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OlIE IODEIAAtSTlkS DEPARTlo".
BELA.NIJRIJKE AANKONDIGING.

GEllt'I{~::'ir!~:.1.." ~'.".""'''!I'\11.0 "";c>o Gr",.te Klf'e-
dtll"ClI iJ 11 \",,'1;,'".11111" k,"'JK''' ,t., IJ.UI..... Dtf!I

:-.ral... i....I .. 1' (........Il t~. I~r ,11..1..n kOu ... ·11helllt"l,," opr-
lliiIó<ktkrij ......n .t.... r onze heirMfde n""""Ill",,~"I..... ~
'Irlju;" voor h!,t M"kiln 11110lmll\k~11 Zit Iwezen~.
Deze IS eene uitstekende kllnll

VOOR D.A.:a!I:~S
nur ,1fOl\eCOIItonrnll,W'"' .......... nlt"..ltl. d ...... nn .. pWAA'"
borzd wordeDIU......11~~~~~_On iJI~Ul, wMrllle wezen I

Laat deze sohooue k..n .. ni .. t ongebruikt voU..hijftlllln,OlD
MD lUike Cestnum ~m&l\kt te krijgen !.reeu O1IIPT .. I'
de Helft ~.u deo Gewooen h1ja.

IORRlSON &: Co. Pleinstraat, Kaapstad i - .I ~ - i
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~UBLIEKE ,;-' .:--f ~
~,;,~ ,EEN KlEINEGOUD-MIJN

I~ ::K:» ~ .... ~ ~»1t'.:r.
TE I{OOP PER PH.IVA.TEN'TENDER. •

DE Executeuren in den Boedel ;;;-;ijlen den heer FSBDIlUND PAUL
JPHAN BEYERSvan - , "

" oai Valley " Palmiet RiYler, in de Afd. YaDCtledOD,
vra~n tenders voor don .KooP. van. deze pracntige en goedbewaterde
l'laal!!en, "clf'gen te Palmlet RIVIer In de Afdeeling van Caledon bekend
als" Oak Va.lIe~" ~hreve'!l o~ de Akten VAnTransport als volgt :-

Wltkliphes Kloof, 10 uitgestrektheid omtrent 807 morgen,442
Tierkante roeden. Alsook ~/5 aandeel in de Plaats" Elkendal" groot
omtrent 140 morgen; D· Eondergeteekenden,ExecuteurenTeiltameutairin den botvenpmeldenboedel,beï:;:en

Vier-vijfde (4/5) aandeel in de Plaats .. Palmiet Rivier" Lot R, deu heer AFSLAGER PROBART mei inatruotieaibeguu8tigdomper pob"k.I
groot omtrent 635 morgen; alsook, 'yeiliDgte verkoopenop de plute

Vier-vijfde (4/5) aandeel in de Plaats .. Palmiet Rivier" Lot C., ~OVEFONT,:.·EI''''''~,
groot omtrent 635 morgen. ..J-J .L'I

Te worden verkocht volgens Akten van ·Transport en Kaart OM 10 UUR 'S MORGENS, 0)' .,- .
g~passeerd ten ~unste van wijlen den heer F. J. P. BEURS. ' . ; ,'. ,., ". ,b
bin",~'~!:~'lij':~.~t~.:t:·i.o:-,f,~as~~d".o!'·!i':~·';:':::;Mloensdag, 30sten NoveIbb~r.. i390,
op de Plaats instaat, geatElld wordt naar Kaapstad te gaan en op den-
,;elfden dag terug te keeren. Ruimte zal niet toelaten dat al de schoon-
heden en voordeeien van dit aller prachtigst Landgoed beschreven
worde'l'r; Daarop zijU:omtrent 4,000 Eikenboomen, met een overvloedig
voorraad Loopend Water. .

Het Woonhuis is een gerieflijk, subetantieel gebouwde inrichting
met groote stallen voor 30 Paarden, Wagenhuis en elk gemak, met het
water aangebracht tot bij de keuken-deur. De verschillende Kampen
zijn goed omheind met Muren en Draad Heining. De vorige eigenaar
heeft een zeer groote en ruime schuur opgericht voor het drogen en
prepareeren van Zevenjaartjes (Everlasting Flowers) welke een groote
uron van inkomsten voor hem waren.

Van wege de groote menigte Eikenboomen op dit prachtig Land-
goed, werd wijlen de heer Beyens instaat gesteld, om met groot voordeel
een groot getal Varkens te telen, behalve grootvee en andere levende
have.

Klei, geschikt voor het maken van de beate soorten Bakstoonen,
wordt in groote hoeveelheden op dit Eigendom gevonden, dat ook voor
het lnveektln van elk soort graan geschikt is. De verkoop van bovenge-
noemde biedt voor den wet"kzamen man eene zeer zelden verkregene ge-
legenheid aan om een Eigendom te besitten dat de kosten binnen zeer
weinige jaren meer dan terugbetalen zal. Het mag vermeld worden dat
de voorgestelde spoorweg naar Caledon over deze gronden gaat, binnen
een paar schreden van het Woonhuis af. .

Het Eigendom il! heel nabij de Post en Tel~ kantoren.
Het Eigendom mag geïnspecteerd en volfe informatie verkregen

worden op applikatie bij den ezrsten ondergeteekende.
Tenders voor den aankoop Tan dit Landgoed worden iagowacbt niet

lat« dan om l O uur van Vrijdag morgen 18den November, 1898,
De hoogste of et'Dige Tender niet noodzakelijk te worden aange-

nomen

In den Boedel van Wijlen den Beer BEN~RIK J.
,

, WELBEKENDE EN ONOVERT:RBFFELIJKEVEE EN ZAAliftLAATSEN
! -

POVElFONTlEIJ:_ •
· DJ:.SlEILK. VSL.

Pub'Jiek~' Verkoopi~*
1 • - '.

. VAN DIB
Ell' .... _

s....a..a._VOGlaL V1:-BX. KO_...·BJUlB
. _ GELEGD IN DB. :~,......&.:J;~) . ", lln1SlJléUbelen,. ~1I&U,t!!i)LI.,."",

Afdeefing ·vn:roaïl WEST, DE :::.~~::Oaing
40 minuten te paal'd van BRAKPOORT SIDING, a uren '¥!anVICTORIA uit de hand verkocht hebben-

WEST ,en 4 uren van ruOBXOND, 1a.J$a de atdeeUDPWeg' de, heeft de Ondergeteekenden
tusschen gemelde twee dorpen. geautoriseerd publiek te verkoopen

ot
Woensdag. 16November. 1898:-
3 Afslaan Kapk&rran.
1 Gewone do.
1 Open do.
1 ,Buggy (Afa~ Kap).
.1 Mqlwagen (bijna nieuw).
2 Goed gedreaseWde Kar-paarden
2,. <19... Kar-ezels.
1 Melk-koe in Melk.
4 Paren Achtertuigen .
1 Span Zf3iltjee met Zwingels.
2 SChaaf-banken en Gereedschap,

enz., enz.
4 Mol wagen Wielen, 2 Kar do.

,'-' .,.
DE VOLGENDE, NL.:-

I.""""DEPLAATS OAVD UIT:

Ds. F. o. Ke.tell. en N. Hof-
meyr, De wortNkltera, of
het daPOek 'ftIl IIIC. ftD

.BlIfDBLIJ.K: : ~hikt publiek der :Merwe. ••• ••• ••• Mo
Het gewone 888Ort:iment Huis- worden , UIt de ~Irt-Kraal Dr. ~.~ 8eail1litp- "

meubelen, bestaande UIt Voor- Eet- te "-ELLI:NOTON. Zij worden opga- C.W. H. van der J:!:r' p;; 5&.
en Slaapkamer Meubelen, als Kas- braóht dqor den heer : - .Ulje, of Uj4UD _lIirijdeader
ten, ..Ledek~n, ..Stoelen, Tafels, l' F. P~NA.AB. wol'tl'eltbd 1a .. Ma( ••, a..
TapIJten, Sehilden]en, Glas, Aarde- : ~ 08.~P.:tma. De ~
werk en Keukeagereedschap, en wat K.L. S~ &: Oo~ Afllagers. A. J. van ci::U=. ~ -~
er meer' tea verkoop zal worden .:PAARL wee8t uelf. ~ 100
a-mgeboden. ' I ' • mantiecbe 8&a4IiID ••• ••• :&
uk' tIJ· 10 1 . T. A. Worrnaer. VlD Aiiud.r-
rer. DOping e e"/llllenOm 1118V.1f.· • W . : dIm_~ 8..... .

P. I. BOSIll I ZOOI, lfslagers. AL. j E ER iZO?: J Prof~~=-tê·· Paai=i. : .
Stellenbosch, Pubh$ke Verkoopang Prof. J. 8. de VI:t::. 18' PW1' .

25 Oct., 1898. ! VAN ~ ~ '"t '~. H. V1saoh.... rlftw." .
GRÓOTB ~ . Kos~baarVastgoed· :",cIe=i~.z~U.:

Publieke 'Verkooping ~ega1I11deWJ_StrIIL ~ ..~~:tEiJa.,".'
VAN !~. .. ~ I . T, H. Genl." Jr. DijIIiIIa'.' -.' .. .' _ -. Dli"on ergeteeken~~ nbliek ~ la ~ At~,

HUlSraSd~ Wagenmakers- f." verkoopen OJ). P rib. •.t· ._.

gereedschap, enz., enz. ~l~ tt lOB . BK, f8t8,
op IAUDlG, 14BOYDBD t898, : tO~ 10UURyIM.
. Zeker lERF gelegen .. boven, in

. OM 10 UUR V.M., . de oniDi4d~.."ke .., van ,.de TE _""~.",&;A~'
In het P- .......uia d h ' Lady Gz+yBrug, met ~

IWU& van....en eel" neti.en riiieftijk Woonh • . Gebouw Bbmien..· .. ,., ..., ..
Starek, Noorder PaarL met Hu....-veitrekbnj· 'allen onder :, ftoeUeate ___

.t. -u "mIJ"ne Paarische Vrienden IJ"m1 ~1ren, GrQOt 'J~DkPakhuis ' .~ . oQn. r~UW(r en 4.-.aebesiRd
Benoodigdheden voor d~ bewerking als t t~er8 ~, ...~

der Paarl8che Goudm~nen, enz. ~en , ht;rn.rp.~cl opbren-
ge~. I' Dit Eigen mag be- Bose" .' ,

DE 0 d teeL d last d acho)1Wdl'POrden ala ' der beIte V_;_ B· .
n erge ... en e ge oor :aanae~'tande.. . , ..het· ... \M;..·.d DWlte. ngeJacheene Amerikaansche firma met ' . n., 1!1 ........., e "Beanty of HebroD.n

den verkoop van eene groote hoe· ~y yv:~ S ~in~~ Echte
veelheid van Werktuigen ens., als ~ ere &1IZl • IC Early ~ReJ:lt .. :
hieronder verID!ld, en aangel~~t lom en overtuJ uze(ven. oue AalidII.peI:·_*",Il:'111iWi
door de ~ke Advertentien 'I ~ borgd lijnde,
van Paarlsche- Goudmijnen, heeft jJ.! C. ,. DORNB L door gaa8ch Zuid .Afrib-
'ges1ot.en qne Paarlsohe Vrienden liUre, tu Ifk " Co, A..talagm. diendeD roem .ytwW' .... ·
eell Kans te ~ven, door eene '.; Daar oue
publieke verkooping aan de ~aarl te ParI. 2(Nov., 1898. .i maar beperk' lijn, cm do
hOuden van de volgende Artikelen: ~tis, ~ men de -"'--

HUIs~ :-Tafe1m888en, Vorken PiIbIieke Verkooping lijk latml tebOebteDen.

I'P.~:t:~,:n&h:i!B!h~j! VAN; . LIBER.11 ~ IUI•.III.......

S$!.~8=LFY~NS- P~.,tSSEN. u.£:!:::,:T. C',·

trekkers. Blik <>cra, Ei 'KlitBtera, In~ ~ van wIjlen G.ABBlWL
wEDER WAT GOEDS! OP I ! Ë::melfX~1as enP:eer!::W:~ : !JAO. LUIT, C~ . S. DITTMAN ••

. '. ~ GIBElIDSOBAP, LiJnen, D' Ex~uteur des BoetJ.la ZrJ. doen 21 Hout-Straat. Xlap .. a;;-.

DE Ondergeteekende, verechillende aanzoeke~gehad h$bbende om een zak Meaen" _Beharen,. ' ve,koopen op- ch,IStoeP der Boa 7M.
gedeelte zijner Grond~ te lVerkoopeD, ~ daartoe!over~ om H.amers, Troftela, Boren, Sikkela, Kóopmáns Beun, I WIJ PYeD bt.................

(1). De welbekende PlaatB BLAUW -KLIP ~legen te Helder· lulks te doeo, en .sal dus Publiek dOeD verkoopeP !, Pikken, Graven, Vorken, Schoffels, '=t '8etendI'C --.
herg, omtrent 15 minnten rijdens van ST~LLEN~O H. en het naaste Op WOENSDAG, 30':'1 DE~'~-hJ HBcarkhaen,B08~~men,Bwei~la.pZagen, OpZ1TBIDIG, tl.O 00.1.&.,~~'~. .. ~
~tation, bevattende een groot WoonhUl1l vool'Z1en.van alle gemakken, DA nn,.D.DIUer&, a_r· assen, 1 . . 1Wt]1 PeahIeCU ~ Ir,
IlfOOt en luchtige WijnkeHer, Cottage, W~-h~a, Stallen t'1l andere OllD 11 'u,,, p2'e01..,; Duim-Stokken, Bijlen, Bijl- en pik j TE 11. I • . . 5 "loon:"..,....'~
Buitenvertrekken, allen in goede orde eI! onder Galvanlllch.IJzeren Daken, 16 Prachtig gelegen ERVEN· langs: de ~-straat en de. Steelen_.. De vqlgende Po~ in de Z.A. (JouellpOlldeDt.le la &.I.......
hene'l'~n~ Gkleine Cottages. voor bedienden: .Groot volg~!l" Kaart en Straat langs de Noorder .PaarlllChe Sohool naar ~e bovepstraat leidende. v~:EJlLBZ 1 :-KarRi]tooLamme~G8clal8heern:lIutual'lVel'l6kering ~eobappij: ~ op. __, .. .:..solt);
Tr;\n~l)')rt 2G(j Morgen, en 150 Morgen Municipale landenlen ooder een Daar de Plaatsen Optenhorst en Olijfboom en n_ het Va~der Poels Plein; .nJIIJ_n, oop. pen, '. _L '.~ yo_,.. .
lange huur.contract. .' De Erven zijn bijzonder goed voorBouwdoeleinden en de klei extra goed Meeeen Scheer Borstela, Hnis- N9. ~77 op het leT.". van J. C.

BLAUW-KLIP is een der beste Plant.·mn In deze Afdeeltng en voor steenen. Wegens den aanbou.w in de onmiddellijke nabiJheid, biëdt klokke~, Horloges, Verf. Laddera, Winter~h voor £7r,' - Bonua
hIj uitnemendheid geschiKt voor Wijnh?uw en V~?chten~nltuur op deze gelt'genheid zich bJjzonderaan voor geldbel~g. Plankaart te Kruiwagens, VOgel.kooitjea, Machine Toevoe. Igm.,ren £385 Os.,lOdj Over-
""ne groote schaal, on beeft uitgebreule IutndcMJoe, uitgestrekte zien ten kantore van de Vendu Afslagers en d~ E~. Olie, KarneD, Bicycles, en wat ~8 f aard~ £361~. 9d; Jaar.
n..nnen Eiken en Populi.f1r Bosschf'n eo ~n ~t.erk I!lroom water, benevens Een der Erven is bebouwd met een wel.4Jgerigt, ~t met en ge- nog meer &al worden aangeboden. lV~he\Preml~ £16 15!" Bd; opbe-
ppn water Molen gebrwkt door de vange eigenaars voor het malen voor rieflijk woonhuis, en een ander met drie pakhuizen, béide onder Itroo- .Alles wordt Zonder Reserve t8a1d tqt 8 Juli, 1898. ,
bet l'uhlielc. .. daken. ,~. verkocht. nimmeer is er mik een No.~30ophet1even ~gezegden

BLAUW-KLIP is bijzonder geschikt v?Or eeDe melke~ oP.eeue kaDI aan de Paarl aangeboden ge- J, C. Wl~~h voor ~2S0j BonUl
I\!oot e ~('haal en biedt eene veilige geldbelt'~Dg aan voor kapltalleU>n. O. J. DREYER. wordeD; een ieder behoort er gebruik Toevoegmgmgen £1l9 138. 6d.;

(~) VAA'TWERK. 8 Stukvaten,l1 KUIpen, Legge1'8,Pijpen,Ha.U. A. B. DE VILLIER'3 & 00, AFSLAGER~. van te maken, en de onderneming ov~ W8arde. £114 9a. 9d.;
RUml'n, Kel 'e!'2ereed8ChapI een gronte Brandewijnsketel met toebehooren. Paarl, 1 November, 1898. ' i JDet hunne ondersteuning te begon- Jaarlij~l1e P~18 ~ 98. 8d. i

(3). BOERDEBIJGEREEUSCIIAP, ah Ploegen, Eggen, Graven, atigen. Op~d tot 26 Octo~r, 1899.
Plk.ken, LaddeMl, enz. Een tnaehine voor bet Dijden van wortels, en II. RETIEF,." &li ALBI·. .B.'!'I' J'.B" uW welmeenende vriend, No: '202 op het levén van E. L.

(4), 8 Melkkoeien.' _ MaraiStvoor £250; BoPU8 Toevoeg-
(5). MEUBELEN :-Een Voorkamer Suite, Tapijten,~ancyTafels, ~MlLE H. VAN NOORDEN. ingen~192 5s.; OvergaafaWaarde

SWehm Lampen en Schilderijen, en •. , 3 ~188pkamer Srutes, IJzeren K'.ERKS-TR.t .tT, WELLtNGTOv,1 t :rA.m. lJ.! lYK AICo., J.fslag8l'l. £32 ~. 3d._; J':3rhe Premie
d~ka~t.en en Beddegoed, Eetkamer Tafela, Btoelen, Tapijten, Glas- 1l1l.~' 1:' £417~ 9d.; opbe • tot 1 No-
.\f.,.,j ...werk pn KeukeD~hap enz., enl. Telt_nover 'ii po."kan.' ~oor. 'X'e,.»C:oop: vembe~, 1899. , "

10'6). EI.:-IOELIJ K :-De Bibliotheek en Kantoor Meubelen ens, en _ ' . ' . E.ENIGE JZOed ger8pareérde J. J...Bb. ' FMEYR 4' zmr
~ ,lt er Gleer ten vtlrkoop sal worden aangeboden. / 0 I Z E Nienwe Bezigheid i voor KI,.J)_~ING en IISecondlwad " .Pianos tegen' . '

Verkooping te begiMen om 10 ure v.m. KANS-, JONGELUI ..,en JONGns~ulri1iuSTING biUij~en !rij. voorContant of Af- YD'
. P. J. BOSllAN. P. W. Zoon, is de Toortzetting der oude Firmat gedreven door den.~ G. J.:&mu. bet&ling bij . . ..'

~ Curator., Handelaar-8nijcler, welke aJgemeeae ~: cm . prompte J. G. Bt;JlILIfA.NN' ,.
P. J. BOSMAN IIZOON, Afslagers,. bec1idiDiTersebrtaall a1leu die de 8rma .,. ... WiJla bep. KUZJK.ilm~~BL, N. lAL
~iteU.,boIch,a 'NOT"189'1 tti" .' L&cl7 Grq SVaat.· PaarL,

DOVEFONTE~N,
Groot 3,664 morgen, tezamenme; je plute

KRAANVOGELVLEI,' .
Groot 718 morgen, tezamenmetende :,' "!morgenon~ vierkante roeden.
· DOVEFONTEIN.-De verbeterings "I' dezeplute zijn!GEBOUWEN,twee dubbele
wedijverige Woonhuizen, een groot Wagenhuis, ruim plaa.tavoor 10 karren; twee
l'talleu voor8 en 4 paardeu respecrlovelij k ; vijf ruime buitenvlIrtrekken,alleaonder
ijzeren dak; vijf Kralen in goedeorder, DIP komploot. '

LANDENvoor9 mudden .... d, ommuurdmet een stenge klip muur,
HOOMOAARDmet honderdenvan de allerbeste IIOOrtAluVJ:1lchteBoomen,2 Wijo-

gaarden, bevattende l.~ eel'llteklBJIstokken. .: I ..

WATER.-Eeu nimmer feilende sterke FONTEINn~blJde WOOlIBtede,en 2goede
buiten DAMMEN. . ,
· BUIT EN POST.-Ongeveer kwart uur afstand van ~eu opstal ia he~ buiteneoa
lJekend.Is ROOIKOPJES, waal'Opzijn eenWOONllUISmet ~ vertrekken, LAlIvomheind
met draad voor.')muddenzaad, \'rucbto BQomen,Kralen, en laatste, doch niet minate,
eeu sterk standhoudend Water, waarop is eeo 3 pa.ardeIl.kra.chtEngine uwt pomp
kompleet in goedeorder. i
, KAMP.-Het geheel van de bekende kOBtbareVlei "iKRAANVOGEL VLEI,"
tezamen met l'CU deel ander grond, ongeveer 900 morge., ia goed' Ï1lgekamptmet 6
drwien. :

II -DE PLAATS 1

DISSELKOIL,
annex aan Dovefontein,metende.3,017morgen en 229 'Vierkanteroedefl..taan twee stevige Gebouwen; het Wooohuis bevat ó vert;reldcenil1li kpil:!l.btWl:;
andere gebouw,thaU8in gebruik ala een kaf-40k, ia ook guachikt "ioor
van 4 vertrekken; verdE\l'ia er een Stal voor 6 paarden ; vqtlr.kame1'8,elIII.
~ LANDENvoormillBteDB4 muddeo zaad. '
, De FONTEIN, loopendelanga ue rivier, illalombekend al. de ~TEIUi:ST& en IIIIST
8T.t.liDHOGDEHD in het dilltrikt. :

De81l1nkkigeIrooperkan met kleiu koeteneeu groote !tamp mam in .. De Brak,"
daar dezelveaan het.kamp van Kraanvogelvleigreost. :
· Het Veld vau beideeigendommenis onovertre1felijkin dese en ooiliggendediatrik.

Caledon, 24 October, 1808 . ,~. ~oorhet ~et maken van alle ~rtBnlevende have. D~ twee pl.,tsen grensen aa~
N. B.- D~ ~ poederen van den Boedel, bestaande Uit eersteklas ",lkanderen EIJmakeutemmen100 o~~m~~d eenepl~ta u!~.al~.menfw 'begeerenhet&il

voorraad zullen ptibliek worden verkocht op een latere Vendntie waar- 'v..oor veeol landbouw. Geene opYlJ~hng la er noodig; .~l11ln ~ ~ en gunetig.. • ' .'bekend.. Sedet;t den betreuren8waardl84llldood van' deu ~naar h~bben·de ouderge-
van kennu In de menwsbladen zal worden gegeven. ,teekendenmaar gedurig aauvragengehad aangaaudeden d4tum van <leverkoopiug.

C. J. N. DEMPERS, J~.,' " .Agent en Afslager, Caledon. TE GELIJKER TIJD aalookverkochtwordenvoor !'likeningvu ge.egdeu Boedel:______________ ~ __ _,;._..;.. __ ~-- 9 Stru18Vogels iqsluitendebroei vogels.' !
SI P&a1'den, 1 Spider, 1 Bok Wagen, en 1 aantal! Bohapen.

En voor rekening VaD wien het mageaangaao : . i
.400 Hamel Lammers. 200 Hamels, 2 tan.en. ~OO Hamels •
, Peraone~die begeeriDglijn levendehave, en&.. VaD de, hand te lIetten,hebben met

due 'YmClOpmg de gelegenheid daartoe, doch m08tw de~Afslager ivroegtijdig kennia
geven. : .

C. J. N. DEMPERS, Jnr.
J. C. BEYERS,

Executeuren Testamentair.

s rEL.LE~EOSC:a:
EEN ZEER ZELDZAME KANS .-------.....__
De Plaats BLAUW-KLIP in de Markt. '. P_~1'Il k4rrel!> lInlleniu gereedheidsijn te BRA.KMORT SIdING omp~

die per trem vroeg in deu morgen aankomen nAr de vendlitiete v8l"YOenD,tepa 7s. 6d.
h8lfl1 en terug. .

H. J. OLWAGE, JUDl'.:..} E L T-.-- ._,-c. A. OLWAGE. , xecu...nrI _en ..... :

BELANGRIJKE VERKOOPINd
VAN ZEER KOSTBARE

Vaste en Losse Goederen
Levende Have.

G, a'B. PROBART,

DE Ondergeteekende in sijne hoedanigheid als Eenig Curator in den
Insolventen BOdCiel van Dr. Johan Th. Haha, heeft de Heeren

P. J. Bosman & Zoon geautorizeerd publiek te verkoopen

OP WOENSDAG, 30 DEZER,

BEB

Wol, Bokhaar, en and....... ""./;

dukten .VlD .de band .
teqen de Beste Prgun. "

éOMMlsSlES VAN.~~.:..~,~-
SOORTEN-GEDAAN.

-r.L

. Markt' P/,III,
. (/(jaT ,LII/IJr.. '.

ReferentIe: Gebr. ~I{IOE, ;.
QUUNITOWM.
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HONDENBELASTING, 1899.

A. W. BAM,
PMlitea Il Cflllllt ••

No. 21, NIEUWE IIAIIKT,
L\.U'STAD.

APPLIKATrEN voor do betrek-
kin~ van eerste Hulp-onder-

wijz, r a:m de ltiver80ale Eerste
klas-se Onseetarische School voor
Jongens, zullen door den Ouderge
teekende worden ontvangen tot op
Woen,jdag,7 Daoember, 11:j9",

Salaris £100 per jaar.
Getuigschrift, MidJel.klasse cer-

tifikaat, eu ondervinding in 't geven
van onderwijs. Gecertifieeerde af-
Ichriften moeten het aanzoek verge-
!lellen.

GIJSBERT REITZ,
Hon, Secretaris.

Riversdale School Com.

BENC'ODIGD.

_-- - -

Afdeelingsraad Caledon. TE~ DERS worden hiermede ge-
vraagd voor het bouwen van

eene nieu we Pastorie en Buitenge ,
bouw te Moorreesburg. Plannen,
Spl'cifiratil'B enz. te zien bij den
Ondergeteekende. Tenders te wor-
don ingezonden tot DINSDAGAVOND,
22 dezer. De Bouw Commissie ver-
bindt zich niet den laagsten of
eenigen tender aan te nemen.

J. D. RETIEF, V.D.¥.,
Voorzitter. P&rija, O.V.S.

la November, 1898.

HIERBIJ geschiedt kennisgeving
dat op een Vergadering van den

Afdeelingsraad van Caledon te wor-
den gIlhouden op ZATERIH9, 3 De-
cember aanst., een belasting zal
worden gelegd op alle Honden
binnen de Afdeeling.

JOH~ J.MOORE,
Secretaris.

.Afdeelingsraad Kantoor,
Caledon, 5 Nov., 1898.

Moorreesburg,
( Nov., 1898.

AARDAPPELMOEREN I
AARDAPPELMOEREN 1

Te Huur Gevraagd,
EEN goede Vee-Plaats nabij den

Spoorweg. Karoo bij voorkeur.
Schrijf, volle bijzonderheden mel-
dende aan K., Bus 503, Johannes-
burg.

EENEfijne collectie Early Rose,
Early Puritan. Whi~ en

Red Hebron wordt in het,begin
van December verwacht. Men wordt
verzocht orders vroeg te boeken,
daar de aanvraag groot is.PAK - PAPIER,

• Te verkrijgen aan het Kantoor
van dit Blad. COMBRINCK EN Co"

Van de Sandt de VIlliers en Co. Dok-Wei(;
Ka.a.p.tad..

Afdeêling Steynsburg' -P IB-- W..-'~B---d~ .. s· 1ri
TWEEFONTEIN SCHUT. ru erg QO, ran ellJD8D p tus

laatscbappij, Bepertt.
TE WIJNen nrkocht te SteynsBurg op

den 2bllten November, 18~8. indien
hiet tevoren gel08t l-
I Zweet Vos Merrie, bles, linkerachterpoot
wit, rechterbout gebrand PP,

1 L'::ht Bruin .Merrie, '! jaren oud, onge-
teekend.

1Roode Kot', schilder pens, rechteroor
zwaluwstaart en sueedje achter Iinker-
oor stomp.

C. T S~IT, Schutmeester.

KENIISGEVING UN AUDE£LHOU8ERS.

DE Ondergeteekende wenscht be-
kend te stellen dat hij koorn-

boer wagens, die hij voor twee jaren
waarborgt, te koop heeft tegen zeer
billijke prijzen.

M. F. GIBBONS,
Van der Poels Plein,

Paarl.

TENDERS
voor Registratie van Honden
en Invordering van Hon-
denbelasting gedu-

rende 1899.

HIERBIJ geschiedt kennisge-
ving, dat Tenders door den

Ondergeteekende tullen worden
ontvangen tot op Zaterdag, 3
December, 1898, om 10 uur 's voor-
middags, voor de registratie van
alle Honden binnen deze Afdeeling,
en voor de invordering van Honden-
belasting gedurende het jaar 1899.

Tenderaar8 den tijd te vermelden
waarin het werk voltooid zal zijn.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk aangenomen.

Twee borgen worden vereieebt
ter volbrenging van 't kontrakt.

Voor 'Verdere informatie doe aan-
JOek bij den Ondergeteekende.

Op last van den Raad,
JOHN J. ) :OORE,

Becretaria.
~~Xantoor.

" CaWODt 6 Ncmmber. 189&

Lady Grey Brug,
4 November, 1898. TE KOOP BU

Julius Born & Go~,
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JAMES WILEY Il

Stalen Dam Schrapers met Withou
Wielen,

Bolinder Zweedsche Kook-Kachels,
Engelsche Kook-Kachels,

Brandram's B.B. Zwavel,
Heining-Palen en Draad.

IJzerwaar en Aardenwaar Magazijnen,

. (

10 en 12 DarlingEtraat,
j

KAAPSTAD.
I

~~ • .E:..A..W~~~-,
. KAAPSTAD,

I lEE FT pas het beroemde Mauser en Sporting Magazijn Gelreer
- ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het eohieten; ~

allerlei soorten Bokken, vooral Springbok1len. Prijs £7 108. n_ '
II age I Geweren, Riflee, Revolvers, en Patronen van de beate kltaliteit.------

Dynamie~ Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles!

SOHRIJF OM: PRIJS LlJ'STEN.

~ a,I.ter ..A.. ~ oc»CI:~_
MAAI EN SNIJ MACHINES.

Ir,
",OOD'S open einde 6 voet snij ZELFBINDER met Roller Besring s.
WOOD'S Lichte Omsloten Rad Snijmaebme.
WOOD'S l'ylindervormig Wip Stel Maaimachine met Roller Bearings, Toor het

snijden vuu Lucerne.
WOOD'S Maai Toevoegsels, voor bovE:ugenocmde Snijmachines.
Lanllbonwers kunnen el' op rekenen dat zij jaar op jaar met extra deelen en

machines ruet de laatste verbeteringen .nlle", worden \'oorzi~.
Il",i Persen, Land Rollers, J<:xtra Stukken, en Machine Olie altooa in voon·_ci.
n:-;f)ER-AGF.~TEN IN ALLE STEDEN.
W'. PORTER, aaa., Dree B~raa~,KaapaUML

TURF lVlOLM (GROUND PEA.T).

Ic
1

TC In', de beste voor het verpakken van vr\lcllkn, 7.O"uer reuk, en al
het sap van gekneusde vruchten inzuigende ; ill I;alon van omtrent

280 Ibs, t~gen 10;ti per 100 Ibs. netto kontant. Kan over en over
wordt'n gebruikt.

DUlTSCHE AARDAPPEL. :MOEREN' tot Kerstmis, met elke
intermediair LTnion Stoomboot.

A. FIT TIG, 47 BURG-STRAAT.
Kaapstad, ~j Nov., 1898 Il

Frank Lsov- Raymond
DE ZUID AFRIKAANSCHE PORTRET VERGROOTER
Yoor All_ 'W'.. ~ K'IU1.~I_ I. I

Voor .All_ 'W' .. ~ Goad I.l
. Voor .All.. 'W'_~ Pll"aob.UC bl

GAAT naar den heer. FRANK LOV. RAYMOND, 236 ALBERT ROAD
WOODtiTOCK. ..l....r.ar de Prachtigste Vergrootingen, in Olle"erf Ora~

Zwart of Wit, op Doek of Bordpapier, 'Volgen. de nieuwete en beste methoden en
tegell ALLEH. BILLIJKSTE PAlJZEN, worden gemaakt. Begunstigd d~ de
"fQOrnaam8ttl 'ingezetenen 'T&D de Stad, zoowel tJa door Inwonen van den ~rij .... t eD

T'rans vaa!
Nle~. ander. daD Goed. "W'.rk _el.y .....

Eenig prot ret, vergroot, en dit niet in EngeIa.nd of elders buitenlanda, maar al.hJaO
in Zuid Afrika, binnen zeer korten tijd.

TALRIJKE RE~NTUS I LU18T.ElUUJU AANBi:VELINtiD I

FRANK LOV. RAYMOND, Wooct.~k;
lila. AL •• aT "OAD.

OI~S PART_jEMENT, 1898.
A-'-:~:\CE\!OEDlr.[l ,Jnor ;-, ·d,·r'.r"'''''''j! rii .. ("InI~f' nit.Q"RV"·'''"

eel! }Ill 11Ir,,!'wh.' •• Hal .'iBrd" ~"n d.· j""I!l'If'I'B,lemf"ut·
eire S1!8."il' hn'ft ,'r 1.,,,"01, 1"'1,1.'1, I' 'J t..,. .. II)I..-I1 {'t'Ilt' 8.~.I'I~elijlre ui'gavt
voor de :::iN.SIUnm 1''''.1:-< lilt lt' g""P'l,

De lI:tt'(·k ..nllrt'll. van Ons Y.l<>ekblad r1iflnf'n er 0l'
te letten dat de IIIRdllJ<I'11 v.,nOn. Weekblad ,,",'("Irt·nel..
de Sessie in oJ11i,'t'I,roken yolgnrde ","orden I"" g,."o,urnt>.r<i . -n ~rl8t aan't
einde der Se""ie e .. n ,'nlh·digt> hla<i wijzer 71t1 W""dell t'1(.. Vt'Il, zlM.dat d.. ·
bewaard"r>! Vnll r.e I'arl ...mt'ntllir>" n n m nu-r-s "11" On. Week·
blad teg- .. IIJk e"n u Ha.nsard ••1,1I11efl h..l,l>en. ~

DlIoIi't;"ltl oplaILj{ g,·rl'g1lld moet ,...aNi,'n Haar h..1 ~Rl ner Mil·

lOeken el ... den bij de vong" ld..'It'·p rnoo-t en .01'01"11 t...ltlurJlt'8tald, dOt-
men toch dadelijk aanzoek en zenJe IlI~ti,t:J IlllJ ,"oor ds be8telling met
bet aau zoek

. ÁQII YAN DE S~JVf)T DE T1LLlERS cf ((1. r perk],
KAAPSTAD.

rI-l.·_. 1;6rn8r:t'7lo8 te """IP1I al' ~nm ,.",,' , '11' - -t',!.Tl' ~"'" ,.. ~ ....• ,,-,11 1""111. ",.. ,n
~ per t te iende«, na a[i,.,p J, I '.:"''II-<i,., ~ neml'!l1IJ1

"ft " ONS PA.II.tEllKNT, 1898." JJ
a~etJf"d· Cl4:11§ .•••••••••••• I • • •• •••••• •••••• •••••• •• & •••••• t. ,. t tt ••••••••••

c:i t 't' ••••••••••••
..,11. t4j/bl4llD,. .. fil" KaapolJld. IN Inti;." per PM.. d.n ....
tl'wllII "... III'_', III lut IIIllllanuld iultlIIl " 1\wI,..1iId ,,~l~np.
tTllla ftII,a _ ......

BlITZ " 1DILKAN•.
~.West,
:; oet., 1898.

Nederlsnd.sche Zuid-
8POORWEGMAAT~PPIJ':, .

AUeTU
L l __ l~' IU.'~9,w~~~~ ~~~

P.U.. '
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