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in de Markt. Yaste : ~toedn r.S:l1e1~~..~·~
AAN DE PlAARL. D.. ~ ,"'_ per
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begeven heeft beeloten Publiek ~ VUJ:OOPD, 'ft7'~8DS "Irarr' aCn'
doen verkoopen : " ft -0 , OD ,
Op DINSDAG, eten 25 dezer, op DIlSDAG Z6 OCTOBD, i8t8, Paarden enB.

OM 10 URE PRECIES. all 101/'" 's voo,,,,iddags: '
Zijn zeer Kostbaar Erf, gelegen aan 1400 schapen en bokkeD' AAN DE PAAR L
bet VAN DER POlLS PLEIN met bet 12 stuks vee
daaropstaande welingerioh~, groote 12 p~eD en muilen
van alle gemakken, voorsien WOOD. 3 wageDS
huis, onder Llzeren Dak, in de beste L: k~ .OP DINSDAG, 1 NOVEMBER, 1898, orde, met Stal en WageDbuisannex, TUIgen, Jukken, ploegen, ens.
beplant met allerlei soorten Vrucht. 10 zakken koom
boomen, hebbende s~dhoudend 2 ", boenen .
water en extra Tuingrond. Het VelzakkeD, graveD, ~lkken,
geheele Erf is omheind. Zadel en toom, gebrelde vellen

DE Onderg<]tl'l'kcrldun met instructies begunstigd, zullon publiek ver.
koopcri op bovengemelden datum,

: r:KI~Gl':~,
--\ Per, ~I~)-D.
1-eeu k.el1.uJpal'_
0.. Ien reb"""-. .0-

, r"",p!.OClDden _ .....
: men ",et de b&Uertj la
0. Ulrale opbreJll8t !liS

.ul. ...... gemiddeld 11
-uren mn de Glen n.,
.1dO&" ()~-enlln DOf."
~t~lIll! 18 de a&b~
';'." .eaeh t (\&t

1 ...·,·ri.'n en de bat • .-Ijl ... ------------------------
· I 0 "'Impen.
-n Ft I1J(1

heer P. J. :b!IlKKf;L wieDl! plaat8 grenst UD het Dorp Somerset West,
verscheidene aanzoeken voor LaDdbouw-6D Bonw Erven gehad heb-

ode heeft eindelijk besloten het publiek eeD kana te geveu, eD
lente'ngevolge de ODdergeteekeDden daartoe geautoriseerd. publiek te

~~~,>:r".8om~'" erkoopen op :
,n :,.- 8.1 f>~llea__ DONDERDAG, 3 NOVElIBER, AANST.,
1f"tJlllt.r_~j I... ~

:u'·::~&:~~":!1.=, 6 GROOTE ERVF;N, zeer Vruchtbaar en bij nitDemen:Jheid geschikt
,",,,,,. B~udarp YOOrden LandbOuw, groot van 2 tot 5 morgen elk.

!.&di.ml"
I. k",. .. L&dyl'..... GROOTE BOUWERVEN, zeer vruchtbaar, groot 100 vt. X 150, tot
1"1 i :.:: K'tape~ d'
; ." 1'0 2.')0 vt. Iep. .

t. 1'0 Deze erven zijn allen van 5 tot 12 mlDl1ten wandelens van. het
,., Pt ~;~ i,'JD en het groot.':!te dool er van kiUl goed bewaterd worden Uit de

",' "" lo C.ledon Irel'l! Rivier.'. ,..""~:;;~Ie Da~r Somerset West eene plaats is die met 1'8880 schredeD voor·
I'n""Alt.n trraat Oi'.t~taat er eene groote behoefte aan bouw-erven. De heer

:., I !lw,,11eodam I:" , d, . d'
· ".,Ic Ks ..... c ..... u ....... 'id.;l::L, Wl\~nl! de ligging van zijn gron 18omtrent e eenige persoon
· rc'no, C III deze hehoefte kan voorzien. De waarde van Vaste Eigendom
• II', I,,;,~ is grootelijka vermeerderd door de versnelde trein communicatie
I • ~."I en van de Stad, alsook wegens de onmiddelli~ke Dabijhe.id .van het

traml. Deze biedt eene zeer schoone "gelegenheId aan kapItahsten en
wIeren aan, dio begeerig zijp gt'ld in vaste s?cdercD aldaar te. bele~gen.
Tegelijkertijd zullen worden verkocht 10 :Stukvaten, 10 G18t.kUlpen,
ggers, Pijpen, en Half~umeo, &c. En wat er meer teD verkoop
worden &aDgeboden. i "
Plannen zijn te bekoman op aanvraag bIJ den heer P. G. MORKELof

lj de Ondergeteekend~n., , ..
Verkooping te beólOnen oDIlllddellIJ k na aankomst van den morgen·

in. •
Karren zulltln bij h~t St;1tion zijn voor kooplustigen.

PI J, U03~[AN & ZUON, Afs)ag~rs.
bo~eL, 7 October, 18
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own:

,I lk'ob.,r 1~98;
l'~'n I o!'t' ~ maa .nden met
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'''I.:d rlt..~~ft. Sa.1l

':' 11"1id V't'I~ mea-
.\ Ile n ,<,n buil

? ...~t"\'l.:d hadden. EeD
· ': '" I U reral een Yer-
" ".. .Ie ~a&1l beeft
I , ""lf toe 'iln d.
'(\"'\d en dor. ••
:~ 'Z;lO HIer iD
een j(veJ. conditie,

: ,: '. t zoo droog w""
\ m-. r_r,"g:eo, dur d.

,• .:. I dn ~r ... " bt;ea
r··.·f'n
-, en !d de aor , bad·
" .t""•• ind. He'
,:, ,I"" heer Loa.
I' d~"'·;l.llIJ. tot d.

,0( '-,nis.t:u.nd.: g1!'~l.·
u u: I ~.,j,>Od, Bijna
',\Un!J~ TI') 11) )aar,

, ' ":~"9. J....r b!J blli·
Ill': !."I e e n groot.
.l- h!li~ '-'1\-., da' hjj
!'" p!,l'en .un bijna

~ ;1 lo I t Qlmerwert.
• te m··.hn.

LEKTEWET.

;, kc ,.,r:~JHing tUI
'lJ,jell em t. bcIpN-

- !on In ""k. de hraDd·
,e,,,i<+'rdt nn .. .,.
I'<.r~I,leDd •• prek_
- wf, ',1 nil.' jar.a d.
1 :1l1~ ltf I)e~ordf!a lt,
:'1 ,,·h.J:lwn gt-h.-.l t.
'l [,'-'1. 't,lt moedelooa ..
.•. -rd i>e$!ovon om .. eer
'··nlolrl6 tt" I~rlljell! en
.....dt"l~tstltJ1om OD.

',- "'l-H"t'~en fins. te oot-
". ~'" ~od~1 gebr..,.,
.1. .t en .nu TeI'Wilft·
un t. 4riog'la om ....
te .erlrT\i~D 0111 011-

'~<t.'\C de ;.eorking ......
,. I gelOfl .. en dat lit tet
m-u dal d...... III ...
maar rradeel eD 0... •

:·.,rhaa~ dank.nd. '1'0«
• m.t. ""D Iud.ode _

A (1, VI!IBIIL

ICH,.

)LIJSTEN.
'Bn, 1898.

I' : I :;cl;.I:'O-
r ~ :
;' 'I:

l\'a.111: r
",'I 1'-, k

,' . .: I.~U•

.\ p...~t r.la

.\1, 1.,1n" Albrn
H.,[J~·

'·,'n.n" ,.
, ct )J elWe

.j·'1lJ/o' ..

-:..h~rt R,..,
\. IlJ, t" r ~

I~J A6,n~

·l III ._ J .. _ j

, 1.'tIL I

,o·d I" t.. ""
11,,[:.,1,,0 Dt!

: ~t""\.'''Jp. '. On
.J ,I rer., li....Ir·R at
, ,:1,

K J.dUm. LadinllUI
[Jujl:/I(.,re C.l.
'"." :...., Alilert.
\ ,I·· <UI ... Do
I~u.." iioH' ~uUaerle"
~ I" K..,.a..s

K'erk

-

OlD IDOBI#JD!III' • '~
BELANGRLJXJI A.A.lOtOJl'DJGllfG. r

GEDURENDE den voo ...~ "Ul oue Groote Klee
,deren UitverkoopiofP koopen de n.m .. D"';

:\!..teriaal op tegen Is. per ~ en kuDllen hel.lelve OW". '
nl~l.kt krijgen door OUII8 begaafde DreesmMb&t:r. De I
·'rl.llt;n voor hot Mllken en Olunaken zal wezen 3:;8. i
Deze 18 eenc UI tatekende kans

VOOR DA.DE_. '
na Ir cl.,ze Costnums, wanneer voltooid, door ons I:"""""'_
{i,'r);d worden weer dan 3 t.ot 4.GuiDeMt waard te wezen

i~~~iï~~!:;:I

I 1', ~ ~ I
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PA A.:ft L.·_

PAULD. CLunK,
1.Bird Straat.

SMU....

ZELDZAME

Een Goudmijn

VAN KOSTBARE

VASTE en LOSSE GOEDEREN
Gelegen aan de Lady Grey Straat,

oM 10 UUR PRECIES.

Vastgoed. :
\·u 1, Zekere Erf met Let daaropstaande net en suffisant Gebouw onder

Ijzeren Dak, gelegen als boven, verdeeid in twee Huur Huizen met
Koe Stal on Hoenderhok, beplant met allerlei seoeten van Vrucht-
boom en omringd met eCD suffisant gebouwd M.uur en voorzien van
l'en sta n :!houdend Put.

'io ~. Zekere Twee Huur Huizen annex, front makende Daar de Jubilee
Straat, elk bevattende 3 kamers.

·0 :3, Zekere onbebouwde Erf gelegen als boven, tegenover No 1., be-
plant met allerlei soorten van Vruchtboomon, en heeft extra Tuin.
grond.

'0 1-, Zekere Twee Huur Huizen, gelegen als boven, tegenover den
Heer TREBIlELHoa.'i,elk bevattende vijf kamers, voorzien van Extra
Tuingrond en een standhoudend Put Daar deze eicendommen 7.00
bijzonde~ geleg~.n zijn en wel in het bloeiend ste ;ed6l'lte van het
Dorp, blOOe.'_l ZIJ eene echoone ~elegenheid aan voor geld beleg.
gmg. ZIJ zIJn allen goed verhuurd, in goede staat van reparatie, en
uiterst geschikt voor een Handelebesigheid.

Lo... Goederenl

LOll" Goede •• n a
2 Open Karren bijkans nieuw, 1

paar nieuwe Tuigen, 1Enkel do., 1
Kruiwagen, Graven, Schoffels,
Pikken, 2 Trekzagen, Bijlen, 2
Handzagen, 1 Lot Timmermans
gereedschap, 1 Naaibank, 1 Lot
Manden, Balies, 60 Zakkon Koom-
Kaf, 1 Lot Haver do., 1 Slijpsteen,
enz. .

HuIII.aacI :
Ronde-, Eet., Wasch. en Kleed·

Tafels, Stoelen, Kleederkaaten,
Spiegels, Dubbele IJzeren Katels en
Mntrasl!en, Bedden, Lampen, Por.
eelt-in, Glas en Aardewerk, Keuken-
gereedsehap, en wat nog meel' zal
worden aangeboden,

Y~'a
4 Extra Rij. eb Trek Paarden,

2 Varkens, 1 paar!Ezels en Tuigen,
2 'Molwagena, (licht) 1 tweeboom
K&l', (nieuw) met tuig. ..'

D. J. F. BOHWABTZ.
A. B. De 'tunar. .. '~, Atalagera •

Paarl, 13 October 1898.

1 Toonbank
1 Lot Rakken
.Jr doz. Vrnchten manden
1 Lang Leer
1 Lot Baksteenen
I Huis Klok (8 dagen)
1 ~ïEU w Tapijt, en ~'dt nog verder zal worden aangeboden.

Weduwe RASHKE.

Faure, Van Eyk & Co., Afslagers
I. 17 Oct., 1898.

~ -«
Publieke Verkooping

VAlI

SOlVIERSET WEST.
Paarden, Muilezels,

Karren, enz.
i\E Ondergeteekende zal per pu-
II blieke Veiling op ,

Zaterdag, 22 October, 1898
verkoopen, op het eigendom van den

hoor J. P. TU80N,

TE OERES,
OH 10 N.H.

12 Paarden, EerSte Klasse
2 Muilezels, do.,
2 Vervoerbare Huizen (Houten

en IJzereD)
1 Schot8ch Kar op veeren, bijna

nieuw
1 Molwagen, do. do.
1 Waterkar, do. : do.
1 Zeer elegaDte A £slaaDKaapsche

Kapkar
1 Tent,· Gereedschap, Windassen,

eDZ., enz.
HENRY CARSON,

Afslager.

EEN ZEER ZELDZAME KANS.

PUBLJ:EK.E VEBK.OOPZNa V.AN
ea ZEBR.

RUCHTBARE LANDBOUW-EN BOUWERVEN.

Vp.ndu Kantoor,
Ceres, 15 October, 1898.

STELLENBOSCH.

Privaat Logieshuis
rE KOOP OF TE HUUR.

DE Ondergeteekende behoorlijk
gelast door Mejuffr. de weduwe

KAlI"NEllBYB,biedt te Koop of te
H uur aan. dit kostbaar Eigendom
gelegeD .op College Plein, hoek
van Rijnefeldt !'traat, bestaa~de. uit
bet walbekencU DublJel VeMhepmg
Huis met 20 ,!Slaapkamers, Voor-
kamer, Eetkamer, Gang, Dispens,
Keuken, 2 Bad·kamers, zeer groote
groente eD vruchte·tuin.

Deze substantiëele Gebouwen
kunneD gemakkelijk en tegen ge.
riDge kosten in twee groote Woon-
huiT.en worden, vel'aDderd. .

De ~;'~ het Eigendom
tegenovër-ViOrprm Coller. is 0nge-
ëvenaard. Het is daarbij het meest
populaire logeer-establissement te
Stellenbosoh.

Applikaties te worden gezondeu
&aD

DAPPEl-MOEREN.
n Kidneys" (Prachtstqkken) op Maandag, 10 Ootober, ex GauJ.

Early Ro~e," midden van October.
Magnum Bonum" begin van November eD December.

Mijn met de hand ~rteerde kleine Aardappelmoeren zijn nog
overtroffen gewordeD, en hebben groote satisfactie gedurende telde
10 jaren gegeven. om vOOl'l'&lld te verzekeren, moeten bee -
voor de venoheidene be&endingen dadelV"k worden gemaakt.

A. FITTIG, 47 BURG-STRAAT.'
.... "'..._.. ao 8tp~, 1698,

enz., ox 10.SO ure precies;
De te land staande oogst, op•

breDgst van 13.zakken graan. 1 Halfslijt koorn Boer-wagen
ALSOOK (bijkans nieuw) 2 Halfslijt mol-

Dl" Ro dda 1" lege . wagens op Veeren, 1 Nieuwe Vaste
e p aats n ve.., ge D 10 Kapk&l', 2 do. Afslaan do. 3 Half.

de Ceres Karroo, en wel be- slijt Kapkarren 1Nieuwe 0 D kar
kend als een der beste plaat8eD al. 2 lIhlf8lijt &hot.soh. ka~en 2
daar, goed benat, en groot 5832 KruiWagens, 3 paar Karwielen i lot
morgen, W~ershout. Wagenmakers

HENRY CARSON, Timme~ en Smidsgereedsobap,
Executeor TestameDtair. Lpaar Nieuwe zwartleer Engelsohe

Tuigen, 1 lot andere TuigeD, 2
Baksteen Molens, 1 lot Hnisraad, en
wat meer zal worden aangeboden.

Voorta: 8 Extra Rij. en' Trek
.. Paerden, 8 do. do. Ezels.

GABIEL DOMINGO.

DE Onclergeteekende die zich I B d Villi .. C I t..1
naar zijne Kinderen in de Jl. • eers.. 0., lUIl_.

Transvaal wenscht te begeven, p,__..J 0 8
heeft beeloten Publiek te doen Ver. 1UU",,14 ctober,189.
koopen

leBlSDl&, .. i8ste1. Dear,
011 10 'Q'RE PREPlEB.

Zeker Groud met Gebouwen,
~eelte van Erf No. 4, Blok
J., gemerkt No. 9, gelegen op
het dorp Worcester, groot 30 vier-

Hut..~, kante ~eD en 80.16 vierkante
1 Prachtige KJaviert !Harmo- voeten, overgemaakt aan genoemd

Dium, Eet, Wuoh, K1~, RoDde, verweerder op 21 October, 1889.
Oval. en ... dore T-p.Kamer De verkoope-""'" 'uDen kou-
Betten, Stinkhouten eD re Stoe- tant zijn.
len, 1 Side Bo4rd, . Hor~ De .Afslagers-rechten zoowel als
Schilderijen, Toilet en ~ Sple- Tranaport-rechten, alle Transport
~1s, IJ sereD LedekanWIl en Katels, Onkollten eD alle achterstallige ver·
~trasteD, Vaderen Bedden,:Maho- l!Ohnldigde belastingen, worden door
niehonten en andere KléederkuteD, den kooper gedragen.
HangeD andere Lampen~Commodea, Het Eigendom wordt verkocht
Tapijten, 1 Tafel 8e~, een lot woals per 'l'ransport Akte en Kaa.rt
inder Schotelgoed, 1 lo~ Trommels, aangeduid, de Baljuw. zich niet ver.·
MesseD,Vorken, Lepels, ~lu, Aarde, ant'W'oordelijlc:'Jloudende voor eeuig
eD Porcelein Wer~ Ke~engereed. tekort, en alle overschotteD ontleg~
schap, waaronder ~n biikan8 nieuw geDde.
BoliDder Stove, P~tten 13anken, en De VerkoopiDg zal áaD een Reser.
een menigte an~re gpederen, te ve Prijl! onderworpen zijn, bepaald
veel om te meldeJb· volgens bet l13de Regelement des

Alsmede zal wordep verkocht Hom.
uitstaande TOrderinge* iD den Voor verdere bijzoDderheden doe
Boedel van wijltm ~ejufvrouw aanzo~k hij het rotoor van den
D. C. MAtROSE. R6!ident Magistraat, W oroester.

rBIL~pJ. :MINNAAR, H. TENNAl-lT,

A. B. de iillien, & Co., lfSJagerS. Opper Baljuw.
Kantoor van den Opper Baljuw,

Kaapstad, :; October. 1898.

«en Klein Goudmijn in de
larktl!!

Zijn zeer aangeDaam .rf, aelegen
omtreDt 300 yds. van;de. Noorder
Paarl Kerk, tnuohen 2 Straten,
zijnde gedeelte van ~ Oude Pas·
torie gronden, waatop ~ zeer net
en welingeriohte Woophuis stut,
hebbende een .prachtig: uitsioht op
de J?rake~ bel'JMl; ook ~
net mgenehte Gebou vr: voor Looie-
rij, mede een Pakhuis, I waarin ook
een Winkel gedreveD' ~rdt, allee
onder IJzeren Daken, de ~Grond be-
plant met keurige VrUohtboomen,
ook extra TuingroDd, ~n hebbende
overvJoédig water' het geheeIe jaar
door. .,.

Loaae ~e .. ~:
Looierij KaJateD en ~dere Balies,

Schl'8&pblokken, 1 Rolf:rs, Looie-
rij Gereedschap, 1 lot Kreupel en
Kli;-,buthout, llot~. lateD,l lot
Demn Sparren, 1 do.. iken Palen,
1do. rieten, 1 T~ kers Tafel
en Geret;llschap, 1; Too~bank, Naai·
banken, 1 Hak met 1 Duiven, 1
Vogelvluebt, 1 nieuwe PresmachiDe
Toor BokvelleD en VoerJngveUeD en
1 Baamolar. . :

Paarl, 13 OCtober 1898.

Afdealing', Steijnsburg.
PLAA'l'PONTEni SCHUT.

TE worden _rkocht te Steynsburg op
deu 19.ten Oltober, 1898, iDClien

niet to '"ren gela.t:- .
1. Merino Bamet.-laDg wol, rechteroar.ur en bál(lDaan '9OO1,8Q IOhtel'. •
lleriDOOoi,~aluWltaal'tim

baJt.MD lIGhter, .~ wiDbDlaak
?OOI' • lObt... ,. h, .:

ti. J. SOB1:rrTl,........

DE Ondergeteekende, eene veran·
dering in zijne bezigheid ge.

maakt hebbende, heeft besloten
Publiek te doen verkoopen aan
sijue woning zonder de minste
reserve:-

welzell~lU~~ Negera, i

Wel.~lte Bloedhonllen.
Wezen],JJke:Donkey.

PlWllrM~iVA Minstrels '

~~BKOO?Itf_G
vu

Vaste Eigendom,
BELEBEN IN HET DORP

WORCESTE~"
Onder preoea van tt llooggarechiahot.

In zake de South .African Associaticm
AntoiDette Christina Charlotta
Krynauw en Richard Southey
K.e.M.G in hUDDeboedan~heid 11_-
als Executeurs Testamentaire in
den Boedel van w~leD ADthODY
David. Krynauw, Eisohers; en
Moohamat Sedan, Verweerder.
om 10 uur 'II voormiddags,

OP

'lis gimakkeIUk met .
DIAMOND' 'D_

o' ,."..,.

rn'rtll."noejt, .,,~ ,.,,.~ .Zaterdag, 22 October, 1898.
II trolt YID het • .,tstrWslDtotr
lorcestlr,zal ru du hoo_ ~eder

wonlu nrkocht:

, A.APIT4D1
I.''_ ....

--l
r.L ..... &....



Den tr'-geftfl..o.Lad, tt

~PStAId.
W.u.&D1 HIDIN; ,
'. Weeet 'soo goed ueve~
verklaring .... den ~,~~
lohaimel .vlok. 7iietberS .~
"QasLand"vaulDO ·.tepla.taea, W~ ;
Het werd praDgIO' dat CJiJSelft l'a..:1898.:in dat blad .ou worden gep__ ~ ' ..0.' • ,

. Wij m n er bij .~ dat ..d.' U' lt'. ~ t..a s..ujkheld ... tr:
formaat. beer.;tk de. k~n der· ~ ~ ..~~ ~~'=

betaald heeft, die nu ingetrokken Jl ïDoeder, ~A J._u. .
geworden. JACOB D. JOUBBBT,

~Deun, :DAVlD DU TOIT,
)(A'M'Y rALCIt '. .

W.!LOR & .JAOOB80HN, 0DIIIl iImJPR dank UIl Dr. Cutl_ - •._-_.
ProkuteUl'B voor den heer BaTtud 1'OOr en'f8rmoe1de h1l1p

Bd. heer Van &byn. ba u.rJaqclurig lijd. betÓOIUl.
MoD......

AANGEZIEN de Bd. beer Petrol 11 ou&. ~
Benjamin Van &bm een aotie --. --, ---- ... -.

t___ mij. in het Hooggerechtshof liBT b.etft ct.1l B.. r ~ lpell .-
""e-- h--A de tri··· 400cl bebutld OlD op dell TNePD
be&oDDen ~UI v~ ver JIlDI lDDfI'IIl ft1l ~n 7 October 1898 tos.h •

. RASEBBURG van lIOhadevergoecimg wegens_Ure ..... ou' ~ t.eeclerp1iefde Doch·AFDEELINGSRA AD F . . laaterlijke verklaringen beweerd ta',Buun.lUGD.u.D.a.,lDcleDoader-
door miJ omtrent hem te SÏJD ge- doal ftIl U jIrea , lDM1IOCln - 6·....

maakt,E .....~ ..... de 't- -W;p~~B:r~mjo
n .aangeZien lIL .~nlolL"n Ul. 'frilliIe........ ooa ToWe. hoop-

druk:kD;lgen tegen mtl neergese~ ul ftrtioollwea.; .. ,'" liij ""_. dell
de verklaring van ~er. gebeaigG bont ft1lJn ....' ,Wij ~D""
te hebben, maar t.oepstemd. beb ~ ala ~ Ilie pblaoop.... '. .
ham' een geschrevene QntkeoDulg De ~ ~ O1lden,
van aemg' voornemen om hem tAt O. s,WAOENA.A.R,. A. J. WAGKNAAR, •
belasteren, te geven, pb; BOelOfIe

Oient dit dus te certificeeren dat KUpflllteln .
zoo ik eenige verklaringen heb ge- 1'amellWWD.

maakt die mogelijk lrunn8n wordeD -----------
overgezet als scbadeliJ·k mJ'Ddewor AAl'f bl_. ......-. en nieDllleB.' wordt, bekead ('8IDaIb cw Welen
de reputaUe van den Klaeer, ik.ze Beere be~ h.. ft door den dood ~
hiermede terugtrek. daar het niet aich te D81DeIl op _ l3CIeU Oo&ober 1898,
nu noch ooit mijn ,oornemen of be- mijD teeraelWcIe EohtpDoo&e, JOlLunu
geerte W88 om den ed. heer P. B. AL8'l"l'A OA'1'IIABJB.&: BuaGJIB, pb.
Van Bhvn te belasteren. BruMlt, ID cid ouderdom ftIll)l jareD eD

" - , maanden. .
Gedateerd te Kaapstad dezen . Zij o"erleed Da een .1IIIIrielij1t lijdeil

19den October 1898. nu ruim 10 maanden un de Kaubr.

C J-VLOK T.ftlUl breDe ik hiermeie mijn Jaart ..
NI O. . , lijken ~. &oe un al de menden die

Als get:Uge j mij gedurende baar siltltte aoo trouw m_

J B KEYSER hun hulp hebben bljpetaaD, iDaonderheid
. '.' d. h.h. W. A.. JOIlben, Bentl~lII le

________ -----"I~.ny en Duie] MalaD.
Baar heenpall was acht en ...u, IDhet

"oorultslcht ftIl eeD eeuwig en beter
lenn,

EEN Opzichter voor een Wij!:.- en
Graan Plaats iI: het Stellen·

RIJ'·tUl'gen I Paarl. bosch distrikt. Moet Engelscb ver-_ staan en '. oon degelijk kennis ~
boerderij hebben. Doe aanzoek bliJ

C G E "STAR'IT A. -Wo L. K. KOlLDBor.
• •• .D , Stellenbosch.

}
) EEDS vijftien jaren gevea~ . .
\ al. rijtuig fa~t, ma.a\t Varkenskost I

. WageD8, Karren, SpIders, ems.

B • BOSS.R.,. ~s:..~rgdgoed te zijn. Allee Varken8~o8t !•• ., ,-,0" Prijslijsten en portretten gratia In zakken van 1501be. 10/- per zak.
op aanvraag. COATON & LOUW,
Tel Adres: &raK, Paarl. WelliDgt4n StatioD.

paUL
BK DB

,_.OPKOMST DER ZUID AFRIKMNSCHE REPUB~IEK
DOOR

J. F. VAN aaRDT B.A.

BB OORSPRONKELIJK Zuid.AfrikaanJCh werk.
Ruim 900 Bladzijden druks, groot kwarto

Dit standaa.rdwerk is vemerd met een s~eciaaJ voor dit werk
vervaardigd Portret van Z. H. Ed. President Kruger.

PRIJ. IN PRACHTBAND 17.. ed.

Uitgegeven door JACQUFB DUSSEAU & Co.
6. KERKSTRAAT, KAAPSTAD.

&- Verkrijgbaar bij alle solide Boekhandelaren.

" .

ALGE.\IEENE ELEKTIE.

MET betrekking tot mijn kennisgeving v~ den 15den laatst-
leden, wordt hiermede ter algemee_ne naricht be~end gesteld dat

de hieronder genoemde heeren behoorlijk als K.~dldaten voor den
Afdeelingsraad van deze Afdeeling genommeerd ZlJn geworden, voor
de wijken tegenover hunne respectieve namen geplaa~t ;- ..

WIJK Nol. - Michael Johannes van Sehalkwijk, en GI]Sbert
Christian van ~chalkwijk. . •

WIJK No 2.-W. Sieberhagen, en Louw J. van der WesthUlzen. •
WIJK No 3.-Johannes Frederick van Wijk en Martin Hollander.
WUK No 4.-Dirk Jacobus van Schalk wijk.
WIJK No 5.-Carel Petrus van der Merwe.
Daar geen grooter getal Kandidaten voor Wijken Nos. 4 en 6

genomineerd zijn geworden dan net.getal te worden verkozen, worden
ae genomineerde Personen behoorlIjk ver~ozen v:~rklaard als Ledu~
van den Afdeelingsraad voor de respeenere w~Jken waanoor ZIJ
genomineerd zijn ~eworden, en de ee:-,te ve~dermg van Jan Raad,
waarop zij aanwesig zullen moeten Zijn, zal In de Hotzaal Le Fraserburg
op 23 November, 1898, om 10 uur v.m. worden gehouden. . .

Het wordt verder bekend gestRld dat een.stembus, voor de verlciezmg
van Leden voor de wijken 1\ ,)3. 1,2, r-n :_:, gelJouden zal worden tusschen
8 uur v.m, en ;) uur n.m np JL:Il :!.ï steu dezer, als volgt ;-

WIJK No l.-Aa.n dIJ. ,mal,Fraserburg, en to Rietvlei.
WIJK No 2.-Te Hl': ... 1 (Modderfontein) en te Rietpoort.
WUI No 3.-Aun he. ',)onhuis van dm Ass. Veldkornet, Oest, en

te De 1 .. ~:.

De kiezers van Wijk ~,l ., unvoldoende onderte~kon~e ~o~inaties
ingezonden hebbende, zal I .'·l Ex. du Houverneur eerbiedlghJk ver-
wcht wordfin om het bepalvu van een ander tijdperk voor de ontvangst
van nominaties YOOl' g,'noellll Wijk, to machtigen.

J. J. HERUERT, Civiele Commissaris.

Kantn"" \ '''1 den Civ. Courmise .ris,
F,.l;uburg, 17 October, 1:'~11'.

Dl\l~IUN"\L (ji)UNCiL. Fi{ASELtBUHG.

GENERAL ELECTION.

i
ó 1

WITH reference to my notice of the l;)th Ultimo, it Ïl! hereby noted
. fur general information that the undermentioned ~ntl~men hav:e

been duly Dominated as Candidates. for t~e Divisional Council of this
Division for the Distriete set opposite their respective names :

WARD No. l.-Michael Johannes van Schalkwijk and Gysbert
Christian van Schalkwijk.

W!RO No. 2.-W. Sieberhagen en Louw J. van de Westhuizen.
WUD No. 3.-Johannes Frederick van Wijk and Martin Hollander.
W UD No. 4.-Dirk Jacobus vau Schalkwqk.
W AlUJ No. 5.-Carel Petrus van der Merwe.
And whereM no greater number of Candidates have been nomi-

nated for District ..j. and (i, than the number required to be elected,
the Persons nominated are hereby declared duly elected as members
of the Divisional Council for the Districts respectively for which
thiY have been nominated, and that th~ first meeting of the Council
at which they will be required to attend W111 be held 10 the Court-room
at Fraserburg, on the 23rd day of November, 1898, at '10 o'clock a.m.

It is further notified that a poll for the election of members for the
Districts NOB. 1, 2 and 3, will be held between the hours of 8 a.m. en
i> p.m., om the 2~th inst., as follows:

WARD No. I.-At the Court·room, Fraserburg, and at Rietvlei.
W.\lm No. 2.-At Brakvlei, (Modderfontein) and at Rietpoort.
W.lED No. :I.-At Asst. F. C's Residence, Oest, and at De Dam.

.Tb~ voters of District No. ij having 8~Dt in insuffioientlj signed
nommatlOns, H.E. the Governor will respectfully be requested to
authorise another period for receiving nominations for the aforesaid
District.

J. J. HERBERT, Civil Commissiener.

C. C. Office, Fraserburg,
17 October, 18gB.
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DE "STAR" STALEN WINDMOLEN.
.~,~,

De De

Beste Krachtigste

Windmolen Pomptr
AangtbodfB ingeYoerd

met en
Hoogste

Getnig-

schriften. Kcopste.

Alsook Pompen, Tanks, 100 tot 400 Gallon!, Pijpen
Gegalvaniseerd en Gegoten IJzeren, St&anden, Doorn-

draad en 0' Pig" Netdraad, tegen laagste prijzen.

i
1

.' f; ~

STRAND STRAAT, KAA PSTAD.

Publieke Verkooping
TE

BRED ~SDORP,
OP

ZATERDAG, -29 OCTeBE!, t898.

DE Ondergetookende zal op boven-
gemelden dag en datum publiek

verkoop6n voor rekening van den
hoor GEORGI RU8TONvan Nacht-
wacht, die wegen8 omstandigheden
naar Engeland terugkeert :-

20 Eerste Klas AanteelMerries
10 Jonge Paarden
12 Jonge Muil Ezels.
Beide Ezels en Paarden zijn op

de: .elaats to Nachtwacht tt geteeld,
en I~ zijn in uitmuntend conditie.

H. R. DU PREEZ, Afelager.
Bredasdorp,

17 Oct .• l898. .

ONDERWIJS.

APPLICATIES voor de vacante
betrekking van Eersten

Assistent aid V.R. School @ een
salaria van £200 'I! jaars zullen door
den Ondergeteekende ontvangen
worden tot 17 December, e.k,

Solicitanten gelieven over te le~.
gen bewijzen van bekwa&1I1held
(Onderw. Ilde Klasse Z.A.&., of
een daarmee gelijkstaand certifi-
kaat), goed zedelijk gedrag, en lid-
maatschap eeaer Christelijk-Protea-
tantsche Kerk, en gewillisc zijn om
op buitenlandsche certi Skaten het
bij de Wet vereiscbte aanTUllings-
examen te doen.

Logies kan verkregen worden
voor £45. Billijke reiskosten worden
na een jaar vergoed. Werbaam·
heden te eaavaarden in Jan. e.k.

A. B. W. VANNIEKEltK,
. Hoofdonderwijzer.

Vrijheid, Z.A.&.
11 October, 1898 •

ASSISTENTE BENOODIOO.
Salaris £100 per Jaar:

A PPLlCA TrES voor bovenge-
noemde betrekking in ver-

band met de tweede klas publieke
School te Prince Alfred Hamlet. in
de nabijheid van Ceres, worden in-
gewacht tot 7den November, e.k.
Werkzaamheden te beginnen na de
Januari vakantie.

Applicanten moeten instaat zijn
kinderen voor te bereiden voor het
School Hooger Exam~n.

W. A. ALHEIT,
Voorz. der School Com.

Prince Alfred Hamlet.
Ceres, 18 October, 1898.

- I' .. JIlL., ...
01,0 -:'.1
o ,i."-i'·'o I .... '° ,e,o-i.JO° I 1 -' 0 •o 0 I _. 0 J
Oil-OIl
, • I - 0 Jl
o IU -~ 0"o s n -: , ,
066-011~1: : :: :,1:

_"Jl-O'1_0'1-"
.VDlCOOPDlGD'.".. . 1

.. Ik geloot dat dit baar lichaam,
Schoon tot stof en uch vergaan,
ID den jongaten alIar dajJea
Weer n!rbeerlijk op al lItUD.
Den ODAterfUjk oD_lIIIDklijk,
Keilt het ceen verderfeniA !
Dan zal't echOOll ea heerlijk weaen,
Ala baar Beilanda lIebum il.

De bedroefde Bchtpaoot,
W. A.. BURGER,

Welliugton, 13 Oot.• 1898.

DVRBANVILLB

Onsectarisch Publieke School.----
BENOODIGD

EBN Berate: Auiatent. salaris
£so. Werk te beginnen on-

middelijk na de Januari vakantie-
<lapa. Br beat.aat groot ruimte op
het DorP, voor eenbekwaamKDlÏek.
Ondennjzer. .

A plikaties met getuigschriften te
wo~eu gezonden aan den Onderga-
teekende vóór den 16den N~vember.

D. J. DB VILLIBRS,
8eeretaria.

18 October, 1898.

Darling Jaarmarkt.

DE Jaarlijksche Verkooping Al
wnrden gehouden op 1

DBCBMBER, 1898. Diegenen die
Vee ten verkoop hebben, worden
verzocht den Secretaris. ~eunia fie
geven vóór den &ten November, a.1.

W.BASSON,
Hon. Secretaris.

Bontberg, P.K. Darling.

SCHUTBERIOHT.

OPGE8LOTEl' in het lCIhut • Rbt
VleI, Afdeellna eer.. en &eworden

nrlrocht UIl het woOnhui. ftIl den 8ohut-
meester aldaar (teuij eereIer ,.loIt).~
z&t.erdai. 12 NOYem:ber ...... OlD 10 uur •
'9OOnaiddap: 1 &ode koe witpena, en
wit ach&erpoot met een ;;J bul blf ,..
merkt rech&eroor swaluwftlart lIChter,
linkeroor lItomp.

~ A. J. VAN WIJK,
8chukDeelter .

AANGEBOUDEN inhet IIOhllt nil deu
ondergeteekenie : Een lItnLiPopl

wijfje, omtrent drie jaren oud, gelUrkt
S.F. op het rech&el:bMn. Verboping,
indien niet geloei, op Zatercbg den 29
October UoIl8t. -

A.E. VAN WIJK, .
Schutmeester.

Olyven Rit'ier, Ladiamith,
12 Oetober,-1898.

POUND NOTIOE.

INthe pound at Zeekoevallei there is
cOIl1h:e.! above the st;ipulatoed time:

A black cow, right ear lJt1lD1p, about :;
years old. il Dot reJeued, .id cow will
be publicly BOldon Saturday, 29 October,
1898, at 10 a.m.

A. E. L. VAN WIJK.
PonndmaBter.

Zeekoe vallei. Clanwilliam,
14 Oet .. 1898.

BENOODIGD.
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MN KOORN EN WIJN
DE ONDERGETEEKENDEN HRBB&Y IN V:OOaa U.Dr

mSD
met
LArrEX.

ZEIS!M
met

IlLIBSBURY
PAftOOK.

SIlULS
K.. t, 2 &: 3.

!:

__ Schrijr om gei1lustreerde Prijllijsten,

JAMES WILEY & Co.,
IJze~aar Pakhul.zeD,

Darling Straat, KAAPSTAD.

KERKSTRAAT,

Zuid Afrikaansche Indnstrieele en Arts Exhibitie.
GRAHAMSSTAD. 1898-9.

;
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iNS PARLEMENT, 1898.
, ~OEDIGD door de.O~£::F.C:·.... .

(. .. lIo1landsche " Han~" f.a U . , .
heelt erlangd, hebben Wll beeJOten .... ......

~ .. 8euie van 1898 uit te geven;
le iBteekenaren van On. Weekblad dieDeA .. .,t.e$dat de bladzijden -VaD On. Weekblad pltD'ellde

in ongebroken volgorde worden aaaJ8llOlll1D8l'd, en dat UIl"
, der Beule een volledige bladwijzer zal worden flegeTeD, ~ de

~8l"II Tan de Parlementaire nummers ft1l on. WeeIE.
blad teJlelijk een " Han.ard tt sulleo hebben •
., Dur 4e oplaag g~ld moet worden DUI' het pt.l der ....

lIOIbD en velen bij de vorige uitgave moesten warde ~ ..
.. t001l. dadelijk ~oek en sende het bedrar TOOI' U ~ ...
.. Mdl.aek
... YA" DE SANDT DE VILLIERS" Co.,Bq6rkl,

KAAPSTAD.
~ hi.ernevem te 17i1lden de som va,,· ltilli1lg" .ti

~ ~ t te ze1WLm. na afloop d.r &aU, .. ,.".pl4M
... II 0 •• P ilLEX1U'fT, 1898,"_d aan§ ....••...••.........•....•••...••.••.••••••••••.••••••••••••••

~ § ..........................................•••• , •.•.•••••.••.••
-T1II la ~, !Adieo per tnIn ol t. K.. pot&d, .u indlea POD' POO* .... Ju.tol.
tTu!1u "ft. of pon, of laat caingevuld indien to Koapftld .... !.qd.
&Tu! iD ...,Ueo naam eg od,.. .

••• id.
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

8POORWEGMAA TSCHA PPIJ.'

,, ,

!

Kortst~,enGoedkoopste Route voor Relzl.reraen
~ederen 'Ian de Zee naar Johannesburg, p.....y ...._.
en andere plaatse" In de Transvaal.

Dagelijkache personendienst van Lourenco
Marques (Delqobaai) In 24 uren naar Johann•• bur.
en 21 uur naar Pretoria.

fIJW tttr a_ 1Ul~""",Jl f'L~ .ca 171
ti $ II ft ft Pnt.rfa J4 IL "-ua •

,~Dagelijksche personendienat van Durban (Natal)
Jobannesburg, Pretoria en ander, plaatsen la

.vaal en Oranje Vr' )
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