
VERKOOPING 'TE HOPEFIELD.

DE Ondergeteeken.de, behoorlijk daartoe gIfUt door lIejufr
H. J. Pollaky, die de Kolonie pt verIateD Ml publiek doen

loopen op , ver-

VRIJDAG, 21 OC'l'QBE,& UNST. '. ," " .' '.' ,
belf/llnende, ten 10 sre des voormiddaJTs. :

T~ I

HOPEFIELD, Malmesbury Afdooling. Een zekere Dood voor
VASTGOED:

]. Een 8ler~ gebouwd Huis, bevattende 11 Kamera, met Buiteneertrek-
ken; groot iJ8 x 56 voet,~gebouwd?p Erf No. 109; groot 201 v. roeden, Beproefd
56 v, voeten, Het eigendom. la gelegen langs den 'publieken weg,
alwaar alle~ dat naar Saldanha en St. Helena Baai vervoerd wordt,
moet voorbijgaan. De grond rondom bet buis is beplant met versehei-
dene soorten vac vruchtebeomen ; die al.IeD aan het groeien zijn.

HUISRAAD.
Het gewone a&s?rtiment Huisraad, waaronder begrepen zijn:

1 "~ndymlOn" Trichord Piano (nieuw)
1 Smger:s Treadle Naai Machine (zoo goed al8 nieuw)
1 MahoDlehouten Cbeffonier '
Voorkamer en Eetkamer Meubelen ens. enz

Ook een nieuw 400 gallon Galvanisch IJ.ieren T~k, en een Y08t
Typewriter, No. 4, zoo goed ala nieuw. En lVat nog verder zal
IIo&Dgebodflnworden.
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• 60,000 Wijutokk~, die uitatebnd . -Ó» Ó ,:

op,pftD ~ ~~ tU88Chen de 40 40 Berate Kla.e gedre8-
en 50len8ra Brandewijn produoee-. ' aeeMe PaáM8D.·

, ren, beJijJft Graan en' Aardap~

WILLIAM SPILHA.US & 00 Kaan8Md Jande~ die goed opgeven; en is 9 ~1s.., .. . ~ van lOOPenCf water het ge-
heele.JUl: door •. Geen verdere aim- O' P W.POSDAG ..den 19deD
beveIm_,r J8 noodig daar de vrnch~ . OCTOB$, ZnUen 0 1.
baarh~Ia van deze Plaats té welbe- de !'-..rden'. en IEie1s ~~.
kend 11. . .koclit wo~ &ail Klapmute Statie.

Do-LOSGOED: De paarden ;sij~ in extra Oondme,
Beataande uit Kel~reedachap. .'. en) .t«~ en .~t voor

KENNISGEVING AAN DAMES. r.ooa1a Stukvaten, KUlpbaliea· en gebruik, du de UD~andere Vaten, en eindelijk, een \.

MORRtSON & CO., _ ~~etelv:~00_ J.8.~iv:::,,_
V ERTOONEN nu een keurige Se~ie van Damea, Zomer Muil ERla, Paarden, Beesten en ATTE'N' T'I'E "
Z
H Dresmaterieel, 14usliDs, Pruit8 en GreDadiD8I,' BlO1188 vele andere artikelen, te veel oJt.~ ." ..•.•..., .••••.'.' '.'
",den. Opgemaakte H~djes, Stroohoeden, Washing Hat en melden. . . .' ..' •

Dames en Kinderen Costuums, Mantels, Capea, Dressing GoJfDl, Ooatuum Ruim Crediet ! ~ "
Bokken, Hemd Blouses, Kid Handschoenen, Kou.aeuwaar, Kallten T B" ..,. DE Onde~den, een ad-
GoedereD, Zonneschermen, Belts, Sluierdoek, enz., enz. armen illijk Vertentie in 0.18 Lmul van

OK•. BVI. LDUf.. J. W. H. MEIRING. heeleD ~eSUm hebbeDde dat. de

iJ de goedkoopste en beste waarde in Kaapstad. PROBED Woroeater,7 Oct., 1898. ~e::.::,::~H.~rb!::o,:
J. J. THERON, Afslager. WelliuRfmi 'en' l{~' brmi4

------~-....,r--,..,..';--eeven ëlat zij pm Zé1ftiindar Hóoi
r.illeo-~ 'triJ).en wij ... ~,het

- ~pëerd"~·'cl6ilï1f"-llat 'wv
van die advertentie niets af weMm'
en .w wij geleed ':traHooi te

're »COOP' ='l::t:~~D~aMt
DE .Beroem. de Bul, "Frieelan.· d," 6laar oud. BRBSLBR & MAI.AN.
ne Eigenaa.rB,'die een verandering llermoD, 11~ 189

wenaohen te maken, bieden hem te --_..;..--..,--.....,...-----
koop aan. . ~.ENDERS, ..

Hij is wezen1ijk een prachtig dier,
en. de ÏD8PeCtie. • ~ Grootvee-Bige- worden gevraagd
Daal'J we~.~g.. ..' den .AfdeeliDgmad van

BeschriJ'9'lDg en Pedigree ZIJn ala voor een bevoegCl pereoon
volgt :- . om een Valoatie lijst op te maken

FBlESLAliD. - Geboren 10 Augustus van alle Vuta Eigendommen in het
1892. Zwan _ wit bul. Hoofd, Dek 8D Distrikt 'van Tulbagh. ' De riArsoo

. Uohaam. mrt. Witte hart op "fOOrhoofd. • .' . r- n
" Kleine witte Itreep op rechter-heap. WIens T~nde!' aangeno~n wordt

Bechter-1'OOf]IOOt swart tot knle. Linker- zal'de ~8t ID ~ moeten
,_\ • "oorpoot .wart un buiteuijden tot onder hebben binnen 30 dagen, gerekend

601aden J[e4a1lle port B1J.ubeth, .. GoudaKecIa111e port E11sabeUa de bie. Achterpooten swart tot ~ vanaf déD datum waarop tij" . teIl-
1898. . 181ri" ' da kDlebOPD. Buik en pooten ..nt. de rdt' .... __1• Zwane teel-deelen. Vier tepels. Lans . r WO. aangenomeu. Aal

WOOD'S OPEN 6vt. SNIJ SELFBINDER MET ROLLER goed. verpliehtsijnalleeigendommente in-
I!SEARINGS. Dele maohine la op effene. wij~ gebalan .... nI en Her llcht, en 8taDdfri.. III, F.R.fiJ.,14.98• .8tandfri... 8pekteerenenw de AÏ_,._ of be.
loopt op roller bearin~ F.R.8., 1196j lae Prijs te Leeuwarden· _1...:"1)-;---

WOOD'S LICHTE SNIJMACHINE is "oor dit jurgei1j 'f8l'beterd Kroontje, P.8.B., 3226. . ' woners van. ZWAD eIgendommen .
Liberale TerD1en. ..worden, _ ill goed bekend OTer Zuid Afrika, zljnde licht ell' lterk gebouwd. Heutacare.. De Pauw, F.11.8., 40 j Kom- moeten kenUl.geven van de Som- Reference were deposited.dd IJ'" nu. w... ·•_,_ ... ,_ In .. Ko'..... dp., _ Lon..... _... _. " __ . ' men """"""'" - eigeelIOmmOD CIerIt of the lIOOOe of Aslll8mlblY';:01

Onrni e IJ le: na de verkoopmg van bovengenoemde, zullen de ...k_en dat ziLaltool exta lltukken 1rnDnen krijgen. UittreDel uit. Vee-boek 7 Auguatua geval~ ... D lijst moet d the 29th day of &tJtem.ber
wae Goederen op de Plaats worden aangeboden, alsook Paarden, ' BINDERSI' DRAAD, MACHINE OLIE, LAND ROL- l89{. . . ' . volpDde ~. 'der~n bevatten. ~ with the Civil
Karren, Vaatwerk, ens., enz. kOKKEN oo~)n "fOOl'!'Md. (Get.) PHILIP LAND8BBRG, JlJ). 1 Raall of N'. . Plaats of Swellendam and :Rivendale

GEO. C. BEHR & Co., Afslagers. W. PORTBR. Agent, 63, BMa Straat, Kaapeta4. Voor ~ bij..,.oo,.hecIeo.cIoe IÏrf,'i.'N... "":: ~. s, ti...,.. on the 27th day of
__ -------------------- aan&oek bil den Ondergeteekende. Ui~e.id daarvan; '4. tamber, 1898. . . .

KOFF!E K·0FFIE KOFFIE P. A. SMUTS. WaI.rde. Dated at Cape Town, 1 C\l__
. • " .• . • lf.almeabury,5 Oct. 1898. Tenders moeten ÏllgeJJOJ1denwor- 1898.

v..... om .. n lib Pakket den vcScSrof op den 7den.November, SCANLEN & SYFBBT .. '

" ARIQSA." GEBRANDE KOFFIE, JIL..' J1L. ~~:~.~:Mt::.~~ Parliamentary Agenfê.":l.
Tulbagh, en gemerkt II Tenders

bij uwen WiDkelin; Kaal dit zelf _ dan ZIJ gij seker dat,:ri het vlll'lOb hebt. toor valuatie van vaste Eigendom.

BIJ DE GROOTE MAAT SLECtlTS, 20 Eerste lOaS Tip Tot).EIelI men."

WH'ITE, "R'YAN,. &' ·C,.O., . van2en3jarenowL; De Raad is.niet verplicht den20 Eerste lDaI lluinpaarcl8D ~n of eeDJgen tender aan te

BURa-BT.A AT. "AAp.TAD. van4en 6jaren oud. 1 ~~ •._, _ Oplaat.
OPDONDERDAG, 20 DEZER C. ADlllS,. Secretaris.

ZAL de Ondergeteekende Publiek l.l.d l' _,;;.,..~ K
doen verkoopen te ::KLAPlwrs J:U' ee11nts-- anroor,

,STATION, gemeld getal Ezela. E!n Tulbagh, 11 Oct., 1898.
Paarden geteeld in de Hantam,
groot, sterk, in aoede Conditie· en yerplaatsioQloTandendokterU
Ile8chu[t voor dadelijk gebruik. De -
. tr.nnmeest allen gedresseerd DR. 1. BOaERG, TaDdartB weDJCb&

-, . . sljne CUenteD bekend te maken,
waaronder een paar lange HeDgaten dat sijn artIen1 'nIlplaatllt la cur de ge-
van 3 jaren oud. bouwen 'VIID de MeNn Heyuea Mathew',

C .. .., SW' nT C'" "loer) Add.erle)'8traat (Hoek ftD• .1.,. ADO. i Lop marJdlltnat..)
furl, 11 Oct. 1898. Pri'ftt.8dM : OUv... 1'OIIid, l.eepunt.

_ _;.'_. 'BemeteD- ala ~ilk, Bt.ellMbolela
U1IDB JUlJen worden verkocht dm&dm 'r....,ln~m.nd1aD bet
.lIL . voor rekening van den heer ftJ& Lost·uu)(nr. price.

B. H. HBA.TLU :-
9 Bsels (Kaa_e)
" Paarden (l'lferrie en 3 Ruins).
.!. B. De V11liefI 4; Co, Afalager.

YO:»' SPUI,J'DLill-1: co.,
Vead.AfaIaPrI eD Ap."-'N..u. ~

~U"ITY.~

OlD

GEDUREND~ de~ voo,...,. 'VIID ~"G i telOee-
,deren Ultnrkooping koo,. .. ~., Dn•

MaterIaal ~,Ptegen Is. per yard 'D. ~ .... 1" 0P'1l-
m~.kt krijgen dool' 00118 bepafM~. De
'lrlJZt;n voor h~t Mllken en OpaUen ia1wneD.
Deze 18 eeue uitstekende kaDI "

VOOR. DAlMEBS'
naar dese Costuum s, wanneer voltooid, door on. gewaar.
borgd worden meer dan 3 tot 4.Gnineas, waard te welell
Laat deae IChOODe bna ui.- oupbrulk& voorbOpall, GIll
een Riike Q,stllllmJ('emaakt te kr\IIeD tepa oap"""
de Helft van den ~wonen Prijs.

IORRISOH &Co. Peinstlaat,I41pstad
DEEL 70.-No 8,662.1

Malmesbury Executeurskamer en Voogdij eb
Brand Assurantie Maatschappij. ' ;

G. W. KOTZE, Secretaris.
.Malmesbury, 19 Sept., 1898.

J. W. Moorrees, Jr. & Co; Afslagers.

Een Goudmijn in de Markt , !

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN EEN

KOSTBAAR PLAATS te KLAPMUTS,
AFDEELING PAARL.

DE Ondergetookenden zijn gelaat gewordelI om per publieke veiling
op de plaats te verkoopen ,

OP MAANDAG, 31 OOTOBER,
OM 11 UUR 'B VOORM1!>DAGS1

Dé Plaat! "Weltevreden I. en aangrenzend Grond" Klein Groen·
fontein," aangenaam gelegen aan de helling van Klapmuts HeuTel.e, en
zich tot x:abij de Spoorlijn ..en Bpoor~e~-sta~ie uitstre~endet ~
omtrent 4.>0 morgen. Er ZIJn prachtige Wel- en ZaaI"landen, Tuin-
grond en Boomgaard, beplant met keurige Vruchteboomeo en duizende
Amerikaansche Wijngaardstokken. Het ~iend Hout bestaat vooral
uit Denne-, Eike- en Gomboomen, en wordt gegaardeerd op .£1,200.
Er IS overvloedig loopend water, en ook een lteser"oir waaruit de Plaats
voorziet wordt. De Gebouwen bestaan uit een Gerieflijk Woonbuia,
Groete Wijnkelders, Stallen, Kralen, Bedienden Kamers, enz. .

__ Deze Plaats kan gemakkelijk in twee betaalbare Plaatsen
.. orden verdeeld j inderdaad is bet zefden dat zoodanige gelegen beid
~hzelven voordoet, er. zulk een prachtige kans aanbiedt, aan eenigeen
die een " Goudmijn" 4i(8U8Cbtte verzekeren.

Tafelbaai Haven Bestnur.
TENDERS VOOR VOORRAAD, 1899.

HIERBIJ ~8Chiedt kennisgeving dat Tender!! alhi8l' ten kantore
zullen worden ontvangen tot op den Middag van Maandag, -;

~ovember, 1898, voor het voorzien der hieronder genoemde Artikelen
"Voor de Havenwerken benoodigd gedurende het jaar eindigende 81
!December 1899.
~plofbare Zelfstandigheden
G~lS
Greaee (Anti-wrijving)
Graniet, Graniet Brokken en

Macadam
TTzerwerk: (Generaal)
jJzer (Gegalvnniseerd gefronsd)

Kalk
Oliën en Verwen
Olievel Kleeding
TouW'
Soheeps Vetwaret1
Gereedschap
Bouwhout, Uitgezocbte Baltiscbe

Balken, IJzerhout en Stinkhout.

De volgende artikelen slechts TOOr in Entrepot te worden getenderd :
lJ&er (ge-galvaniseerd gefronad) SmeerTet en Paraffine. Rauw en gebotteld
Lijnu.ad en andere Oliën, Ontplofbare ZeUatandigheden (Dynanriet en
Lont) Zeep, en andere artikelen alwaar mogelijk.

'Vormen van KODtrakt kunnen alhier ~ kantore op applikatie
worden verkregeD, of van den Hoofd Relident Ingenieur der Ha'9'8ll·
werken, van wien ook alle bijzonderheden te krijgen lijn. ,I

Tendel'l aan den Ondergeteekende te worden pricht,' gemerkt op
d. eDvelopptl .. Tenden voor Voorraad."

De laagste of eenige tender met noodsakeliJk aaDlfenomett.
Op~

J.H. DnR,
Waarnemende secret U'iI.

Kantoor van Tafelbaai Haven Btttuut,.
iUJ"tt4, ~a~bt" leVS.

·f

voor
VIJFTIG
JAREN.

Plein·Straat, Kaapss,td.

. ~WALTER A. "'OOD,

.... t. eD lhtJJDl.aoldn_, ..... f!IIOII ...ppQ. De
Dl.aohID. voo. dUt .1"'1PII~ pall on~D.

Nederlandsche

Kortste en QoedkQopste Route voor Relzf.rers en
Goederen ;an de ~ee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsel" In de Transv~l.

Oaaelljksche personendienst .van Lourenco. .

Marques (Oelaaobaai) In 24 uren naar Johanneabura
.n 21 uur naar Pretorl&

luid 100r.'I_ .·1 ........ .11 trL"'" Ja.t?1
..~ I ft ft PlttOriai ." .. -tIA._,
Dqellj k.ch. person.ndl.nat van Durban (Natal) ,
Johann •• burl. ~retorla .•n .and.... pl........

..,.....nOraNt V, . ~. .. ~ . - . .

ABSlAB
loter aa.dIeL

A ~~.L~rm80111
PatentelGi JUlllm!!iI
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Wagens, Karren, DE Ondergeteekende mot iaatrueties begunstigd lijnde door den
Execnteur Datief in den Boedel van wijlen MeTrOuW'E. C. OPPlJUU5Paarden enz. van DrogefonteÏn, district Prins Albert, zal per, Publieke Veiling

, verkoopen op ..'

AAN DE PAARL WOENSDAG, 16 NOVEMBER, 1898,
OP DE PLAATS ZELVE:-

DOODBElUOllTEN.

Verkooping

Haur.Ier ".
Ouder I1ourdt'~

Faux DB JOliG.
llaBY DALLAS-OVERLEDF.N ~ WOrooaWf (yl'OtlS:"r

..-an de Paarl) op den !J.len Octo~r,
sijo 8-1111.6nv,.rjaanlag. ouze ~
Ih.tde Vacer, Juhanneil lCraamu da
Pleuia, na een ziekbed _n 11dagen. Wij
""lIgen onaen dank ~ aan alleu derp-
... cUeou h1lnDe deel_ming toonden in
lijD ziekte, en ook in het ver1lee 'YIW 011%8
aoed. en vader binnen vijf maanden.

tiU naam der bedroefde W_II,

8USANNAKEET,
DANIEL DU PLESSIS,
PAUL DU PLB88IB, ,
JOHANNES DU PLESSIS
GERTRUIDA DU PLESSIS.

VUIJDAG EN ZATERDAG,
Slaten en 22sten Ootober.

HRT HElRY DALLASDW1TIC '
GUBLSeHAP.

OD.. hel Beog. PoIr_t ... a lija BzcellcaUellr
Alfred .Woer. !('C.B~ U.C.II.G .• J..alL .... .A. P. de
Villlen ar OIIlciereD ..... d. C.G.... Ibjoor I .....
bJ en OftIcienm l'.A.O.C.A., Lalt. ~oL W. A,
Spenea V.D, eo 0tBc!eren nil de D..lC.O.V.R..
Lalt. .lol. B. DU1I'. V.O~eDO1IIaitrea .,~e O.T.H~
eD .1'311 den PreaideDt ell de Leden der ~

- eD Yorbhire .AMOCi .. · le :

()
VBRLEDEN t. Wellinpn aan een

bIrroerte op den avond Tall den
udea October, miJn teederpliefde echt-
PaM, BBNDRIK Vos TBuoll, in den
euderdom van 38 jaren. Diep be&l"eurd.

JOHA...~NA G. THERON,
reb. RoIIouw.

. IPrachtige Opvoering van

"De Neger-hutl'
(UNCLE TOM'S CABIN)

Wezenl1jke Negers,
Wezenlijke Bloedhonden,

Wezenl1jke DoDlfey.
'Tobins Proqressive Minstrels'

III HUN

Plantage Liederen. BlijzalIgen, '80";0
8010s. lang en Dans.

N.B.~Een late trein vertrekt van Kaap-
stad op Vrijdag naoht na de verrioht.iDglll
om 11 Ullr (ten behoeve van theater.gan.
gen die "De Neprhut" komen .den) lIU1'
&tellenbosoh, MalJaeebury, Paarl en Wel.
liDgton.

WelliDgtoll,
l' Oct. 1898.

HET het'ft den Beer Tall' le"8D 811

dood behaa@d om op den 'I'1'MIgeD
morgen Tall den 7 October 1898 tot .dch te
aemea ons eenigste teedergeliefde Doch-
ter, 8USANNA .MAGDALBIU., in den onder-
dom ftll 24 jaren 4 maanden en 6 ~n
Da 881ll! martelijk lijden van 13 jaren.

Wij gaven haar den Beer ala een 'tTij.
WUl.ige offerande. Ons volate hoop eo
'ftI'troIlwen is dat &ij leullende is 11&11 den
hom 'YIlIl Jezus. Wij treuren, maar niet
Ila diepnen die geen hoop hebben.

De innig bedroefde ouders,

C••T. W.AGENilR.
A. J. W.AGENilR,

reb. BoelofJe.
AMPHITHEATER.
Eipnar.r .•• 1)e heer FRUlt E. FILLI!.

Jrnpfontein
J"ameetown. Frank E. Fillis
OVERLEDEN aan het woonhuis ..-an

haren broeder, den heer J. JUf'll\'lll1l,
.. Elba Coua,.," uit Buitenkant Straat
op deD 17den dezer, SUSANNA CHRISTINA
.1l1BGBNS, in haar BOste jaar. Diep be-
&mud.

De Begraafenill sal plaata vindeu heden=Iag)namiddag om 4 our te Mowbray
plaats. Betrekkingen en vrienden

worden vrielldelijk ter bijwoning 4aarvau
'Yerzoeht.

KOLOSSALE
Circus and Menagerie.

(KOMEDIE E..~ DIERENTUIN.)

Open Elken Avond om 8 uur.
Dag. VeJ'toon1ngen op EIken Zater-
dag om 3 uur n.m., voor Dames,

Gez1Dl1en, en Kinderen.
lo4iSCbt Logamei YrlJd., 11014.

Prijzen I Stallen 5,., ,Pit 311.Galerel 2!.
Maleiaohe Galarei lso Plan dagelijkIl open
te Darter & Sons.

s, BONAMICI, Bestuurder.

DE Ondergeteekende behoorlijk
gelast door den heer J. H.

BENIKA.L. Rietfontein, zal te

. STEIJTLERVILLE.
Op Zaterdag, Ó NOYember, rust.,

verkoepen ten 11 ure v.m:
4 Eerste-klas Koeien, geschikt

voor den slachter.

M. L. KRIGE, Afslager

Vendu-Kantoor, Steijtlerville, Publieke
17 Sept., 1898.

200 Spekvette Schapen.

op Woensdag, 19 Oet. 1898.

ZULLEN opgemelde Spekvette
Schapen, in eersteklasee conditie

publiek worden verkocht te KLAP-
](UTS STATIE. Z~· zullen zeker
tegenwoordig zijn.

J.8. MARAIS & Co.. Afslagers.
Paarl, 17 Oct., 1808.

DE Ondergeteekendo, eene veran-
dl'rlDg' In ZIjne bezigheid ge-

maakt hebbende, heeft besloten
l!:bliek ~e doen verkoopen aan
zIJne wonIng zonder de minste
reserve:-- .
Op MAANDAG, 24 DEZER

Olf 10.30 ure precies:
1 Halfslijt koorn Boer-wagen

(bijkans. nieuw) 2 Halfalijt mol.
wagens op Veeren, 1Nieuwe Va.ate
Kapkar, 2 do. Afslaan do. 3 Half-
slijt Kapkarren, 1Nieuwe open kar
2 Halfslijt Schot80h - karren 2Publieke Verkooping Kl'\liwagens, 3 paar Karwielen i lot
W.agenmakershout, Wagenmakers.
Tunmermans- en Smid.sgereed8ohap
1p~r Nieuwe zwartleer Engel8Ch~
Tuigen, 1 lot andere Tuigen, 2
Baksteen Molens. 1 lot Huisraad. en
wat meer zal worden aangeboden.

I\E Ondergeteekende zal per pu- Voorts : 8 Extra Rij- en Trek
U blieke Veiling op Paarden, 8 do. do. Ezels.

Zaterdag, 22 October, 1898 ?.ABIEL DOMINGO.

k .. A. B. de Villiers &: Co Msllldel'l
w1' oopen, op het eigendom van den " 116,

heer J. P. THI!.80N, Paarl, 14 October, 1898.

TE CERES,

Paarden, Muilezels,
Karren, enz.

OY 10 ~.l(. SCHUTBERICllTEK.
12 Paarden, Eerste Klasse
2 Muilezels, do.,
2 Vervoerbare Huizen (Houten

en IJzeren)
1Schotach Kar op veeren, bijna

nieuw
I Molwagen, do. do.
I Wa.terkar, do. do.
I Zeer elegante.Afslaan Kaapsche

Kapkar
1 Tent, Gereedschap, Wind8ssen,

enz., enz.

AA~GEHOUDEN in het Schut te
Drooge Riet dlst., Prina .Albert.

over deo veroorloofden tijd: 1 zwart
paard rechter achtervoet wit, en klein wit
ko~ Yoor den kop j 1 bruin paanl j twee
rams, omtrent 7 en 9 jaar oud, met hDltef'l!
&an, en beslageu. Zij zullen, Indian niet
gelollt. verkocht worden uit genoemde
schutkraal op 28 October 1898, dra
morgen. ten 10 uur. • '

JACS . .]HS. ~ErJ. JR..
!:!oh IItll'eelter.

0-PO ESLOT K~I' in het Sch ut te ZeekOe-
vallei, Clanwilliam, langer dan den

bepaalden tijd :-
&n z~art Koe, rPohteroor stomp, om.

trent 5 Jaaf oud. lndien niet rteyoren
gelost, lal genoemde Koe publiek yer.
kocht. worden op Zaterdag den :?~ Octo.
l)l'f lli~8, ten 10 Ure v.m.

A. S. L. VAN WIJK,
Soh utnleeater.

Zeekoe Vallei, Clanwilliam
U Oct. 1898. '

HENRY CARSON,
Afslager.

V.ndu Kantoor,
Ceres, 15 October, 18f/B.

KENNISGEVING.

DB vrienden gelieven kennis te
nemen dat door de aanhoudende

ziekte en daardoor veloonaakte
&wakte van Miss N ITTfl ELOFF ~t
voorgenomen huwelijk dat op 19dezer: tassehen den heer D. E.
B:Iu.sWllS en M~ NlTTrE ELOFF zou
,.ol~kken worden, voor een onbe-
pMlden t~J il:";W~Ateldis.

r. C. Y.:LOFF•

AAN KOREN BOEREN.

DE Ondergeteekende wenscht be-
kend te ~tell~n dat hij koorn-

boer wagena, die hl) voor twee jaren
waarborgt, te koop heeft. tegen lee!'
billijke prij:aen.

M. F. GmBONB.
VIIIder Poels Plein,

fwJ.

D. L -& 00. richten c1e ...a..Id op bet fait dat alIe.ir........... 'ft............

GouYernementsSpoorwegen worden venoercl tegea 20 .. oeDt.·.lJDIDcjler
H'IIiIrud.. Dit biedt ongetwU!eId groot ~ UIlODII .,..~ ..
baDe orden inOILII bandeD te""_ deae groote ~.,........ .....

GOED EN VERTROUWBAAR H" Ul81u.Aln
9BK.AAD TAB

,}lout Goed Uitgedroogd in de Kolonie,
.' lo I

~ fiegmf)apren prij .. dan ~ Ariike1ea wa liaferieaN knIW. Di L .. CL ......
enorm Voorr:ila TIpfJtD, lJJtlIamI, ........... .,., fnIIiI .............. -............1Il

6 Geillustnerd catalogu • Prij ftfJ ap~. .'

Yertoon~ers: lanqemarkt straal ,ibrlek'\n' Pakhuis: ....... ca Boom SIraI&
»C;a,a.P.. -ê_Cl.. . ~:

PAUL, DB TILLIlI88, ~.
Toouarna.

RAau BOL... 1'. ~.lftu.I.
JL J• .o..n. H. li.. J........

O~JL .... lD, .. l .tt.ia __ ·w__ ....
. te .. "De

..~_" ' ~ .....,.
VAN KOSTBARE

Vaste en Losse Goederen.
----------------

--I.-De alombekende en Kostbare plaats genaamd DrogefonteiD, EENB Onderwil'zetes
5,000 morgen, gelegen alechts twee uur rijdens van' Prins Albert Statie. 3de Klaa IOhool te V&'I'IiItJ.l1.
De plaats is zoo welbekend als een der kostbaarste, en tevens aangenaamste Kraal, utet 10 of méer '1rilldM_.
residenties in het District dat verdere omschrijving geheel onnoodig ia. Be,.~ in Bngelaoh 'en HOlla1:ld-
.Alleen dit mag nog gezegd worden: Hoewel de plaats Drogefon~iD heet, soh. Ben lidmaat der
is ..he~ juist de ~genovergestelde, waarvan h~t volgende een duidelijk .be- taDtIoheKerk.
W1l8 IS, namelijk-c-dat- de plaats beplant 18 met ongeveer 4,000 WIjn- BtJaria £4.0 t ..
stokken in volle dracht, en 300 vruchtbeomen. Kampen, Kralen,. me '"Je
Buitengebouwen en alles op de plaats, zijn in excellen~ orde. Kom en "'A:t. rd
oTerluig uzelven, maar. onthoud, de plaat3 wordt precies om elf unr tot!P den ::w,:~ber ~
v.m. aan den hoogsten bieder toegeslagen. ~ 'faD bekwaamheid.

II. Losse Goederen, bestaande uit :-Sohapen, Bokken. Beesten Soho,oJ!te beginnen. op den
Boerderijgereedschap, Vaten, Huisraad, enz. enz. te veel om te melden. JlIllW'l, 1899.

Vergeet den dag der verkooping 'u.ieti WOENSDAG. den 16den P. MYBURGH.
November, 1898, en vergeet ook niet dat de plaats om 11 nor v.m.,
wordt toegeslag!m;

VE~VERSOHI~GEN ZULLEN ZEKER VERSOHAFT WOIU>l:!I'. 1_&_O_o_t._1_8_98_. .-...l

D. J. DE WET, AFSLAGER.
Yendu-Kantoor, .

Prins Albert, 15 Oct., 1898.

B'r-a.n.lc Liov. Ra,ymond
:lE ZUID AFRIK A ANSCHE PORTRET VERGROOTER

Voor '&'11_'W••. Kan.Uit bl
- Voor All_ 'WaS ~ bl

Voor,.&l1.. '1lIl'" ••• 0".'" bl
QAA'r naar den heer FRANK LOV: RA.YMOND,' _':ALBERT BOAD,

WOODSTOCK, a1w.ar de Prachtlgate Vergrootingell, in Olie'Yerf. Ora,_..,
Zwart of Wit, op Doek of Bordpapier, wlgena de nieuw.te' en beet.e methoden, en
tegen ALLER BILLIJKSTE PRIJZEN, wordeD pmaakt. ~ door de
voornaamste ingezetenen van de Stad, 100.. ,1 ala door Inwonen YaD deD VrUataat eD

Tn.csvaal
Niet. ander. dan Goed. 'W.. k .,el.v....

Eenlg protret vergroot, en elit niet In Eogeland of elderalndtenlaw, mali&'alhJer
in Zuid .Afrika, biDDen _ korten tijd.

TALRIJKE REFERENTnlSI LtrI8TDlU.JltE ~UD' r
F.IlANK LOV. RAY_OND, Wood-'took;

aaG .ÁL •• aT aOAD.

I
WIl
UIl:
bl

RETIEr" ALBKRUJK
KERKSTRAAT, WELLINGTON,

Te"eno'V.~.. PO.'tk"D'tOO~.'t

D IZE Nieuwe Besigheid voor KY,EEDERJlAXTNG en
. lIlA.NS-, JONGELUI- en JONGENS· UITRUSTING,

ilde voortsetting dor Oude Firma. gedrefeD door ~ heer G. J. Bmu,
HandeIaar-Snijdei' •. 'weIb aJgeme.e .tnredaDJteid ,eD prompte
bedieniDg wnebrt ".1D.eD CIW clt .... _- WiDa. ~
.... -c > '.' "
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..•...AAN KOOR ENWIJN
-----t

DE ONDERGETEEKENDEN HIBBRN IN VOO&RA.A.D:

mSEN
met
LATTER.

EN

GB"I., ~~~,IC;tapstad.: _. ,'. ~'~-.E',lI<''';''.!5_.

IlAIDYlTSBIJ Lm WIL.-W.· ij-W1ben.' . ,~tIIl.·é&l-buigÏaei. :~r....'.:.".dieinLul ~ .~ ' ~ '
_ ~. en door ~ illKerk.p~ il. WfleDdeD geen ~"' .'

ZeisSIU.- mt OIQ OU M~~ ;', ," ,

Plat eD!ltoad.,
ZEIS lESSE.,

ZEISEN
met
LAftER

Brandrams B. B. Zwavel, Zwavel Blaasbalgen. Hol~
land8che Schotfels, Engelsche en Ameriltaansche Doom
Draad, Draadheining Staanders en Hoek Palen. '

1 '

DeI
I
I BesteI
t

'I'mdmolen...~
Aangebodtn

met
Hoogste

Getuig-

scbrilten.

em

de

Goed·
Koopste. DUITSCHE AARDAPPEL-MOEREN.

1\.
- •

&UlCerAl"RllI.AAlI" Ha
DIDfKlJ4JD .' A.B' tI}ll"rl.ilin~1IDd

VOOR

TUINEN.

( 1

EET-. Ou.tbijt-, en:Thcrsrrvieg, Toiletartikelea en alle soorten Aard ..
werk ID groote keuze.

Han~. en ~afellampeu. Vloerlampen voorde Voorkamer, Tafelme8sen
-J(I,,,~- artikelen en alle Huiahoud.Benoodigdheden.

VerziIverde en F~~ie. Goede~n, geschikt voor Tl'OIlw.,of Verjaar.
~ten een Specialitelt. Juist ontvangen een lading van htiDJPeGiaI.e Port.

-.~'VICTORIAN WATER-WHITE OIL."
'~'.,;, G?, .600 VUURPROEF . "1.' ,.

~ PATENTE "F AUCET NOZ&l~~". EN: ltA.NNEH
r=s:": 'DB BX81'B OLli iN Di 1ilitr..
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