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-er J. BH.I;';Lt:Il.

-; ,erkoopen do

ph'nd, en VOOr
I.C Verkooping

,SLER.

CO.,
iila".....

DEO
"aI:
. "
R, e.l:.~

KxecutnCtt
,\HR, zullen

,t ns eeoig&

~ fen groot
r Huur-

'.I t. rst ge-

l:ich lIl&a1"

Co. ,

GROOTEONGERESE~!£ERDEVERKOOPING JIJ:. .fit.
Een 8cheepsb8sending 'lersche linnen, WELLINGTON.",
Wo/stoffp,», Tneed» Draterien, Tapijten

en mat'es, M'bmlJ'lJoor, enz. .
DE Ondergeteekende begunstigd met ÏD8t~ ~,heer

J. P. }{UBPHT. Agenl''V()()r'd~rVcrla8~r8, die pas-iii de
Kolonie is gearrieeerd met een 8cheepsbelending van

170 KISTEN X:OOP14ANSWAAR,
20 Waarvan naar Paarl zijn verzonden geworden,

ZAL VERKOOPEN

ABSOLUUT ZONDER RESERVE
IN HET

ERVEN! ERVE1V! JIL
800 Eersteklasse lAerino Schapen,
500 do. Kaapeehe do.

DONDERDAG. 16 DECDBER, 1898,
ZULLEN opgeme1de Sohapen pu-

bhek verkocht worden aan
KLAPKUTSSTATIJf.-Zij zijn 'in utra
Conditie en' de beste troep sedert
lang ter markt geweest,

D. J. DU PLB88IS. J. L"-zN.
t s. IWtS a Co.. Ilslagen.

De Beste Goudmijn. pas ondekt, gewaarborgd 150 per cent
en meer op te leveren indien goed bewerkt; waarlijk een
zeldu.me kans; de naam er van zal zijn "VILLIERlA"

die mettertijd een 2de p,aar~ worden.

DE Oudergeteekende, onophoudelijke aanz&ken van tijd tot tijd gehad
hebbende, om een gedeelte van zijn g~en te verkoopen : heeft nu

besloten Publiek te doen verkoopen, r: ,
r" •

Op DONDERDAG, 15 December, 1898,
OD1 ],0.30 p~i •• ,

128 ZEER PRACHTIG GtlEGEN ERVEN,
gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het ~Y Grey ~rug ,Station; 30 Eersteklasse P&&rden (Ruins).
de Main Straat aan de eene en aan de ander zVde KalkoentJes Drlft We1, 10 " Kerrie3.1
schuins tegenover het midden Paarl, over de Bergrivier, zijnde gedeelte 12 " Muil I!els.
van de Eigenuoms Plaats Ambachts Vlei, genoemd de Bilanden. hebbende OP WOENSDAG, 14 DEZER,
onuitputtelijken grond voor Cultuur, M6A8t al de Erven zijn bijzonder
gesclllkt voor Bouw-doeleinden, en de klei extra goed voor Steenen. ZULLEN opgemelde dieren, pu-
Wegens den aanbouw in de onmiddollijke nabijheid van het Station en de bliek worden verkocht te
sprake van een Brug over de Bergrivier tfij do Kalkoentjes Drift biedt Klapmuts Station.-Zij zijn me'est
deze gelegenheid zich bijzonder aan voor elkeen, ook aan geldbeleggerll. allen gedresseerde paren van ver-
Plan-kaart te zien ten kantore van de Vendu Afslagers en den Eigenaar. schillende kleur en grootte,in goede
Ook kan het grootste gedeelte der koopschat onder lsto verband blijven. ooBdi~ie, e~.ge8Chikt voor dadelijk

gebruik, ZIJ' worden opgebracht
Mede zal verkocht worden, een Extra Klavier. door den welbekeDden kenner, van

Jc. J. DE VILLIERS, A. B. Zoon. Paarden-die geen kosten heeft ge-
& () A spaard om de beste te verkrijgen.A. B. Ds Vil/iers 0., fs/agerE. I ~. N. LATBG.L~.

Paarl, 6 DOO.,,1898. 29,wor STRAAT,

VER K00 PIN G 1. B. De llIlttn ct Ce•• Ilslagen. K A A ~ T .A.D. Hooi Pen;n'
UIT DE HAND TE KOOP. Invoerders 'van Duitsche Broet~KaStéD~ beste,

-- Goed~reD. goedkoopste, en
Een bek~~'~~~~:~,everbIiJf Spále Jert_ ,oor1entU. mecsteconomi80~e. '

HET Eigendom van den heer Sn....l~ -F G Lijnzaad' OlieKoek
J. A. DuNNING. SED. in dat t""""&""'"" aney oederen e'D ·'Vermaa' , 1 Ka-

W hu i m et WI'n ke 1 snel vooruitgaande Gesondheids- voor Geachenken, Glas en POl'OOo: ' ~00nUl s Oord, lein W..,. Geënamelleerd Waar. chines,
DURBANVJ:LL:EI. Stevels en Sohoen~n. enl ••enz.' Karn' ·en
Bevattende 8 Kamera. Keuken. Alles van de meunte IOOrt en "
Stallen, Wagenhw. Hoenderhok, tegen de goedkoopste prijzen. Room Scheiders, '
enz" enz. Vruohtbaar Tuin-grond (Se',P' arators) ~
met een overvloedig voorraad van a,.

I, Dc Plaats" ZEERUST" l,fHl) morgen, ;128 Vit>rkant Roeden, HEERLIJK PRISOR WATER. ~.IiI:l.be]tlt en .eu
),{L:' r- Il omtrent It uur van Hope Town ~nA"8 de spoorweg lijn, 2 Ge- Totale groottf>, omt.rent 4Akkers. 29 LOOP STRAAT "
bouwen, :3 sterke Putten met Pompen, en gedeeltelijk omheind. Doe aanzoek bij , 'Vet-Olie voor Machi.

I l. De Woning van den heer Andries Badenhorst. iB Kerk Straat, Den Eigenaar K A A PST AD. '
H0pc Town, met al de verbeteringen, en ocr den Willkel. " Bweethome" nes,

Komt allen en inspecteert 'p.itgerieftijk Gebouw. Durban.,iJJe. Paarl ~ Dis/rikl Boom;raard Gravenen_w ...."'_.#Vj ..

Indien niet uit de hand verkocht vóór den 6den Januari. 1899, VENSTER RUIT'EN. Combeti/ie. Alberts
zullen beide eigendommen worden opgevgrd onder gunstige conditi88 P Dla ' "IJ
ten Kantore van den Yendu-Afslager. r) ALLEN die be,eerig zijn YOO1' ~EKler ( UW ;.
Vergeet niet den 6den Januari, i899, en zeg het voort. A LLB grootten_ deeoript.ieeiD.. cleD Jager Beker mec1e~ zer Guano)' ,

om 10 uur des morgens. A slnitende 16 OL 21 OL se os. cHu,ren, ~ hmm,e ~_m. Suparp' "'osp'L.&tes'
en Si os. met mftl' Ten bestreken, JeDOen aan ..._ Ondergeteeumde liJ JA a

PAUL J. VAN COLLER, Procureur. &0. geriffeld en ~ gerife1d ena.G1u Tem 20 December, e.k.' (Wit Qoano)
OHAS. VAN OOLL~RJ Afr'ftftter. WordtMODuriDppakt. eRAS. W._B.KOliLBR, WAAA~nA;I-n~'ftt&,i1ft' apl~~~,~. ,lt.BBGLBY, BfAl. Bécretarls, UUWlORU',.£ .HUl W.

,Sope Ton. 5 D.oember, 1898. fl. CWtdaa rw. Plarl Lua4bouwva '''IO"iatie. .'- GtoiIWI'8~,

Ardeme'. Gebouwen, Lengemarkt..tr.!lt,
1Cupstad, tJw.ar mooateN gratill kunnen
verkregen worden.

Eipnaren en Vernardlgers:

.TO~:ElR" 00 ••
81&rriDgton Straat, Linrpool, IDgland.

Kaapstad,
17 November. 1898.

Robert Sieber,

PUBLIEKE
v

VAN EEN

KOSTBARE PLA.ATS
EN GERIEFLIJK

Jj
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BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPING
YA':\ ZEEH KOSTlJA.AH

DE beer W. A. Scuor.rr, vcrscheid ..re aanzoeken gehad hebbende tot
bet verkoepen van zf'k('I' St uk Grond onlangs door hem gekocbt

van den heer J. M. lh:uf.';<, g!'n<\Rmrl de Drostdij Gronden, gelegen
tu8sohen de Erven van den In-er 1'. lit: \VAAI.en Ds. STRASHELIIen front
makende naar de Mosterts Drift Stnat, heeft de Ondergeteekenden
putorizeerd publiek te verkoopen

op Woensdag, 14 December, Aanst.
6 Groote Zeer Kostbare en Vruchtbare ERVEN,

Een zekere

Bepro8i'd
voor

VIJFTIG
JAREN.

met recht tot water' irrigatie. Deze Erven z ijn zeor schoon en aangenaam
gelegen en in de onmiddellijke nabijheid vun Kerk en Scholen. Zij zullen
eerst provisioneel en daarna gezamenlijk worden opgeveild tot gerief van
Koopers.

:V-•• koopln.,

P. J. BOSMAN & ZOON,

r: .

Stellenbosch, 26 Nov., 18~18.

De liist voor Aanzoeken zal open zijn op den 12den dal! vali December, 1898.
en zal sluiten om 2 /lJlr 's namiddags, op de" 20s/ell dag van
December. beide voorstad en distrikt.

Geen gedeelte der uitreiking van de hieronder genoemde aandeeten
zijn onderschreven of gewaarborgd geworden.

BOC.~
KA. A FST..A. U;LENNON BEPERKT. Yoor

SproeipomPen KARNS,

b1Jders,
Geregistreerd met l3eperkte Verantwoordelijkheid volgens Provisies

van AJ.:te No. 25 van 1892. VOOR

)
>0

30.,000. Gewone AandeeIen van .£10. stuk tegen par,
Waarvan de Verkoopers (B. G. Leunon & Co, Beperkt) 20,000 van de
Gewone Aandeelen, en 8,500 Tan de Vijf percent Cumulatieve Voor-
keurrecht AandeeIen ten volste opbetaald nemen, latende 10,000 GAwone
.AandeeIen en 6,[,,00 Vijf percent Cumulatieve Voorkeurrecht Aandeeien
Toor Subscriptie.

Beide klassen AandeeIen zijn betaalbaar als volgt:
£1 bij applikatie.
£4 bij toekenning
£6 een maand na toekenning.

lolle bijzonderheden op ADplicatie.

MdedlDgnd StellelMIt.l
~'''f •.~ .

'v<t..~·
\:._

AFDEELINGSRAAD CALRooI. -Sluiting van Takweg en
OpeDS~ van een

Hoofd-weg.
Some1'8et Strand ToL WELLINGTON.

DE Huur van den Bomel'l8t Publieke VerkoopingHIERBIJ geaohiedt kennisgeving Strand Tol . over het
dat drie maanden na datum jaar. ]898, zal worden op- 'l'E

----- deses, bij zijn Excellentie den f>:veiId op Woensdag, den 14d8n BLAUW'ill-lEi SCHOOL
Interest op de Vijf percent Cumulatieve Voorkeurrecht AandeeIen Gouverneur aanzoek zal worden ge-: , ecember! 1898, ~ half tieD ure fA

al worden gerekend van af datums wameer de respectieve paaiementen maakt, om per proklamatie te laten! s vOC>rmlddaga, ten kantore 'ftD 0,
zullen afbetaald zijn. verklaren dat de weg onder para-: den Resident .Magistraat te StelIeD.

De Voorkeurrecht Aandeeien zijn g!'rechtigJ op een Cumulatieve ~~ (a) opho ...den zal een Takweg bosch.. . • Donderdag, 22 Deo, t898,
VoorkelllTPcbt plvi~end, tegen ee~ tarief van Vijf percent. per annum, te ZIJD on dat de weg onder ~~ De u,ppng ran de~. ~ol _I Diet '. natDiddagBten 2_UN i - .. - .. --------~~~~iiiiïibetaalbaar halfjaarlijks, op ;JOJUllI, en ::1 December; de eerste betaling graaf (b) een Hoofdweg zal zIJn•. langer bIDne~. ~ .lilD1~~n ciar PreCIM,
~ geschieden op 30 Juni, 1899. (a) Do weg.l<l?pen~e vat_l.Caledon Strand Mwumpalrteit ZIJD, maar lAL de OndergeteekeDde publiek

De Gewone AandeeIen zullen voor Dividenden geldig zijn zooals over WatefUlntJeskuil (ZlJDde ge- nader aan Straw! Halt. laten vnkoOpen de voIaende
,.an af 1 Juli, 1898. deelte vaD den weg als Takweg ge- Oplaat van den Baad, uiaraad Artibhm, als :-1"afe.la,

De balans van het Kapitaal, bestaarde uit 10,000 Gewone Aandee- proklameer? op 15 Maart, 1~7?, . . PAUL D. CLUV.E
D

Stoelen, Baaken, K.ut.en, .1 sofa,
Jen en 5,000 Vijf percent Cumulatieve Voorkeurrecht AandeeIen wordt (Proklamatie No 32) tot waar hij m .u..l'::"_ Borden, BcboLela, Potten, KNlDeII
iD reserve voor verdere .uitreiking geborden. 'den weg~ WaternintJes~ loopt, 8tellen~h, -""-1501". Vorken en ~, .... ,eDL • '

Volgens de Asaocmt16 ArtIkels dill' Maatgcbappij kunnen geene komende van de Vlei vl8 de be- 23 November i898 VooB1'8:-2PiaDoe, 1 ~um
Schuldbrieven of Goederen waarvoor tol-restitutie wordt verleend, wor- graafplaats, loopende naar Klip- ,. eeue 0 dubbele TooverJant.aru. I
den uitgereikt, behalve met de toestemming van ten minste twee-derden heuvel. Gt.II'DIIII ta b."_ ~, een .N~cJoáiIé](a..
der Voorkeurrccht Aandeelhouders t.genwo'lrdig, in persoon of per (b) De weg van Caledon langs III ~,ScIlttl, ohine, een Kalf, eenige Vara., ea
ve~gen:w~r~iger, op eene- vergadering speciaal opgeroepen om zoo- ~en .heuvel naar de hoofdweg- EIs811IJllrg, via IIl1ldsrS1Jlei. wat nog v~ al "orden ....,.
dalllge uitreiking te bekrachtigsn. . junctie aan het Zeekoegat (gewoon- 8IeI/81160scll. boden.

De Besturende Directeurs der Vendor Maatscbappij hebben onder- lijk be~end a}s d.e Nieuwe Weg). -
nomen om all! ~~I!turende DlrcL:teurs van .~leltl Maatschappij te hande- Eenige objectie te~en ~noem~ BENOODIGD
lCD, en al hun tijd aan deze bozigheid te wijden. Hierdoor zal do voort- aanzoek te worden ingediend bJl Bell BOBlBOUDD a:OIDIDDlUnD
~ting van het tegenwoordig succesvol bestuur en het behoud van den den Ondergeteekende binnen drie . DR lIWl
goeden stand der bezigheid, verzekerd worden. maanden van af datum dezes,

DIRECTEURS : Op last van den raad,
JOHN J. MOORE,

Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Caledon, 8 November, 1898 .
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~ lhn:l.L ANTtt,,~y Fxmci.orcn
. HENRY Tf:IlG
: ALBERT W ALS II

,:vIOTORBROWSE

CALVINIA .. "... Resident te Londen, Engeland.
'" Resident te Kaapstad .
.. Resident te Port Elizabeth.
... Resident te Johannesburg.

BANKIERS.
(I" luid Afr/kO

DE STA.'WARDBASK >'IX ZrlD-AFHIH, BI·KJ., Kaapstad en Takken.
(In Engeland)

PARH\ BA..'iK,BEPKT., Bartholoreew LaD!', Londen.
I

MAKEl.AARS.

AFDHELIHGSRAAD CALWON.
H IE~BIJ geschiedt kennisge-

vmg dat een hof staat ge_
houden te worden in de Publieke
Kantoren, Caledon, op Zaterdag
..j, Februari, 1899, voor het hooren
van en besluiten over objecties
tegen de Interim Valuatie, gemaakt
op alle onroerend Eigendom binnen
de limieten van het Hermanuspie-
tersfontein Qorpsbestuur, en dat de
Lijst voor 8.lle betrokkene partijen
ter inzage liggen ~ ten kantore
van den sooretaris tot op dien
datum. .

Op laat van den Raad,
JOHN J. MOORE,

Secretaris.
Afdeelingl!raad Kantoor. .

Caledon, 9 December, 1898.
(DIeT. JULllESBURY),

:Kaapstad: De h.h. Gebr. Boi.cs, .
Port Elizabeth: De h.h. Fl)RIlE~x EJ'ENBolOrr:lI.
JPHA..NYESD1JRl;;De heer A... ,heKtE NIVEN, P.K. BT'~2,:305, i"~Robinson's

Bank Gebouwan.
Durban, Natal: De heer E. T. BH(J';'>KII.L

SOLLIOITEUiU).

De h.h. VAN ZYLen Br rsuxs, Kerk-plein, Kaapstad.
AUDITEURS.

De h. h. lli:'oiDS ea SHORE,Kaapstad.
SEORlTARIS.

WilLIAM J. GIBBOh.
HOOFD KANTOCR.

AD!1ERLEY EN ST1HNV STRHEi, Kaapstad.

Prospectus en Applikatie Vorms kunnen verkregen worden van de
Bankiers, Makelaars en Solliciteurs, en 1:1 het Hoofd Kantoor der
Maatschappij.

B.ENOODIGD
VOOR DB

BENOODIGD.

HONDENBELASTING.

_{s"J. D. Cl\ l(j~\Vl(lGil'r & CO.,
~LAS- EN PORCELEIA- MAGAZIJN,
", A:::DERLEY :eN DARLl1GSTRATEN." .----------+
(vET-, Ont l.ij, . ("1 Tbcescrv.es, Toiletartielcu en alle soorten Aard ..
~ work iu gl' (' t.CI:7'.'.
• H~- en '1'afcb~!ll"'I1, \o:·"·!'~.:~II'··:l voedo Voorkamer, Tafelmesl8D
-J.nUuie- artikelen Cll al:<) 1l,:;,1IouJ.r:l'nodigdl,cJen,

Verzilverde en Fantasie G.'('dl'rcn. ~e"qikt "oor Trouw-, of Verjaar.tla«t.Preeenten een Specialiteit. J.t~it O:I~ rngea con lading ftD haa
~Port.

': "VICTORIAN \V.\TEI1'VIIITE OIL."
~.l ~. 150' VUU"P;\~F, cl
~ PATENTE WFAUCET No~n EN XA.101a
F~:..- DB Br.;~l'E OLU~ IN D lUJUtT. - .

I
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10 en 12 Darlingstreat,

KAAPSTAD.

Kaartjes zullen geldig zijn gedurende twee maanden vanaf datum
yan uitreiking, maar in geen geval laLlTdan 28 Februari, 1999, en geene
verlellgllg wordt toegestaan.

Kaartjes tegen de verminderde prijzen zijn niet g!:'ldigper wekelijk-
""he" Eerste Klasse Treinen."

Passagiers worden ~oegelatell de reis slechts op terugkomst te breken.
Voor verdere bijzondtlrheden zie publieke aanplak-biljetten.

C. B. ELLIOTT, Algemeene Bestuurdar.
Kaapstad, Nov., 1898.

_'. '~- .
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GEILLUSTREERDE CATALOGUS POST VRIJ.

WIT • .,.. ~..A.1BC~c>_~,
KAAPSTAD,

HEEFT pas hot beroemde Mauser en Sporting Magmijn Geweer
ontvangen. Het laatste en beste wapeD VOOr het schieten van

aDerlei 800rten Bokken.vooral Springbokken. Prijs £7 lOs. nett.
Hagel Geweren, Rifll'8, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteii.----------Dynamie4 Detonators, en Lont.

Bicycles, Bicycles, Bicycles I
SOHRIJF OK PRIJS LIJSTEN.

•••••••Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
8PO ORWEQMAATICHA PPIJ.;

Korist" en Goedkoopste Route Voor Refzl8'e~ en
Goederen van de Zee naar Johannesburg,~ Pretoria
.n andere rlaatsef' Jn de' Transvaal.

Dagellji-:sche peraonehdlenst van Lourenco
Marques CDe1aa-obaai)in 24 ur .. naar Johanna.bur.
en 21 uur naar Pretoria.

MI HOl 1_ -I ..... MffL-fI .a f1.
;;$. " ft Pnt.li lf IL "-aG _,

lfD ... UJkJch. peraonendlenat van Durban CNalan
Johanneebu .... ~toria.n &Itd.r. pl.. ta." la
ftMI .n 0......,. y, \' ~

. ..~- ~ ...... _.
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i;., ,; :' .,r e . lJ, rijn vele za 'en voor
\\, ,,"' \\ J Z;J,DH_'n ht.'Lb('n t..l' tI den en
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