
Zij zullen zeker present zijn.
H. L. MULLER.

J. S. MARAIS & Co., Afslagers.

SCHOOLBEStUUR tan TARlASTAD.
Onderwijzeres Benoodigd.

-\
PPLIOATIES voor eon Hulp· aQldgUll4e Ou4nijler ~

, . onderwijzeres in de Tarkutad Op de . plu.ts 'Bakeuull, Wilk Onder
Eerste Klas Meisjesachool worden V&l8chrivie~ dist. Kroolistad.
hierbij gevraagd en moeten met U.V.S.;.
certifikaten ingezonden worden aan r,
den ondergeteekende niet later dan APPL.ICATIES, vergeZeld van
Vrijdag, 4, September. de bij de wet vereischt

Salaris £90 per jaar. wijzen van bekwaamheid, ~
Werkzaamheden te beginnen op drag en lidmaatschap eenct. Prote-

1 Januari, 1897. Applicanten moe- .stantsche Kerk, zullen dOOfden on-
ten in staat zijn onderwijs te geven dergeteekende ingewachtr worden
tot en met Standard V. tot Donderdag, 27 August\ls. 1896.

Reiskosten betaald. Salaris £120 per. ~ in de
C. JOHNSTONE, IIChoolgeld6nder leerlin~.

Secretaris. S}echts onge~uwd~ pel10nen zul-
T.,ka.tad 1 Au 1896 lenm '_"'er~ ko~· Ken.,., g.,' van mUJ:lekeen aanbeve)~g. Kost

en inwoning,' te krij~n tegen
£2 lOs. per ~nd. ;1 .

P. HAUPTFliE1SCH.
Voors. ScbiolcolDmifBie.

Bothaville, O.V;S. !Mo Juli, lek.

. van musiek ell
eeue. aanbeveling sijn. i

Salaris £100 ~ jaar, ~e1lB de
.choo'~lden der leerlingP.n. ~

Billilke reiakost.eli sullen .ord.,.fnrgoed·
Werbaamheden Le aanvaarden,:soo'poe-

dig mogelijk. jP. H. FAtrBE,
voors, 801loo1~1JI.II1ISIIC.

Adree: P.K. Smithfield, O.V.8.
AuguIltw!,.I896.

pu-
bliftlt verkocht wo~en op de
1l0NTPELLIEB., omtrent

v' ~len van Tulbagh Statie, en 3
DllJlen V\l.D het. dorp. Onder de
Paarden. rijn ver80~eidene egale
~n en daar zij 8peciaaLuitgezocht
qn door den onderg9teekende is
verdere aanbeveling oVe'fbodig.

H. F. THERON.
P. J. P. MARAIS, Afslager.

Tulbagh, 28 Juli, isoe.

__- ~~

Geld op deze groo~ veJkooping te bes",.~f.¥ •
DE PONDEN·TE

.. ):

taanl.

IN de Schnt. alhier ~ndt. .ich een
roode 0., omtrent .. jUeD oud, .,...nl.

beide OOND, .".m.at.urt eG halfmuD. van
bOnD UD het ree)rt.eroor.Een roode V...... «n.Dtrent. .. jaar Olld,
~ linkeroor -.riDkelhMk van aëhter,
rechteroor h&lfmau van IICbter. lodieu
niet sel_oet TÓÓr of op 29 deler 1Il"~
saUeD clael-n alhier op dien datum Ter.
kocht .ani_. . .

P. J. A. DB VlLLlEB8,
Schlltm ..... ·

... '

A
ANGEHOUDEN in bet Schut ..

Bilaudnlei, OT81' deu TtIl'OOI'loofdc
tijd ~_ te worden yerkocht op i9 Augutu.
1896, indieq niet te9oreD8 rio t :-

1. Een IdODken'oOde 0.. recbteroGl'
.iDkelbaak van Toor en halfmUD, liDker-
oor stomp. S jr.ren onel.

(Get). S. W. HOUGH,
8chut.meeaW'·

AfdeelioprMd Kantoor,
• ..Oalvi.D1a. il AapaLua. 1896.

:Mt
Verkooping

-VAN-

BOKKEN, ENZ:,
Durban Weg Statie.

lS.
Heerenlopm-t.

8 Auguatu, 1896.

(1) Bde Assistente voor Dorp8
school. Ook Standaard Naald-
werk te onderwijzen. Salaris
£60 p.a.

(2) Onderwijzer in wijk. Ook
kennis van 't Hollondach ver-
eischt. Salaris £BO p.a.. met
vrij logies.

A. J. PEPLER, V.D.'M.
Venterstad, 12 Aug., 1896.

Rondgaande '01ldefliil8~ Benoodlgd
Voor ~e"e school te Bank"ntein wijk

Midden Liebenberg.vlei/ Beth)ehem,
O.V.S. ,!:

.
UITVERKOOP

AANGEHOUDEN in het Schat
Ko~ bonn ~ bepuJ·

dell tijd, ala volgt :- .
1 Wit Koe, rooi ooreo. .
1 Zw.rté Koe, wit k ... t..

. 1 Zwart jonge Bul, t jaren, .lritLe
Toeten. .

~ uiat tATareu geloBt. sullen boTeugo-
noemoe dieren nit de Schut verkocht
worden op 11 8epte.ber, 18j6.

[Get.) O. WEIOR,
SchntmeetLer·

:Komm.... N..~
8 AuguatUB, 1896.

VAN NIEUW YORK.
-PIERRE DE V lUIER zal

Verkoopen. aan het
"""'J""" HOTEL" nabij

W eg Statie, op
, den 17 (lezer,

tO UUR. V.ld.
so Eel'ste klaR Ruinpaarden, groot
en sterk, waaronder verscheidene
egale Paren, met zcrg uitgewcht
in heli dist.rikt Hritstown.

OOK.
].80 SOKKEN.
~. J. HOlon t ZOOI,Afala,gers.

BENOODIGD WHITE, RyA] &
BURGS~T.

.fiL
PAARDEN! 'pURDEN!

VAN

A
ANGEHOUDEN in bet Scbut te

W eltevr.lCl.. O't'er eten VI root10»-
tild en te WoTCIenverkocbt op dou 29t1ten
AugustUI, 1896, indieu. Diot teYórtm ge.
10111, :-1. Een Iicblhruin p...TClo )le""ie" kol
voor de kop. een wit achtervoet', 'onge·
merkt, omtrent 3 jaren oud.

2. Een roodbont Bul, 2 jr.ren olld, onge·
lDerkt. (01It) W. B. VAN ZIJL,

Scbutmeeet.er.

AldeelinlfSrud Kantoor, .
O..l'fÏnlA, 11 Au.gu.atu, 1896.

APPLICArrIES, vei.gezeld van
geoortitioeerde ii dtlOhriften

van bij de wet verei8~te getnig-
van bekwa.al1lheid• 2Q8d

gedrag en lid'inaatschap! sener 1>1'0-
teBtantsche Kerk zulU;n door den
ondergeteekende ingeViiwht worden
tot 25 Augustus, e.k.,l',oor boven-

\
7 OOR de lIlde klasse publieke genoemde betrekking. ii

. School te Wonderhoek, 2 uur Werkzaamheden ~}lpoedig mo-
van M.olt~no.. Sa.laris £120 per gelijk te worden aanv#rd.
jaar. Logies zal gegeven. worden Salaris £120 per j"~, benevenB.
voor £20 per jaar omtrent. een mijl de schoolgelden. ~j .
van "bet,sohoolgebouw. Vereischten: Billijke. reiskosten;: zullen ver-
degelijk kennis VIUl Hollandsch en goed worden. .:1
EngelBch, Mntek ~tiZangrz!l!: Ds. D. J. WILJOEN,
sterke aanbeve ~g. iJ.~.lJ.wU Voon. fJchooloommiaBie.
van bekwaambetd, goed zedeliJk lW\. Be' 0 V 8 1 A .......

P
C- lts,·· . ug., low .

drag, lidtnaatechap' eener rotes- ,;
tantBChe Kerk worden door den nv I Q'stS1llV\I1IIV lJ DBlOOD lGD
ondergetéekende ingewacht tot 30 .DD11 .M IIIIDftlD Jil' .
Augustus e.k. .. IN de Spes ~'D8l; 8ch~I,. (~Il

Wer}a.aambeden te aanvaarden . . !Oas) Bove~l He~RiV1er,
bij het begin van het volgend distrikt Worcester.J.;.· ~uzlek en BEL A.NG~IJ·'lTE··
kwartaal. . baad ..... k worden ~ht. H~ ~.PI B-

• '.' SabLriS is £60, tetwi~ goed logies te .

MOIteno~!i;:':~~ie.~:r~1a~~;nl\oB nnl,w;V.,'_,',.,-_ .....
22 Juli, 1896, taaI•.tenrijlapplicall"" met ge~uig. I lllllD Q U\hl"n ~........schriften voor 1spptem~ lDge- . ,', '. , . j • " j .-1.·...•

zonden moeten wo~n bl] den on- 'ID cle MdeeUnll '-oi,jD;"~"iW""""_~"'"

dergetéekende. ~;. "
P. w~VILJÓJi!N~~t!ria. In den Boedel nu Wijlen dtl ~.' .n.\AlIUUO

'l

B;EZOEK ONS DEP~.

30 Fraaie Pa.arden geleerd
2f) Ossen,

200 Schapen,
2f) Boltlten, allen in goede

Conditie---()Il .aandag, 17 Aug.,
ULLE N bovengemelde dieren

publiek worden verkocht te
LAPMUTSST ATIE. Er zijn 3

paar Karpa&l'den_ geteeld b~. den
heet OOSTBUlJZ8.'f (Hantam), en
verscheidene !tuins van 15 band

" . De onder~kende ilwel
kend,. verdere omschrijving ïs dUi
nrioodig. .

J. M. WOUDBERG.

Faure, leet1l1in&l Co., Afslagen.
."'-'F~\' 11 Aug., 1896. .

Onderwijzer Gevraagd
(ONGEHUWD.)

._--------- DAMESKLE j j

Dau lijn ~oopjea418 &6 elda, niet : tinden.

CLEGHORN~;H, RRIS. ,AANGEHOUDEN in het Schut Le
. e.lvini.., 0T81' den v~rloofd8ft

tijd en te .orden yerlr:och~ op den 28aten
Augutu" 1_ incli,en niet LevoreDi r·
Ioet:- .1. Eeu "...art lritpen. )[erriedonkie. met
88U lrit be~·lrit. tron. op ct. ng, linkeroor
t.ee baUlIlIIIl'i- TSO_-. CllDtnDt 6
jaren ouel, __ ... lt OII~·

(Get.) Á.DBUS Jl. STOJ'BEBG,
.. . Bch ........ ·

Afdeeli~ J[atDor,. c.lnma. 11Ávp ..... 1.896.

ADOERLEYS

1 , •. - /

A_ANGEBO'ODD ba bet Sob.' ..
. D~"';"" den ~eroórloofden
tijd en Leworden verkocht op den 29aten
AUII'1l'UIA. 1896, indien niet LeTOft'U ge-

'L F.en .vaAl DoDkiehengeL, linkerOOr
winkelbaak van acbter, omtnnt li of 6
jaren oud .(geIchaafd).

(Get.) IL J. VAN WU'K.
.Schll~·

Afdee1in~ JtantAJor,
O.lrim.. 11 Augutaa. 1896.

tllERlKAAttSCKE RUTUIGEI ' ,".

-
!lt

RAMMEN.
Komen.A.anloopen

WHITE. RYAN
BURaST1R~~D

Cat&logU en Prij."1.1fI\' op

1iI-··
ne,artement 1111 PalMe ,.E Ondergeteekende stelt mits

de~ bekend dat hij zijn klanten
J~n,r1i1P'1~n zoowel in den V rijstaAt,
nn~lVlloliLI.als in de Kolonie nn kan

ri"RAMBOUILLET'
" Rammen, Prijs-
Qradook&ehe en
TentOOnstellingen

1895 en 1896. Geen Ram
echt ru.:n die g~brand M op rechter
hoom en VOOT1.1enmet oertificaat.

. . '.A. MEYBURGH. -
Doornhoek. diat. Cradock. LQOfENI>E in' mijn kamp te
_ -. !' ' ï' '. ' - ZOU1;'KLOOF sedert l'Juli
EEN ()OKTER. }~leden t!e.ë vogelstruiBe~, ~~

~ . ::_ nAtje en -~9~.;het ma~etJ~, tnet

D
IE de BollandBche Taal vol- v.~lle ~eJrén. Zoó. ze....D1~t.I.~
.1<0""; -Pg~, wordt _ht , ... ~~ koeten ~ woi<leD

~ te Hopofield,· _ de - .dri."~k,..,..,,.~ .f: ..oo~ Dokter,' door ... ~~ •• n.... pqbliek. _ .. lit wOlden

Jj'C' o........ digbecle. van "'I" ODl Ilo koa.... bo dekk ...
1 • ood-ft~"t is H.-...aeld te' ..JL .J. SWART, :M. ZOOD- •

TrOuw -gen . t-- 'lI;""'" Zoutkuil,
~:~j,~edeD _ VaD Afdee!iog B,..a,;etIoTp. •
den ondergteekende ver~ w~- 12 Augustus, 189~~.; ..... ,'.;j

den aan wien ook alle Appheattes " U1d·
l

~te~ worden ingezonden, en wel .Bet·.- laPJrQVPWIIIIl-aL.
-.6ór cif op deu 15den SeptembeT, ,~, . .'18~6. L • ~ \. LL E ·i~t.t4e o':fitrent boven-

Do tegcll~oordige ?>k~r i8 .~e- < ~~~!,d'~~l2-d~l: ~n ~-
reed q.o, ¥.lijk ZIJD pnktIJk, k1"ll"" "o~ _1D1~. AgentoD•• peth¥l<,: on ... ubelen aan deo .de,heertn. H.", ... ll.tuw I; 00., JloluaJ1.dS<~
11"_ Dq_ ..or te _ken; en Ad4erle1'~ Kaapatad, gedo""el op, zee~ billiJ'ke termen. . . 1'e1lde . DIllDe afwezigheid'" 'DI&1' ..'I.......... ·~

j., i J. W. STIGLING', Europa. , .,,' .. '
JIOPe$eId,'". • A. E.VAN,~
.J.~ 6 18%. ~..,.teiD. 1 ~ 1896.· IrP_.--

1

.' i

~

TE ; ~~JlOIterhoe~ ~. Clan-
wilbam, een USi' bleekrood.

reohteroo1" lWaluW~' Indien
binnen veertien dagen. niet afge-
haald, . zal de 08. voor sehade en
kosten in bezit gehonden w~.

D. J. D. VAN ·ZIJL.
RhenOiterhoek, .

Diat. Clanwilliam,
liAug.,~..:st.. ' ~~ ji ,_,..t ~

1--'

W., H. F.t KL
Worceater.19 J~ 1896•

"



~fBepD!
De _rite 1rind die de OOfIén der

Kapenaren YO) .tot woei, de dam.eI! in
huis' hield en meer dan een hoed in
de aee dieet, heeft aan. de hinnenlan.
den regen gebracht. Het heeft geregend
te Calvinia en ranrhijWldorp, te Oala
(TeDlbul,and) en te GreytoWb (Caledon)
en op "eie andere plaa~n. Wij hopen
'\'RIl harte du de andere pmat8en die
ook wesens droogte geleden 'hebben in
den zegen cuUen smaken, opdat het
hart 1'8n lDeD8Ch en beest zich mage
verblijden. -- ..._--+

WIJNGAARDtdE88EN IN IOHAREN.

M. ROSS&CQ.
8TRANDSTR~AT. :KAAPSrnn

R~ê£E~'NG SPOORWEGEN.----------

in geschrift zullen door den Algemeenen
~i!8t1ml'der van Spoorweg~~ té Kaapstad, Kaap de Goede Roop,

Wn'MiPfft niet ]ater dan op den middag van den OOsten: dag
epI(ttQber 1896, VOOI" de constructie in termen van de .Spoorweg

.!ete rin 1896. Geamendeerde Acte 189/l, van de volgende
II~DA~hum8pOOOl"Weg, namelijk::-

. .

De DOOd iJlNa.maJnvaland., 0&1V1Di&
eD an4ere dJatrfktén.

Wij bepalen de aanc1aeht van OD:re
Je&er8 bij de elden gerapporteerde Te r.
riehtinpn van de oolD.llllMieil van lJe
Nederdlliteeh Gerefol'llleerde kerk en van
den Kaapetadschen BoDdatak over boven-
pnoemd onderwerp. He. blijkt dat· zij
niet minder dan drie duizPld pmur heb-
ben rekotlekteerd Toor 4e,'noodIijdenden,
en DOg ~ bezig ~jn ... ei.seh te
handelen met ter harer kenntt.e gebl'llOhte
revallen.

Verlenging, Acta van lage, Geamendeerde
Acte~1896.

.Benaderde lenlire
. in mijlen KORTE PRAATJES

TIBEDB~iusPUBUBIK:SCBOOL,
_:l.&PIBR. '

VAN MOSSELBAAI
rlGBmGE rtlAR OUDTSHOORN

..one bizouder.heden zje vorige advertentie in DODde~,
(6 Augustus) van dit blad. , .

JOHN BROWN,
Hoofd- Inginieur

75
OVBB

GROOTE KWESTIES.

ES ,HARRISO

"~ijn nu _iD
.van 13/6 tot 7/6.

·8 L·O'·'EM . V·A N .
Ai'V=.L

Klas, droog, sterk, en welbeproefd
het LANDBOUW DEPARTEMENT.

per VAT VAD SIOOJba.

,. .,
• .". ..... , KA .... -.rAD.

WAAL .P_ .C·'·,O:."
. ' ... ~ .,

~JS:AAPSTAP,· ", .

--------~ ~.

in hét .. Jlalrïstr8at8iJs;aU1toot
teu,~.·
Stadhuis
gebo~.d.

~





, -,

,
zoNE.N,· JJ.Oai vu am.nd III Lanptraat.
"AAP.TAU. . ~ ,
UBERtL TEI.EGRAPtIISCI .8: CAlf,WPSrAD.', . '

unrlijk Gezondheidszont.
Vonkelende; Verkoelende D~ank.~

SIM,PSON, -
~m, NBW VASTLE..()N.TYNlL

a mJGH 1Ic:GRBGOB,11 8... ~ ~

.n. ~-~
i ....... ..,,_.. DJ ntD-.... 'u DOO&

W. llOlrMES, TDlulumuAT, PIBTIUARITSBU'BGt NATAL. ,
:"., ... iO,OOOB1iltj- llijll d.laat.;t ... tT":\M,t{ \,81:..,..1.'- " ,

~f

[
.. ~" ) .

LL·
" { ,

., .r

KL~BR.JLK.R.,~
. St. George'8 .StraatJ~ ,.,

KAAPSTAD.
EenPrachtig. V~J.raad t
lIJDII WDitO aoJDD.D~

Ilf8LlJl'lDl)a ALDa " I

JORGSTllUIUWlGIDDal

- '100r' V~, af ~. fti708g8 men
aio1lAJI~ tle ~ ..... d. OASTLE
11 OOT)Il.\.ATSOBAPPJ.J,(Beperkt..

-I

, -..IJ .... __; ..... ..' .: ...
-r. '1"-· •

', !VSSON. ,LXJ1\1
KOtUNlUiIJU 1lAlLDIE~Sr.
nml STOonOoTlW.TsC!WP!1

,.,~T).

•
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