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Gouvernementabericht, No. 686, ·1888.',' ..ttul"dllD· 'dldiilm

VERBEURDVERKLAARDE LANDEN INRESERVEN TE :MA.8HOWlNG :&IVIBR VOOR -~~~:;"~:'l;lopl~&Dt.ttaw:Bei~M~ __ .~" ..~"..·~~·_J_IIJt.;~l

VOLGENS WET 40 VAN 1895.

DepaftmeIlt TOOl' Landbouw.
Kaap de Goede Hoop, 16 Juli, 1898.

O
NDER en k:Noh--- de Wet No. 11-_ 1897'. ua termen ...

Artikel Vil van Wet No. 40 van 1896, wordt hi~e ter
a.l~emeene kennisname gepubliceerd dat de ugenoemde ~
gelegen in de Afdeellng Vri.j~urg. VaD: ~ ~ WOensdag, den 26sten
October 1898, open zullen SIJn voor ultlrieling op de wij.. en op de
voor waarden bepaald in de genoemde Wet 40 Tan J895, en hierna
uiteengezet, nam.:-1. I~e~ aanzoek o~ soodanig land zal. schrifte~jk gedaan worden,
al\n den OiVlelenCoOlJXll1S8&l'1Svan de afdeeling waarm sOodanige landen
{<"log.n rijn. di. daarop den dag .. I oantee-. _ lIJ<ldanlg "lr' NllII •.,. ........'"
"""""" doo' hom ontvangen is. en het onmiddellijk zal _nc!eO ..... • _. ....
den )liniste'. . ~--'

2. Voo' de doeleinden van ooze Wet ..nOD een.... twee of moor 199 K kei 3161 ~70 £i96
un,oeken voo,. heUellde land ontvangen op domelftlon dag. na den 200 ~.. ~. •.. 3461 680 246
datum von kenm.g.vwg. beoohouwd wo.-den gelijktijdig gedaan te .ijn, 201 Do.... 3771 619 266en all. ,,,,,, oeken gedaan voor den in de kennilgeving bepaalden datum 202 Bullrun ." ::: 364o'l <11)6 211 DE On9~-1r~ 'die. '.
•ullen bohand.ld wo,den alsof &ij gedaan waren op den oIdus bepu.lden 208 Budin :.: ::: ... SWI 578 25lI DI OndorgeteeksDtIon- .......- ..... ~~ Dldatum. 204 lIskdalo... ••• 3683 117 2B koop"" op _~ ~ . T.-.ZaI .......... te

3. De :Min.. te' ,al de Isnden w..... m .......... ;" gedaan toekennen 206 Riverside ~. 3412 378 242 hooft - 1'UbJiOIt te -
vol~,", da prioriteit van het aanzook. mi" dat wanneer tw.. of meer 206 ...... ••• 4473 61 25lI • kOOPeD OIl .

;,f.:::~n be~~tk~d~.z: ;':~~=:gmnd gedaan "jn, het recht van ;~ t~=g:::::::::~~ ~ ~~ No \j=- n!:.=-:-~ ":.::-:~~ op 1ODSD1G.
4. loder applicant om land onde' de bopalingen van dese Wel zal 209 ~;:'hoa"" ::: ::: ::: 3827 201 270 Koe Stal en JtcOudlorbok. be»Ioat, _lot""""'" Vruoht. 011 10 ÓIIIO P-

:~::a~laratis maken en'" >ijn ... zoek hech........ den volgenden ~¥i Greystoek... ... ••• = ~~~~ :::.~een .. 1Ii... t '. )1._ .............. Zijn _. ... ~ Br!, __ Il'}

Ik. [A..B.] (vul in beroep). won.. de te in het Du.trikt 212~:-: :'.: ::: ::: 4Il3O 280 278 No 2. zekore Twee Buw! B ..... -. ",",t ~..... de Jubiloo ~ ~ ~ ~ 11(04_"
• verklaar ploohtig en oJll""'ht dat ik van den _ s_ eli:. ~ 3 - . 1 trijDoo -'....Ite ... de oude

l",ftijd van .. n.. n.twintig j....n en daarboven ben. dat ik No 3. Zek.ereonbe~wde Erf ge.n al4 boven, ~over No 1., ~ ~rie ~ •• waarop een ..
dit aanwek maak voor mijn eigen uitsluitend ~bruik en nut, .JJ£.' " .JiL", S- . _ plant met allerleI soorten van Vruc~mellJ en heeft extra Tuin- en weliDgerichte Woonhuis
en niet di"",t of indirect voor .. het gebnuk of nut van ' grond. .' l' be1>l!oDde een pnohtig UitOiOIdeeoig

e

, anderen p"rsoon hoe!!""aamd. dat ik niet de houder No 4. Zekere Twee Buur Huizen, ~ ala boven,' t.geoo- den ~ bezp>' OOI:
ben Tan eenig land, dat ik met eenige ",hikking of overeen. B,,?r T..... LIlo'"', el" bevattenoo "'jf bm.................. - nel'iugeriehte GebouW';"" .
komst heb JlSmaakt om iemand anders in staat te stellen of BELANG.RIJKE PUBlI[. lE ,V'ERV.IOO.,· PIII.G, T.~grond en een I!~dhoudend ~u~ Daar .deze eigendomJil

en

SOG rij. mede een Pa.kh~ waariil
toe te laten door koop of anden>lina het land te bokomen te. 1\" n lnl""'der gelogen 'un en wel m bet ~ g.deeI'" - bet ... WiDkeI _.""""......tt. .
opzichte 10""'" dit mij....... k gedaan wo,dt." Dorp. biod.. "j eone JOhoono ~d geldbeletr- onder IJ_':-:- deBandteeking ..... Applikan~ VAN K06TBABE ging. Zij r.ijn allen goed _hll1lPC!, In goede - reparatie... plant .... k...... V'l'1lLcb.tl~-~A..B.l ui_ ~ikt ........ BaUdeIa~ ook.stro Tuinf!roDd," bebl_W:

Gedaan voor mij te_dezen-dag van l~.~.) Vas~e en Los-se Goederen Lo." Goe4,ere

n

: d:l"floedi

g

water het pheeleVrederechter. . 1 TOOI1beDk' r.·

5. led" applicant ",I ten tijd. "'ann .. r hij aanzoek doet, bij den ." ,. ..• 1 LotDokken :.;.;.:,0-='
Ci,i,len Comm~""~ van d• .£deeling waarin lIJ<ldanlg lood gelogen il, 4 des. vrnobten manden b .
d.pon",,,,n eeue oomgelijk aan een.twintigste van de waarde van ...,.tanig 1Lang !Mr Bobroapb kkBn, 1
lond.o van de opmetings en andere kosten in verband daarmed." in . • __ .......... a a den 1Lot- rij ~ 1 lotzeval bi)' verzuimt of we;"'ert om het land waarom aldus aanzoek .-rI .....u DE Onderge!.eekende ,met instrUcties ueg~-e- Sllll e . ()Or 1 HUll.' Klok .f8 .1....."n). .. ' Klipbasthout,

1

lot ZÏllb11at.e~.
,., "el __ , gd .- lIxeonteur Datief in tIOn Boedel- .,.;j!en :Mevrouw B. O. ~.... ' ...... Dem>e spanen . 1de
is indien aan tem toegekend, op te nemen, dan ZAl gaze e som cnvoor- van. D---'ou ....

ift
.1!_._:..~. Prina .t.'bert, zal nAt" Pub.lieke Veili.,·ftjp 1 Nle1lw TapIJt, en wat nog verder za,l worden ~boc1en. 1 do n! l'T' ~__ L .

wa ,..delijk ve,boord v.,klaard worden aan de regoering:}Ii" dat in ""'- - ~- .- ~..- ~ • - --go"l hot land w.....
m

...... k gedaan i.niet aan hem wo,dt toegebnd. _kOOPeD op i. W_ :&ABBKJI. en ~

1

<r-nqoIIoalt:. .
bet dedragV'lUlde som door hem gedeponeerd onmiddelijk aan hem EN NOVZ..... E'D 1898 Faure. Van E)'k & Co.,Afslagers =ro1.1~~~
te<Uggegevenzal worden. . WO SDAG, 16 --~ - , ~. ~,~ -~-,,_

6. A.an iederen mondigen persoon kan land toegekend worden onder .; PaMI. 17 ()ot., 1898. ""'" -- en V_;."..- ...
de bepalingen van de ze Wet. doch goen persoon die de geregisteerde eige- OP DE PLAA11'SZELVB:- . : 1 __ •naa van land binnen de Kolonie il, en geen peraoon die ten tijde"'" I~Do alombekende en K..uJ. Pl~"~.nronfbD.taI!Io· OpaolEDP][_O 1 ~~a.I:'~~··l n_:_'
bol aanzoek eenige sch'kking of over eenkomst heeft gemu.l<t om eenigen 5,000 morgen. gel oleohlll t nor njdena van PriU-AlLert --- . . •r .' ~.-.--
.nde"n p.""",n toe te mten h,t land w..... m old", ...,zoek gedaan i. Doplaota ;" IlOOw:c..w ala der kotItboarote.en _ ~ GISOHIIIDT

m.1II dolen ... ~ ... r da betrel<kinI! ~ ..".. Bet, ...... lDOeCl, lI<adO.
door koop ol .noorzin. te boknmen. ,uilen land .. n toegekend worden. en residenties in bet J)istriot dOt .,.,den ..... brij..mg J!OheeI.,.;;..oa;a: ... Hoofd :van het ~eed~ Slta&ta-TeIl1lla te. PretorIA, OnJe en. andere TafOlI. _.
geen persoon .. Imee' dan óéne toekenning krachten. uitkeizing onder A.lleenalt mag noggeIIlI!d _en: Boewel de PlaOIIIThogofOntein beet. tegen oom _ ~ • jUrI"" ~ genot van .... m_" Set ..... j!tjnkhou ...... .---
de'" ~Vet knn~en nntvang~. . . . is bet jniat 00 tegeno~, _ bot .algeode .... duidelijk be- be~ (meda "P..!!""")·.\ . !en. 1 .~.de J!oord. 1

,. 0. }liru.ter zal mlre.ken aan deu .. reten applioan
t

die <)e wij. il, .. meI.i.1t-dal da _ boplant is"" __ 4000 wijD- V....... hten "In: 1Iewl1'" ... ,li!lJnaaIA<>hap ...... ID>n...dIch· i!OhilderiJen, Toilet en
g"peciftceerd' conditi .. voor land ond.. deze Wet heeft vervuld, of. .. ot<>kken in v.il: drach~ ! soo .....,htbo.m.... ~ KraIOn, r...r.eot;oDtocbe KeI!<, get:UigiOOhriI' ... - Chtistelijken. wande1 en ~ Ledabn .... ea
geVolvan tw... of meer ... zoeken om he_de land den ~pphcant Bnitengebouwen .. _ op de ptaato."jD iu e.oeIlonte oode. Kom en rof ..... t>ën ..... bet~ en in deMII bovoegde personen. . VaderenBedden..
be,h,t door lotfig. eene hoont ... om het!&nd """?~ wek .. gedaan overtuig USeI_ ...... ontbond, de p_ .... ,dt p...... OIO eli uur ])atnm .an md__ g: 24 De<;omber, 1898. .- OD ~ J[!eeclmbstea.
t. houden onder d~ volgen~e voorw~d~n en coudities :_ •. m..... tIOn hOOgSteIl biedef toegeeIagen. .. Bij de -""" OOI fIIlI!:t worden ~ OrPring en lokt om met jongens ~ ... .- r--.1lomDIodM.(n) De lieent .. zal ZIjn """ "'lf Jaren. gerekend van den ....... n " van ~ _Id (12-26 p.rjlom te gun. bekwaamheid om Twlrijll!n, 1Tafel - ... lol
Juli of doo .. rsten Januari ..... ",olgende den datum v.n de heenbe. en n. LOBII8 Goederen, beotoaandemt :-8ohapen. Bokken, - hOAbij bet .,..rlJereitien 1>_ otu<I>;n\behulp ...... te "jn. en lust om ...a.r 8obotelgoed, I lot TrOmmOIa. .
..l in,luiten het tijd!>,,'. tusochen de. da""" van de lieent.lll.en zoo- Boe,derijgoreedachaP, V-; Bniaraad, ........ · te.,..! ... te meJden. hUB.... CbriIfolijke Nat.iozaIe op~ III re-- -. V~ ~ Qlu,AonIo.d' ,1Q<T .' • WOEN D G.1 l6d -Burgen of ~ ~ """ da Z.A..R., die ... de .. Poroehrin Werk, ltonk..igereetl-
aDlgen --e', "k h b ~_,:_ . hte . __....lft .. : li I-! zal Verge!!t den dag der verkooping niet; SA, \len en. h l~ _!..+- d L I'u'--h h __1.._.1- b··1....--·(b) Thqoarlij sc e ""","gtenopm von _ge _'" .. - ,",.0 __ - ,:~ t eo ter iemand uit tIOn ~,-< ....·1.... -
.... lijk aan .. n.twintigste van den prijsvastgesteld voor het .Id"" November. 1898, ea vergeet ook met dat de pluIII om 11 uur ...... ......,.le worden _a. zal der.o lIOh aan 00WeOop N.turoIioatiO Bolinder ~ P- -. .

g~ho~en land. te.. me
n
met een-twintigste van da opmetingo .. andere ... rdt toegealopl. moeten"d,enre!'pOI>o i ' .... ...,.;gte .- goedareno Ilo

kosten. op soodanig land. en zal v~rnit bota.ld worden. ..' . vnvmulCHlXOIll( ZlJLLliill zmtBB ..'VJIBS(l1U.J'T WOlUllll(. Ape- alle aIUklOm" .............. in de - niterlijk .,..! om te JJU>idIm. .
(,) De .",,,,ng botaa1d ten tijde van het ...... k zal "Il

n
m betaling' . ... lj II~ bet -- v!tii deu SIioaIlletllOlaris. afd. B, . ~.za1 ~ ~ .

van het bedrag verschuldigd op den eerstvolgenden eersten dag van D J DE WET •~ met .et'IOOlding op da loppo: .. ~ Tweede SIioaIll-Tehnia." mllllllaDde vord.ermgen m deoJanuari ol Juli ..... r het geval mO£" zijn. • • , .t:1"SLAQEB. ~ iDfOnnOti·. oijD lII.bekonIoD ten _tere - tIOn Superiu· Boede1 wijlen ~
(d) De p"noon aan wien. soodanige ..li~tie ~o,dt ni~reikt zal Vendu.Kantoor, tendel\t.'f&1\Jlnderwijo." D. C. M· .....

binnen w8kmaadnl~~ndnademtreikmg _~~ ~~~~_l~~1antledpealdreooUSbnlij~.kenhe~ PrinlI.A.lbert. IS Ocb, 1898. lp. 1. )[BOOR, pHILIP J.1II1IllUAB,·.
"m toogo en ~ oceupeeren. en ~..,......,g n v --' .r.;;:oi"'~::t ~~n ~::d~;ref"",r,=~';:;dh:.::rr van,.;jf GEEN BRANDZIElE IEER- Gou~' oader B~ 1. B. dl iIIIIm a: co., ArIIIIA.8. Geen land gehouden onder de bepalingen va.n deze Wet kan . '. j. ;".'j . • ~ 8 ()otober, 1898. Paarl. 130_ 1898.

overgedragen worden gedurende den duur van de licentie vermeld in het LET W~ EL t..... tvoo...,.....a. artikel. . ....... AI', .'B· - .. -'·~tr·*IJ·B -
9. I. het gev.1 .van ... ig ~uim godtuOnde oon duu! .ven de _--- .\XIA- _aa

lioentis om ae ... dit" van OCCUpatIOte vervuilen. kan 00 Mt.,.ter de . ..' ~ ,
~c:,.~anond:"1:=e!y~n:: ;r::-a. "D:;:;:; ':,~~:.~ -/t--, ~",~-' .-w;~.'A-'-.- RZ!-.1.S',' . KERKSTRAAT,~lUJJNGTON,
Mit8dat indien het bewezen wordt ten genoege van den :Minister dat betverzuim omte oconpeereu ...... rzaak

t
wao door .droogte. dan kan.hli ,,1Il._.,..over 'ii Pi.. ··Ir:..,..·oor.

:t:';'lge;:~u;.o=~..t;~:r~~~~~~":\f= SCHAllEN D£ECWASCH.
tenmjl~::::~::' :;/;: :;::!:.":'liientie ni~i!" ..' . . •... . : . .'., •

UI en indien de Minister overtuigd ta dat de daann vervatte oonwtielb:hoorlijk vervuld zijn, zal bij ... den gelioentiëe,de .... toekenning Een zekere Dood voor Brandziekte.
oil erfpacht-bezit doen uitreiken van het land door hem gehouden en
~eoocupee1"d onderworpen aan de oonditie8 vermeld in artikel V van
'Wet l51'aIl '1887, onderworpen aan de betali~g :ran vijftien' jaarlijkache
paaiementen elk van het bedrag van een.twmtigste van de waaroe van Beproefd·
het land te~men met de waarde un de opmetings en andere kosten die
een ~te l3tlt zullen zijn op zooda,nig lan~t en ve~k.erd ~en worden Voor
dool' verband ten gunate van de Regeermg t :Mits dat tn geval het VIJD ti' lG
bew"en wordt ten genoegen vu tIon.!d.inioter, die ~ ,".n dien ':r;, ('- .
eftoete zal .. reiaehen. dat 00 geIioen_.-de na tw.. J8n1' .... PaIiO' 1"": .JAB1I!N.
lIlanente '\"erbetering heeft ge1naakt o~ het land door hem ~~ .onder wodanige ii_tie Jninaten" gelijhan da,...,de ~ .;;".d laad,. . . ." ..... .
dan kan de Minister .. n hem _ ...,...... eeD g......tm;;er ... ~ !and Bij .u.Dep6II.~ '... . .
door hem gehouden of geooeupeerd. ondenr~ aan· de betaling van.. ; ' ... &,... "U' '11"'& ftS..n... 'IF .._A
lOO vele joarlijlache paaie... n.... _ ","_!'I"'" - de "....le - W lJf1iI4&W\'o·-- _"'-'A u. "'''''1'' ...aalll-
het land, ........ met de waarde _ 00 op_lP ... ...aere ~ OIa, . .' . III .,.~. .
tel8IDen met de jaarlijkaohe ~ door hem ~ tea. oplloh~ ftI1 S~m'II.... ."B.iD, A:1P '·Ooi
tie liienti •. tot ..rrop """""~ ~ .. ~~ .. ........., .."'~... -.'.., r' - ,
~1),1'.tlijkaol>o,...uWJa& lIoWIlIpllnIlIri -~".... l'Ort~

V~pNo.5.
., VASTE

OP DINSDAG, 1



x.om-_
. 1 0JMe Nel. S :'8]_'~I'I

Publieke Verkooping Bene Golfemote BeDoodIgd . BêtQrM- .'8et, ..•·T·=·t1~~,:
OP eene BoerenplaatB. twee bord. .8pietel..loV.eD, jP,. .'

In den Boedel van wijlen den Reer Jl: 1ll'eD van het Dorp Petrol- .DL. lOok, GordiJll met· P- ea
J. RSNDIUKS van Nelakop Noord, burg, O.V.B. On~j8 U.I moeten wnobeideDe. andere. ~ te
Afdeeling CALVINIA. gegeven worden in het Hollandach nel om te melden· I'

D
E Ondergeteeken~e.al per publieke Engelsc,h •. MUziek en Handwerk. Onthoud del D&tllDl, DOIJlBD.1&,

veiling op de plaatA Vier ~deren ~. o~derwij~ . 27 OOTOm 1898.
Nel.kop Noord, Balans £60 8. laars. Koet en PAUL D CLUVEB, AJtlaCer

VERKOOPEN OP logies vrij. Billijke reiskoeten lUllen . •

D d d 10N b lB9B
worden ve~ Bewi;.an van Stellenboech, 22 October, 1898.

on er afT, ovem er ·e........ . r-
Ox 9 UUR 's VOOBJlIDDÁGS \ ~ ~, en 'V1lD lidm ...... up

bij een PrOt.tantaoh br~
300 :Merino .Aanteel Schapelf· . schap vereisoht. .AanIoebn v66ri~rden. ~ 18 November.
1Bonagen. W. ROBERTSON, V.D.M.
1 Tentkar. pllot Kaf. etrusburg, O.V.S.
lGew~r. • ..
llot Praehtlge Vel en Knapzakken.

Boerderijgereed8(jhap, Hnisraad, Bedde. DOODBElUOHTEN. NoTICE Ï8 hereby '"Veil that the
goed en Keukengereedsohap. C)-ALBERT ERDA, OVERLEDEN te Achter Paarl op ChD . BepOrt with annexurea, of the

Executeur Teetamentair. l8den OctobeJ!, Qlijn teedergeliefde 08lcial Liquidator will lie forechtpBoote .A1niÁ SBBIILLA Louw _'h. ~. tb na:__of·th V_ ... _
Brandvlei, Calvinia, Theron, in den ouderdom ftD 46 w-,.;' onat evlWl'l'. . e_1oOI

IJ October, 189!!. een gelillige echtTel'binteDil ~ ~ of Supreme O<.urt m Oape
laren. and • copy of it at the 01lice of Mr. '&jaIafort

De bedroefde EohtpDoot, H. P. VAl( En at the Paarl, for •
PAUL DE VlLLlBRS. period of Fourteen Days, reckoned

from the 25th October, 1898, after
whiGh application will be made to
the Bupreme Court to confirm the
said Report.

V AN ZYL & BUlSSINNE,
AttAn-Dey.for the Liquidator.

Cape Town,
22Dd Ootober, 1898.

BELANGRIJKE

Baking
Powder

In den gea~signeerden Boedel van Robertson & Bain,
DOCK. - aOAD.

DE OnJerg-cteekende behoorlijk gelast ()~r ,lf'n Heer C. T. MONAT,

Curator JO voormelden Boedel, zal publiek vCI'kvopen

Op DONDERDAG, den 27sten e.k.,

..

aan de Pakhuizen te Dook-Road, ten 10 ure v.m.,
den geheeien Handels·voorraad der gea88igneerde firma, t.W. :

Deuren, Ramen, Vensters, Houten·emmers, Lucht-steenen, Venster-
DlB.terilltlLl,gegalvaniseerde Emmers, Gereedschappen,StopvArf, Schroeven,
IjJijkers, Sloten, Grendels, Moeren, Timmermans-banbn, Hout, Deur-
knopptIn, enz., IJ loer-rollen voor blinden, Heiningdraad, en eone menigte
andere zaken, te veel om te melden.

ALSMEDE:

1 Roltop Desk. Bclu1ftafe1, en eene prachtige kollektie van boorns.
De pakhuizen zullen iederen dag open zijn voor koopers, van 10 tot

12, en 2 tot 5 uren iederen dag, tot op den dag der verkooping.

EMILE H. VAN NOORDEN,-Afslager.

Verbeurd Verklaarde Landerijen in de Langeberg Inboor-
ling Reserven, Bechuanaland, voor selectie, volgens
Akte 40 van 1890.

DE hieronder genoemde Acht-en- Twintig Plaateen wordon, v~lgens
Gouvernements Bericht No. 8S; van 1398, gepubliceerd ID de

GI}!!VI' nlf IIII' IIi.< Gazette van 11 October, 1898, en daaropvolgende
uitgaven geadverteerd, als zijnde open voor uitkiezing, volgeus termen
nn af en na WOEN:iDAO, 18 Januari, 189D.

Volle bijzonderheden kunnen op applicatie ten kantore van den
Civielen Commissaris te Vrij burg en alhier ten kantore verkregen
worden.

J. TEMPLER HORNE,
Landmeter-Generaal.

Gouvernemenfs Bericht.
No. 928, l898.Kantoor van den

Landmeter-Generaal, Kaapstad.

Departement voor Landbouw,
Kaap de Goede Hoop,
Kaapstad, 22 Oct., 1898.

li'S BOOMEN PLANTERS.

HIERBIJ wordt ter algemeene
naricht bekend gesteld, dat

de hieronder genoemde overige
boompjes nu tegen de volgende ver-
minderde prijzen aan de Kluit jes-
kraal Plantage te Ceres Road Statie
te krijgen zijn, t.w:
BOTANISCHE NAAK PRIJS PER 100.
EucaliJptus cornuta 2/-

"ficifolia 5/-
"globulus 1/6
"obligua 3/-

V roege aanzoek dient gemaakt te
worden, óf bij den Superinwndant,
Kluitjes KrasJ, óf bij den Conser-
vateur van Bosscben, Kaapstad. ver-
gezeld van Kontantgeld, Bank-
wissel, Post-wissel of P08~noOt.
Penny Zegels mogen voor kleine
aanvragen worden gezonden.
Boomen in blikken worden 2d. ex-
tra per blik met omtrent 25 plantjes
gevraagd. Dit wordt terugbetaald
zoo de blikken in goede conditie
teruggezonden worden.

CHARLES CURREY,
Onder Secretaris voor Landbouw.

AFDEELING VRIJBURG.

LANGE.DERc. h'BOORLING RESERVE.

I
Perceel l NAAM VAN PLAATS.
No.

213 ' Jenkins
214 Mokaning
215 Macarthy
21ti Bishop
217 : Ro:;coe
218 I 8mythe
219 I Be'\urnont
220 I Murray
221 Gamaliets
222 : Searle
223 i Cox
224 Knapp
225 Tomkins
226 Bartley
227 Neylan
2:l8 Fuller
229 Mostert
230 Dekeping
231 Crosslev
232 Ga.stou
233 Cominisaie
234. Johnson
235 Top Dog
236 Hilliard

'.
237 Flechter

. ~ 238 Venn

j 239 Compass
~.

240 Mama.ghodi .. '
C

.. 1-

Grootte I
------iKoopprijs
Morg. I, Roed.

------------,------:----1----
, I, !

2982 199 /;215
156
195
185
160
170
165
210
185
250
205
170
185
255
240
265
180
185
165
165
145
185
210
220
215
185
200
220

PUBI.lCI,;ERENVAN KBNNlSOEVINO:lN •

TENDERS. ingezonden te wor-
den vóór 10 uur v.m. op

ZATERDAGden 12den November,
1898, worden gevraagd voor het
publiceeren van alle de kennÏ8ge-
vingen (insluitende advertenties van
geschutte vee) van den Afdeeling&-
raad van Steynsburg, voor een jaar,
vanaf den lsten Januari, 1899.

De laagsw of eenige tender niet
noodzakelijk aangenomen.

W. F. NESEMANN,
Secretaris.

2\15
3iO
244
3ti6
133
96

326

!.!GO'J I

258;)
! ~\197
! 2628

2:314
2725
29UO
31;\1
3501

I 34H7
2837

554
I 133

268
108
105
291
233
449
269
19
50

466
589
124
3·51
2GB
+45
108
40
132

3132
3549
3330
3i19
2\188
2508
2217
2739
2:171:1
:31)97
~918

AFDEELIHGSRAAD STEYNSBURG.
:.02'.) i

~~HU
, ;H·t~

.... 27 4-~
;;071

Een ander Goudmij nin de Markt, ook
gelegen aan de Lady Grey Straat.

----~----
PUBLIEKE VERKOOPING

Op Dinsdag, lsten November, e.k.,
Steynsburg,

21sten October, 1898.

OM 11 CDR V.M.

•
t

E
I.
~
b

ZAL de Ondergeteekende publiek doen verkoopen :-

1. Dat zeer Kostbaar en Verkieselijk £Igendom op den hoek van de Lath'
Grey en van Breda :'trawn, met het daaropstaand net eiI
suffisant Gebou wonder IJ zeren Dak, verdeeld in Twee Woningen en
W inkel, met twee kamers, thans geoccupeerd door den Heer Max
Binder, en tezamen £1~ huur per maand opbrengende, beplant met
allerlei soorten van Vruchtboomen, en voorzien van Municipalit.eits

il'l

"'d:
KO
~I

T

water.
AmerlkJusche .2. Zeker onbehou wd Erf, front rnakende naar de Jubilee cn Van Breda.

~trllten. Dit Eigendom alum bekend zijnde als l'en der beste
Handr!standcn JU <lat gedeelte van de 'bloeiende Straat is verdert
omschrijving overbodig.' ,

Voort.,
Een ,As,;ortiment Huisraad, 1 Kar en Twee Paarden, en wat nog

verder zal worden aangeboden.
J. H. BODDENDIJK.

FA rRE, VAN EVK & CO., Afslagers.
Paarl, 2~ act, 1898.

V OOR bet bakken van het fijn.
. brood, koek, .poffertjes,

puddings, enz. .'Maakt het voedsel
zeer licht. smakelijk en gezond.

Beste in rijaings-kracht, ·en de
eenige poeder voor 't bakken, die
onaan~tast door luchtaverandering
blijft. Blijft versch en behoudt
volle kracht totdat 'het gebruikt
wordt.

De Royal Baking Powder van
wereld-wijden roem wonit enk~
door de Royal Baking· Powder
Maatschappij van Amerika gemaakt.
Let zorgvuldig op '8- makers DaaID
op den omslag,~m de snpstitut.ie Tall
n&gemaakte goederen te verhoedaD.

ROlal _ J10lUr IMf.. ,
5.... York, Vereu.sau.,", ~

Paarlsche Tentoonstelling, 1899,
\

PERSO~E~ die op de Inteekeningslijswo voor uovengenoemde ten·
~sw.I.llll~ geteekend hebgen" of van ~oornemen zijn te teekenen,

worden hierbIJ U,ltgt'llOO<hgdeen? "t'l'!Ladenng van inscbrijvers bij te
wone~ op MAAl\!>.A,c' MORGE':';, :\1 (lE?~;R, ten ~ ure in de 8tadzaal,
"n l'iIl1C KOI1ute)e<.!il te kIezen, ell l .. ,·rdere werkzaamheden.

ColkcLLnt('n die hunne li,iston nog ingeleverd hebben worden
verzocht ztdks luor dien tlJU iD te levt:, JV den Ondergetoekende.

C. C. A. DE VILLIERS, Secretaris.

laarl, 24 Oct., 18~8.
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In the Supreme court -
of ihe Oolon,. of the

Oape of Good Hope. I.icdlWeuria
'~..,.~.

In the Uatter of cl The WestMD
Province Exploration Syndicate,
in Liquidation." .

V,IJOTORIAOOLLEGE.
, !
1 '1lj,·M. Jaarlijbohe Stude.1ltell Beoep-
i' tie vindt Plaatl i0 VRUD.A.G

.A; lOND, NOV.RMB7B. 4. .Alle
Ou~ Studenten worden vriendelijk
'~. ,UI I

i. . e vroegtiJdilf het Kaartje
te krï .. I 1gen van .

. CHAB. W.IRORlOH,
Hon. Seo.

AAN Bloedverwanten en Vrienden
wordt bekend gemU.Jn dat bot dm

Rewe behutrd heel, door den doocl" toen
sich te umen op de Wea October,
1898, mijn teeI'pliefde Eahtcmoo'
BAlUIlID JOB..uifu~ .... in da
ouderdom van 89 jaren, 10. m•• ndea III
la dagen. Zijn h.eenpaa wal laCht en
&a1ig iD het vooruitácht 1'aD ceD eeu,,",
en beter levm.

De bedroefde Echtpnoote,
C. M. SORIETEXA,

Oelil. flak.
Dadelijk Benood1gdJ

VOOR de Derde-Klaa School tecerea Road Statie: Een Onder-
wjzeres, bevoegd om Hollaadach en :lENN lSG ltVIN 0,
Bngelsch te onderwijzen, hesitater. -__"
~:;:J~Ide k1aaee onderwijzers Ill.,: DIIRKBDE ~ bekeDd ge-

8alaria £84 per jaar, koet en 111 maakt dat ~ Beeren T. A.
inwoning verkrijgbaar tegen £3 lOa. ~B en P. A. ~ Landmeter
per maand. . . ~ ~~ de H~ verzoeken

De ~e applikante lam OIQ. bmnen Zee Weken ftD delen
yerscb.eidene leerlingen in de musiek ~ aan te ~~ WIAI' een of
krijgen. Doe aanzoek bij ~~lIgeBakens met ~p hun ~lijp ~ etaan,: waar all Toor

Bnw. JEJi'FBRY. 8~jaar gep1aat.et sij~ ~weeet. In-
cerea. 4i+n later onderzoek: ~tUl 'Wordt

____ 1IaJ.bet beeobou'Wd worden all 'OD-

Aan de inwoners van Stellenbosch, Ontbindin (7 van V"n. w~. De· p~1l sijn Brak-
Paarl, en Wellington. .., ~ 4uu Zout K~D, en Draai·nootschap, Bdek. !

8. F~ KOTZE,
~lkboeohfontein.

ROleboom, diat. TiJger .. rg,

. VAN RIIIT.-Overieden MD haar
woonh1lla,33 Sir Lowry Read, op

den 24aten deer, BSRTHÁ CS.A.RLOTTB
ALBX.Al'fDBB, beminde echtgeDoot. ftD
A. G. nn Riet, in haar '2Ute jaar. De
begrafeniJ vindt plaats ~edeD DiDad.,
namiddq, om 3 uur, naar Mowbray be-
graafplaata. Betrekld.Dpn en TrieDden
worden vriendtliJk Y8nocbi tegenwoordig
te siJn.

Kennisgeving ,

HET LONDEN DENTAL IN.
STITUUT, Beperkt, sal een

van hunne zeer gekwaliJioeerde
Tandheellrundig Chirurgijn8 zenden
om bovengenoemde centrums te
bezoeken, op den tweeden en vierden
Maandag, Dinsdag en Woensdag van
elke maand.

N .B;-Alle Consultaties Vrij.

LIQUIDATIE VERKOOP/NB
:Piketberg, 17 Oct., 1899.

EERSTE-KLASSE Gouden en
Zilveren Juwelierswaren, .Hor-

loges, Klokken, Optieohe Goederen
(Brillen), Eleotroplaat Waar. ifij

Groote Disconto.

THIES EN ~THORNBURGH,

DMPen IaatsCbQpij, Yu de SU4t
de YOlien a: Co., Beperkt.

AUSTEN'S
Zinkings Middel of" Nenrsttae."

GEDURENDE jaren bol!,r;!~de beate
medicijn tegen Z Hoofd·

pijn, TandpiJn, en alle BOOrten ZlnkiDg-
kwalen, voortegbracht •door kouden of
andere oorzaken. I
Geprepareerd alleeDdoor A. E. AU8TU,

Apotheker,Oraclock.

AGBNTIIN VOOR IU.A.P8T.lI> I

HEYNES, lU.THEW ;\ Co.. ls. &d. per
Bottel, per poet 2a. 3d.
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Dagelijksche personendienst van Durban (NataD
Johannesburg. Pretoria en andere plaatsen In

~» .... ~ .. ~~~~El,
KA'APSTAD,

HEEFT pu het beroemde 1rIauser en Sporting M~t Geweer
onwsngen- Het laatste en.beste wapep v<!?r het 'eten nil

allerlei soorten Bokken. vooral Spnngbokbn. PI'lJB£7 lOa. ~ .
Hagel Geweren. Rifles, Revolven. en Patronen nilde beste kWaJiteit.

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles!

SCHRIJF OK PRIJS LIJSTEN.

Lo
raIi*_.
aU=, -'*".C.-&

! ",li

"e:
)jd

Le-W•.....

\.. (;"IL BlikkeIl,

~ IIIShrijft

Kortst,en Goedkoopste Route voor Reizigers en ,
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen In de Transvaal. -

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johanne8bur.
en 21uur naar Pretoria.

Le
WillTarief lOOr Risigm UIr ~OUIneIbIrg !It7L--eJl J3 UI

"Pretoria ~ Da. 6d.--ea.a 4J

'".,svaal en Oranje V·

PRIVATE BILL.
lenllisge1ing aan Crediteuren en

Debiteuren.

,,

NOTICE is hereby given that it In den Boedel van wijlen den heer
is the intention of the New I H. V. THERON,van Wellington.

Cape Central Railway, Ltd .• to in- -
troduce into Parliament, during the \ LLE d, u' h f B'lll' personen voorgeven e ------------------------.,.------------
ensuing oes810n t creor, a I. rt Credi te zii bo . . . . '1
having as its objects;- : genoemden ':~el wZ~~e: hi:re~i AAN ·KOOR·N EN ',W,IJ" ·N·B··'..0·'.'. ·E··..··..~"R.,.E·..·'N . ZUIDO-ANDFREI~ .. NGSBC.HE;:...

1. To authorise and empower the verzocht hunne eisehen in te dienen AUUJI
New Cape Central Railway, Ltd., ten kantore van wijlen den heer H. ' . • T'DVDSVI'DZIKI'DII' ....
to .oon,,,u,', maintain, and .. ~,k a V. 'I'nsnox, te W,llington, binnen . • .... JIO at"
Railway with all necessary Sidings, zes weken van af datum van publi- M.ATIICR~.
Junc?ons, Termini, Stations and katie dezes, en diegenen daaraan DE ONDERGETEEKENDEN HBBBIN IN VOOBlU.AD:
.Apphances, commencing at tho verschuldigd, hunne schulden te be-
present terminus of the said talen te dezelfde plaatse en binnen
Company',,;, Railway, at or near hetzelfde tijdperk.
Swel,le,ndam in the ~wellendam JOHANNA G THERON
Municipality, thence across or over .,
or near the following lands and Executrice Testamentaire.
farms ;- Wellington,
Sw:ellendam Municipal Commonage, 19 October, 1898.

10 the Municipalityof Swellendam
(about 82 acres), Appelbosch,
Rotterdam, portions of Steyns-
rust, portions of Bakkeleys Plaats, Boedel van wijlen den: heer
portions of Thornlands, portion H. V .THERON.

of Compagnies Drift, Distelsfoa- .
tein, portion of Bontebokskloof, DllJ Weduwe wenscht de vnenden
portion» of Kinko, Zuurbraak, en klan~n van haar echt.
portions of Hartebeest Rivier. genoot ba~liJk te dank~n 'VOOr
Crown Lands adjoining Kinko, I hunne gunstIge ondersteuDlDg ~em
Crown Lands adjoining Rietkuil, ge8Chonk.~n, en ~ens~ht te berich-
portions of Goedeverwachbng ten dat ZIJ de besigbeid ZOOaIS voor-
Rietkuil, portions of Karnemelk~ heen zal voortzet~n, e~. vertrouwt
Rivier, portion of Uitvlagt Kruis- hunne, onders~unlDg bij voortdur-
kloof alias Andrieskraal, alias endheld te gemeten. . ..
~rootvley, Melkhouteboom, por- Alle orders zullen onmiddellijk
hons of Slange Rivier, Kruis worden volbracht.
Rivier, Constantia, Uitspankraal, JOHANNA G. THERON
portions of Hooikraal, Heidelberg Executrice Testament~.
Commonage (about 61 acres), Wellington,
Rcitzstreet and Market-square 19 October, 1898.
(about 3 acres), in. Municipality ------~-
of Heidelberg, EI'Ven in Heidel-
berg, Nos. 155, 150, 1.57, 158,
15\), lGO, 1G1, 162, 1G3, 164, 165,
166, 167, HiS, 209, 210 and 212,
portions of Doornboom, Duiven-
hoks Rivier .Land adjoining Doorn-
boom, Krombeka Rivier alia,'! Kar-
ne~~lk8 Rivier, portions of Spiegels
RIV1er, portions of Kraggakraai
a~d Annex Melkhoute kraal, por-
trens of Narroo, Vette Rivier.
IlIÏlu Ml'lkl~outboom,(Llias Kragga,
portions of Aan de Vet te Rivier
Spitskop, Melkhoutenkraai alia~
Melkboom and Doornkraal. in-
eluding about 42 acres of
Riversdale Commonage, in the
Municipality of Riversdale, to a
terminus as Riversdale, in the
said Municipality ; the Company
to be invested with the power of
entering upon private lands for
~he purpo~l' of Surveying, Prob-
mg and Boring, and with all the
Jegal r~ghts (if a~y) beionging to
the Colonial Government ir
respect of ,the takiul-{ of any land
and the nuslDg and carrying away
of malenals for making and AAN KOREN BOEREN.
repairnig Public Worb.
2. To authorise the saul Com-: DE Ondergeteckende wensoht be-

pany to construct. maintain BIlll! boe kend te d~te~~n dat hij k«;'Om-
work Lines of Telegraph and I r wagens, le IJ voor twee laren• ". waarborgt te k h f
Telephoncll along or near the !Mid :1dlïk .'. oop ee t. tegen seer
line of Railwar I J e pnJzen.

Plans, Sec~ion8 and Books of M. F. GIBBONS,
Referellce well' deposited with the Van der Peels Pl;in,
Clerk of the House of Assembly on aar1.
the 29th day of September 1898 V I '. .
with the Civil Commissioners of erp aatsmQY~,TandendokterU
Swellendam and Hiversdale relpCC- DR. I. BOBEiiG,"Tandartl WIID8Cht
tively, on .the 27th day of &lp- aijne ClienteD hetend te maken:,
tember, 1898. dat sijn artaeny 'f8l'plaatÁ il DI&r de ge-

bouwen 'ftD de heeren HeJlIei Mathew'.
(eent.e ...loer) Adderley Btnat (Hoek ftD
lAnge marktlltinat.) ,

Prime lIdnI : ou.... roa4; Zeepunt.
Beaoebu all ~k; ~"

CIMu.r.W""'1D elMlIIIIDIl ... Mt
?UI lAl*baJIliftr. rno.. .:...' .

KENNISGEVING.

OPGERICHT IN

ZEISEN
met
urm.

.. mBK

mel
LAml

'ALOSBUKY
BUDY1!SBLS
ZeII~
plat .1.PATROOK.

-
SIIIELS

~OS. t, 2 &: 8.

.. Schrijt om gei1lustreerde Prijslijsten,

Assistente Benoodigd JAMES W1l:-EY & Co.,

APPLICATIES met getuigschrif. :IJ_~aar Pakhulzan;
ten (copijen) voor bovenge-

noemde betrekking, in de lIe Klas Da.rling Straat, KAAPSTAD.
Publieke School te Darling, zullen -

door den Ondergeteekende worden
ingewacht tot 15 November aanst.
Salaris £60 per jaar en al de Mu-
ziekgelden.

Werk te beginnen in Januari
1899.

1. F. A. DE VILLIERS ,
Voorzitter.

ZWAVEL! ZWAVBL,!

ALSOOK -...

I :

Duitsene Stenels en Schoenetl
Duitsche Werks Broeken
Duifsche Pakken doneens

Kleeren,
TE KOOP BIJ

64 STRAND STRAAT,

JULIUS HORN&Co HOEK - PALEN,

Draad,
. DoornDnad

...Stunden,
BENO<PDIGD. :

EN

;,.

t
1

Dated at Cape Town, 1October
J898. '

SCANLE~ & S'iFRET,
l'arlialDentary Agents.
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