1,iDMULLER, .

DIRK H. J. S.HITp die van woon- Precureur voor den Exeeuteur, Datief.
plaats gaat veranderen, zal publiek VAN DER SPUr. D1MBLlU.N & Co. AfsJagen.·
doen verkoepen op Malmesbury, ! .!

2{~Februari, 1900. I

" Ran-
~ PUBLIEKE1V,BK~r~~V~~·, :,

U.DEIGE.DOI, 'OEillD ~ED, i81~i, 8RZ'i
GROOTFONTEIN, IbiJl KLIPH_UVEL"'tATIE,

" ',' I
AFDEE~G i.~KE$BURY. :

__ .....1_. ! 1

OE Ondergeteekenden d~~ benoorlijk:: ~last' zij~~e .door den
Executeur Datief in dep Bóedel van .;ijlen ~LIZABfTlf BUSANNA

P.BTBONELLAF. DUDLIY, zuU~~ doen nrkoopen:op, . ,
YRIJDAG,'~8 M~", 1800, t.,IO au. JJI.'eo1•• ,
. . ~P DE PLA'ATS ,;~: .!" .,", .

GROOTFONTEIN, bij Klipheuvel.Statie
I .,

" Ran-

UWlUftUIIm Egge . .
Zwin~ls en :Kettings
Ploeg Tuige~
W~il do. Kompleet
Aehter tuigel.

1 Jukken met touwen
1 L<t~Vaten. 1 Lot Vel zakken
1 G~ Scha.4, graven, pikken
vdike~. I ?,

1 w,_ter Krib,! en !wat verder
to~\eehe ~e ,.. '. • . t PJiI .'Jrr:ltii -ttiwó l' . ,.' ,

; ¥ i lIUlsQAAD.. "
.,' 'I
I:' : IV. G.A~:&N.

65 MF<wn Baary ~oorn Zaad
12 ~mo. du TOlts I do. do.
25 f iDo. Garst ':
150 I:Do. Have~

. · J.' Mo ';DIPPBN AARt
Yi\n .4er Spu, lmmelman ~ Co.

. ' r '.. ../fslafJ£T., ,
Vendu-kantoor,

Malmesburv,
ti Februari, 1900.

ill GWIN ALS

1,000 Mudden Zaad Haver .
300 " ' Ro~ (voer en zaad)
100 .tt Gedorscht Koren I en

wat verder sal WOMen voor-
gebracht.--RUIM CREDIET

J. ! N" KoTZI: die zijn~
botIWrdjitrii opgeven, heeft
onQq_~keIIlden, gelast op

plaats ea datum
I&U.uIV~:9"" VIMjGqc, n," de ondervol-

Donderdag, 22 :laart,1900

MaJa:eabury, on Feb, 1900.

E VEjRKOOl1ING VAN

.nLe' B~d8~l,tnlld8
,IJn, 8118d.1I8, Ic., '

'IJ -- p -: 0 , • 11 ~~l _!l8te~n
, , I ",' • :' 4050 :~aa'PE!n

WOENS~G,· 14 .MA~R~, .Áanst". 501 Bc*a»upaJll&BIlICIIAP

~ o~: ~VR v·.~;f
DE ondergeteekenden beh~lijk door ~n Heel' .J~~de Villiers

A. 'ZOOn zullen voo~ zijne re ellÏDg publiek ve~kooreD het onder:
volgende t.W. : .•. ,.! c '

. J, ZInT ,K08nA WIJN PLAATS.-: I ,
_ : , ,A ;, I.

i Zijnde gedeelte'van de PlaatsrSt. ~r~q. Achter PaarJt met het
d*ropstaanq net e~ geriefiij~ W<>+nh.uis'Kel~,"" en d~ Doodigb Bni~-
g+>uwen gtoot c~ 47 ~o~; IS bepla,t ~e~: eene D~~eelheI~
.A$1erikaansche Wl1npard~tokke+,. heeft wa:t.er~g met ·pIJpen uit
d~ Berg'en mag beschouwd !w~.ala een ~~r vrnehtbaat8~ plaataen,
in lhet district en slechts een haI~,¥r rijdeILl 'f&n hQt tlorp. .
, . II. tos$J~o...u. :-' ..

. I ,

7 Zes Leggers St.uha~,; 7' do Kuipen, -4 Hgs ~~ads, 1 Pres
Machitle, 1 Wijn Pomp, Tra~ e~ ;oUder BalieS,. 1. Br,aztdeWlJn .Ketel met
SlangJ Druive.n-balies, ~~t8féJ. Kmm61's, VJoo~~ 2 ;La4ders" ete.
ete . _ .' i: ' .

• , . '1 ItiAAC DE' VltLIE~, 'A.z.

, Verder zal verkocht wo¥~ voor ~eni~g van ~en ~oe<lel wijlen en.
den Heer R~ULJ. BLlGNAUT~! : ' • ..' . te hnoioll'diml

. 1 Ka~ar, ?r.paar T~n~ 3 :Ploegen, 110t ~enl.reedschap, .
1 Hoeveelheid Huiaraad, 1 l~ B;~ ~ ~ ",lJn, J ~ &a.nde-
wijn,l50 Aanteel Bo~en. 1f:J1Var~s, ~:B~ K~ P~~, 1 Koe
ee~teklasse, in melk ~nónog ~l~ "'d~ Fli~n te Y~ om ~e melden.

FAURE, VA~r~K· & <J<?, f.fs~agers.
Paai 5Maart, 1~. 1 t,! ., ...., • :, .

.. , ! ('j -

te tO nre des Voormiddags, PUBLIE
- -

Kostbare Ya
Hale, Huls !.

TBR PLA'+' TBB

HST VOLGBND!;-

,
1 I

? i'-,



BEVALLEN d.ri 3dt'D Maart. te Si9loo1
eie ecb~ 'fIID Dil VAlf L.t~GBIf

.. cIoobter. \ .

·DOODBERICHTEN.
:~ L

I,
0 0'~. . ,

lali 16 O· ..
.... ; . '" ~ 12 6

:' 0 .7 3
l' 0 o "

-. :1'10 o • .'::; ,ijO ~.

I., J3 0
lOO, 0 0

7 2 6
cl 10 0

1 6 0
17 6 27$ 13 9

OVERLEDEN te Tl"<Jmp!!barg, O.V.8., ,
dierbur zoontje, BAi'!.JA.JI,ood 2 jaren eo::

..2 lllUDdeD. ' ., .
DAVlD TROllP,
ANNA TROllP.

Geb.80IlO8.

OVERLEDEN te Ludpl"ltts. Ber!1Tivier i
8 Maart, 1!llIO, JullAN HESOKIK I.O.cRE.xa,: V"""''"'''V~'

STEPHAN. vroeger van LambertM bilal lO aUD,'
471_ )UT. - ." ,

Diep betreurd.

. !
OVERLEDJ:-::s' op '.!.7Ftb;uari. miln ~,'eder.

~liefd jr;lljlllle won')e. UHII'. ID den
leeftijd un 11 maanden.vju ót twee maanden
ua den dooi 9an mijn onvergetrJtlke ecutge-
DOOte }(.4t;[;IE J-:l'\'1tAI·.D.

Te eeus br ..nq ik miin h"rt~luk~n dank toe
&aD mijne ~u~to-r8 en Oen He..,r en :'Ie). W. A.
Joabo<rt, jr. voor de trou w e bul p eu liefde-
dieualen mij bewezen. •

DAvm .J. nnWElt
liAPSl'AD.

"De Erf,"
Montagu.

ti Maart. I!JI ~)f

u.tnn "UIfT,

£ 9 Maart, 11ft ~
I.

d £ 'ti..• 0 I 0-0121
0 I o - 0 8 i~... 0 I :1 0, ,i
0 2

• 0 'II~0 I R 0 8' I
0 0 ! ~J ~"•.., 0 4 4
0 4 • - 0 , t1o 10 li - Q.18 t0 I 0 o ltj0 1 !I - 0 A li0 4 4 - 0 0 .~0 I 7 - 0 ! Il
0 0 :! - 0 0 ~... 0 I 3 - 0 00
0 0 2 - 0 0 ,1
0 :{ 7 - 0 ell0 3 3 - 0 5 lj
0 3 9 - 0 7 li
:J 6 9 - 0 8 .~
0 0 I '- 0 0 IJJ

ZU ID-A F Rl KAAN
. ,. • lIlT ,

BS:-L.1ND.
l.

OVERLEI)E~ qp 16 ,If'ebruari :!IIk,I, miju

gd efde Eclfg',uoot J.I·I<I>: W, ~A~n

FOURIE, in Jen ouderdom vau J) r..r.e n eemg e
dageq. ' .. .
. Te9~n8 wer,sch il< mits de ee m'J" bartt:'!lk ..
dankerkentenis t~ h!~tui!ll"'n ua n d ... b'lr~n Cf) ve l..
vrienden voor de 1:ro. ol" h'u Ip bet oond ...n n d. 0
overledene. en ,,·)k ,aan d" Doeters die littLUe des morgens om 9 uur, :.
hulp hebben <erkl'~d. :,por pubtteke veiling verkoo~,' n ~

De B..dr<wf,l~ \Yedu"...... "'r

EL'\t1lE r.rrr.n: FlIt'UIE ~OORNKRA.A.U.t'
. (gd ..h_,rt,,;Tl L(}ureo~.).tI ,~

Zveddrif>, Rr<"Ja.ddr;,. WAL" sn
6M&srt.ICHi\l. ; ,~ DISTRIKT NAMAK r..I/·

DE VOLGENDI!I LOSSE GOBDB~!i:

400 Eerste klasse Schapen :
24 Beesten
3 Paarden

4S Mudden Koren
1 Bokwagen
1 Paarden wagen
l Dpen Kar
1 Lot Tuigen i

.Huisraad en Keukengereedschap,
l'n wat nog verder op dep dag
der verkooping zal voprge·
bracht worden. ii
~UIM CREDIET. i!

--- li
KOST EN DR~NK VOLO,.___ li

Vrienden, Vergeet 28 Ma.art ~et.
G. VAN RHIJN, Afslager.

28 ,MAART,

A A~ BIc,..dv,·r~an'en en \'t;"lld~n wordt
b ... end gdU ... kt dat de Hoer» va'1 leven

en' dood tot ,id, "en,)mell he ef t . 'p ;'"mlag den
l lden Febman. na (-.. n .m'trl,·I"k I!irl."n VRn ;)
dagen mijnen t ....~der Jl·!Jt-(~t·[l tChr!ilHlnot
J()HA"~O:8 [).\\'If) ,',\ ~ Z, L. IU del! «urerdom
van -li j ...rtHl ti ruaaud-n mij nain t«: dl:" mf·t;)
hulpeloo se k in-t. ff'tl nin di: hlifi"lt,kt! \·f·rli(.~ t._~
betreuren; rua.ir 1~ t'w"l"ti III~' lil ti,.. hand des)
Heeren, om 1ft lt!.!l.:~!J . \1..\ ~ I tor,' l.}f·t_·ft g,·~t'\"rl·n.
de Hêere ht,..fl Il' fil)mell, de uaarn de. l l eeren
JU geJqof,J. .

D" b J~u"f I" ecb:~en,·<Ite.
;\! ~r \'.\ '\ 7. Y L.
litho L\::" I.YL

GRoO,

UltllRbade ;
Sc_ap8l,
raad,

,ga_an IItileD, lell.
, U8r88d'~chap,

COl11p"!(n;,, 'r f-.'
ó Ma vr t , lJ')'. : -ti

,. i - TE ---:-

~O~~R_:E:~G.
NaJj ~hiladelPhia, ltoeberg. '

!

20 MAART,

BENOODIGD
! ~

...
DINSDAG,OpV E~ .1on;!11 ;O",! ...r ,:.i,p". """1" L t

L_j r\indt"rl'ar~ .. n (lt·tla"1{· IIp;I{~ PTl

Stand ..Ard T. SI\I~r;~ c)n I" l' r .. ~I';,Ji·
cari':'A v~rgf~r:f·lct .110 '" ('·~r: li ',1'~i! ,rl tt'
Zf'n\lfll''\ n';"l ,l •. ;, 'tr (1 .r':,_r,' ,.... f~I,II,·' lli~t
h(fr dan d ..'" .J,ie" Arr! i', I) W.!/k·
7A3l!1h ..d·n tf' h''1<;nn .. " f, r ",""I,:n,{ Ya"
de School in .Iu li,

~ S J. l :1.;:1; I·: :.,

EGGtLOOPE~. ·. ';, ! !

5 ~ 1900, vári de p1aatlJ
KDol.\(o~,: dist.·~.bury,

2 E onger~r 1~ band I:hooJ,
de ne Blau .... SchImmel ~eme
rbe~ witte mallen, klein metle ID
één ill~r ooret~ voete~ hf~r:a j
de ~dero Zw.rt Schlmmel:lRu~
Ezel; ~merk~ iJ. H. aan ~ht$r
kanti, van Dek. I ':

H~reD Sohqtm~sters of a~erén
bij,~ dese dieten :mOgen8&Dkpm~
gelit+veo dadel~1e ~ deu on~r~
tee"'nde kenmIl te geven, dooriW1QD
alle '!billijke koSte I) ,I~en ve~
worten. ,.. i:

, ~ TRUTE R, j
, : Kbolkop, I :

, .P IC oude :pOlif,'

Sl..-llt'nbo:3ch, 7 Maart, 900.

~ UIr DE HA"n 'lE KOOP.

~__.._- .

DE heer JAN OBitER beiBft genoemde ~ba.t.s, v~~kocht en ,Zal.
lijk op Ile~grlen datum doen aaobu~den ZIJn pracbbi{e .1.A'VAI1I(IA

Havë, uitgezocht Raa, wlWm>nder 12 A.1 g..dresseerde ~zela en
Donkey. 2 paren Flinke lar·paard,:,o, Schimmel en Bruin, 4. Elwl V
paarden, 3 Mt>rries, 1 Dapper ~chiet"psard, 1 Oprecht geteelde! Hol.
(ingevoerd door Mr. Mellish) 50 Melk en! Aanteel Bee-ten, '. _.· .....nI'
velen op lralVeJl gaan, 10 Slacht Ossen, 2 paren Waterkar Ossen,
jonge voien, .>0andere do., 7b Vette Lammers, 10 Kap~tel'8, ens.,
Varken, groot en klein. , '" :

.BO~.liD~R[J BKNOODfODHEDES.-3 Bok eo l Mol:'wagen,
nieuw, 1 Ka.(J, 1 twee.pl~ts, lOpen en 1 Water-jar, Hq1fard's
voor en Runsoms Dubeele-voor Ploegen, Laud en Braaklands' ~",,,,,V''''''
Champion &lf Binderê, Cultivator, Landroller, Ijzeren :WAt.tPlr.llrMr,."
Houten Kribben, Bakjes-po.np, Water-taIl". 'l'uigen, in soorten, Z
Kt'ttiogs, ZenBan, Ladders, Heiniugdraad Hoorn Sep~teur,
Vaten, Graven, l'ikken,,1.\)6i·~01en, Hooiv-.,"", ens., ens, '

HUl~RA.AO.-Het ((ewont3 asaortrm ....L:~ .. inclusief ee~
Piano, vroolijk en bijna nieuw, .

.Kindelijk 30 mud Baárd Korea, 100 IJ iar d; goed voqr zaad, 1
mud Garst, een kwant~teit, Geperst Hooi, ,.

Geen verkoop uit de ~and: ' : :

J. ~~.Hpfmeyr.& loon Afslagers.

:-e or t,~rill.
Pa bli ..ke Schr» 'I. .

Hanover. 6 :\l~rt 1':) D

OP 21 MAALtT, 1900,

40 JONGE VARKENS
.1. C. WAHL,

Noorder Paarl.
. -~_._-------

De Beroemd~

Am~rikunscbe :.

Victoria College School.
STELLEN903GH.

.Juarlijksche vergadering,

B k· nE Jaarlijksche Vergadering dera In·d ~_... Aandeelhouder s van deze In·
t U richting vindt plaats op DINSDAG,

den Z7stf'n dezer maand, in Victoria

POUJdP.f ,College .6aal.
Il \} BF:Zlf;IIf,ID :

. ,

Voor h,,' hltkk';n V,lI1 h r ti" .r. 1If'<'0 " .Ja;Lrlijksch Rapport van den
k.... ". f'" p·t;.~. 1'" l,j' !,,'. -,.~: Haa'!; I\.it'ziug van Leden des Raads

M:'\akt n-t v"" f_ .. 1 /.t" - i.';. ,'I! ,k··',~ in p:a.at, Vlin Dr. Smuts, overleden
enBl(eloo~1. ,. t" • i ('11 \ an Professor- Marais, D.D, die

68~.,,)n rl,t:I"~..t"r(I'";I('I!r p'l1 ti· 'f.'. ;;'_;.. •

poeder Your 't~>ifk&.e". dl~ ,1'IAall} ... rp,~t .t,>(ir . b~ rotal lt! aftreedt. maar lrerklesbaar
InchtJvf'runtlen,,)!· hl'jfr Hl\ifr .arocb Ar' 18.
~htllldt V't.Jle knt.t:ht 1"r·L.r h ...1 gebruikt
wordt. , :

Dl' R" ..a! R'\' '~, P"w j·'r ,"}II' .....,..,,·',1·
~' r.'wi;(!~n ('6',U \\:··1 ,ir. ,of • ~·l ,Ioor ,i~ H· j ,d

JJaldn., Po'" It'r \( ·;t<'~r:tl -Pf'~ \ ,Il' \ 1'1", kit
~I:!maakt. L ( 1 I':"·U. i..: ;r' '. r:~ïl''''~

b;'8lli op d'·I,. j'tl ~ ~. f'U'- ,:,1 ~nL14tlrrltip

V8J'1 I\d.f'l!l(tQ.\.t~ ~. t"~""t-.:} r ..... VI·-',n.· :t·(1

Roy;1 F:;I, . ':4 .. CW,~: ~?;:.,.~i,h ó'

~"w IiIr;';. V'Ptl~:1 ~!P SL. ~,: ~r~~{L
- \
.. TE KOOP, -.t'

'0Dd8en meer 4a!l .••
~ POUII8D. van

kr&cht meer daD
VordariDgen reeds
, betaald meer 4aa .&96,000 "

Voor den raar],
J. H N~ETHL1NG.

K,,~ p~e he Z,·arl li 't:".: ~I' I' <'I'! ." ' ..il, ...:,

A :.~()('K :
Zuid Au.lrt:i·l'!J "li ,\ !.:.·ri,··ch Z,i:.cl
Ha.er. Te 1)!·v'êl~'~11 brj

CO!{\EL1" \[01.1.. r'I_!!·!.

EXECUTEURS KAMER
In df'n BOl'del van wijlen JOHAiN

C \I,EL .J.o\COBGS ~TEP1UN V8l'!l ...
Kenni-gtM'ing aan J'(·tekinderen van

deo bvvc!.!genoemden overledene.
...

i PoUahouden iD TraDnaa1 eD r den 0IU3.
V!liJataat worden speo1aa1 verzocht cm-
DU4deW;1t kennta te gaTen VI.D ,huD tegen.
-.oord1&' adJ'ea &an den .BJCSTl1tJRDU
p.K. Bua 41), Kaapstad. .

I

1 pljegElIlh,el<1
14 van de

9'~eell~olnst van dae :
ltiatlllCwlm[.u· zal, op DoIfDDDAG,'

a.S., ,del namiddags QeaeeJe
. 'i

AL!, E per,,'')Deu die, aanspraak
lflf1ken Petekindenen te zijn

van d,-n ho\:engenoemd~c ovet'-
lt~dtlW, worden hierbij Yf'rzocht aan

Za.a.d erl MOt:'ren. ,Je Executeurskamer, Wale Straat,
-;-.- Kaal'sta 1, ilJ te zenden, op of voor

U1ENZaa'!v".I1.I'hIt" £:pl" L,n ,'1, I; AugustUfl, 1900,hun doop certifi.
A ..trd:iI'I,,.1 :\1·,," ~n \,nn III t O{t'l'-' cbr. d' d'

A."apsche SoQrt. n t~ kt,Op I!lJ . katen ter on erstellmng van le
,aanspraak, ten einde hen in staat

.J~ IL ,JI)L:ln:wr. Il cl I . k 1
Dw,/,ré in ,len W"I(', P..ar!. te Me ,..Il te et' en III ze ere egaten
_.__! ..___ door den overledene san zijn Pete.

kinderen.
li R. SfEPHAN,
J. H. N. ROOS,

Secretaris .
.Executeurs Testamentair.

Kaapstad, 2:3Feb. 1900 .

Beneaa St._ St.,
K. A PST.A.D:

~.

Publieke ~rl'~atleri ng

ti It., DIriU
ti .,
• ".......•

ACHTER HEX RIVIER.

OP a.an~talnd~n Don,ll'Nh~ der,
• l:lrlt'n dt>ile.r LH } tie:; ure

'~ voormicld:lg"'l zal e"Tl I l1\~lit'k('
Vergadf'riog -gt.,hOIl0t\n "(1I"I!t'n te
Achtér Hex Ri\'it~r t"J) 1Iuit,e van
den heer A·.'>PH1E~ BI'J:1:r.;R. De
J)oorn"" tt-n e;l1d,~ ppn plan t··
m Ik· II OllJ ,'e K rt i<r_ ,rp \'\!. Il CTvIlcnwet,.....,..., ¥ co)

klf>pd( l"(\ll tt' V(\()I~1 ien.
Hf't Pnhltt'k ~or,jt vriendt'lijk

uitgenoodigd
DIRK DF. VOS,

I [l muuil van Let Publiek.

_._-_._--~--~-. --_._--
vVEGGELOOPEN.

! I, EN lichtbruin Me~rie paard,
. j ongeleerd, haakJes draad
wond op linkerborst, met halter e~
toom óm.

Hecren Schutmee.4··rs of ande-
r,'n bij wien zij rnO~e komen aaD-
IJopen, g-elieven kennis te geven
aan den ondergeteekende door
wien alle billijke kosten zull~
,«,orden betaald.

A. F. WILLIAMS.
Maitland.

-- f ~------~- -- ---

RECHT$KUNDE.
v

TE nSTO \ D: lx>noo~igd een \ Li ~doorD..1
Pro('un'u~ of Notaris als i Llkdoo..a.r

Bes~llrf'ndt' ~ lerk ill een Solicit.eur'~ I Llkcloet ...
Bezlghtnc], Kllaps~,i.. ! Wheel ..... LIkdOClrllZaII"t bM dood' ....

Do~ aanzoek per brief !lan het I Met PO.t. PId 1.. 104. - ~ .

ka."UX>r"an de q.A. St'les. 1IIlDS.IlTllf I I&. ~ •
. : '"



dlt Win bu r
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1:41n.en Wt' s edi uitvinden.
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. AAN ~ON:rR&.CTBqU. •

'

BNDEaS lullen "otde~ ODtft.n-
~ dbor den ondergej;eekepde

tot 12 uur] 's mic;1dags n.n ~D 2d~n
April 190Q. voor dep aanleg van d"
W8terwer~en VOOI'de stad.:

Deze w~rken oD1vatten:+--
(0) D~lever~g van ~~,~goten Solide

iJzeren p~pen •..gegal\-ao~~ ~-
smeed ijleten pvepn alle noOdlge bij-
behocren ..

(b) De :bouw VIUl het ieeervo.r,
fil~r beddingen, inloopslni8, leggen
van pijpen, ens., met 'inber:ïP van'
de levering van al het ~riaaI dat
dearvoor boodig is.

De ;contn.cteurs hebben de keuze
.. om te: tenderen voor het werk: . als

J.i.j bealoten hun PI~lilLStraat bezigheid te een geheel of voor gedeelten (a) en
likwideeren. Zes~n iaar lang hebben (b). n~onQerllJ"k, en de muniéipale
zij een zeer voornatPe pla<..t-s bekle.ed In
het. hand01!llev~ ill!ide Pleinstra.at. Bij raad ibebc)udt zich het recht voor
het. begin van dez;eh irl"ooten opruiminge- het werk uit te voeren onder een of
verkoop ID04:'t ",ij diJelljk verklaren óat twee contraeteure naar het meest
er verscheidene m&ai;!lden zullen verkoopeu wen8<;:helijkvoorkomt.
Toor onze enorme v~rraa4 geheel ~ J.i.ju
opgeruimd. Alle mieuwe goederen die Teekeningen, sp-:cificatie, contract·
aankomen voor den~lDtt>r zullen in de:tCn voorwaarden, ens. kunb('~ worden
uit,verkoop begrepe~ word~.!l. ~zieD aan het municipale krntoor,
Onze voor-ragd beloopt tot.' Somerset Wt>st Strand, ge'iurende

iets a11-.;.£18,000. do gewono kantoor u~en, en de •
raad ~ oe voornemende' eontrae-

Ieder artikel moet worden verkocht. teurs de plaats van de versch~lende
AI onze oude ~k.klanten zullen de werken n.3nwijzen op iederen voor-

minderingen gedurtfudc de verkooping. uit uvereengekomen dag. .
De,aideehngen d~ te gelde zullen wor- Instruoties vodt" 't tenderen zijn

den gem..akt zijn d~ '\olgende •-Dressen. aan de soecificatie gehecht.,. w"-van
bedrukt katoen. ill'fussehne. lijde, Man· 1'- t
chester gCK'deren, ~annel, dekens, kom- afschriften zijn te~.bekoII\en ti8gen
baarseu, konsen. hndscboeneD, and ..r- betaling van een deposit van £2 28:
kleeren. ·orsetteê. blouses, schoen.!n CIII wat zal worden terll~"1en b~l
laarzen, &.ney-goed~'en. uiteeteeu. uitstal- ontvangst van een bona fide tender
goederen, karpettcn,hnoleums, aardewerk, vergezeld door de specificatie.
glaawerk, .lic. •De laagste of eenige tender niea

noodzakelijk te worden aangeoo-

---t-

.ONZE GROOTE
SLUIt-VERKOOP

~
IS NU AANi DEX GANG.

De geheele voorr8jau moet
worden :vcrkoch t.

,-

MORRISON &CO

----ot--

ONZE GROOTE :,SLUlT-YERlOOP men.
Op last
IL A. FAGAN,

it is een kans die maar eenmaal in een Stadsklerk.
leven voorkomt 011\ draperijgoederen t.tl'. Somerset West Strand,
krijgen bijna tegen 'jedere eigen prijs.
LET OP.-~ada~ onze geheele voor- 26 Februari, 1900.

raad ~i8 uitverkocht, zullen de gebouwen

verkocht of '\erh~rden. St~llenbosch Afdeellngsraad
Morrison & Co., TC~HlSTlJD~OHATf"",","

PLEII-STlUJ,1, KliPST!D. KENNIS wordt bij desen .geg.&-
" ven in termen van secne 2;:,1

A rel I , van wet 4(\ van 1889 dat de tus--.' a ~ppes. schentijdsche ~attingsrol van alle
oproerende eigendom binnen de
afdeeling Stellenbosch die qn weg-
gebleven van de betltaande rol of
die zijn ondenerdeeld of blijvend
verbeterd, nu gereed irJ. en ter
inspectie zal lig~en aan het kan,toor
van den raad, Bird straat, nt. 1,
Stellenbosch, voor iederen eige4aar,
bewoner . of huurder 1'&n ~njg
eigendom daaronder begrepen~ die
op ...ue wettige dagen epi op] B;lle
redelijke uren de rol mogen onder-
zoeken en er ~x~cten uit mogen
nemen; . , .
Eir wordt hierbij verder toeege-

deeld ter algemeene kennisneming
dat de afdeelingsraad van Stellen-
bosch den 21sten Maart zal openen
en in de hofsaal te Swllenhosch'za}
houden een hof ten einde te hoeren
en te beslissen over bezwaren tegen
tieze tusschentijdsche schatting en
finaal do schatting vast te stellen.

PAUL D. CLUVER,
Secretaris.

Afdt'elings~'ld Irantoor,
1·) Februari, 1900.

Is xr ..u ..'t. DKS GAXG.

i.: INGEVOERDE Pq{)TERS OP DB PLEK
gereed voor onmi¥ellijke pooting :-

per kist, ()t'~~aJwmstjg ku-aJite1t.
Fr1Ul.8Cb .. Early Ro~. in-prach-

tige eondit ie, goe<t uitgezocht,
&.lI~lJ in kisten vaél ongeveer
66 kt 70 Ibs. .;. . .. M. tot 98. Gd..

Koloniale E. Roee,~ Duiteche Blauwen,
Fourballs, overee~IcoJIlBtig da markt
prijan. .

Deze cijfers ~ijn AFGESLAGEN
PRIJZE."i om den yoorraad op te ruimen
en ruimte te maken voor SUTTON'S
ZUIVERE POOT'áARDAPPELS. te
weten; B. ROSE. ~ R&G&NTS, FLOC'R-
BA LL8, MAGXUll, qUITi>CHH BLA UWEY,
fI'C'PBKllBS, KI!iG ~ KARLlES. euz, (Zie
deeentTolgende uitPve van de noteeringen
voor Granen. Meel, .nz.)

HET FEIT A~I ..{<_;l:':Ndat een aard-
appel wordt ingevoerd IS ~l.r..l:;. Wat
neodig is, is Je invoering' van versche,
pooteNvan suivere hoogo k lasëe kwaliteit,
en het is I~ Dj<:Z~ HICHTING dat de
RUTTON'S HU~ !!fAAM HEBBE..'\' GK·
VESTlGD over de ~hPeltl werehL

O...tboudt Jat ~nttona .AarJaP?613
nret, vak-kennÏl1 zijl\ nirge zocht met de
ba.nd. en dat het JfI.sniv~rste poolers zijn
die men met mogelijf,;.heid kan ver- rijgen.
eVflnal.ll 't genl i.t ~ met onze ZAAI·
MIELIES. ..

"

J
.~

H. RIES & CO'J
Grun en Pootaar~appëlHandelaars

Oost Londen.
>

Afdeeliogsraad Fraserburg.
TENDERS.

--\
rruNDERS zullen;trlgewacht wor-
~ deu door den Ondergetee-
kende voor eene reparatie van dt'n
Weg loopende van Fraserburg Over
Klipheuvels, EzelfonteiD, Honden-
fontein, Driefontein tot Bhenoster-
vlei.

Tenders moeten a.lternatief zijn
D.l.

WEGGELOOPEN,
OP of omtrent 1~ Februari,

.1900. tusschen de plaatsen
Ganefontein, District Ceres. en
Elands Vlei. District Calvinia, een
Zwarte Merrie Ezel schimmel
haren op Rechter Rib. slaan merken.

Heeren Schutmeesters of anderen
bij wien zij moge komen aanloepen
gelieven kennis te geven aan den
onderget~ekende door wien alle
billijke kosten zullen worden be-
taald.

THOM~ S P. THERON,
PO Ceres \Veg §tation.

1. Voor reparatie van boven-
staanden weg.

~. Voor Reparatie van deun weg
insluitende 11et maken van een
nieu we hoogte te Hondenfonteie te
worden aangewezen door den Heer
F. A. Smit van Hondenfontein.

Tenders te worden ingediend niet
lat~r dan 18 :Mei \900.

Op L8$t,
A. J. BOTES.

Secretaris.
WEGGELOOPEN.
VAN den Het>r J. M. ~. B.\ssox

Malan~dam, op d{'D htell
)[aart. een zwarte donkerbruine
ruin-ezel, gt-merkt stukje nit bui·
tenkant van beide voren. 4 jaren
oud omtréot 14 h~nd hoog. Heeren
Scbutmeesters eli anderen bij wie
bovengemelde ezel ruu~e aankomen
gelieven kenDIs ie geven aan den
ondergeted.:ende~

J. lt )[! BASSOX,
; MalaDsd~.

PO. Riebeek West.

Fra.sel"burg,
19 Februari, 1900.

!an prod uktenhudel&&rs en :Boeren.

WEGGE~OOPEN.
OP 1~ Jan, • l~OO, nn de plaats

Tw~ Vlei,1>t>u Zwarte Merrie
EU'l" kortJ> malien, korte staart,
~eet ~pk, \\·itte ting onder de knie
~~de kniehalter merk, twee jaar
oud. H. H. :schutmeesters of
anderen bij wie& zij moge komen
aanloopen geliev~n kennis te geven
aan den ondergeteekendl! door
wien alle billijke~osten zullen wor-
dt'n betaald. ;

JOHX DE iVILUERS,
Tw~ \lei, ,

P.O. Yogflstruisfontein,lDist .lIalmesbury •
• L

!
I.I

- -_._----....._-, ..
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,~ .... 'l.~>.~
f ~ .~:~__ -.w.

1 .'

u......:.......... ,'.111"'.1 I
Goudeo~ ZilTel'8lHll' WitieStopee1s.

i ... ·Adlee :
Dr. '~.h COOK, D. D. S.,

I .' . :~ktpleiu. Paarl
N.B.\ nT. ~k besoekt sijn take:

praktf~, ~8tnat. . W~_! I

i liDgttJn.! iederea .-sten WO.l!i8D.O lD-
. elke __ d; uren V&D 2 V.m. tot
! 12 UUI" jv.m. ' .
, .~ I ~

'"

en Zilv~D TIorvlogel il
Voorraad reboll.~-Il.

,.. de ""'_de KCM.i.Ia
---r~~~. __ " _ "CRIGHTON"~

geheel. Kolonie. 1.d.Ii.,_.ti ftll £:i .D Illeer. Ow ...
itPI:-nuI&k" of .. lt1Iur .....

_~.ipllRuoea RIl de Id&n!4L

TUXGEN
..... Schll1fstrenc. - ..

......... ...,norneD.
oal Prii"ij.~

DA-LJ:NOBTII.A&._
c.A*,PST .0.

... ~eirlaa& ......lI::JPq rech& t.e ._ ...

D!aar Ilo __ - &1.-. .....
\III.......... Extract i .....,_....IL.

ES. MATHEW & co.

D. ALLENGIN8IY;
.8eatuUJ.r: J. J.WUUUHI. '

W~

ZIJ
'.lIBKFT
GEEN

GiuJJt
VOOR.
lIR.&.AK
(\QU
~v .

Gem,Jdte-
lijk;yerk
TOO~ viar
KUILEN.

,

~UI~I~AAIt8CH1
&ON~KL.LfU .......dl

lijll.g aeDgeScIlOei fOOl~'_ oe u~TLEi MAIL· MU&II __ ~
'~. , j • ~ 1 - .,'

VogmUer: Hoog' Edl. Sir J. iH. ElI: D.B. ~~abOOteII deser Lija ...... ~
',I,VILLlBIIiI. p.a.,'K.C.,:M.G. l , ~Kaa~ DUI" Loo4ea - .,

H01,l- see.: WelrEerw. R. JB.Ul!!l. 'I . -~ W~_.. te Á lI1If ..... -1·
PriJcipul: E. 1'• 1l11TUwOOD, lf..Al., B. se, =if~~-~ te sm, .w- •.

'Vice-P~ ell ze. AUt.eDteD. . ...... op de ..... !
I .• ' ... . . ·'1

VolÏedipC......,:~· ·'Wen. R ENGEr A'"' ' .Ligpg bij ui~d goed.~ At AU".! j
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