
,

(D,y,) ou DoDdvdag a lef, tlOO.
Te 10 uur des morgens. ".

.' .~".

O11 onderge~k:ende behom.lii1c '.,
er toe.""eJut door de Bxecu-

trix van wijlen JoRotNBS COR. I·

NELIS BOTBllA, zal als 1llerboven 164eK"PMlb.~.,II"",~'~"'''U.''
genoemd per pu~lieke veilin~ doen' 1 :rlJa.~.·"IrI!U' .,. ••••• 1•.,....Ile•
verkoopen, alle goederen bovenge- ":2 4l au p;r: ........
melden Boedel toebehoorende, viz. OOK

1. Het recht van de plaats" Wil. ',&. j l, .

gerbosch Rivier" groot 4392 Paarden, Donkeys,: Varkens, Kap •• r.ren,·&C.
morgen. " i! •

2. Het reent van de plaats ....Klip- II del loedel YU .nflu del ' .. r Bill" iUPBR"".•
banksfontein ' groot 4400 morgen ·111 ,~ .

~i~T:~~~~::O~~jn gelegen in Op MAANDAG, den 3OSten;tdezer,
3. De plaats u Gatsberg " beter ZAL VERKOCHT WORDEN OP DE PLAAT8 hi

bekend als B~uwba.nk groot 13987 - ,
morgen. DE bOvengenoemde welbekende en veel opbrengencfe .~laata di," ook

4. De plaats " Knoflooksfon- goed geschikt is voor v~ en sohapen; er z!i' uitge$~rekte
tein" groot 1700 morgen. • besproeibare landerijen, en een groote uitgestrektheid nd ge40hikt

5. De plaats" De Vaderlandsche voor tabaks·teelt. Er is overvloed van water uit ; it stoppende
Riet Vallei" groot 75?8 morgen. bronnen. Er ui ook: een uitstekende besigheid die gevoerd ~ordt

6. De plaats .. Leeuw Vallei" de pl~t8, en een koren-molen. . De gebouwen bestaan 1uit een woon-
groot 7000 morgen. Deze laatste stallen koetshuis, molenhui •• winkelgebouw en andere oottages met
V ier plaatsen zijn gelegen in de water aanleg. . I :'
Moordenaars Karoo. ' De tuinen zijn goed voorzien met ongeveer 200 uit~te 'riqcht-

LOS:SE GOIDERM'. bocmen zooals loqnats, guavas, persiken, abrikozen, ap~els, pruimen,
peren, lemoenen, suurlemoenen, bananen, ens, De groe"tetum~ zijn

1900 Mof Schapen. groot en zeer vruoMbaar. , .. i
900 Bokken. Terzelfder tijd zal worden verlrooht een uitstekend \)ruin rijpaard,
12 Mof Rammen. 7 donkeys, 10 varkens, 1 groote hoeveelheid 'tuigen, 1 kapkar op ~eren, .

-4- JlAarden. 1 maai machine, groot assortiment timmermans en smiclswerktQigen,~~:a~~Ezels.. ( 20 zakken kalk, 2 nieuwe mielie pellers, 24 rollen nieuw dr$ad, netwerk,
\. 14 mudden tarwe, 8 zakkeIl rog, 5 *akken erwten, 8 zak~en'mieliea.

2 Bok Wagt-ns. \. . ..' .~
1 Kaapsche Kar. VERXOOPING TE BEGINNEN OK 10 UUR.
lOpen Kar. t,

I Span Tuigen. ' A. C. RUP.8RT~
BOERF.NGE&UDSCHAl'&c., &c. G; W. STEYTL~R.
Termen van Orediet: Onderon. Koloniale Weeskamer Gebouwen, ExecUteurs.

besproken borg drie maanden, mu! Kerkplein, Kaapstad, 9 April. 1900.

~~P:!:d~~:tebek!n~n~!~~n V:: Jo W. Moorrees Jr 0' & Co.,'"Afstage,rs.,
het Va.stegoed zullen koopers ten
volle gereed moeten komen, en voor
a.f hunne borgen noemen.

J. O. BOTHMA,
Geb. FRKYNE.

E Ondergeteekende began.tigd m.t ~.TtTing nn df'1l heer J. P. MURPHY IAteut TOOrde
Ve"~.rdigen, die, pall iD de Ko~ is gearriYeerd, met een Ui~te BeModio,

K lD,·ato1fen, Iench Lion.,., ena., zal per "endutie "erkoopen te .

S'IELLE~EOSC':a::,
-- -:- '. --- -~-_._---~~ Op DIMSDAG en lOEISD!G, M en 26 APRIL, beginDende te tO nre I.m ..

De Kolom" le BrandeIlllD' ZOND." DE JM:J:X_T. :a:EJ8... VlEI.
cu! ~ Vijf Tons Draperieen, Ieric1i Lilmen. enz., te weten: IUaatschappii BGperW Iersch LiDDenDamasten, T.fel Liolull!, Tafel 8erYetten, LoOf Cloth., Calicoea, Beddenm 'JJ" lL. Linnen Goed, HoniDaJraat Handdoeken. Chriane', Torkacbe Handdoeken. Bedden DeUDII,
__ dobbel en leokei, BehugMl Kleedeo, Tapiaterie Dek_, Geborduurde Taf~1 K1eeden, .Iench

Lioneo Kamerdoek Zakdoeken, Dame, eo Heelen lenebe LiJmen Kamerdoekeu (g~md)
Dam. l>reM Goedereu, I_he ltanten Gordijnen, Kombunen, 8turGoed, Iei'ICh en 8cboUcbe
TweedII, &lrg .. , BeulIJ'II, Meltooa.

Alllmede eeoe Kleine BeMIWing"au JOSEPH RODGERS' VCll'maard Sbem.ld :H.... n-
goed,- "aD zeer goed. kwaliteit. .•

De Goederen lillen te bezjc~el lIJlOP UIID!G, ZATIKDIGeJl luIDlG, 20, lt el
• 23 Iprll, YU 10 nr ar.

De raad .,au den Ai.Jager l&Il allen ia:-Miat oiei deM bom.ftd~ Verkoopiog nn waarlUk Uit·
gezocbte Goede~D, sonder twt;fel de heet. die aaugebO!len ill ge"ordeo door Ai.1agen in
STELLEXBOSCH. . '!.,

\ f· .

P. J. BOSJrtAN & ZOON, Afs~agefs.

•

DEEL. No. 12.-6,898.

OP

OP

Publieke ~rkooping
TE, .

BLAUWBA.NK
(Dist. 8UTHERLAND)~

PAROCHIE :LAINGSBURG..

J1!(_ _
36 Eersteklasse Gedresseerde Paarden
~OOSpekyette Meritro Schapen, .

(lP DI~SDAG, 24- APRIL,

Z
U,LE~ opgemelde Baarden. en

~cbapen" allen in eersteklasse
l'oll,iitic, publiek verkocht worden
aan KLAPMUTS 8T.ATI~. De
Paardeo zijn de aandacht waardig
en de Scha pen No.I., zoodat ver-
dere aanbeveling overtollig zal zijn.
.3.1It'" zal zeker present zijn.

P:fIILLIP BARKUM.
.r. ':--:. ~riURis & Co.,Afslagers.

~U lïtg-ezochte Geleerde
en .Jonge Ez~ls.

ti Geleerde Paarden,

DINSDAG den 24sten APRIL.

ZClL E~ opgt'melde Ezels en
Paarden publiek vel kocht

wnrdi-n aan K L.H}I L'TS STATIE:. Zij
19n 111 oxtra conditie en daar zij
door ,'t'n ondergeteekende zoo we]
orkend ab een bevoegd Paarden en
Slei KeDner, persoonlijk zijn uit-
~elO('ht, kunnen zij aan de aandacht
aaci'e\'olen worden.

JDL 'dS DIJK PE VILLIERS
J ' . .lr.lli j i-: J' CO. _lf~ld:wrs.

~ JJ£
LEES DEZE ADrERTEITIE.
;31~Epr~tp Klasse Paarden

en (JO Ezeb. No. 1.
OP

DONDERDAG den 26sten APRIL.

Z[LLE~ opgemelde Paarden en
Ezels publiek verkocht worden

aan l{up\!! r~S1.\1[[' Deze Paarden,
waaronder :..! 1 Merries, allen goed.
zeieeld, :lhwrnstig van de wereld-
beroemde stoeterij van den Heer,

,J. J. ~!I~~_\AR, Tweefontein,
Graaff Heinet en gedekt' door een
~IJaan.;chen Ezel hengst, met 10
Rum Paarden, alle" eerste klasse,
waaronder verschillende egale par-
en, W(I(i]:.; 1 pr. Rood Schimmel
HeD~"tell, van ~ ja.ar, gedresseerd
en g'l'teelJ bij den heer Conroy in
didt:elrng van Murraysburg, eerste
ida.'i8e,eli de overigen alle gedres-
seerdeegale Paren, zoowel in Tuig
als onder Zadel, van 3 tot (j jaar.

~II Eer~k Klasse Ezels- van 2 tot
,j par, meestal geleerd en mede
aikorn:itig van de beroemde stoeterij
ran Jen Heer J. J. MI~~AAR.
BO'l'en~taallde worden opgebracht
:1001' den welbekenden Paarden
hande.aar den Heer J. F. RURTMAN
enZiJDde aandacht waardig.

W. H. )!YBURGH.
./ , .iJ.1 lUIS .~ c«, AI8tager~.

Executrix
FRED WILLMOT,

AfslRger.
Blauwbank,

8 April. 1900.

DE Algemeene Jaarlijksche Ver-
gadering van Aandeelhouders

iu de Koloniale Brandewijn 'Maat-
schappij, (Beperkt) zal gehouden in
de

Stadszaal .re Woreester

Woensdag,den 2den lei, aanstaande,
TE i Il UUR'S MORGE~S,

TEN EINDE:

(Il) Het rapport van Direkteuren
en

(lJ,) De Staat Rekening voor het ~f.
~geloopen jaar, eindigende 3lsten
Maart, 1&99, te ontvangeo.

(cj Nieuwe Direkteuren ta kiezen
in plaats van de Heeren D. J. A.
van der Spuy, W. A. Krige, en

"~n(' ('onllcct,;eten gevolge van den J. F. Burger, dip. nu aftreden
I,lorlog VOor goed gebroken hebben, volgens Acte van Overeenkopl8t.
de I::l': riP firma van H.URHUFf' EN (J) Auditeuren te kiezen in plaats
)1; 'iI \[ re Kimberley, en met de ' van de Heeren .F'. Lindenberg,
De Bel'r~ ~!aabchappij (voor wien en- J. J. Minnaar. die echter
G~ rne-r dun li) jaren ageerde als hetkieshaar zijn.
P:-o.' rel,r), geeft kennis dat hij (e) Voot' Algemeene Bezigheid.
:)t'~lok'o bt-dt zich te Voor de Direktie

KAAPSTAD TE VESTIGEN, H. P. DU TOIT
Secretaris .

-- - ._-_-
Belangrijke Kennisgewing.

J. J. MICHAU,

.\ I_,
Wore

10 April, 1900.
N.B.-De volgende Heeren zijn

genomineerd als Direkteurent D. J
A. v. d. Spuy voor Paarl, W. A.
Krige voor Stellenbosch, en J. F.
Burger voor Robertson.
Aandeelhouders gelieven kennis te

Dem~n dat h~t .Aaudeel Begi'lter zal
ge81~n worden van af lsten Mei
tot lsten Juni, beide dagen inge •
sloten, zoodat et in dat tijdvak:
geen'e AandeeIen zullen worden
overgemaakt.

Procureur, Notaris, Transport bezorger
en Bteedigde Vertaler, ;

lil Ik geboll\\en van de heeren
Di.«, \i Hollandscho Boekhande-
laar, I, u Kerk: Straat Postbus 288, . , ,
en illJ vertrouwt op de goed.
gunst:~e l'n 'ruime ondersteuning
V:(O LIJill' lI1ed~ Bondgenooten en
Afl'lb<loders._
. ,.\.B.-De :KImberley bezigheid

Zd, v'!ort:.;ezet worden als voorheen
onder 't bestier van eenen be-
lrW:llileu eo echt Afrika<tJl8ch ge.
ZlOdt' il Proc Ilreur.

TE HUUR.
TWr:E woonhuIzen, elk bevattende vijf

. Vf'ftrekken eu net ingericht. Gele-
~~U In Zlon Straal, Paarl.

J. J. DE VP,LIERS,
. li')118tru.t.

MONSTER ONGERESERVEERDE :VENDUTIE

... .

11. !
Ger. .,
,Werk· te ~ met J.Ji kwan.aJ.

S~ ~ per jav ~.t mj. io:wOUÏDJ .
.I ,8. GROVÉ.

Priea~ pn.ka,
:; ~p?1, 1900, I

..[ . ;BBNOODIGD
AisSlSl'lNTB YOO,'rde PllblieJce School.

faárdeDbêrg, ~yeer 8 mijlen ....n
JiI..atIIlrabury. V.... cbteo: EllgeJseh en
~lCh (Diet 8tandard IV te bove,u

. _D6) )lu.iek. Zangku_ ('tonic801fa).
-_'__"~r-"----"';;_-~-- SaWiIl £OS<! p.a. heb.he de muiek pl.

den. than • .£6 per k<wartaal. ~e8 Iran
tepn £24. POL Yer~ wordtm;
AHlicaU_ met ahcbftfteo yal'i 08lti8·

cateD l'e warden pricM aao den 'onderge-
te4!lteJ)de tot op dell ~6 den MeI .:

, F; W. B. LOUW,
. p.k. Kalmeabury

,"MODtrose, "
I •

Tenby,"
ete~. .:'. I ' .' "

I 12/9,! 10/·) 17/6. .
.tot f,o/-
@ 17/11, 9/11,

~/9, +--1_9/~tót ~1/; e

D_es gOO4e o,preeht~.·.
waarê Jan:!!eIl Imoeten ons'
)[.~ijn ~~A .en.,

;BENOODIGD

De Beroemde
lJtertlauacllt

. Baking
·POI(er

VAN

Kleeding Stoffen, Iersch Linne-n. 'enz
VOOJ" het bUbo ftll ...~'t t·ut. brood ZwakopmC?o~.

.koek, poffertjef, .. I)&1 VER voor KaapctadllOlae melkkar.
Maakt het yoedael.... ut, IlllAbllJk ~~, moet .flllbch.zijD. Geh, u"d
en psond. I . ot onge,u wd. Doe aanzoek A ODa L&Dd

Beeto in rfjziDP-JmcJ:it. en de eem,. Kaut.oorr .' .. _
poeder Toor 't bakken, die ~CIrq
laohtnen.ndering blIJft. BlJJft Tmoh.. EElf. Practiaohe Tuinier en
behoudt .ou. laacht t.otdat het pbraikt ITuinbouwér op eene plaatswordt "
De RoJ&l &king Powder ftD werel$l. 18 mijll van 't dorp, Diet Koloniale

wiJden roem wordt enkel door CU&oyal ondervinding' bij voorkeur. .Doe
&klug Pendel' MeatIChappU ftD Amerl:b. &aD,oek,
~ Let, SOI'rU1dig op 'a mabn
DUID' op den, omalag. om de .. bItit1aUe
"aD ~ JOederen te ~hoedeD

ROJII f BatlDg POlder IutItJL,
'fW' Jar!:, TereIut,de St., .t.rfb."

TlIDHEELIUIDE.. :

PubHeke' Vergadering te -adderley.
1,]\EN PUBLIEKE VERGA.DERING zal worden gepouden te
Jl.-.l ADDERLEY, KOEBERG, ~taandeli DlNSDAU,den 24sten dezer,
des na..niddags te 2 ure, ten einde de V redes Petitie. te bespreken en voor
andere bezigheid. . , \

S. JOH. VAN D'R SPUY,
J. A. DREYBR,
P. w. LOUW.'

•
•



Gt:SNtUVELD in den alag bij C"iHberg
op ekn 61"u J&nuari oa .. _ g."iefd<! soon
JOR4mruNlcnL.U8 THI:BON, ia den bloei sUoa
le-, hU 11''' aJechlA :lb j.. r titi 4 maanden
Qod en laat eea wadu .e en \1I'ee kleine nuderen

Onse barien bloeden mur 1I'jjwill· 1\ treuren
di~genen die boop h~bben op een ~"luldliJ

.eenJ8n en ook WIJ bidden: V~t:: 1111' wil
geKhieden

De Gront"tJd« • .T. W. NEETHLI~: (;,
M. E. ~r:ETHLI~W,

De Moed"r Il. I". UOTMA.
De Sti~hader F. J. BOT'MA.

Tulbagb.
16 Apr~, 1900.

OVERLEDE); in lijn lOaDing te Lsdisrnitb
op deu9dllDdeaermijn IR.·. hf.m inde ech t ue..n<.ll
W'IIBERTtS BERNARnl:s I K In'OI'" oud :l~ j".,r
en 4 maanden,

,. HU'ogf'gaan "." •• 1), .. 1 verget. n."

. t I.Ll~ CRAFFORD

Ik wensch mijn "1' • "t.t." dauk le betuig-«
Dr. Moss,. bt-"d, ~1 .!t.,h t" vr iendvn Vt)flr Ilt~t

be.ij~on "a.n I'!I", r U'It' lh~ hulp, :.'t-d1~r""l,tl qt·

korttlliekltl V.lJ '" J"" ,'rl. d .. , Lcht., lt ."t.

BEDES ,,·.,r,] ons dou! ~elJ <lovJ UlJLUv!Jkh.

01111 teed..rgehefde IOOn~e, JOZU·. ID deu
ouderdom Tau 2 jaren 2 maanden en j:l da!(e.,.
Wij willen me' npn Gods man van oud. ,eglolt" :
"De l:I"re 1..,,,fL gegeveD, de Heere hee It
geQ08J~D,)e naam dee Ht'ereo J.ji ~plonfrl ..

: J. S. 8. DE KOCK,
. B. :II. R. DE KOcK.
,

Ce (;rerd~·1.
MJUmeo4>ury, lG April. 1900.

Iltb. T'r urer.

OVI';RL~D~N se ~fa~iie1d. N~ ...land», "I'
den 2t)sl.et(l dezer. }fABEL OLIVIER. oud :!~,
jaar. bemindd ecb tzenoote van J . .\, nn NI,,·
kerk en j,iD~.I .. dochter "an 7jjlen S. Sa'.g"
nil \\'elto.rcdtn, Kamp «rond, Rondeb"",·h.
De bellt".feui. LAl plul" ..inden beden. Z.ter

dal! naruiddaz, te 'l.,tb Daar bet station N"wltllld
en '"n dur ~r 'poor1l'fg naar bet k", k bo f te
Maitlaod No. I.

A.A N blo ... lvtrwanten en vr ienden wordt
ll"k~nd IolI'maakt dat bet deo Heere he

~d heeft OlD op Zon<llll{ den ii.t ..n April
1\1()I). mijnen dt .. rbaren Echtgenoot J"II,\~SE~
:FKlI>Elun. 1: \ '. na eene g"llJkki~., r cb t • er
binrenis van meer daa IH jaren, tut zich naar
den Hemel te r.emen, in deo ouderdom 'all 5'1
jaren en ~ maanden, md met mijne z... ·ec'
kinderen nalat er.de om '!ln hee ngann le b.,
trenr"". Maar ons ..er lies iO ziin ge .. in.

Ik dank .I'eD die mij zo« lorou .. boge.taan en
ge holpen he bber , r ooral :lf.j. 1:I .. len i Bo.man.

Dc bedroefde Ecbl~e~.oole,
8. M. r v».

g' b Sit i-ert.
W'atfrkk~,f.

Di" S .. -Ilendarn.
14 A pril. I~"~J. 'ovlh~LÊI5Es den l~d ..n .dezer muue ~;.
liefde echlll"ll"ole (;f:RI'BHf:o;T \ .-\.I.E1TA

M .. geboren Dekker in den ouderdom van :!;
jaren 7 maanden en 25 dagen mij n"I1t .. ,,,j~ rrn- l
3 ki.n..krt>ll_ om baar be enzaau t~ h.. ,,.II",,
Alle vritlr<.!elY·""rdeo harleluk b.-dlll,Kt ",.,
hunne hu Ip'fJl..,.d eel nemi ng.

. De bedroefde echtgen- ,,,I,

L. ,\. FREY=,E\',
Kan ,·h,w)/Il.kutl.

Di.L Prruce Albert.

,DLOTSELlxn Uti een beroert- over leden
,r te Prince .-\Ifrad'. Hamlet op Z'JD,h~
'15 April. '5 morgen. (j ure mJin I.e<!"l1!eli. f,J"
echtgenoot; .)OIlA)j)jt:e Sru J.:o.;I·~ FItIt" Sr,
in den ouderiorn van 76 jaren 4 maaoden ..0
l~ <lag.",. Z-,olllng men dezen bitteren kelk
niet ~f'pro~.fd heeft "an men zith ~een denk-
l>ee'u vorru-« ....n wat ei!!"nlWk een lIebroktt'l
bart is . tt- mee-r wanneer men circa 3t; jar-:u
aao'CI' n"'1 ,·Ikandtr In den ecbt vece"uigd en
lief et t leed, met elkander hee f t gedragen, liJD
e..ni."t UIUlebt en vertr oost mg IOU steeds

II r ,j...rust. God" ru-t ! ,.
., I" !Jd' de vr,.tandlog en her le ven, d ie in

llo !!"Iooft "al le'''u al wate hU U()i< ge.torven ..
Jobn. II' 2:,

ll~ bedr oe f.Ie ecl.tgencote.
St.:S.\X\'.\ JUHA\'XA FR.A\'CIXA FRICK.

I ;eb, Ho ....ou'If.
Prince Alfred's Hamlet.

li April, 1900.

AA,S bJa.-dverw'Dten en vr ie nde n ...or dr },e·
kend geDlaakt d ..t bet den Heere b"baagd

beeft tot zrc h te roepen QP den :!Ii.ltn Maart.
l~lOO, muue nnvel'l!eteluke echtgenoote A~);A

ELIZ,'BF.I'II I; I<t:EH. !leboreo Dreyer in den
ouderdom ...an:~ jaar 'I maanden ~n :l dage".
mu nalatend met vI'f It:ll1deren .. aa ronde r de
jon"Htt" fo\lu:hts Vit r uur oud WSA.
'f).hut diep 1!1" wli g....lager., maar In ..t ilte

aub,dd"Ld, k us Ik de kU!lJdtnde hand '"0
miin (;00. dIe baar Ilt'r~pen beeft.

Hierm.de breig Ik m!lll hartelijken daoK t,,..
aaa al degtilen die "'Il zoo troDw bt!Jo.,n hllc'"
.tun tot np het laatote oogelJhhk. "óornan,e'!lk
"aD d~ Lcr(Ju,," faDld'!e; ik boop dat de H"erc
b..t aan heu zal Tcrgelden.

II .. 1. UREU'F. \
POlllie1e'skrftal.

Dixtricl (,iu",,,n,,tow 0.·

14 Ap"l. I:"lil.

--..
PUBLIEKE VERKOOPING
In den Jnsolventen Boedel van

PJlo:nR DllnF.H van Kllipfontein,
A fdeeling Malm! sbury.

DE onderr[eteekende zal doen
vprkoopen op

WOensddl,! )[illrlag,:! )I~i,te i uur
OP DE PLA ATS

hLIPFONTEIN.
PAAROERERO, AFD. MAUIF.SI3CHY,

Woonplaats van den In8'(,lh'cnt,
litt volgende:

;3 ,Karren, 1 Paard, 1 Muil, 1 VaN<An
10 Hoenders, 1 Ploeg, 1 Cultivator,
1 Stcenrnacillne, ] Lot Vaatwerk 1
Brandewijn 1\ ttel, Spaden, Huis-
raad, en Z., t'nz.

FRED WERDMULLER ,
, Eemge Trustee.

Vu der SpUI. Imm81man I CO.t lf112181'S.
--_".

Purlscbe Tentoonstelllnl.

Paarl, 1~I.\ I,ril, 1900

Onderwijzeres Gevraagd
V()()l{ de D~rdt1 Klas I'ublieke

School "W e:tevreden." ~alaris
£70 I't·r ia>1r,met vrij logies, }\t·nois
van HnU"ndsche. oo~e verei:,;cbte.
KennlS "Jn Mu£wk cene aanbeve-
ling wt'lkcr gelden invloei~n bene-
vens salaris.

Applicaties, met getuigschrift€n
van bekwaamheid en gedrag in tJ
zendt'n voor den. 15den Mei e.k.
Werkzlamheden te beginnen n::
J uni vacantie.

II. L. DE WAAL.
Paardt'nberg, Paarl.. X

t: ' t.

PUBLIEKE
VAN

ING-EVOER~E

Koeien, Paarden en E~61s,
E I)nder,rete ekenden door de Eigenare~ daartoe begunati~di.zal ver-
koepen ~~:tTl de Stallen te "WRENSCHFARM," OB~ERVATORY-

\V r.(~ ::;TA'l'IuN, . !

Op IJonderdag,.26 dezer. te 10. ure.,

! ' i
...... 111 JU IllUUII ..., ....

KE~Ig.,wOrdt hjer~ij gege ..~n <1a~
pp een vergadermg van dezen

raad te worden gehouden den 3den
Jun4. 1900, een belasting zal worden;
op~e~d op aJJe onroerend eigen.,
dom!bmnen deze.afdeeling daarvoor'
vat~, voor het jaar 1900.

. JOHN J. MOORE,

Waarschuwing.

. .

Vg:,RKOOPIN I

, , - VAN :'~'. - . •

52 UITGEZOCHTEBOU'PlcERU OF
• :," ~_k~- ~' (.. .WORDEN hierbij, e-gt'n-aagd TE 1

voor den koop van' 23 ' . !1i' ",. "'" .
Erven behoorende &an den raad, C ·1.fBDO~ 46
gelegen aan dit Strand. Te Wor- 0 Z rda 12'"Miel ;IS' ~8'" 0' ~ .
den in gezonden .met later dan pate, I, I' , ' . ',: ,;'1.' te I? QUf v.m. precIes.
~:N8;AG, d~. 24sten dezer. Alle U,~NNrBwordt hierjbij ~veti dat ~llunicipaliieit VaD Caledon zal% re b~ZODderh~en kunDen [~ . doen verkoopen het bo~ngenoemd aantal erven~ allen gel~ in
wo en ver regel: áan het kantoor. de geamdste deelen vani de stad en OD~ VaD ete ~mg verhegen

H. A. FAGAN, speciaal voor de uitbrei~g der stad. ." _' , \ , ' ,
Stads Klerk. De spoorweg naa; Caledon ~~ 8~ haar voltoo)ing wat een

Some~~ West Rtrand, • zeer groote drijfkracht Sal .vn !Voor dese J'eeds ~pkomende.-8tad. Behalve
MUDlClpaal Kantoor, hetJeit dat de spoorw~.' de waatde 'VaD h~ lanii-eïrnclom hier ~ zal

18 April, 1900. verhoogen, moet ook ve k1aard: worden d~' de stad m den la~eu tijd &00

-'--GEVJillGD:-- ::!ter:ili:::t d::~~~!:il; ~~:,~:::.
EEN moeders hplp op eeu boerenplaatl Teekeningen en k kUmien word, eD rRen aan de mUlDlC':l,..~e I

in een kleine ~ie. koteren. ' ' ,~' "
, Deplijb keDDis van hulahoudelijke I op I..t van den D__.J " .....,u::."',,,
zaken een&vereilChte. ! ...'. ,,~ .

Holland8che .. l de .OQrkear·hllbben. O.,J. DEIIPERS; Jr;, '
bijDot dadelijk: aa"zoek. meldende Babri. ~ ! i; Secretaris.

ISA...\C DELFORT, , llmricipul Kantoor,
Libertas, P.O. P~OD. Caledoo, 20 Maart, 19QO.

. '

".

49 InJtevoerde "Sho~tho~.D" Koeien.
de meerderheid in melk. . .

tOa Inge'1iloerde Paarden en Ezel••
De veiling van Uitmuntende en Uitgezoohte Dieren is geen alle-

daagscbe gelegenheid.
t

& Iloon A tsla eers.<c ,J.'

pERSONE~ die mededingen willen
in "Iog'elegde" (Canned)

Vruchten van mllJstt'ns 1 jaar oud,
moeten zich bij r.en ondergeteehnoe 'DE ondergateeln'nden waarschuwl>n
aanmelden vóór 30 APRIL, aanst, hiermede dltt elk zonder aan.
ten t'inrie hunne Fle8schen te ll\ten 7.ien des persoons, gtc'vonden wor
verzt'gelen yoor de volgende Ten. dende overschrijdende op hunne
toonstelltng plaats hetzij doot' te ja~en met of

CRAS. C. A. DE VILLIERS, lOud"r hon,.en of op eenige andere
Secretaris. wijl'" o\'erscurijdende, door hen op

de strt'ng8t~ wij?e volgl'ns W, t zal
'fcrvolgd wonipf,.

F. J. B ESTBTER,
J. ~. A. BESTBIER.

WUlrE'Vreqf'll, dill' '(alm, !'IlJur~',
19 April, 1900. ~

(-)P de plstats van den ond~
teekende sinds 2 April,. ~

K aapsche muilen. De eigel,laar kan
ze t.erug krijgen tegf:ln betaling van
de advertenti9 kosten en van de
redelijke uitgaven.
. W. STARKE,

J008tenberg,
Muldersvlei junctie.

,
,j •

Landerijen ..·.Jl Verlichting
--I

I
t d~/tijd voor dA on tvangst van
dElr Wet N4. 26 va~ IR99, ten aá.L-
gelegen, verlengd 18 tot den Isten

K ENNI~ geschiedt hiermede
applikaties voor vertichtinz

zien van Lauderijen in deze afdeeli
Juni, aanstaande.

Ieder applikant moet bij mij eene
met :le volgende schaal, namelijk :-

1 Eene somma van £2 in aanzien
Afdeelingsraad of de Munic
of minder.

~. Eene somma van £5 in- aanzien
deerd, op de wijze hierboven
doch niet meer dan £l>OO.

;~. Eene somma nU" £ ~0 in aanzien
deerd, op de wijze hierboven ve

Met betrekking tot eeniz eigJndom'
Afri~liDgsra8t! gewaardeerd is, en ook ni
wordt de schaal gereguleerd, in gev$l van
de gecap taliseerde erfpacht, en in .andere
balans van koopprijs.

De onkosten die gepaard gaa,'n met een
grond 1a! uit de gedeponeerde som betaald w den. indien neodig tot de
voile som, doch een applikant zal hiet verant rdelijk zijn voor eenige
onkosten te bovengaande deze somma. Een' onuitgegevon balans zal
ann den applikant terugbetaald' worden; en zoo er geene onkosten
gunaakt worden, zal de geheele tjom teruzbetaa worden.

Vormen van applikatie zijn verkrijgbaa 'bij dit kantoor ..u de
kantoren van den Assistent Magistrnat te Dur-ba illn en -de Veld-kornet-
ten deler afd=eliug,

Genot'mde vormen moeten zorgvuldig' sang uld en atn mij I ver-
zouden worden niet later dan 1 Juni, 1900. I'

mdepcneeren in overeenstemming
.

an ieder stuk gronds door den
aliteit gewaardeerd voor £250

n ieder stuk gronde gewaar-
rmeld, voor meer dan £250

ieder stuk gronds gewaar-
eld, voor meer dan £500.
at mogelijk niet door den
door eene Municipalit e t,

ond in erfpacht-besit, door:
evallee door de uitstaaoaé

q

Voor de Administratie van BJcsels 8lll Malate,
overledene . P6l'8One~, . Afwezigen, en deren, IU
Exeouteuren,;' Agenten,:' Curatoren en dDllD18tra-
teuren. De bele$'g1ng ~'Jtap1taal onder ~erzekering
van Vastgoed, en:z.' ,- ~

! .
\:

OPGBRXGpT 1S8S.. l~
.....-_._--.01-.....- -- 1:

TEQBNWOORDIGI !KT~ VU OPRIC~GV.18T&ISTILD DOOR~~TE TU
, PWlDJT,. Jp 17, 1889. i I

.j. \ '-;--- ......'(!i---- I '
.Kau'to:..-en: 'Hoek' ""'u. ~dde.l.~. eu'

.W'.. l........... ,:
'(INGANG W4J}~STRAAT), 1

1.<' A A P $T A.D _ ,l~

R. It. HORNE,
Rantoor van den Civielen Commissaris,

Kaapstad, 20th April, 1900.

Verlichting op Landerije
K EN ~IH geschiedt hiermede dat de tijd voor de ontvangst van appli-

kat.ies voor verlichting onder Wet No. 26 van 1899 ten aanzien
'fan land-r-ij-n, verlengd is tot den Isten Juni aanstaande.'
.. I('d~l' applikant m?et, ?ij inlevering van zijne applikatie, eene som

hiJ den llneJen ~ommls8an8 of Magistraat VaL bet distrikt deponeeren
ID overt't'nstemmlllg met de volgende BchaAl, namelijk :_

1. Een som.ma VRn £2 in aanzien yan leder stuk gronPs door den
AfdeelIDgsraad of de Municipaliteit gewaardeerd voor'
of minder. '

~. Eene somma van £5 in aanzien van ieder stuk gronds gewaar-
deerd, op de wijze hierboven vermeld, voor meer dan £250
doch niet meer dan £500. .

:3. Eene 80plma van £10 in aanzien van ieder stuk gronds ge-
waardeerd, op de wijze hierboven vorme.ld, voor meer dan
£500.' .

. .Met betrekking tot ~nig eigendom dat niet door een Afdeelingsraad
gewaaroeerd .15, en ook met door eene Municipaliteit, wordt de schaal
gE'rpgu~eerd, 10 ge\·al. van grond in erfpacht-bezit, door de gecapitali-
seerde ~rfpacht" en ID andere ~vallen door de tiitat&ande balans van
koopprIjs. '

Oe onkosten die gf'paard gaan met eene plaatselijke inspekt ifl Vlln
grond zal Uit d", ~'edeponeerde som betaald wordon, indiell noodig tot d~
~.~lJegedeponperde som, doch een applikant zal niet vera~twoordelijk
zIJn voor eeDlge onkosten tebovengaande deze 89mma. E"'Olge onllitge.
geven bali\Ds zal aan den applikant ferugbetaald worden; en zoo er
geene onkosten gema·-tkt word,:.n, zal de geheele som terugbetaald
worden. ~ ,
, .. Vorm,l'o V~D applikatie zi~n v~;krijgbaar bij de kantoren van
C I\'Iele Commlt;.sanssen, !faglstraten, Assistent Magistraten en V
kornetten. "
.. Genoemde. vor.men mo~ten zorgvuldig aangevuld en aan den

Clvl.elt:'n Comml8Sa~ls of. Magistraat \'erzonden worden niet later dan 1
JUDI aanstaande,

£27,OoJ \ ° .0
TI,037 ;'0 '0

I 1

'Alln..dee!bO~~er~ op betaald ~." itaal
&>s rye Fon 8'? "'. .". 't'

• • l-o-- _'_--

'. DIR.EKT';U,REN :
DeE<!. beerJ. H. HOFMEYR, voor-j·ht Weled heer W',MARS. (De,
sitter. ..' iJleeren Marsh en Zoon). l

De Wel~ heer ADlUA"N' VAl' IJ)! Weled heer A. H .. P~~E.N,
DER iBIJL (De heeren VaD der n.M~~led hoor C. H. VAN ~T~t
Bijl eo Co.) , (~heeren Van Zijl en B~é). "

---_ ,~ -I, :
Iiir Pereonen die I ~f'eren de JlxecuteUl'8kamer tot hunDe tu&;

cuteUI'\!Dj Mede Executetlrt-n of &lldel'8ltDs Mnte&tel.len,kunJMn haariaari
~telJen eli Domineeren eenvoudig onder deu titel van" Execut.ea.nkan.1ier"
10 Kaapstad. I , \ .

" , .. ' j r

~ _ -... 'r.-""'__' 1,\

:: Aanzoekon voor Le,enl,ngen, ond..,r ~curlte1t v.n vas~,.
teeen de loopende rato van rent", z"_llen dagelJJ __• gedure e
de bezlghelds-urcn in behande~ Worden eenomen.

: '_ ,-. ,~---"--. I
De Ka~,1r Adm.inis, teert In801~w Boedels ,door harf\B,

l\j .• SeeretarfS. " ~\
'. I, , ~

J. H. N. ROOS" 8earetari& 'lJ.

GULD N K~NS
"oor Veilige en Voord~ellge belegging

8t~d Calêdol1.
.' ~.

'1,

P. J. DU TOIT,
Secretaris der Landerijen Verlichting

Landbouw Kantoor,
Kllapstad, 19Aprjl, 1900.

Commissie.
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. a. .. ·BOSS &'CD ..
Vijgen Landbouw Gereedschappen .en Werktuigen. '

SOHOTBERlCHT.. .

HET BEROEMDE OOGWATER.

EEN bottel bewftk~ WOll~reD en dege_ die d
..IJJ .. l*uiken nUn erkennen d•• het. de geha&le
~iL 11~ p<»tr1d3.. zonder poetpld Ia.-
Verkri~ hij

BETNl:S, MATHEW & 00.,
Cb.ml~t.n, Kaanatad.

California Stroop Yan
. eD ..erbeoet zich over de wijze van bere idg i

wowel ala oYer de resultaten, wanneer de
oprechte en oor8pronkelijke

eALlFOB.IfIA. STROOP VAN VIJGElI.
geDODlen wordt: bet i. aangeOlam en verfri.oehen
.oot' de smaak, en werkt &acht maar s-ker 01'_ de
IiIEBEN, LEVER, êlf INGEWANDEN,
maakt bet .yiteem degelijk scboon, verj a ~ ver-
koudheden, hoofdpijnen en koortsen, en geneest
hardnekkige hardlijvighci I. C..!.lIYO:UiU. STROOP
vAlJ VUGBII i. Je eenige medecijn vao zijn IOOn
ooit gemaakt, aangenaam Toer den smaak eu • an-
neem~ roor de maag, E{'ker iu Zijn werk., en
bepaald bottig iu zijne gevolgen. Het ia bereid
Tall slecht_ ~r IlczonJe en.aangenaame msrertaleu,
en sijoe ~ele uitmuntende hcedauigheoeu reeom-
mendeeren zich sel ren ¥n a.llen en h6bben h.,~ hl'!_t popo~ ,;eneesftlklJ .. 1 ge!D.8Altt_

~ VRA..JH NAAK

Cal~~~ ..~£~~~ •• ~~~ •• ~~~en,
CALIFOR,U STROOP VlK YIJGE~ Cu.,

\

Ill.. allu. á, ~t!r."tm.!} ..... let o<>r']1ro.lt,li,j Ice
no uht,9-.

Weigen alle in de "laatsstellingen cn narnaakJ!Cl.
Verkrijgbaa.r bij Apotuekel'!l en Winkeliers in
alle plaataen, in rwee grootten, lilt en lf9.

Depot-32, SNOW. HILL, LOIIDEII, E.C.

GEVESTIGD 61 JÁREN
clu onometer-, Horologe- en Dokm&km

llWWJl G~ Darl;..gdral4

Gouden en Zilveren Horologee S
VOOTT~ ,.Ao~

Voor Klanten van Buiten en
Winkeliers.

KUNNlN OL. ~It, echte Rali&ndoehegeneesm'iS:ki.;;';':;;D:. O. F. JURITZ &:
00., T8I'k.regon worden bij de eenige eigenaar-.

Heynes, Mathew & 00'1
KA A.PBTAr

'r-'."

~ "I:
Ons . verzocht, nog meer van bov~ ...

noemde eten in te voeren, ze zijn van :d8-
zeltde hoe\A.Clol~~eidals die welke wij het v~e

if .

\ . 'j

e~\ Gegalvaniseerd 1>raacl
t' spannen van

r
i
i
~

, reparatie van OOven.1. • j
"&DCIen,' Iweg. .

, Reparatie van dezenweg
.. luit_le het, maken VIUl eeD .
• '1"'.'" hlOO2te ~. Hondenfonu,m te
_1l,wt.:iII .awZ'e~r8Z41m door den Heer

v&l1 Hondenfontein.
'entia, hl, te wOrden ingediend uia

CJaD 18 Mei \900.
op Last,'

A. J. BOTES,
Secretaria.

\aar a.anboden.
Eveneens _Zwa~

Doorndraad, en To~tellen voor
Draad, tegen de laagste prijzen.

BOC.: "Burg..en Oasue-straten, Kaapst

,
. J. HoHOMYR, Voorzitter.
C: P. SCHULTZ, Secretaris.

~,!s
a Bt~
IS ••••IS IS
LIJ ~
·'0u· a
i ~----------~------------------~--~------~~----------~----~-.-

WAARSCttfUWING.

Wij de oDderge,teek~deD, BU' ion~Dde in de ~oloDie van ~ .x:aap .
de Goede Hoop, vragen lt, bet Tolk van Groot BnttaJe eDll
Ierland om ODSaan te hooren. ' tiolll&lá

In allee wat TO~ ~kkeD wij ~DU' ~ gevoelde OTert~ uit,
terwijl wij iedere,. redén he,bben OQl.te geIooven da.tt!9 ook de oftl"tuiging
uitdrukken van de meerderheid "'1'de blanke beeftn ..m- die Zuid .A1iUi
wt hun woonplaats heeft gemaakt, :i' ~--&, .' .

G~w:erdt in ~en oor~ di8 nu ~~t tegen de twee Zuid Afribauoho
~pubhekeu, r.I~ld ,in on-,retenclhlt~ van de, werkelijke feiten· en door
middel van mial81dtmde Ter~1ari" .' .

Men liet u geloPTen·dat de ~ Diet zouden ~hta; dat ,.6
lafaards ~ ~ ervaring h~ KeIMrd ~ gij in dit! 0 ' 'ollt misleid
werd~. Men liet u geloo",n dat slj ~rutaal eo ODmeD8Ch~1Vr:1nII'eIl. De

M A L M ES SURY ervarmg heeft het ~nd.u bew~. MeD liet U ~Ven ontelbare I_DftR>8ol.ra..
~xecntenrskame~ en Yooedli- en I ~dere ~geD tegenl hen, ~ de eriaring ook bewezeD iUeft ftlaoh te om'"i:lt
Brand- Assurantiemaatschappij Ook een groote voorraad van 't volgende;-P)~~: A.mer~~he~ Rall- ~~lkn. WIJ.T~ o~ ~fOm ~,m.mligd U te ~ ODU pW ..

some's en Howard's Eggen, Howard's de beate !iOOn;Draad en Pnnt-draac1, ~taUidaarda .... e enarmg ~ rek~ ite brenptl.. :
OPGERICHT IN 1864. en Hoekposten, Gegalvaniseerd IJzer en Cement, Gegalvaniseerde PijpelJ', ~., enL ~ ~Dg~: ons er ~br nil dat zelfs waQ.neer gij er ia _.18l'I

__ - Te.en de Laalt_", la.ljsen V'OCJI. Koh~*. slaagt dIt Tolk te oTBrwmnen. datilrJi hen DOOit kunt oDclerwerpen~ Zi
J",eliifrl bi; .Acu oa.. Parlement So. 10 !la" 18811 ~'l' ,~, • ---- i i !uJle~ n~it tevreden ~~d~DeD *het Rijk worden.: ~UD ~t il=

, al £8"200 0 STRAND STRAAT KAAPSTAD VnJheid of de dood l ' ~IJ Tech~ zoo als alleen m$sohm :kWmeDOpbettalde Kapita tb ',' • ,. .... Techten die voor hun wOGqsteden ~hten,die overtuigd zijD dat ~UQ.ut
lesenePonds... £t6.000 0 0 BOLINDER'. SBROBMDB' ,i reohtvaardig is en dat God hen o~; die Man ten 81o~ Trijbe!,d sal Det.1I&1Cl,..nlrtdan

De Kamer onderneemt de Administratie . ~ , . "geveD ';, • . : I

i;':;:·.'~.:i:s,:~~~~:12£::::~ZWlI:DD\iBE STOVIN cW~·~~~!!:'~~~W~.jJ
porten, Huwelijks Contracten, Voor het er OOit TeJ!>Venng ID hun ibedoelmff\ heeft gelegen; Yll be1r~D ~
voorschieten van GeM op eerste Ver- Vd. P .. - wanneer BJ AIlIl~ optraden ~i ~ij ~t ~ in r-elfT8, 'P.g.
banden, ens ; en Algemeene Agentsohap- eran ermg. ~an . rlJzeD. Hnn oDo.fhan~lijkheid Werd bedrel8d'en &lj 1risten,het. i u.
pen in en buiten de Kolonie. verklaart.. nu opénlijk vastbelloten t~rsijD'heD TaD bUD o~elijkheif

Verassureer! Los- en Vastgoed Ten getolge Jm bijzondere Schillingen met du Fabrituten. =T!~~n be\fijat ~r ent de vreee van de ~uDneicin 1f~

tegen billijke termen. Vrijheid is alles wat zij vrageQ~t Vrijheid is hun "nig ~ Zij
DlJU:CTEUREN' WiJ' :ku nnen niet gesladen verlang8n" met.rnat. gelaten te wonJen": vrij te sijn 1001ala IVm~zi~

De WelEd. ~r G. W. D. HO!;T, ... .:. Wij meenen dat u. ooit naties het ~ hebben. deze t1reé rep~bliebJ)
De ~~~t~~ren worden in prijzen. bewezen hebben de:~rijh~i4 waardil!te sijn, . r: _i . i '

, Hen TUl hUil vnjheld te berooYeD zou mét-' alleen !ODreo£j!' . I
N, J. H. CROESE&, I Dil..A. J. T &oux. ne Go~ooPII.elD d •• 4..--.... zij~; het zou ~k. een.:.alae. huwlijke e.~.;bijna onberstelbare~fotlt li. Il.,' :oe
Dr.E.L_B.LoUBSEK, .A..J.B.lBso~ ._..,_. oor1ogI8lfW88oanC)()dia, Hil·h_,..' ..l.......~-ZnidAfri'-mtoDd, ....
W. D. MALBI&BE. A. W. Louw. G .&._ ...... d All G " ...".."~ ,AA VIA

AUDITEUREN : ' roc..·~.oorra.. e rootten. wanhoopT~ld. W:i~wetendathii4Mna dag.een groot aantalYallODle
DeWel-Ed Hoeree 1. J. J. VU.:AilDE SohrH'OD1 PriJ.Hj.t en CataJ.ottue. ~~ ondeManea ~ ~ ~ ~jft. ·Sleohts.cSeDldiDg'Qn erger t.lJiU.UA"AUilIIlUD
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