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Distrikt WOROESTER.
In den Bosdel van wijlen den heer S. F. NAUDE.

DE Onuerg-eteekende, Exec~teur in bovengemelden Boedel zal publi~1t
.ioen verkoopen op '." j

i

woensdag 30 dezer, om 10 uur 's voormiddage
1.- vASTGOED :-(A) De welbekende en zeer Kostbare W" i

\' PC- I'D Zaaipleats, groot 367 morgen, met, Woonhuis, Wijnkelder
Buit ...ogebouwen er op,-zijnde de resteerende gedeelten van WILG
Rl\ï I4jRen KOMPLOT KOPPEN. Hot Woonhuis bovat 11 vertl'fllcbin
lien waarvan plank vloeren hebben, De Wijnkelder heeft 7
perRgaten met ruimte voor omtrent 140 leggers nat. De Plaats
ht>plant met circa 136.000 Wijnstokken, allen in volle dracht, heeft
Loopend Water uit de Wilge Rivier, een grooten on kostbaren Dam, .
ge~trekte Zaailanden, onovertroffen in vruchtbaarheid. Zij is door den
Landmeter verdeeld en zal in twee deelen worden opgeveild. .

(R) -De plaats" WITKOP," groot 746 morgen, bijzonder geschikt
voor Groot en Klein VOO.

2.-LEVENDE HAVE :-10 Paarden, waaronder een paar
Hengsten, 20 Aanteel Beesten, 20 Schapen (Persian), 15 Varken8,enz.

3.- Kelder en Boerde!i,jgereedschap: 10 Groote Kuipea,
7 Legger!', 1 Pers Balie, 1 WIJn Pomp, Emmers, Vaatjes. 1 Wail
Macbine, 1 Kap Kar, 2 Open Karro~ 1 Wagen, 2 Kruiwagens, Blijpsteen
Schroef, Tuigen, Bijlen, 3 Brandewijn Ketels, 3 Ploegen, 3 Ladders,
2 Eggen, 1 Klok, 2 Tanks, 2 Groote Potten, enz.

4.-QOGST. De teveldstaande Koom Oogst- en de ingezamelde
Gerst Oogst (in schoven) de opbrengst waarvan geschat wordt op 200
mudden elk.

6.-Huismeubelen: Een groote en uitgestrekte voorraad Zit, Eet-
e1\ Slsap Kamer Meubelen bestaande uit Eet-, Wasdl- en andere Tafels,
Buffet, Rustbanken, Stoelen in verscheidenheid, Ledekanten met toebe-
hooren, Kleeder- en andere Kasten, Huis-klok, Schilderijen, Glas en
Aarde-werk, Melk-bakken, Boter-potjes" Karns, Keukengereedschap, du
een groote menigte andere goederen, te veel om omschreven te worden,

~.B -Het Noonhuis waar de verkooping zal plaats vinden is
IJ&ltrent 5 miauten wandelings van den Nuy ~tation (Siding)

J. H. N. ROOS, Secretaris,
Executenr Testamentair. ;

Kam-r-geboowcn, '
Hoek van Adderlt,y' en Waalstraterl,

Kaapstad, 11 November, 1898.

J. J. THERON. Afslager.

ERVEN! ERVEN!
WEDER WAT GOEDS! LET OP 1,!

nE Onder~eteekcnde, verschillende aanzoeke~ gebad hebbende om e9.'n
U ge(ieelttl zijner Gronden te verkoopen, Jil daartoe overgegaan om
,ulks te doen en zal dus Publiek doen verkoopen ;,. .

Op WOENSDAG, 80 DEZER,
GKn J..1ure preol_,

15 Prachtig gelegen ERVEN langs de Main-straat. en de
~tl sat lang~ de Noorder Paarlsche School naar de bovenstraat leideIl4e,
na~' de Plaat.~n Optenhorst en Olijfboom en ?aar het Vander.Poels PieI?-
De El"'Ven zijn hijwnder goed voor BouwdoelOl,nden en de kleI extra g~
voor steenen. We~ens den aanbouw in de-'onmidde1l9ke nabijheid, biedt
(lew geJegenht'id zich bijzonder aan voor Igeldbeleggmg, Plankaart te
zien wo kantore van de Vendu A£slaget-s 00 den Eigenaar.

1':el\ der Erven is bebouwd met een welingerigt., groot met en ge-
riAfliJk woonhuis, en oon ander met drie pakhuizen, beide onder 8trW-
(.\aken.

KOOP.
------------------

lE Plaat8 ,j UARTSnOOM" in de Vrijhurg Mdceling, ~lp.gen aan~e
I ~p')\)rl1jl1, utrlt:?ent m'gen mijlen vao het ~rp. D,e ultge8tre~th.ld

i..; :2,:) \:! IUOr;(L'II,en de vorbderin~en beetaan UIt een rul~ Woonhul8 ~et
Zeven \'ertrekken, ~tal Foor Acht Paarde?, Wagenhul8, Voerk~r,
(; roow Roomerij, voorzien van al de n~lge gereed8Chap~n, Se~n
,l~rk ).iebollwde Klip Kralen, en goed omhelDd Kamp, groot 000 y~s
\l"rkant. . . !

Er zijn tWE'C ~t.andhoudende Fonteinen op d~. Plaats dIe gedureJide
rJ" nroogw onlang~ ~t.andho\ldeod ~~even. waarbIJ nog ook een ~te
I )am en twec na.tuurlijke Pannen ZlJD, alsook twee Putten op het lapd
;lie good water voortbreogen.~ ..' '

lIpt YcI,i is ails dat men maar wenschen kan, zlJnde geschikt vopr
b~ide Groot- en Klein·vee.

9~e aaD.1lJek bij den Eigenaar
I. BLUMGART,

VlD VrijOurS,klulue1tpcl'
i
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:KAA.PS·l'A.U.

...~~m,UIT: .~ ~IW'BT. tt

..I(~u,én·, N., Hof· . Piquetberg, P.O.

In'den'BoedéfV8D wijlen, )(ejufyr. cry~~ . 20aten NOVember, 1898.
EL&lBJluu: lIAB.us en ;nage"'n i )der Merwe. ,.. ~- '. ;..... 6d. --------------~]
. htge 't F J MABA' : '~r·iF. w. ReJ. tz. s.tig lil.,...,. .cc. DOO ',. • . 18. .,.. I .;qte Afrik1laDae pdlate ••• lie. od.

C."'. H. van der PoeL PM '.i ,Uip, of lijden ea *1ic1eD der .

b
' '"fOOrtnkkin:s iD 1fa1a( -. ... as.. od.

, .. !D. PoStma. De trekhOereD .
, :nil St. Janaaria BaJIlpMJui. 6a. od.
A. Jt van der Walt .• .\fribDen

:w..t 1Ui8If; HidOrIIch r0-
Imantilohe 8tadiAn ~.. . ', '.. 5e. od.

T."._Wonn88f'. VUl·.AauIter-··
~ D8IF Pretoria. 8 maan-
~tin In ztaid AfrUta. p.. ... lie. ed.

Uit hunne Vendukraal, publiek te verkoopen, 800 Merino en Bastaard Ooien Prof. J:S;de VIIIJ.... te Paarl

60 Eersteklasse Paarden (Ruins en Merri68), waa.ronder 1 paar in goede conditie. Prof~,..·~·· Paart,.3L od.
F J ....ARA18 ~ ••• ••• 2L 6d

Blauwschimmels.· • .)Jl, H. \(1s8ch.,.. "1811.... reIreIl. boet·· MBV1L.,A....Jl Td.· . .&.,........,. ..

20 Eersteklasse Jonge Ezels, 3 jaren oud, Executeur Testamentair. jToor eie SCIaOlea ~ Z1lid . _han af clen ldcJeaDO"~'J_jAlrib. Standaard 1. ... 1& 3d. 9:... .-i.......... .. .
.De Paarden zijn meest allen gedresseerd. en geteeld bij de Heeren WOl'Ct!IIter,10 NOT.! 1898. Er ~men ita '~pheel 6 bcMIkjéL ~ ....... -...nee.iliJk 's UII __

OOSTlIUYSENen V AN 7, (Jf, in het distrikt Oolesbere, ZiJ' ziJ'D in nitmnn- J J THERON .4/: I_ P.J~Mol!.,. en J. Lub .. BU.en. ~baadea on1mo.a.-rt •• . , 4,,8uzger. '''-~e TOOI'S"-_ ...__..... ~ 5 1_ ..... 1..' '
tende conditi .. f'n w:lr.u zeker de beste troep zijn, die dit jaar ten ver-' '-J" ........-u.en .... _. ~1WI8' ftD den bear BoI._
koop zijn aaugelxrlcu. Lt't, op den naam . ST ELLEN BOSe H. ~.~~D':in W~~ D'U__ rbUa_·_;;",;.8tMioD_ ...;.,..·.'_" _.___,_;

P. J. PIENALR. rib.... .., , ... aa.

J. W. MOORREES ~ Co., Jun., AfslagerS. PubliekeV ~==:U::'ude;.~:S' =;:
Werken eteeCU ·iD (van J,....1..._....... J...._\

VAN .peclale Oatalogua. . . . '. ~~6JI• ; . . uzemm. nu eerste _

VASTGOED EN HUIS.RAAD•• ~.1rf ·ijaRI.lI·· .,_-. litt···· handeling.. ' tepn billijb.'-' -.u· UULUD ' !RUB BOARDING :rro'm~;j
DE Ondergeteekende behoorlijk ! . • . '. . '. .:. • .. .: . '.

gelaat door de Executeurs; TB JOB.Alf1Q'BBUBG.·· ..' . . ~ stnr.t, -
T~mentaire in den Boedel van nBl 0nderKeteeb~- ... .~ be- .
WlJl!:!n d~n hee.r. C. O. iliaD, zal II I. _.beid'.' doen(doende.. . ~ ..cm.·..::C-._ ." O'..I·W·Or re..300..... "
per publieke veiling verkoopen, vaal:. JIll J.t.MJMOlI m~ l.RO In.JUllJli
Op woen. sda.g., 7 D.ecember .=:..!.' . dat de beIighOid....•.•...~ 't'OOri-....•..... " " .• "; .'. : -.... :
. OM 10 UUR V.Y., ,worden .. _1IfIGfIl.~Alle ..~ ontv~ ea teaaahen ~wd'·nn. £' ..~.. ~_,
op de Plaats in Papegaai Str&st.:- =..~~UD",~.. .... . :~4 t, om ~,
I-De.el.lbsld~ des OJIll.,.· ., ~. :.Jo....... " ". _ , . .
bestaa.nde tllt8D~tie"IWoonhDl8 ~.'. •. . W. PORTER,

en met 7 81Yote luchtige Kamera, Stal, pq.t. edree:. Ba371, JoJaanA.b1arg..•... '_·t . "1'''''''''''' . .&'.
Cottage met 3 Kamers, en 3 Huur- T~ edNI: OIlrier •. Jfarka, A{tUK voor . AU..... ...
kamers. Verbonden aan het Eigen- J~.,' • ea&. BREIi', STRAAT;
dom 'is een groot tuin bekend voor :DJ 'U'I01DD8 OLIYIIL
zijn vruchtbaarheid en keurige , .

wa.ter-voorraad ver~:Jv::v~: ~ EARRI VEERD. .,Q,.J11'~"'''W~1Il
van het EÏff6ndom. 'l: ~ exoellente CODdi~ BU~u:e Paten

De ~iggmg Ï4 .perfect, daar voor: lkwaliteit uitgezochte". .. ,Y .
het huis hooge eliren staan en een BOlSR" AardappelmOeren, ge-
stroom .helde~ water ..vl~ terwijl ~ TOO1'omnidclêliikeui~lantiDg, 'J .
de onmiddellijkê nabijheid van Bos- tA3 ~p tegen zeer lage priJZElD. ,
~s C~~ het een allergerief- '. BfnDen weinige.'c1agen zullen al.. ....L........
lijkst verblijf IIl8akt. . bier! worden geland, Sehotach-ge. 84

II. AL HET KOSTBAAR k.•;t.kte ti EARLY RE.GENTS ft

HUISRAAD bestaande uit: A . ppe1moeren, noteariJlgen per

. IN DEN GANG: - 4 Vien.. =~~ op OIl,," BIat. i.s ..,DM..'.. _,hl .•.
Stoelen, Tafel, Hoeden-rakken, enz. . . .' .,..., 1l1li6

VOORKAMER: - 6 Btoelen, !ERJlAN & BUIBSltI, .80MERRET STRAin:
sofa, 2 Leuning Stoelen, Piano I 24 BURG STRAAT. .. T . . u«
Stoel, 2 ronde Tafels, Lamp, Tapijt, \ TelegTllpiach ~ .. LIBBBIWf." 18hooi pl8fl8Dt DUlf,e1aula bij de
Gordi' Pal . P.K. jB1III ~7. ... . . ~ nl.....lacht roadom,

'Jn en, enz. . ~ " herbouwd maar prijs ftOr lIP- .0
STUDEERKAMER :-6 Paarden- . iK' . , . bUUjt als aUijd. .~;-

haar Stoelen, 2 Leuning Stoelen ! en n Isgevl ng -~--.----~
LeMenaar, Klok en Tafels.. Aan!de inwoners van Stellenbosch Assisrenre
EETKAMER :-Paardenhaar Sofa ' i Paarl,. en Wellington.
Ee~ Tafel, 8 Vienna Stoelen, 1 3d8 xlaa Pub1ieké SO:Il~t)L:Da
Spiegel, Hanglamp, enz. HJ' .., ~T LONDEN DENTAL IN.. .. Hoop,.A.t4. Robert801l. <,

SLAAPKAMERS :-Enkele en '. i : STlTUUT, Beperkt, sal ~r '
dubbele IJzeren Beddens, Mat- "f&D Ihtulne .zee.r ..ge~ceerde APPLIOATIBEf wor
rassen, Beddegoed, W aschtafe16. 'J'an~dig. ChirurgiJns 1I8llde.n' noemde betrekking
Toilet Setten, Commodes, enz. ~m r,>vengenoemde oen.trmJ;la te tuigllcbriften, m1len _""' ..

KEUKEN: - Stove en ander be~ken, of! den tweed~ en vierden worden door den Un4..,~._
Keukengereedschap. lla.aqdag, Dinsdag en Woenadag YaIl tot 1 Deoember li98

PAUL D. CLUVER; Afslager. ~lke tnaand.., gemelde. aehool. WerkJIUIIJhalllli'
Stellenbosch N,~.-AlleConsultaties Vrij. te beginnen in Januari aanst. ....•, , 8a1aris £40 '. met -u...

10 Nov., 1898. Oil-b·. d" . V 1·' per )8U'. nv-.DlilIn Ing van "n. <»gles. .

Ge .._I.. 0"...1..1 , .... Ir.'" . i h . Kennia 'fIlIlmuaiek:t:'at. ' ..
D~tJG JMiUaI en ~er, I ~ootsc ap. ApplicantenmoetA!lll 'siju qa

TE HUUR OP LANGEN TERMIJN. LI.f'U.IDAT/~!ERKOOPING een Protestan~~~~ ... _ .C;..

MONTAGU COTTAGE gelegen .&.~

te Maitland. gedurende vele E*R:BTE-. K~E Gouden' en De Hoop R.obertaon .' .

5·het Woonhuis van wijlen Sir ~ !Zilveren Juwelierswaren, Hor-, '
ham Dale geweest. Het Huis loges!, Klokken, Optische Goederen 10 November, 1898.

dat chtQ.ij de ~poorweg Statie is, (BMllen). ElcctropJaat Waar.
is op zijne' eigene Gronden gebouwd. j Groote· Disconto. Onderwijzeres
D~~9~e~be~:~~uk:~ THJES EN THORNBURGH
ommuurd, het W~ter is !Wlgel~, ' , i (IN LIQUIDATIB)· , VOOR de ru ~ School te lf
en Stallen en BwtengebOuwen ZIJn . ,.L_ . ' deTradouw,· BarrydaleUil'll"""_!'
op dit Eigendom gelegen. 18 ~. Strut,-. I.'.C.I. GeIlenI'. Bwel1eDdam). Kemria l1IIl

BijlOllderheden omtrent Huur, :Jl .J"d .' . laUachen Bngelaeh. ~~.' .
enz., kunnen op aanzoek bij den ~ appelmoeren ten.(copijen): ~ £66'~~'"
Ondergeteekendeworden verkregeB i···.. lOgieI Applicatielf.ot:13~. '

w, A. CURREY,. 'W' IJ bieden voor dadelijke af· Ho J. HAA8BRO~ , ,
Secretaris.' r' leveringaanBeste Engel~he " Op de Tradouw IJ •.mw:~~J::,u:~t,Kaapstad, Early Rose .Aardappelmoeren, Bm-tw..,.,., .

1September, 189S. . \ in kisten van 701bs. > •

BEZOEK~ ana en insp.ooteert ana I1uisraad, Breekwaar, en Glas- VI NlAY & Co S. DITTMAN
waar Vertoonkamen.. '.X'e"oop: l' .., 21 Hout-S~ Jtaapeta4.

THE LITTLE DUSTPAN" EE~~ndt:!t ..~~ 80, iOnstIe Straat, Ka~stad. lJ ~ !:'~~ ~."
:E?LEl:N STRAAT_ bil1ij~ ~ja TOO1'ContantofM. 1 TE .KOO~. lY=~~~d.":,.

;nIY....,..""...t Huiaraad, alles w~rdt in de p1aateelijke Werkwinbla betaling blj •700" 'SI ht H ". PrOnkteD. -r-.
'l'erV1'W'di.I,",-.door zeer ..vertrouwbare iQan.ben'. . J G BUBT ....A V'U [ ac . . amels 5~ ...... 0DJDidd.qt, ala·

Eemge Vervaardigen van Bam~ Goéderen m de Kolonie. '.. .l.UlLAaLlI.... I' DU ~U.ID Hel1aCt8aIa .....
JIU~-lN8TB1JXElIT H.UDKL, . H. D.BUuS, .' ~ .
W)' Ozw etrut. ~~o..Graboaw; _cmaopdt,.oet. ..........

TI

::NI ... ). .... e. b'U."Jl!'y.

~ ABSaAa
lanter

VEBKOOPING TE ROUR.
De Ondergeteekende zal op

YBUDlG,. Z 'DICBDIR. 1818,

DE Heer PIETER J. PIDAAR heeft de ondergeteekenden wederom
gelaat om op

'8 morgens ,te» 10 ut'tl, .

Publi~ laten verkoopen te •
" CONSTABEl. ~:ATIE."Woensdag, den 14den Deoember, e.k.,

Vendu Kantoor, Malmesbu r. ;
10don November, 1898 .. J

S J:'ELLEN'"EOSCE:_
EEN Z .EER ZELDZ A.ME \KANS.-------
De Plaats BLAUW-KLIP in.de .Markt.

BELANGRIJKE VERKOOPlNG
VAN ZEER KOSTBARE

Vaste en Losse Goederen
Levende Have.

[
')E Ondergeteekende in zijne hoedanigheid als Eenig Curator in den

Insolventen Boedel van Dr. Johan Th. Hahn, heeft de
P. J:B06maD & Zoon geautorizeerd publie~ te verkoopen

OP WOENSDAG, ~O DEZER,
(1). De welbekeride Plaats BLAUW;.KLIP, gelegen te Helder-

berg, omtrent 15 minuten rijdens van STELLENBOSCH, en het naa.ste
Station, bevattende een groot Woonhuis voorzien van alle gemakken,
groot en luchtige Wijnkelder, Cottage, Wagen-huis, Stallen en andere
Buitenvertrekken, allen in goede orde en onder Galvanisch-IJzeren Daken,
benevens 6 kleine Cottages voor bedienden. Groot volgena Kaart en
Transport 266 :Morgen, en 150 Morgen Municipale landerijen onder een
lange huur-contract. .
, BLAUW -KLIP is een der beste Plaatsen in deze Afdeeling en

bij uitnemendheid geschikt voor Wijnbouw en Vruchtencultunr op
eene groote schaal, en heeft uitgebreide Landerijne, uitgestrekte
Dennen Eiken en Populier Bosschen en een sterk stroom water, benevens
een water Molen gebruikt door de vorige eigenaars voor het malen voor
het publiek. .

BLAUW -KLIP is bijzonder geschikt voor eene melkerij op eene
groote schaal, en biedt eene veilige geldbelegging aan voor kapitalilten.

(2) VAATWlli.RK. 8 Stukvaten, 11 Kuipen, Leggers, Pijpen, Half-
aumen, Keldergereedschap, OOD groote Brandewijnaketel met toebehooren.

(3). BOERDEBIJGEREEUSCHAP, als Ploegen, Eggen, Gra"V'en,
Pikken, Ladders, enz. Een machine voor het snijden van wortels, ens,

(4). 8 Melkk~ien,
(5). MEUBELEN :-Een Voorkamer Suite, Tapijten, Fancy Tafels,

Stoelen, Lampen en Schilderijen, enz., 3 Slaapkamer Suites, IJzeren
Ledekanten en.Beddegoed, Eetkamer Tafels, Stoelen, Tapijten, Glas-
Aardewerk en Keukengereedschap enz., enz.

(6). EINDELIJK :":'De Bibliotheek en Kantoor Meubelen enz., en
wat er meer ten vtlrkoop zal worden aangeboden.

Verkooping te beginnen om 10 ure v.m.
P. J. BOSMAN, P. W. Zoon,

Eenig Curator.
P. J. BOSMAN & ZOON, Afslagers.
Stellenbosch,2 Nov., 1898.

KIlAp8tad, 5 Nov., 18gS \

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE DAAN TROUWEN.



.<";',

J. F. V.lN OO&DT, B.A. Paul Kruger ea '. . .•.... .' ~!~~Tt1lN.)
de opkomat der Z.A.&. ••• '17/6 ~.~a.Y0D4OJD. $. llUJ' •.

• D'AuBII. DaVid JIalan een,.....al .' ..' / ";,,:;,,;,.' ,..,. ..'
uit den grootea ,Trek 2/9 JlI8'.V8l1iOoJlb)pJa Op Blkoa Zat.u·

• Jd. Lier~e eD Plicht. eeD Hiatoriaeb daf om 8 lIiUJ" 'D:om., voor<,l;)aJll~
verhaal (1816-1816) 2/9 ..: OUbUl."'''' J'aDd.e.reL' "

• Id.l!Iaoht eD Reoh~ ~D verbaal tog••• '_'YOI'
Uit don TrIloIl8V. VrtJhetds oorloc 2 .. '. '
deelea a... .- ... 2/9 Prljl8ll : 8~élJ~ Ptt 31. oalerel !8.

• ld. )(ooi Annie of de Schipbreuke. lUleilob.~ li. plan dIplijlal open
Iinge, Een verhaal uit het leYea in te Dart.er 6-Sou. ..
de oude Kaaplltad inde 18"eenw 2/9 . . ,

• Jd.De Familie vjdZiekentrooater ..i. BONAMlOI, Belta..,-cler
of de ~tiohting' van Stellenboeoh 2/9

J. D. KP.8T1LL. Uit het ~he ~.&J~VJ~\&,","""J~U,V
Boeren' Leven ... 1/9

N. HorIlEY~. De A.tr1kaner Boer OD de
JamesoR il!V&1 (Nieuwe editie) 3/6

O'ARIIEZ. Kaa.psche Stories ... 1/6
H. VISSCHE&. Leesboekjes voor de

Scholen in Z.A. [Stau. i..iv.)
l d. 1110 zangoefeningen voor

School en Huis 1/3
u. 20 Liederen voor gemengd

Koor ... ... ... 1/3
1 d, Afoheids groet van Dr. Jams·

son [woorden met muzielr) ... 64.
Ons Tijdschrift geïllustreenl Familie

blad voor Zaid Afrika. Per jaar 8/6
TER PBKBB:

O. ÁlTTOli, Geschiedenis der Twee
Republieken

J. F. VAN OOKDT. Bloemlezing uit Znid
Afrikaansche SChI~jveI'll (le Bundel)

De met oon (.) gemerkte booken behooren t.o~ de
Zuid Afrilaauscbe Historie Biblothees.

O.u ooorraad Hollandsche :flo.k.... i
Enorm Groot.

DEZE PRIJZEN ZIJN P0STVRJJ.

KENNISGEVING DE Afdeelingsraa~ van Stellen~
. • bosch vraagt hierdoor tenders

-- , voor het. voorzien van kaf, haver,

REIZIGERS m~t .de post naar haverhooi, rogge en gerst, geduren.
of van Calvinia k.unnen op de het jaar beginnende op 1 Jan-

aanzoek ~gen eene billijke betaling uari, 1899 en eindigende 31 Decem.
vcrverschmgen te Oorlogs Kloof, her, 1899, aan de hoofdweg partijen
3 uur van het dorp, ontv~ngen. te Sir Lowry Pas en 22 Mijl
Gede~lte van het geld zal aan de Staties.
Zendmg worden afgegeven. Alle Tenders. bij den Onderga-

Mas. LOUW. teekende te worden ingediend o~ of
Oorlogakloof, J.l Nov., 1898. voor 13 December, Hs98, van WIen

. wlle bijr.onderheden kunnen vér.
kregen worden.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig aangenomen.

Op last van den Raad,
t PAUL CLUVE~,
. Secretaris.

TANKS.

,_-

PRIJSLIJST
OP

AANVRAGE.
De Ondergeteekenden ontladen nueen ver-

deren voorraad van bovengenoemde

J. B. Bredenkamp,
8chutmeeater

BEROBMDE MOLBNS~
ALSOOK

Doorn en Gla.ddeDraad,
Staanders, Belansgewichten,

Stoves, Bolinder en Fransche.

.. I¥L BOSS &; CO.,
STRAND STRAAT, KAAPSTAD.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen'
Trein Veranderingen.- Hoofdlijn-Stellenbosch,-

Sir Lowry's Pass Lijn.

OP en van af DONDERDAG, I DECEMBER, 1898, zal de hoofdlijn
Passagiers Trein die Kaapstad om 12.47 n.m. bereikt, via de

Stellenbosch Taklijn loepen, en te Kaapstad om l.li n.m arriveeren ...
Passagiers Treinen die te Eerste Rivier vereenigen, zullen dageli.J~

loopen-uitgezonderd 's WOENSDAGS en ZONDAGS, van en naar ~lr
Lowry's Pass, Strand Halt, en Somerset West.

C. B. ELLIOTT, Generale Bestuurder.

Op .....-nt:I!·k 'U'Who!! "IJ J;8Q.rtiC liRA.TlS cu J>OSTVRIJ ceze
L'u.Lal~~W*lU-

JACQUES DUSSEAU " CO.,
"Po\tbus 288, Kaapstad.

HE' Rf RI~S RNCo.'S
SPECIAAL UITGEZOCHTE INGEVOERDE

AA R OAP P:ElMO ER E N

Kaapstad, Nov., 1898.

Aan Kooplieden,Kapitalisten, Bonwlieden en Anderen.
PUHLIEKE VERKOOPING VAN

GEWENSCHTE ERVEN
TEGENOVER HET SPOORWEG·STATION,

,STELLE:tq" EOS 0 H-
SCHUTBERICHT.

DE Ondergeteekende, behoorlijk daartoe gelast, zal per Publieke
Veiling op de plaats verkoopen (front makende naar het Stellenbosch

Spoorweg Station),
AFDEELING VAN HOPE TOWN.

OPGESLOTEN in het Schut te Strij-
denburg. in deze Afdeeling, over

den geoorloofden tijd, en te worden ver-
kocht op Zaterdag, den l7den December,
189M. om 10 uur 's voormiddags, indien
niet tevoren gelost, het volgend Voe:-

12 Klein Angora Bokken rechteroor
stomp halfmam van achter, 'linkeroor
sneedje van ..eh ter.

4 do. do. rechteroor halfmaan
van voor linkeroor slip"
;) do. do. rechter zwaluwstaart,

sneedjo van achter, .
1 do. do. muis oor,
I do, do. rechteroor iliwalnw.

staart halfmaan van achter, '
1 do. do. rechteroor halfmaan

van voor, linkeroor rut.
B. W. JANORELL

Schutmeester.

OP VRIJDAG, 9 DECEMBER, 1898,
ten 10 ure 's voormiddags,

52 GEZOCHTE BOUW-ERVEN,
Grootten eo x ~40vfi. enz.

Bovengenoemde Erven zijn dicht Lij het Stellenbosch Spoorweg
Station gelegen. Zij zijn geschikt voor Besigheids-pleatscn zoowel als
voor Verblijven. Inderdaad worden de gebouwen iu deze gebuurte
alhier nu met groote snelheid opgetrokken. Wat kunnen wij niet alles
dus verwachten wanneer Stellenbosch zijn dubbele spoorlijn en snel-
treinen heeft r

De zeer benoodigde Slager en Bakker met dell Apotheker en Kapper,
den Schoenmaker, Kleederverkooper en Linneuverkoopor niet te ver.
~n, zullen, allen als een waren zegen door Je inw_oners en het alllomeen
reizend publiek op deze plaats worden beschouwd lets datdoor allen in
aanmerking moet worden genoem en. .

TERMEN BILLIJK.

AJo'DEELING HAY.

OP 25 November, 1891) om 10 uur '8

voormiddags, zal worden verkocht
indien niel gelost: 1 Iieb te VOII morrie
kol bles, witplek op nOU8, omtrent 3 j~
oud,

Lithografische Plannen aan mijn Kantoor van af 28 November,

PAUL D. CLUVER, Afsla~er. J. L. SNIJMAN,
8ehntmeester.Stellenbosch.

AFDEELING VAN HOPE TOWN.

GEEN BRANDZIEKE MEER. OPGESLOTEN in het Schnt te Pre-
toriusdam in deze AfdeelinA', over

den geoorloofden tijd en td worden ver.
kocht op Zaterdag den 17 December, 189~
om 10 uur 's voormiddags, indien niet
tllvoren eel06t, het volgend Vee:-

1 Wit pens Va'an,2 jaar oud, oor merk
2 stomp oorec,HAYWAROS'

SCHAPEN OEECWASCH.
B. v. D. BERG,

Schutmeeater.

AFDEELING HAY.

OPGESLOTEN in het schnt te Jacobs·
fontein: Een Bruin Paard, kort

maanhaar, beslagen, o ntrent á jaar ond.
lndien niet gelost op of voor den 25sten
November, 1898. zal hetzelve verkocht
worden.

Een zekere Dood voor Brandziekte.

Beproefd
voor

VIJFTtG
JAREN.

Gebruikt door
de meest voor-
uitstrevende

Boeren, :

Bij alle Depó~, Agenten en Winkeliers:

WILLIAM SPILHA US & Co., Kaapstad
EN :

STEEL, MURRAY & Co.,
Port Elizabeth.

A. W. SAM,
Prodnkten en Commissie AgentJ

:No. 21, NIEUWE MARKT.'
UAPSTAD •

DE DARLING JAARMARKT
IS UITGESTELD TOT LATERE KENNISGEVING.

W. BASSON, Hon. 800.

••Publieke Verkooping. KMfeJ;>OtIe

DEOndergetookenden sullen voor
rekening van .1DIA!I&QIDa3I'1

""Il~D""J[
ABBAS SAI,ASSA.

die van woning naar de Aa.aJ)lI1ia41·1
gaat veranderen, op

DlBSDAG, ZO DEeBDSR, e.t.·
TEN 11 U~ V.x.,

aan sijne woning, alhier, publiek te
koop aanbieden: :

Zijn Vaste Eigendommen;
geleg.en op hoek van St. J.obn's ~n.
Hill straten, .bestaande UIt ErYqn
Nos. 9 en 10, aan elkaar grenzende
en beiden bebouwd met suffisante
Woonhuizen, slechts Onlangt op-
gericht, all~ in eerste-klasse staat
van reparatie. :

R d d 0 d .. op Erf No. 10 is een sterkeon gaan enerWIJZer standhondende;water-put. .
BENOODIGD TE ABBAS SALA.SSA.

I. W. Ioonees Il Co., Afslag.n,
Malmesbury,

Vendu Kantoor,
24 Nov. 1898.

Onderwijzer
BENOODIGD TE

Yierfonteia, IQi (aleniller.-APPLICATIES.. voor bov.enge-
noemde betre~Dg, verp

seld vaD de bij de wet verei8chte
get.uigschriften van bekwaamheid,
engoed. godrag, vandeJaat.steSchool·
oommissieenPredikimtder gemeente
waar Applicant werbaamwas,en van
lidmaat80bap eener Protestantsohe
Kerk, zullen door den Ondergetee-
kende ingewaoht worden . tot op
den 16den December, e.k,

Salaris £ 120 per jaar en de school.
gelden,

Kennis van muziek zal de voor-
keur hebben.

Werkzaamheden te beginnen op
18den Januari, 1899.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zioh voorzien van een onder-
wijzers 2de Klas Spoorw6! Certifi-
caat om tegen half-prijs te reizen.

'~ H. J. VENTER,
• Voorz. Soh e- Com.

Reddersburg.O.V.S.,
16 November, 1898.

Els;dore, wijk Zandrivier.
APPLICATIES voor bovenge.~.

noemde .betrekking verge1
zeld van de bij de wet vereischte ~
tuigschriften van bekwaamheid en
goed gedrag; van de laatste School-
commissie en Predikant waar Appli-
cant werkzaam was, en van
lidmaatschap eener Prote.stantsohe
Kerk, zullen door den Onderge-
teekende ingewaoht worden tot
op den 24sten December, e.k,

Werkzaamheden te beginnen op
18 Janu~ 1899.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd
door kwitanties, .zullon vergoed
worden.
. N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien. van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg eertiti-
oaat om tegen halfprijs te
reizen.

Ds. J. J. T. MARQUARD,
Sec. Sch, Com.

Winburg. O.V.S.,
10 November, 1898.

KAAPSCHE

GOOYEltKEIEHTS SPOORlE GElf.
Tenders voor Zinkbelegsel va.n

Kisten.

TENDERS worden gevraagd voor
den koop van omtrent 6 ton

(van 2240 Ibs) Zinkbelegsel van
kisten. Aflevering te geschieden
bij de Spoorwog .Magazijnen,
Kaapstad, en betaling vooruit je
geschieden. Prijzen te lI'orden ge-
kwoteerd tegen zooveel per ton van
2240 Ibs.
::Verzegelde Tenders gericht aan
de*- Controleur en Auditeur.Gene-
raal, Kaapetad, en buitenop ge~
merkt "Tenders voor Zinkbelegsel
van Kisten" zullen worden ont-
v~ngen tot op den middag van
MAANDAG, 28sten November,
1898.

De hoogste of eenige Tender niet
noodzakelijk te worden aan~nomen.

.. _ W. SINCLAIR,
Hoofd ~poorweg Magazijnmeester:
KaQtoor; van den

Hoofd Spoorweg llagazijnm_ter,
Kaapstad, Zl Noyember, 1898.

Tenders voor het voorzien
van Voeder.

. ALBooK.,
124 IJJere1l Siaanders.. I

8 Hoek Palen met. plateD oom~
pleet, ~md voor het oJDhe~
Den' YaD bovengemelde .B"8n. !

. I.1. 101ft., Ir. a CO'l Usl.,.~
VenduitKaDtoor, . , :

}[almeebnry ,
24 NovelQ.ber 1898.

__,_ .. '

.......... Ts.D\jr1l!n ...1I! wOrdt behDCl eeá1ukt
de heer P. 8. 01LLl2U ..

af bedeG .... O~ .pot voor
V'''.l~''-'0,.., W~ .. D« K",,1diotU

VENSTER RUITEN.
i

ALLE grootten en descripties ~-
sluitende 16 oz. 21 os, 26 ~

en .32 OL mét zilver verf bestreke"
geriffeld en ruw geriffeld enz. Glas
wordt secuur ingepakt. .

L. BEGLEY,
Caledon Plei ... neme lIICIl AF" Buikzuiv.etellde Pil-

len, en !Dell zal beter &Japen. GIl In
staat YOCII' het daFijl;d wa

~na~ Ak MD ~ en
JDlddel. voor ~.

ipJadatI!gheIld, ICbeeIe IaoGfdpijn, en
Ialle lcwr kwalen. hedt

. Ayer's
Buikzuiverende

Pillen
geIIjIten 1lIet. ?lj djll ID lUibr
en wo deplijk toebereid. dal '

l!IDder de biDder die lIlC1l

wordt bij bet gebruik ftIl ~

der PiDeJl ~ te koop dj1a. vniIC
aPOtbek« om ~:.".;,.....

: A YJ!R'S PU..I.I!lt.,

AUSTEN'S
Zinkin~Middel of" Nenratlne:.
GEDURENDE j&re1l beproefd de beste

medicijn tegen ZinkingB Hoofd·
pijn, Tandpijn, en alle IOOrten ZinJdng-
kw.len, voortegbracht door k01l\lea of
andere oorzaken. '
Geprepareeid alleen door A. Eo AU8TD',

Apotheker, Oradock.

AGBNTBlil VOOR KAAPSTAD:

HEYNES, llA.THEW tt 00 .. le. Gd. per
Bottel, per .pelt k 3d.

AAN OUDERS.

MRS. F. w. LO~ n~mt.· nd~
.steeds Kostleerlmgen m te~

billijke termen. Nabij' Kerk en
Sohool. Doe vroegtijdig aanzoek
voor het Januari Kwartaal. :

Bijzonderheden op a&nvrSag
gezonden.

MARKT.PLEIN, :
Wellingto~

November, 1898.

HET GEN illi lIEN ALLEN ~
,

M1JNJTF.En,-:-Negen maandtD pledui
betuigde ik in een briel aan 11 ...

de goede uitwerkiug van RHEUllATt
entw in mijn geval. Ik beD.GO j.......
en h-b 2:1 ja ....n I..ng geledea aan OHKOJr~
lSCHE ASTHM.A en RHEUYATIll:lt .,
zocht \"cdicbting VIln vele beroemd. re--
kundigen, en probeerde alles lIODder bMt ~
vinden en had in mijD. geval all. ploof iD
mensehelijke bekwaamheid Yerlorea; W u.~
Ik RHEUKATICUn.O probeu,l.., iII__
<ijnmijn Neuralgia., Rheamatiek ea pijDeu)
.n hoofd en. u.ngeJ:icht yerdw_ ft Mt!
nieuws Ï8 vdr eli wijd yenpreid 4u "0Il-1
mOO8t1!rV AX ROOTamper heellemuJ ...-l
wu vaD die wonderlijke Medicijn," .. cli~
Wil. werkelijk het geval; .IkMa CUe Jaetl
proboen\e beveelt het MD. :
Do heer JA008 U)! ZULvan V1aldmdeinlp1l~j.,.il'UlKl8Iq

,;3 aur nn Steijmbnrg), ia ra- :
een acbijllbaar origeneealijltge"al ...
onatiek en J ieM. Nooi&, sei zija

Vu ZllL un mij, _er een
... 1vu .. bOOrt. Ziekte," sooala .
mon. De eeste dOIJia RHEU .. ..,lnlITD.",
deed d~ lijdende jonge m&1I ..... ,....... _

medecija werd yoOrtduroeDd
hlMlwelde buren en yrienden
LijDiet n~bten dat
Ivj tv-ee·mlUJlJ&i«, ~,~.~~lTiDU1fC~:krach t un ct.. U
PILLF:N.oe oude ~_ Vu Do WIlY. _ W .... '-lr.!
..... d ~ d......._ blf>1.tel ..'
De lI_ A.Cor:nn, D",!~IIIli,.Ji~.uurr.

"'D~ .!:oddij!, .orIJcbtiag. Ilijn .
lOIJhonDT»W. 4~~ I.A.
Hllne,..oorJI•.1mIIm .. «-_1_
.JuiloolO-'- lo. blijf uW

JONES ""UttTTU:-I'IU:T.ICI1Ji~O~:I
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I~A.APSTA

Sproeipompen
Voor

,VOOR

TUINEN. I

NetDraad
; I

- Eeuken Stove., Xe~engereedaohap.
:Ledikant&m, Matrassan, Trommell, Reiuakken.

volle bijzonderheden op Applicatie.

RETIEF &ALBBRTI~N.
KERKSTRAAT, \VELLINGTON,

Teltenover 't Po.tk ..n~oo ...

D .E Z E NieuwIt Bezigheid voor KLEEDElUIAXING en
, MANS-, JONGELUI- en JONGENS UITRUSTING
is de voortzetting der oudit Firma, gedreven door den heer G. J. RftIu,
Handelaar-Snijder, welke algemeeue tevredenheid en prompte
bediening verzekert aan allen die de firma met orders willen begun_
stigen.

J.DIES WILEY &Co
~ jlP..

IDID

i.........
'iJ t:E'
fl4

SS
0 0
eo.. eo.......:~ .~....
.cl .clco)

~cl}

Stalen Dam Schrapers met Withouten
Wielen,

Bolinder Zweedsche Kook~Kachels,
Enselsche Kook-Kachels,

Brandram's B,B. Zwavel,
Heining-Pa.len en Draad,

IJzerwaa.l' en Aardenwaar Magazijnen,
10 en 12 Darlingetraat,

KAAPSTAD.

1IIJu. ''' .. ...."..'1',Etj.'ltjO~rIk';,"rt,._'.e

e•• AAn y...

.Hout Goed Uitgedroogd fn de Kolonie,
IOOPeD .......... ,. 4Iua mg•• owcIe A ~ .. D.l'lra. ";z.:,,:-eo;; voorraacl TapIJta, IIIa, _-Il ..r .

'i5 o.m~~ _ Prijdp. YJfj., _VI ".., . '. _.

Verloonkamen: Lanqemarkf 'abriA·"D PakbuIs, 11
»tt.' _.4.

AGDf •,
. - ~ ~

WoL Bokhaar.'. andere·"..
duk.. :: \de- band ... '_ft PrQan.'~-

WIT ..... EC..A.Wl7E1c::.~~,
KAAPSTAD,

Een óekwaam Agenl óonoodigd o~ elk dorp in de We!>tiiijke Provincie.-----
-Doe aanwek bij het Zuid Afrikaan8Cbe Tak Kantoor (P.K. BU8 317).
_ Koloniale Mutl1al Gebouwen, Kaapstad.

WILLIAM HAT, Plaatselijke Bestuurder.

;

1 .
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4-mac vue ~'i.t. tl(l~ .u'!fr.t-~••. ' .•~~~Z~i:~~;V~~')~· ••_h",,,,~.~, ..<i,,b...~
~ I"Ill'P "lCix rill • 00 .. A Jl'III,.AO,JBIt.

- SG.:i.,.-T~ W.·!hAlltDa. YUI.r't't1 .- '.
U J !f I'K\II'r;R~ JR, AfI':U,A(lCR· .

IJl l~c-""O>tJ. V~l'..,., aahij I'lr ". do
pI_.'. Uak Vane,. lit' Ie~ h 1..
.-J."'h.. ... lo.- jlO .I,.re~ eD blilono .. L "

G .'B !'BOUBT, A1'81.A01l&.
10 N•••-ID de &fJee1lJlc Vlc&oriaWeil, l_ eli

..alp ..........
S CORN.LIU8. AF8L.AGlII1L

10 !fo9-Tu K~rfoIl"'i1" atdOl8l11l3c.rur-.
Ie-.-te ba... rljwlpa, baerdel'1~.m
b.lInad.

A. B. DlII,VILLIBR8 " co, AJ'SLAOBB8.
itO !f09-Aan de ~l, 15 praehtlll'" "'w_
16 IMt-Aan de PUrl, U8 pracbtljle boa __

!'AOL D. Cl.UVSUo AJ'IiLAOBIL
7 Deo-Te Stollealloecb. vastgoed .. hll'--l
• Doóe-re tI.,umbirg .... biJ lI.all.ty.,., I.. eode

ba... en bllr.r-t. '
9 Utc-Te IlteUenbooch lcat"" 6' IIOOWCf9.,..,
13Dec-T. tlteIIeIlbololl ..... 1C<Ul ea bollWper.

ceo""'.
H llec-Te 8te1lanboocb,de bur nil 80menat

8Uand tol,
J, W. MOORDSI J .. " 00;, UI'lLAGIB8.
lf Dec-Te 1laI1IIeIIba"., pauden eD aalt
20 Ileo-Te MaI~".. 1_ hebonwdeer-.
11 Doe -Te Darlillll, onbebouwde .......

J J. TH~BOI!f • .u'l5LAOBB.
SO NOY-Tu Mal iSldlq. afdeelhl' Worooot.or

.... _., •• lR"'" Ijo....s. haft, ..... OU
~ ~Tu Coai .. lIelItal!e, • .nno l1li butaud

ooien
W H F lQ.BYN, AFSLAGER'II N09-Te ~, nqotiepedenm. eDL

si! Mo.-Te B~uptot.nfoa&ela, ~
deren, w..,-cIeI.

F. J. A. BASSON,
A. U. BA&SON,

g"lI. Schreuder.
Zwart ...ater,

Groenekloof.
18 No ....a.bflo. 1898.

OVERLEDIIN op den 2'211t8nNo ...em
her, 15P!3, te Sali.bllry H~itaal'

MllllbouaIaDcP'JAN ADau.lf CHBJ8TUN
MTBn in~.n oaderdom vau 51jareD, en 6
maanden, SOOD an wijlell d.,a heer
~lICOblllJ. ~:eyn n Swellendam. Diep
D6tr.aN.

WBD. J, A. C. STEYN.
geboren Bester

Jan meejes Kraal.
2.1 No. ,mber 11S'8.

OVERLEDEN. ollze geliefde moeder
HUrBRECIiT JOHANNA FRBDRIKA,

..,boreo Vlln Diik, in d~n ouderdl)m 't'ao
71 jIllW', 9 maandIIII, en 7 dagen. op 'den
21ac.en d_r, ()peD. U : 13.
Te ....nll brelJ86u wij oosen hartelijken

claak toe aall a'ie FamiUe-betrekldngen
en menden, 't'OOm aan mevr. J. Waroeoh
en me~:lI. G. Jordaan .... oor on...ermoei-
detr~Yer en hatp Mu den dag gelegd.
Uit DMID der geamenlijke kinderen.

HENDRIK BESTER,
"LORIS BE&TER.

Bt-fonteln,
(Va.lkloof,) Yalmeebn,-y.

~ N4 ...ember. 189~. BERICHTEN uit 't'el'llChiUeDde deelen dee
lands ontnngen, melden dat het land In
_r speciale omstandlgb'lden ....rkeert
met betrekking tot de ...leeech-kwHtie.
De gtl'\"olgt'n YIlO de mnderpest, de aan-
houdende droogte in het vorige jaar, en
de vernielende zwermen lIprinkhanen,
worden aan alle kanten gevoeld. Dan nr-
get.! men niet. dat de befolling \'11'.

Zuid-Afrika gedurig toeneemt, \"oonl o}l
de goudvelden.

In vertlChillende distrikten vindt men
...oor 't tegenwoordige bijna geen slacht-
...ee meer. terwij I het overgeble ...ent! zeer ill
vermagerd. Onse' rapporteur nn de
publieke 't'ergaderiog te Portervilte wae
In de gelegenheid belangrijke informatie
In te winnen. welke informatie eldere
...ordt mtllillgedeeld.

Het lijdt echter geen twijfel dat de
tijd..Jijke scbaaracbte slecht te WijteD ill
aan de speciale omstandigheden door on.
genoemd, en dai een ...oorepoedlg en ge-
&llgend eellloen spoedig een einde zal
brengen aan de scbaarachte, die thanl
alrmeen wordt ,noeld. Reeds ...er-
heUlJtln wij 0111 In het ruien nn heerlijke
regene in b,et binnenland, eD de hoop op
betere tijden il ...eder herleefd in aller
harten.
B.i kan aijo, dat bet ge ..... r onr-

drnen ...ordt en dat de gtlnlltip ...eran·
dering in den toestand no het land
spoediger zal komen dau IOmmigen 'fer-
wachten; maar dit neemt niet "'eg, dat
mell ...oor·t tegenwoordige met de speciale
omstandigheden behoort rekenin, te
houden. Voorziening behoort gemaakt
te worden In ge...al het noodig bevonden
...ordt baitengewone stappen te nemen
om In een tijdelijke behoefte te ...oor-
.lien.

De regeering, 'len drang der omst.m-
digheden erkennende, heeft een Ibill
ingebracht om de regeerinl te machtlgm,
onder zeker ...oorwaarden, de Invoer-
belaating op vleeaoh en slachtTee te
schonen. Welke zijn deze ...oor ...aarden?
(1) Er moet buitengewone tchaal'llClfte
uo ...leeecA wesen. (2) De tOlllltemming
...an de andere leden van het tol~
...erbond moet ...ooral nrlcregen ...or-
den. (3) De ophelfing moet Illechte
aVn ...oor JOOlaDg de buitenge ...one
IChaanchte d.uurt. (-l) De procla-
matie delle belaetlng schonende kaD te
eeniger tijd door eeD ...erdere proclAmatie
terngietrolt1lren worden. (5) Indien de
schorsing begon gedurende een ""*'t ian
behoort da proclamatie dadelijk bij de
opening nn de eentfolgende llellie 'laD
het parlement 'VOOrbeide hnizen te wor-
den plegd. (6) Zoodanige proolamatie
zal wonlen bekrachttrd biDnen 3 ...eken
na de opening. (7) Het parlemen~ UI daD
den tijd bepalen Toor hoelang de IChorJiIll
zal duren.

Men ziet duI, deze bUl geeft aan de
regeering de macht om onder lpeciale
ollllliandigheJen te kunnen handelen,
zonder ket omslacbtige eD kOlltbare mid-
del nD een Ipeeiale lI8IIIie Tan bet parl.-
ment. Tegelijkertijd "ortlen de rech&eD
't'aI1 de regeerinpa onder bei tolnrbond
op behoorlijke wiJse erkenden beIobermd,
Ook behoudt het parlement qn beheer
onr 'I luda geldku, daar de proclamatie
biDnen de Mrete drie weken ....n de Mm·
...olg.nde ~!I ~htigd moet "orden •

DJn beeft due bill DOg een ander
doel, 11IlIlelijk: om un municipaliteiten
dl. Ir om nap~ ooder de munlc1pali-
teiten leenlnge- ..kte, ield te !eenen Toor
het oprichten 'laD ...erlroelkamere, Op
due wij.. kOlQt de regeering de Toor-
naamste handela-oentnlU1l tqemoet in
het 't'OOmen • de behoeften der ftl-
braiken. .De PU.lBa selde terecht
dat Il_ ",!n reeD. reperl.nr nr ...acht DD
worden, dat se.' op .Ipn y~oorde-
lijtheld, yerkoellmmen door da l&lllie en
breedte ....n het llaod Al lateD bo."en,
Het II geen f~Dctle der I"t!peJ;ÏDg no.
het land om b~del te dr\1't'8n of in com-

.PB wBM.EB 00. pfilti. te tNdenimet pri ....te perlOnen of
t\HDLa."', 24 ~o...-<r.~>-De jMr. flrmu. :,

ll4bcha 9• ...:_. filii la deW__ l(OOId.lJ.!l 'III.. tehapplj en. beien Je: Nog 'n puntlweDlCben "'. korteUJb
hoIIoIea. DIl _~, eie lUIrT ooch, lIflide Ut"J it! "--'reken, D~1r I da~bet ODD~I ..__ _.... .-}IaddeII. De .1aIt_ ta. ~,I" ~

drOeII.a AI.. .." III .IW.400 le .. dl"l'llhDdea ea D~""JIIC . I. ko1'8ll .D meel oc)lr~~:w~;-..t1d ~.,.~ we: oDder deu ~W 4e brengen. De oopt dit
kOMen pt .........l!t'" j_. oe ~J "-" jul' II seer .oIMI, ~ 4e KoloDie NOwel
11,000 -'eeIen III .. pil. , 'r41b+DIeP ala in den Vrij.t. Br ~ dp pen
_~j. dewe!b lIiOaMM ,_,._ tlllIO,oo.> ,_,jj.I· _, _. In..ll
wurd te slID. De •• _ 'I"" went...... ""'p om .~e TOQnu.... DI u ,
_ OlD In bOD_ .... de _ ..... - ~ qpllcllt. ~~. De 'n'ij\llndeJ~ ~-
trl"-"L DBuua V J.1f )llI!lS.. leD ~ ,~deteD dqor n,lei op dU
Bvu."uo, U N,".-(~ .........,.,_op ra.laD.te ~geD.

_ ....-pderia' ... de __ .............. De i1rM. le,iDl ~ ~eae btU tel be-~a::::-:.:::= ...... _,0.,: ND•• D4. ~
·.III~ _., toé ....... wercl dM .. dae, ea "" ,!oonD .Qt Je 1Ill- .....
.,__ tan __ ., .. at.., OPhIiIIIqIa 1111&.. -til DaelrderLi...l.l III ............ _ .....=...WIJdIe .. ........... "~.''''_ . -
·-1",,.. ..' ...,

AAN FRmilie en Vrienden wordt be-
kend gemaakt dat htlt den Heere

.... n l..nn en dood behaagd heeft, tot zich
tol nemen 01\:101\ dierbaren ou-ten 'fader
G. F. R. VAN DBa M'BRWR, in den onder-
dom nn 7'}. j.ren, 2 maanden on lG dagen
na een korte liekbed V1Ul tien :lagen aan
de inAnenA. Hoe • .aar 011.1 dit verlies
ook zij zullen ",Ij z...ijgen, ...."nt de Beer
heeft het gedllUl, .
Uit nlWUllder bedrOOde kindert'n,

R. P. v. D, MERWE.
S. F. H. v. D. MERWE,
l{. VILJOEN.

De Doorns,
23 No ....mber. 1898.

OVERLEDEN ie Vallei LIlII~. stel-
lenboeeh, op den 19 November, in

den oudtH'dom nn titi jaren, Eerwaard,'
JOHAlur GEORGB ScHBODBB. ruotend
RijolChe Z.od"ling 't'aD Groot eo Klein
Namaqualilld.

Oue bartelijke dana:betuigin« aan tal-
rijb ...ri ;nden8l1 bekenden. diehuune deel-
nemiq betooad hebben 111 dit OUI trearig
...eriiee. ~

De ...eduwe,
J. G. 8CHBODEB en kindereD.

A.briltolen
a-
J:oaI
BeDden ..._ ...
BOOJDden
G.......
&tau'_"'_'
VIeD._
AUdaPPeICn
Kr._ (Iroene)
Kalkoe_
t'lai_ ...
Peren

Abnl.02i!I
~
Kool
Eenolen .. ,
I:Ienn ...
Roendero, ..
On ...... 0"

Zaurlemceaen
Uien
.... moe .... nA_..,...._
Zrw' en (J!roen)
lI:aJ~
Prul_n

""""'0Hanr.en
Ha"", booi

.l.AA.PBTJ.D.

~a~.

26 No ... un
A .. d.

008 Olt
,,, 0 1 0 0 1 •

001 002
':'0 041
o ,( ~ 0 10 0
014-°1•
OIO 0.4
080 O~O
010 080
o 4 0 J:':'" 0 IS 0
040 010
046 064
U 4 0 0 I~ 0
060 OS4
OfO 000
040 046
Oi3 000

o • 0
o 1 0
o 0 1
asO
o 8 0
o I 4
o 1 0
Q • 0
(! 1 0

° • ~o f v

o 4 •
o 4 0
o 0 li

... 0 f °
o f 0
o li S

.Ja N09. 1888.
A L CL
o 3 •o 1 6
o 0 a
o 4 1
elo 0
o S 6
o 6 4
o 0 0

o 8 °o 13 0° 7 0o 6 •
~ lS 0
o 3 4
o 0 0
U 0 0
o 0 0

KIHBERLEY .

(v .......~J._r--~Co.)

25 N0gember 1898.
I. •. d. £ •. d.
1 12 0 0 0 0
1 ISO 0 0
1 2 6 0 0 0
o 19 0 1 7 0
o ~ ~ 0 0 0
oas 000

••• OS6 000
o Il 0 0 15 0o 14 I) lOA
2 7 0 0 0 0
o 1 6 "0 0
o 1" "0 0

H8III1... , ..
~
Hieliemeel -
1td..~-r-.lea
Ba_
Voer ...
~
Uï.... ,..
8aikubooDen
BoW,. lb......

rOIlT ELJZAlIETH.

" ~OV -("'" telegruf).-Op de wol rlr.t bedell
-..."" f1\ t...Ien ..... gehO'ien enl61 kucht tepn
~'\r:e prijlefL v" IJI'OOble lot lI' baJen V rij·
__ ..,lae ~et..-ol ....... 1'00. 6.1, ""r Ih. g.oweigertl
.. erd. Voil<' 17 lIaIeII I:orte en ..", ...a' de wol .erd
Sf'!.~. I. bUeII tamelijk got<le vet ...ol
hehaaJdton 6<1. per lb. Do! ooetteoala. ~ peilm_.·...IUela.

LON.D&l(.

~ui4 -,JfrilJI.
VE&EENIGD JOT

ONS LAND.'
ZATERDAG, 26 ,NOVEYBER, 1~~1'I.

DE VLEESOH-KWEtrrIE.

----TE OOSTLODD.

OOIT LoJruJr, lf l{OT.-( ~· ....
aIIIier ......... eie ...

GBOOTB-BlTT& EN ..BDJlLLJD
BEGUt.'_

De omltoop-zaalt.
De getnigenll inp ...onnen door

Krige omkoop 1J81ectoomi~ 11 gepubli-
ceerd al. een parlementair blau ...boek,
A.l~'98, en III nrlr:riJg'-r bV de p-
't'ernpmenU documenten departement
(}." """ment·. Stationary Depu'tmeat,
W"I~-..Lr".,t). ID een andere kolom p.
Vl"LI wil .... lIljf8 uittrebela uit d. pPii-
Ilenia, doch wij raden onaen luen, die
belanr in de Aak etenen, m.t bet blau ....
boek ze....e k t>IlJli. te maken. Het i. 't'8D
algemeen pn hliek belalll dat dese IChan-
dolJJke saak l~kend zal ...orden, ID dat
Iie~ publiek •.. , ~"wnd en eisen oordeel
o...er de ge'u.ov.li. sal ....neD. Zatte
dingen behool't'n onder pea kol'eDJllUt
...erborgen te blij .... a, maar algemeen laD
't licht te worden gebracht.

Het rapport 'ftJl 't oo~lté sal,.door de
wetge't'ende vfOrgadering op Woenedar, 90
deser, behandeld werden..- ID die dlIc ....
lie UI er ongetwijfeld meer licht op de
lUk p:worp8n ...orden, en het publiek
.. 1 da~ kUDnen oordeelen iD bOll'f8fr8 de
kaDker·,....n corruptie werkelJJk tot bei
hoopte publieke lichaam 't'8D Jm WUI ja
dOOrgedroDpD.--.....--Parlemen tse PraatJes.

~~.'1Ie .......

.~ CMa4I la.... , ... ail-
YW4!*lMW •.

OKA'RlUI'IITDDJ).

WILlnJT an.BUBGEJIDITIB lUlf lr&llm&1aohe ,Vo1kara4en.-[B .......... II .J
EDE 'VDAlIDEBING IN DBDJLlXWft

'VBBZOOBT.
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BELANGRIJKE
, - I

Publieke Ver~rooping
! -\

V.\N DE VCORNAMEI PLAATS
!

OAK VAULEY
AFDEELING CALEDQN,

EN

Losse Goederen en Levende Hafe~ ~ti..=."-~~1r__b. WP
ftBOnd
ltI pelf
nlbted

0:

OP

DONDERDAG, 15 DEOEMBER, 1898,
preole. OD1 1..0uur.

DE Ondergeteelrende behoorlijk gelast. door de Executenren Testamen-
tair in den Boedel van wijlen den heer FUDlNAND P. J. BUEBs,

5"l publiek verkoepen te oe OAK VALLEY" (Palmiet Rivier) op genoem-
deudatum:-

bo dezelye tm1;c be\omtlll' mita
hij de Oflkosteal'" ...._ft
een maaud aauoek d9PL
w.o. B. C. UAMVAN. S...

pransoh Boek, ~., "
uNOY8JDberJ·t~98.

I. V A S'fGOED. :

•

De voorname Plaats IC Oak Valley" groot omtrent 2,000 morgen.
'Jeze PlRrlts is gelegen in het beste gedeelte Vil., Palmiet Rivier, binuetl
gemakkelijk bereik van ::-iir Lowry's Pass, waaI(door elke inwoner op de
Plaau instaat gesu.ld wordt naar Kaapstad te; gaan en op deuelfden
dag wrog te keeren, . . . .

Er zijn omtrent 4,000 Eikenboomen op alt EIgendom, met een
evervloedijc voorraad van Water.

Het Woonhuis is eon gerieflijk gebouw met groote Stallen voor 30
Paarden, Wagenhuis; en elk gemak, met het Water aangebracht tot bij
de lreuken-deur.

De verschillende Kampen zijn goed omheind met Muren en Draad-
lIeiniDI7. De vori~A Eigenuur heeft een zeer groote en ruime Schuur
opgericht voor het drozen en prepareeren van Zevenjaartjes (Everlasting
Flowl"rs) welke ren groot'=' bron "un inkomsten voor hem waren.

Van welle de grnotA menigte Eikenboomen op dit prachtig Laudgoed,
wert! wijlen de heer BEn;Il,~ instaat a.::esteld,om met groot voordeel een
rroot getal Varkens te telen, hehalve Groot-vee en andore Levende Have.

Klei, ,geschikt voor het maken van de beste soorten Baksteen, wordt
ut groote hoeveelheden op dit Ei.gen?om gev~nden, dat ook voor het ,
kweeken van elk soort graan geschikt 18. ' ,":'

Het mag vermeld worden dat de voorgestelde 'poorweg naar Caledon
OTer deze grondeu gaat binnen een paar schreden van het Woonhuis af.

Het Eigendom is heel nabij de Post- en Telegraaf Kantoren. .
Bijkans de geheele Plaats is omheind met Draad en IJzeren Palen.

]I. Levende Have. EX ECU 1-EU t, SK ·\.Mt:. R,...

R. KiiLLlla venchaft
de lijn ftD Koli_,.
Kerk: orgel tot de "«Kl_beGea~ CZ411§. ~••••••••••••••••• -..... •••••• •• • ••••••• , •••••••••••••••••

ol f.· , '..........•••................
·"fod Ilo tI#J' lDdi.n I"'" trein olie XIapIIIwI. Ib4Iea ,. ,... ~
tV'" ID ..... ., ,..-d. oIlu\oolnll"1'uld Ïl!diM '- ~ ~
' .... ,- ... _"_ .......... Mt .A ....

..
&net I.DIt,,"" .

....IIJ.\-,
. . -,

J. C. SMITH & ·Co., .
, Kool en TimmQl'1~out(Mazij1l8D

KOLONIAAL EN AMERIKAA"SCH WAGENHOUT,.
.' , , .

ZMGMOLENiJ
en Riebeets Plein,

A,
paul

'1
STOOM

Breestraat
......a..a. ... TAD.

770 Eersteklas groote vette Hamels
(geschikt voor .en slachter).

iO :Bokken.
21 Eersteklas Ezels (geleerd en

ongeleerd). .
21 Donkey Merries (prachtig)
8 Donkey Hengaten
2 Eerateklaa Denker-blau w I

Kar-paarden, omtrent 5 jaar
oud I

2 Eersteklas Donker-bruin Kar-
paarden

1SEerstekilas Merries
1 Eerste1clas Jonge Hengst
3 Eersteldaa Venlens
1 Zebra Hengst
6 EersteIdas Melk Koeien
4 Kalvers
1 Eersteldaa Bul, 3 jaar oud

20 Varken"

Voor de Administratie van Boedels en E1fbkten van OV..rJedeJi
Pweonen, Atw. ez1gen, en .ande~n_. ala lC%SOlltelU'eDoApIUeIl.
Trustees en A.dmtnj8~teuren;- de' Belegg1_ na JCaplt&J.t.
lSoJIlmen onder Seourit.elt V&J1evut. ~4om. ~ .

GEVESTlED :IN 1888.
I

Tl6DYOO&DI&1J.Cl'I emOOlPOlLIIID BIJ WITUIOT PAIJ.DDT,.o. 11,1'"

III. Boerderijzereedsohap.
1 Groote Bok-wagen 2 Mans ~adels
1 Veer-wagen 1 VrouW! ..
1 Afslaan Tent-kar (groot) 1 Kruiwagen
1 JJ ,,(klein) 1 Kist Gereedsohap
1 Open Kar 12 Schaap Bcharen
1 IIpider 1400 Koom Zakten
1 Water Kar I 6 Wol"
1 Skon Kar 10 Halters'
1 Span W~n Tuigen, kompleet 3 Rollen Draad
1 "Ploeg " " 1 Kist Zwavel
8 Paar Achter " " 4 Zakken Kalk
1 ., Voor" 1 Lot Gebreide Vellen
1'Culti'tator (in goede orde) 1 Lot Hout
2 Snij Machines" I 1 Bushel
1 IJzeren Egge" I Graven, Pikken, Schoppen. Harken
:I Dubbele-voor Ploegen (in 1 Groat ~oom Zeef

~e orde) 2 Ballast ~djes
2 Zweedsche Ploegen (in goede 1 Zak Zont

orde) 2 Zakken Guano
1 Eel'Btelclaa Avery Schaal Deuren, VeIl8ters, enz. enz.

1V. Graan.

HantoreDIHoek'V.DAd4 •• 1~ __ .. ~
(IHGA.lIG WA4LSTRA,J.T,) .

.KAAPSTAD.
Aandeelhouders Opbetaald lCapit;aal •
Reaervefonda • • • .'- De P1DI RECTEUREN I

......... ,. H. HOJ'lOYB, V..... :CWelod,,_ W. KARl. U, (FIrma .....
Weled heer W. BIDDINGS, L.L.D. .... .. Zoon).

Weled beer .ADRIAN VAN DO BUL,
. . (FIrma Vm d... BVI en 00.)

A, B. P BN,](.D.

Bl
____________ I

WZIJ die de Exec1libunbmer weD8llhen am te .. lien ala EiecuteumD, 1Iede-
lheouteul'8D, of anderaiDa, geUe'Yen hen te benoemen en aa&l te stellen eenY01lCillalt
tt Bx.cutelUlbmer" iD ltaapltld. .

Vas~
Aanzoeken om Leeningen, onder Sec~r1\.1t ~n V•• t E18endom,

'ren Loopende Koen ... n Interest, worden d.gelU~. gedurend.
zlrhelda-unn oy.rwosen. ". .. ,

Aan······.
, __ >, 0',1'·:

---_ ..__ .

KAJ[EB ADlU.JiIBTREERT -INSOLVENTE .BOEDELS DOOR
lIAAB ~R&TARJB.

J .W .N. ROI\<: C' ""rAII.rl,.25 MIldden Haver
6 .. Meel

1200 Zakken ,Kaf

V. Huist·aad.
.n Eel'Btelclaa Assortiment Huisraad, bestaande; uit :-Tafels, Leuning

etl andere Stoelen, Ledekanten, 1 Harmonium. Hang en Staan
Lampen, Sofas, Schilderijen, Kleerekasten, 2 Stoves, Brea"-
waren en Keuken-gereedsehsp, en wat "er verder zal worden
aangeboden. !

Daar de heer BSTl98 onder u allen bekend ~B8 als een Eersteklas
Paarden-kenner, is het mij. onnoodig u=te zeggen: dat bovengemeld vee
allen eersteklas.' en in goede conditie is. i

De Schapen zijn spek-vet en geschikt voor den Slachter.
Eec ieder die dus mooie Paarden en Ezels hebben wil wone' de.

Vendutie zeker bij, want u krijgt Diet weder zoo een kans.' -

J. D. CAR~~WRIGHT& .Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

,., ADDERLEY EN DARI,IN08TRA.~.

EET-, Ontbijt-, ~:Theeservi~ Toi1e~ell eD alle lOOl'teD A.anJ..
werk in groote keuze.

Hang- en Tafella~pel1, V1OM'Jampen1OOi-deV~, TafeImeI_
fII1JfMI.a8ie- artikelen en alle lluÏlthoud,-Benoodigdbeden ..

VerzilTerde en Fantuie GOOdareD. ~.Wlor Tmuw-."V~
~tea een Specialiteit. Juist oatftnpa eeD ladiDr wa.''''.
tpeoiale Port. . s • • :'

" VICTORIA Nt:W:ATmWHITE "OIL~Komt dus en Koopt ',1
!

J. C. BEYERS, i } Bxecuteuren
C. J. N. DE.MPERS~jr. Testamentair.

O. J. N. DEMPERS.j Afslager.
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