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~ Md88llDgsraad, CIltlDla. SOltthAlrlo~Ï7(JoIIBg8,
SO • ~ - ea .~ 110 leg. .. QUEEI'& "SCIIOLWlIlPS.·
URSET WEST. AANZOEK gemaakt zijnde door S. EN of meer Juaio.r en eeD of

_____._ .den heer W. P. J. Louw van meer Senior Queen's "SoboJar.. De o~iler~tee".enjie op vertrek staandê, zal op
PUBLIEKE VERKOOPING "Narisie,"w:ijk achter Hantam, in ahipe",snUen openYállen '.'het

vu de Mdeeling Calvinia, om (I) ze- bepTan hét volplde Acadetn_ D-insdag; den 21stén Juni,
ZEER KOSTBARE keren weg ala hieronder gemerkt, jIWO in Juli. ' '1':'" , . '. '(A) ,ala geeloten.~D @9m" ~ ,.. Ft;,.;"'_.:;~!'!,~.- ·.,",~\,.:""'_iO\D'8t ' . n"" .' ."Ne~~~~:R:JruT:~~e~np:;:'~~~):l~':~!l~::~::':=:!;::.m::sGti'eenlmaj1;r.AreiOulnle.o~tlrdd"aenl~tu:!::::Publiek ~n ~rk~pén.~ wonin~ in~-~(~;':?

enz., enz. den
z
weg, tehv"eedrkJahjr?n;- geho,?den. voor '!'WOtl Jaren. Toe· R U I aBIE U BEL B Jl' ,
.00 gese I termede kennis- k.enomgen wordeu gedaan naar de "

geVl~g~dat de Afdeeliogsraad van positie door Kandidaten behaald beataand« uit het geW'on~assortlmentV oor- Eet· en SI~pkamer Meubelen,
CalVlnUlvan voornemen is, bij Zijn bij een Proef Examen, dat door de zoo, als Aanzet-, WasQh., Kleed- en andere Tafels. Zijne Ledikanten,
Excellentitl den Gouverneur, in ter. Profellllo~n zullen afgenomen wor- Bedden,' Stoelen, ,KJeederkasten. Een prachtige zeer ouderwetsche
men van Sectie No. 152, Akte 40 den. beginnende op Maandag, 1 Schrijf Desk, met Boekan }tak, Schild.erijen,Glas. en Aardewerk, Keuken.
van 1889 aanzoek te doen, om eene Augustus. . gereedschap, ens., enz. ;
Proklamatie uit te vaardigen, den De Queen's "Scholatahips" sluiten 'SO Z kk 1')
volgenden weg sluitende, teweten:- alle College School-gelden in, uit- . a· en .\og,

(a~,nen weg leidende van" Wit- genomen de Rcgis~ie Fooi Tan
puts naar "BitterPuts lt zuid £1 28-.6d. per Sessie. .
westen, van af een distantie groot Applicaties moaten ingezonden
omtrent 200 yds., ten zuiden van worden Toor 20 Juli aan
eenen nieuwen Dam gemaakt in G. S. CORSTORPHINE.
~n?"mden v:,eg van de plaats Secretaris van den Senaat.
Bitter Puts, door den dam been, ,

tot op eene distantie van omtrent -------;___-~
~~ b!;.ten noorden van genoem- 'South African College' Raad.

En in termen van Sectie 149, St d' b ' . '
Akte 40 van 1889, een Proklamatie: U le eurzen beschikbaar
voor de Verlegging te laten uitvaar. kan rtaafI hét volgende
digen, te weten :_ wa a .

~
b) Den weg leidende van af -----". " 1. Queen's "SchOlarShi~'"·.-Zie ken-ltputs naar" Bitterputs " ziud

westen, omtrent 200 yds, ten oos. JJi3geving van ' en Secretaris
ten van genoemden Dam zich af. van den-Senaat.
scheidend', den Dam ten westen II. Hurra.y's' "Scholarship ~':-Ten
voorbijga:I.,Je en zich met den on- nutte van het minder ver-
den weg omtrent 200 yds. ten noor- mogende deel der Kolonisten;
den van genoemden Dam vereeni- de afstammelingen van de Oude
gende. . Hollsndsohe volkplanterszullen

Eenige objecties tegen de sluiting de voorkeur hebben. Vormen
en verlegging van bovengenoemde van applicatie met alle bijzon-
wegen moeten in geschrifte bij den derheden kunnen op aanzoek in
Ondergeteekende ingediend worden geschrifte bij den Ouderge-
binnen drie maanden van af datum teekende verkregen worden.
deses. III. South AfriC&D. Coll~ School

Op last, Vrije "Scholarships.' Appli.
N. S. LOUW, caties zullen door den Onderge

Secretaris. tee.ken.deontvanfen worden.
_Af~!t~'iój~89€t- , ten' w8¥"fdultmgeWDQéD~óroen.

JOHN PROOTOR,

D
E Hem·-T. J. Roos, zijne bezig.

lipid opg<'geven hebbende, daar
hij een groot Boarding Huis gaat
uplinen, lweft do Onderg-eteekenden
geautoriseerd publiek te verkoopcn,
Op Woensdag--22, en indien

noodig
OpDonderdag, 23 Julii, 1898,

L Zij0 groote voorraad N egotie-
waren, bestaande uit, Heeren en
Da1JH'S Dresstoffen, Klaargemaakte
Heeren eo Dames Kleedereo, Linnen
Flanelleo, Hemden, Kousenwaren,
Sokjes, Boordjes, Stevels en
Schoenen, Hoedenlint en Kant,
enz., enz., enz. ,.,"
Il. Smeerwaren : Koffie, Suiker,

Rijst, Zeep, Olie, Cigaren, Tabak,
enz., enz.

Ill. IJzerwaren: Ploegen (ook
TigerPlopgen) Eggen, 8 doz. Graven
Pikken, eo een groot hoeveelheid
andere Llzerwaren.

1v. Een Eersteklas F. C. Kap'
kar, zoo goed als nieuw (door
Cooper, Kaapstad), 1 American
Busgy, l Open Kar, 2 Paren Tuigen,
1 Paar Enkel do., Zadels eo Toomen,
enz., .~ Rij en Trek Paarden, 1
Extra Xieuw Safe.

Eindelijk: Toonbanken en Win·
kei Rakken, Schalen en Gewichten,
enz., en wat er meer ten verkoop
zal worden aangeboden.
Yerioop!ng te begiDIo om 18 nre "m.
P J. BOSMAN & 10011, Afslager.

St.ellenboi>ch. 6 Juni, 1898.

--S011t:RSETW~ST.
( »

)DFDDELIJK na de verkoop-
lflg van den heer T. J. Roos

Op DONDERDAG, 23 dezer,
Zal uit de kraal van den heer

T. J. Roos verkocht worden voor
--kening van den heer W. v. d.
){erwc :
1J Eersteklasse Merries, gedresseerd,

onder zadel en tuig.
-\. :\lelk Koeien, in melken op

kalven.
:~Jorige Vaarsen.
:! l'rschtize .Jonge Ezels.
1 \icllw Bicycle.
1 (;roótc Schaal, enz.

P. J. BOSMAN & ZOON.

Erlll('!11 Execntt'urska.mel' en
YII"~lli.i )Iaatschappij, Beperkt.

UIT OE HAND TE KOOP.
. ,

O:-;C I';VEER 20,OQP MOR·
GEN van do beste grond in

de distneten Ermelo en Carolina,
kg"1l hillijke prijzen en gemakke-
lijkt· voorwaarden.

\'oor verdere bijzonderheden ver-
....()('gemen zich bij den Onderge-
tcekend~.

J. O. H. SLUITER, Sec.

Erm::lo, 2 Juni. 1898._- --~--------
Afdeeling van Hope Town.

_-----'

f"iCHlJ I UERICHT.

Ol";)':::iLOTKN in het Schnt te Welge-
""'1<.1"0, iu deze e.fLleellng over den

il"oor!,\.,f,t .. n tij.1 en te worden verkocbt
.l,h,· ,.1' Z.\TEHlHO, den 16 Juli 1898,
"In ,., n!lr 'Il \·"ormiLld1l7S' indien niet
tevOI"U ;;.~1L)8t, h,'[ volgen UilVee:-
J B"kken. linkeroor winkelhaak va_n

•el'k .. rochtefOnr slip en halfmaantl8
\";11\ 'H~htf'r.

1 JI"k lill!,,,roor ri'tomp winkelhaak va.n
,tl'ii(";', r.'t·~ltt'n.lor eli I' ~n halfwaautJe
\, ,H' ~l ~l. :

1 1;.,... liuk"fnnr zwaln wataart, winkel·
1:",,', \' "' :!chte,. rt'chteroor slip anijtje
'.l:1 ,lt"hrt'r.

I ;: .. ,' iuk"Chei mHk van voor, en win'
~..li;,;.IK ',an achtt'r. rechteroor slip,
Il.dfm "'!!lj.J \'an acbter .•

1 Bok. J:nkeronr "tomp recbte~ zwav·
..', ,,'I ,'1\ t'Sef! lllll f maant jes vau voor

1 I~", j'lIhr' "r \\inkelhaak VIlD achter,
rtl :,:~,-»",. >Iip ,'lJ halfmaantje van
achll·r "'1 "tu!llp linkeroor winkelhaak
\"a.n V()(~;

1 &1.. IIl;i"'r(\M sliV. rec~ltoroor half·
rna ..1.!Itj •• \;1'1 aC~lti:.:r.

1 B',K, re~h :,'.",.. ;~,\·.l"",:,!tóloiU't, h~lf·
'Ud.,:.rjll ,an "eh~~r

J J. 8~IJ~lAN.
S\:hutmeelter.

Departemet loor Publieke ieneen,

. Het·plalt.rUt \u da
Daait. AdIIafde, ~"'AII.tiI!1iI.

=. door A,en SanaPMilla
-". ~~ ;;;',;":. t4hi1",_

.. Het IIl11et ,_ _, lIDoea-dII
Dr. CetUlI \u het groote _.ctat Ir '
~,bebaltbet~ __ ."
woJIderbwtijk bl~ ....
Ik.beD ledert Jaren eeD lijder ....
UIt alecbte spijsvertering. verlies-WA
~t en eteDsJaat, en aan verstop. .
PiDe· Mijll geheele gestel ~ eli '
III de war te zijn. Eindelijk ver1altd8
een vriend mij OlD Ayer'. Sarsaparilla'
in te nemeD. Ik volgde zijn raad, ;
bc!eWeIllloedeloos over de vrochteloole '
renltaten nD andere belwlde:lilt&.ao ':
en ik lw! dankbaar konstateetlm ebt ' .
eenige 8euchen mij volkolllQ .... ': ..
DaZen." " ..p,I' (~~ ""<,<hJ,> • I

De lDedlcijD die anderen beeft.... :.
leG, ral ook a gene&el1. .

Ayer's
Sarsa

N OTIOE' is hereby giT" that we'_m.d app_lying f~1!' a certi-
fied Copy of. thêDeed of! Transfer
mad. on the' 21at NoveJQb,er, 18M,
by :ijUll.UU8 PaT&t18 ~11LLD, in
favollf of Plft\18 NOUI1ITU8 GJL.UPF;
whereby oeriiin En b~ .L<.t "Of
Greuud mar~ No. 2, .• tli»e on
.. 8oufIt; BaIt'iide:.af ,..... 0Iamah
in the vi&ge of ViUierldo'P in the
di~ion ,of Caledon, anq being a
aub-dirision of the quiu;ent farm
RADYN, meuuriDg 1 morgen and
25 square roods. was conveyed.

And a!l J>!I'8OnBclaiming. to have
any, obJection to the i Issue of
such copy are hereby rtlquired to
lodge thtJ same, in writing I with the
~ of DeedI in OaFt' Town,
within fOurteen .d,.ls {tom the
publieation of this notice.~:

Dated &t.Cap8 Town, +bis 14th
day of June, 1898. '. i
DE:MPERS & VAN BYN!EVELD,

Applicant's A~rneys.

Let. Wel
Din.dag, flen 'alsten "uni.

H. AYLIFF.

J. }"RE D PENTZ & ce.,
Afslagers. Bericht aan Oredlteuren

en Iïebtteure],
In den Boedel van~ Mej. ~LIZABBTH
llAG.tllBTHA MAllAIS, geOOll6n Roos.lit

PUBLIEKE VERKOOPlNG.

,

A LLEN die, iets te vo~n heb-
~':1 ben van' of!ieta vetiChuldigd
zIJn aan bovengemelden : boedel,
word~n verzocht daarvan qpgave of
betaling te doen aan d4$lOnder.
geteekende, binnen zes w~ken 'van
af datum.

eente vruchtboo
VAN de beste kwaliteit. zijn

ktijg~r bij J. van der
J. zoon, aan zijn welbekende
kerijen te Stellenbosch.

Orders worden ook .OD1iftlill
door de heeren L. P. CAuvlN&
Kaapstad. '

Een Ongehuwd
wijzer ,.of' Onderwi

_~~~-Il~::f..~ina- en Merrie~L~n_e~I!;:::.,.,.o.;:::--f- ~!:~.-:~~~~~~~z~~¥.r:ie~s~~~~~
Alsook: K volgenB

SO Prachtige Ezels, S J'aar oud. van 1879, dat een _.... ,'.~~~. dering van belastIll' I2bet&leti1

Bijna al deze dIeren zijn gel~rd en in eersteklas ~!lditie, en de kantoor van den
aandacht van kdopers waardig. ZlJ zullen zeker present ZIJn. traat, op Zaterdag, den

, P. J. PIENAAR. van Juli aanstaande,

C • ~ 1 namiddaga ~houdenJ. W. Moorrees, jr. & o.,.aAS agel·S. om de 1rIuuiClpaleRaad
Malmesb11ry,3 Juni, 1898. r.eeren eeD lieleening

, ;: van het Gouvernement I

KENNISG,EVING AAN BOEREN,.E=\.~de '':op-t~_~lJ---:-1iE.·~~~~baa*t~
, richten en pijpen van af tot it1 DB ZUID

en door het dorp :Montagu! leggen. IOTOR, G I'D
op last, : AI\

J. H.UllLTON W.!lLD&,. Toertj. D8&1' Somaraet
. . $ecretariS. OOVENGENOEKD KAu_bal1i

:Mumclpale~K&ntoor, . ' D al voor het venoer
Montagu; 15den JUDl 1~98. giers hare schoone. en fli'!'IlOIItJ

cars elken Zondag tot v_lttonliA

nisgeving laten loopen,
avond tet-ugkomende.

Vertrekt van Kaaps~
de Theater Gebouwen, 1JarmlgB~
8.30 v.m. -

Vertrekt van &merset DU'aIlIlIt.4

"uur n.m. .
Zoo de Pa.ssagiers het •

al tuur voor Ontbijt.u ~
Station worden ..

plaatan worden iJU!:escIhri~velL
Zaterdag namiddag
de kantoren der
Theater Gebouwen (eentt.e
ping) Darlingltraat ingaDgI

Retour Prijs 168.,
met DiDner te Somet'lêt

, inbegrepen.-De 1ll4l1rlb111Ue •• tt,Oar'llIItI_
KOENfG &.
Agenten en BeI1tu111...

DE Ondergeteekenden hebben andermaal instructies ontvangen van
den heer P. J. PIENAAR,wiens Paarden en Ezels reeds goed be-

kend zijn, om voor zijne rekening te verkoopen,

Op Dondetdag, 23, Juni, 18981
T.J.MARA!

Bxecuteur Tes' entair.
Helderberg,

16 Juni lS'9it
uit hun Vendukraal, alhier te

~, nm HOruu~~
Enplsch. Kinderen op teJl,idt._
Standard 6. salaris £80
logiea te verkrijgen
annum. Applicaties
ingewacht tot 2lS Juni, 1
uamheden te beginnen
mogelijk.

E. P. DE

Secretaris,
12 Waalstraat.

AAN BOUWMEESTERS.

TENDERS worden gevraagd voor
het maken van zekere verande-

rin~n aan de woning enz. van den
Resident Magistraat te Hopefield.

Teekeningen, .speoifikatiën en
Contrakts- conditien kunnen gezien
en verdere informatie verkregen
worden ten Kantore van den On-
dergeteekende en van de~ Civielen
Commissaril te Hopefield.

Tenders. duidelijk gemerkt "Ten-
ders voor veranderingen aan woning
enz., van Resident Magistraat te
Hopefield," zullen door den Contro-
leur en Auditeur-Generaal, Kaap.
stad, worden ontvangen tot op den
middag van VRIJDAG, 24 JUNI
1898.

Tendersars moeten twee bevredi-
gende borgen voorzien ter behoor-
lijke vervulling van het Kontrakt,
en zoodanige borgen moeten den
Tender ond~rteekenen.

De laagste of eenige ,Tender niet
noodwendig te wo:den aange-

8 Juni, 1898.

Rondgaande Onderwijzer
BENOQ1UqD TE

DoorD\Op, 'ij~lrom.n••He,.
-'-

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking. vergezeld

van de bij de wet vereisobte ge-
tuigschriften van bekwaamheid, en
goed ~edrag. van de laatste School-
comuussie, en Predikant waar Appli-
cant werkzaam was. en van lidmaat-
schap eener Protest'UltscbeKerk, sul-
len door den Ondergeteekende inge-
wacht worden tot op 7 Juli 1898.

WerkZaamhedJn te' beginnen op
18 Juli of zoo epdedig mogelijk.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Alleen ongehuwde personen sul-
len in aanmerking genomen worden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B. - De geslaagde applicant
moet zic'IJ.voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caat, om tegen halfptijs te reizen.

Ds. J. C. HEFER,
Voorz. Soh. Com.

On481'1ijzer ,BenOooigd.
i

APPLicATIES mei getuig-
schriften van beJtwaamheid,

goed zedelijk gedrag, en ~js van
Lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen worden ÏIIgt1wht door
den Ondergeteekende, :tot 12den
Juli 1898. voor de betrékking van
Hoofd Onderwijzer v~ de ade
K1aSSA Publieke School, ,te Leeuw·
spruit, &ideelingWode~.

Onderwijs w worden gegeven in
Enl:t~h en Hollandsch. !

'1' .£100 per j_ en vrije
wo~; , ;

Bij t einde van dit aaar, zal de
Commijutie,een Board~ De~
ment o~en in verband met de
Sohool. Daar de Ondermizer aan
het hoofd va.n dit Depatttement zal
staan, zal hij een extra ~1age daar-
voor bekomen· .Alreed8 zijn er MI
(6) Boarders beloofd.

Een gehuwd persoon aal de voor-
keur hebben.

Werbá.amheid te· beginnen in
Juli na de Juni vacantie,.

EDW. MEYEiRS,
Voorzitter School Com.,

Leeuwspruit School.

-A, SPOLANDER&

nomen.
H. s. GREAVES,

.Architect.
Departement voor Publieke Werken,

Caledon Plein,
Kaapstad, 26 Mei 1898.

'-~.

ALSOOK
Parijs, O.V.S.,

DEPARTEMENT VOOR PUB.lIEKE _7 J_un_i1_89_8.__ --

WERKEN.
AAN BOUWMEESTERS.
diENDERS worden gevraagd voor
, het in orde stellen der. Gro~d~n,
en het oprichten van Grens HelIlL'"l'
gen voor het Zuil} Afrikaa.nsohe
Museum. Kaapstad.

Teekeningen, Speciflkatiën . en
Contra.kts-oonditiën kunnen geZIen,
en verder informatie verkregen
worden ten kantore van den Onder-
geteflkende .
'Ienders, duidelijk gemerkt '\Ifen·

oers voor Grens Heiningen," znllen
Joor den Controleur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, tot op de!l
middag van Woensdag, 22 J llDl,
worden ontvangen.

Tenderaars moeten twee bevre-
digende Borgen. voorzien, ter be-
hoorlijke vervulhng van bet Kon·
trakt, en zoodanige Borgen moeten
de Tenders onderleekenen. .

De laagste of eenige Tender met
noodwendig te worden aangenomeu

H. S. GBEAVES,
• ' Architect.

Depll,wment \'OOr Publieke Wftbn.,
I OilledoD t lilD.

Wijngaard Spaden en Cultivators,
Spaden R. :M. R., Special en 0 Enting,

IAssistente Benoodigd
TE SENEKAL.

APPLICA TIES voor bovenge-
noemde . betrekking. verge-

zeld nn de bij de wet vereischte
getuig!IChriften van bekwaamheid,
engoed gedrag, van de laatste Sohool-
commissie en Predikant waar Appli-
cant werkzaam w.:~ en van
lidmaatschap eener Protestant.che
Kerk, zullen door den:Ondergetee·
kende ingewacht worden tot op 15
Juli'e.k.

Werkzaambeden te beginnen zoo
spoec!ig moegelijk.

Salaris £135 per jaar.
Kennis van Tonic Sol~fa een

vereisohte en ~ vrouwelijke hand-
werken eene aanbenljng·

Billijke reisk08ten~ .gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-. De ~~ applicant
moet zich voorzien van een Onder-
wijzers spoor ... certificaat om
tegen h&lfprijs te reilen.

H. GUDATH,
Wd. SeQ. Soh. Co~

Senekal, O.V.8~,
A lUDi 1898.

Gereedschap, en. Snoe~essen,
Xasaey Harris Cultivators,

Getand IJzerdraad en Standaard,
t.. stoves. Bolillder, en andere.

-----------------
B•• 8058&;00.,

, ,>

VERTOONltAJrtERS, STRANDSTRAAT,
LANDBOUW r. KRUIS, STRANDSTRAAT.

, .'

ChrOllometer., Borologe- III ~ __

II"" ~ D!.~"''''
Gouden eD Zihreren ~~ ... u

y
BOOMPJES ! lJOOMP' '8! I Boomen en Tafeldruiven ..

. . ~
.~ c-"

Keiappel, 21. Gd. perl00j Blauw,gi)m in
Bakjee, 48. per lOO, Bakjee terug. •

TE KOOI' BIJ
J. J. v. d. MERWE, P. Zoon'

Blrgatrut, ,_ ••.

Adres :
Jamestown.

GEENTE Vruchtboomen en
Geoculeerde Limoen. Naartje

en Zuurlimoen hoomen. van de
beate Ingevoerde en KOloniBJe CHUTVERXOOPING
Roorten. Ook een uitgezochte vei', S ' ,. _ : .
lameling op Amerikaansche (phy,; TE wordeu verkocht M~::;!,~hlltte

T E H UUR· loxera proef) geënte Tafel druiven Quartelrivier, op I J1Iil, a=-~ ftJl ~ill!eD.l""lID4lm
, _;',. 8tokk~n,geschikt ",!oor Pri~l nit- ~:~l~t"'~=.::~ ~~'~~lhebbeD

EEN net en geriefli~ Woonhuia. planting, te koop b1J inaaDdenoud; pen ~ . ,~ ~ laDid1lrige • .. II'tiIII.
Doe aanzoek:bii den Onder- S. W. JOUB,8,.B,T,'., . J~N,~' ~ J:11DitldeZén miln~

geteekende. Boven Valleit. ti( lillingtOD. ; ._!, '. toIp:'~cle Eah~
O. J. T.:DRBIJEB, P.s. Oatalop gr6iis "¥if'; QaarWmltir. 13:.~~ '.' D,I.JaUN, ~.-.y,

, Noorder Paarl. baar op a&II'9'J'IBIe . lMIttlotOaltdQD .. ··! W~ 18Junt.189& i,
. !

,

AfdeeHDgsraad, caledon.

•
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GeyestIF . . .. ·20 jIIr.
M~lI' .' R. ·.,~l)aétMl''. a,..~". ~.:'-; ~~~l.,:F~' 'i l~t"!t"~~~~_~Cl
;. ;.,f(1;.I(lII~~:II,"ftattl#·'·
lAikêtïvertoopeilt'
. . g~il,d"'~Ji
Steve}s. ep a4~e~
Fá1>riké.nteD.

We1l1ngÏon (K.it). r~:=
Hebben da· .. ' voor ~7

Besi8n vOorralël Goêdéren zend ca~UI
. IN DlCJCOLONlB ~ 1st!, ~)bu.r bij de ·e:

Tegen uitgedaagde Prijzen. IIIIIlIf4lrr1laude 1QtIII"
Ala Mod~maabier hebben wij lO, ST. GJIOiiiI8Ta.U'l', 1t.U.PIT.l~ .

bepaald een .an de belte KOituum- OBui_ ..:rmo. 8'WJ,'1; :.' . '. .
maaksters in bet. laud ontboden. ~ TOOl' ZQid .UrJb.
!ij is pu uit Knropa ~ ~. .
=~ïe dh~ !d'!C-.= --QA, ~F::~~IJF ~~ ~\'

t.oesicht. Witm::: dUI c1e a. _ruLLE.:B
nieuwste en TO KoetnUIDI 4& 047 SIIADSfIAlT, UAPlTAC. '
mogelijk vernardigen; ~ P.l[' Bu 188. T~ .&.drw: .. Dell... •
daarvan de getui~ -ete 11ft-
uemendheid TUl baar werk ver-
meldende, dagelijks ontnngetl. .

Daar wij aan elke Dame de ge-
legenheld willen geven om zich een
lier Volmaakte Kunst-atuk'ken te
rorschaffen, hebben wij besloten
le'le Kostuums voor eenen korten
'jrl tpgen verminderde prijzen te
er a ;tligen. Wij sullen op Vel'-
(le! ~ IIlO,·stf'MI zennen van ODze
ra":'! 'g.' Kleedingstoffen, alaook
II' "eli \ oor eigene maatnemmg •
il 11:,1,.; en 'l'rollw.Ordef8 ontvan·

o I ~!,,'edi.~o I,it,o~ring. Kostuums
Il.:ij~ "pgmlakt met de praoh- Greot .. ~.lUadlllu1tt
i 's!c \'lrbilJllingS-êtoffen, vooral
".'1,I·(h f,1 .l.or vul maakte schoon-
"i I vali atijl, volledig voor
~:~ l us, O,l., £.+ Os. Od., £.4, 1015. Od.,
-:.j dol lid, £5 lOs. Od. en hooger,
t t:21). R. MULLER'S Prijslijsten wordeD,
I';.n PI adltil7 Lot Kloed-stoffen, franco gezonden op aanvraag.

,r.·: I'll gehlu;md, tegen I/ti per
L Sclll'ljf om Monsters. Zwarte
.Lc.l-stoffeu, ant! soorten, effen en
', ... -rkt,
~en goede voorraad Zijde en Goedkoop en Stevig f:iebonden,

'Juweel, geschikt voor BloUl88 en
\ vouddracht, enz.
Da.mes Onderrokken, van 7/6 tot HOOFD

:I', Hllo soorten. Bij 't bestellen
.nd beschrijving van hetg~n be-
,'j<Hligd wordt.
Keurlijfjes van alle soorten en

vorlOt'n. insluitende Thomp80n'8
\ '·()('gl.ame) en Isod's Heup-bauden,
eu de beroemdO'C.B.
Dames Underkleeding

in Flunelette en
Linnen,

alles van het nieuwste soort. Klaar·
.;e1l1aakto Kindergoed, in Aroote
;0; roering. Kousen, Linten, Kant,
Blei-men, CbifflJns, Sluiert, enz.
illes nieuw en goede waarde,

Linnen.
Niettegenstaande de Prijzen in

~"ropa aan 't stijgen zijn.bieden wij
IO~ Sll1.llclaard maaksels aan, tegen
uin.Lr aan den r;rewone'h aanland·
n:.z"pn.is, l lorrockses Al, 36duim,
voor 12,6. Crewdsons No. 2, 36
luim voor 1.t./ti.
Laken Linnen voor enkele ell

11I\.b,'le bedden. Alle soorten, effe I
'II g.:kqwrd. Menstere en Prijeer
'):1 aall'TH"('.
, K(ln,La:~r~en en Dcken!l, alle soor-

ten. ~cllhl'iJf om prijslijst.

Flclillics, .
Wit. II nood, van nf lj. per yd
[-'ransI'Ll' (ekeporde Fleanit's, alle
1,'IIll'II. Flarelettell, de hoste ir
,'\\';ILll'it cu kldlr ot'getwijfeld
i.I., i4d., 0d. per yd. Wij hebbel
eell ~r(lotcll voorraad stoffen, in
.1uitl'IIJ'l praclltige patrone!
Tapijten Ste~els en l:'choeneo. Di
gedceltoi is IlU voorzien van goede
ren uitsillitdijk voor LOS naar d,
laatsto moue I!emnakt, beroem(
voor ~mak en duurzaamheid. IJ.
VOOl'T8ad bevat eena Tolle lij~
Heeren, D8rn('~, en Kinder Stevel:
en SCbl)(·lle,l. I'r'Hijst op 8anvrngo
In het HeuI't:n en Jvugons Klewing
Uitrustmg Dl'parteruents, heblx I

\v ij een geheel nl(,llI'fen Voorralld
gemaakt van de beste Stoffen dOOl
oe hokwU3,"ste Werklieden in
Europa. Prijslijst op aanvrage.

Manshemden, Boord-
jt'@, Hocuen, DaS8t n.
enz.

(:!) Yoor K ,...,cl<~rlien 'un met
minder dan i>,'1(} IKeente .t.vll-
j~.-VI.r Prjjzeu van it.'> dk

reo
£Il) dk

£20

••• £3000

CONDITIEN.
'.' •• PrI~ mlle&. wordy ~ met lPtOiaJe

betJatkinl tot de s.,hi.ktÓej4 en -YOnDiI-
, . 'beid dw .encbeidenheid AmenlrualOM 8$011-

. _ .. k_kt· en de voorb1ll' allt'OI'IhD
..... D BAD aiokken van de '1'0. __ ....

IWIL :-Riparia GloVe de Mon&pelli«, Bnpel-
tn., M• ..moa, RUJIF'Itru Montieola, of ~
aochr .. kende aoort Bupe.iria.
·Plu.... moeten meer of min YaD den hoofd·

. Yijupard afgeeoheideD aijn, IIOOdat de IiqiDf
'a. B800rdeelaara 1&1 tevreden atelJeD dat ail ~
-Jmti foh Hoed. Plantat- IUD UDpJep .
. p".ordeD. .

De .iokk~n moeten niet minder dan YUf _t
'ftD elkaar m elke nehtUllleplan' aUn.

Competitie '!'Lo..!' beperkt iot .1o~eD die ill
un pJanttjjd vóór den tlid 'lUI oompetitie ui*le-
:plane IjjD pwonlell.

Entrie fooi :-10... in subdi ..iai. (1).
Sa. " (2).

KUIIIIE "B."
G",," PIa16tafIN.

(1) Voor Plan tage. ,.&JI niet minder dlUl 600
Seënle atokken :-

Twee PrUllen van .£26 elk ... .£:iI)
Vier " £Iá elk ._. .£60

-£110 0 0
(2) Voor Plantage. van niet miDder dan .,000

.wnle .tokken :-za Prijsen vali £10 elk... ... £60 0 0
(8) Voor Planteges van niet minder dan :l800

i"cmte stokken ;-
Zee ~n van £iJ elk ... ." J:3O 0 0

CU:SDITIE:S.
De geënte stokken moeten niet minder dan

mr voet VILIl elkaar in elke richting pplan!..
Deee Prjjsen .lin ook voor het volgende :-

(1) Plautages geënt in hebelfde jaargetij
als .ingeschreven, op .tokken die een
of.twee jaren tevoren 'Un ni~eplant.

(2) Stollken ge~nt in de kweekerij, 6f op
gewortelde, uf op ongewortelde etekjefi
in het ja.:lrgetU véór de competitie en
oitgeplant in den wijogaard gedurende
het, comp ..titio jaar.

p) stol<ken geent uf op gewortelde of op
ongewort.,lde stekje •. en nitgeplant p.
durende het competitie ja.ar, .

BDtnle fooi :-IU •. in subdivisie (1)
ILls. " Ul
~. (3)

KJ ..... "" "C."
Gá'ul.' 8lnkkf'U ill K ll'et-kt'rij''_'A,

(I) Voor Kweekernen van niet minder dan J(',(f)()
g.....ute .r.olljea.-Z".l'rijzen van ~ elk, ...

£lllU 0 0

Twee

rso 0 0
Entre .. fooi -IUs. 'Il ,,,lxI,.,.i. (1)

~~ l~)
Bon!UKt:lld('wJe PI !Il~'nzulleu tot..~ekt'nd wor-

den DlIJtT I!'elnno; der merken behaald 10 de vol-
gend IIChao&!:-

Groei en Cicwndheid ...
K.alit..,ilen Een\'orDlig~id.-an IOOrt
Bewerl<ing en AIKemeen cultuur ,..
Grootte
Al.&ud in het flant.lD

40 Merl<.
20
eo
IU
[,

Bedrag lW "
KL.~SSE .. B."

Groei en Gezondheid... 40 Merk.
BewerIrilllf en Algemeen Colt.aur... 30
GlOOtt.! ... 25 "
Al.tand in hct Planten 5 ,.

Bedrag lW "
KLA3S8 I. C."

Percentage van bet bOe<:,," ... 35 Merit.
1Mh&ndeling ell wlise van Bewerking 3,;
GlOOi en Gelondheid 15
Grootte 15

~
Bedrag 100 "

Aamrta&ode mededingers moeten bij del! on-
derJ8kekende hunne namen insenden niet
later dan 19 December, 1~98 ; en het ondersoek
der plantage. en kweellerijell zal plaat. vinden
ongeveer in het midden van Jan Dui, 1899. De
beoordeelaaJ'tl sullen, Illwa.armorelijk, den datum
van hon bezoek bellend stellen, doch daar het
aam. in eenige K"vallen niet mogelijk is om het
onderzoel< olf den bepaalden dag te doen plaa ta
ti»dell. worden de med.,dingen<. di. nIl honne
pla&""n mi8>lChienafwe.ig .ulleo ziin op den
'door de Beoordeelllo4l'l! be~ldeD datnm, vor·
IOCht zoo gox"j ~e willen zijn om d. noodige
bijzonderheden betreJf~nde do plauWoi"" en de
kweekerden aan diegeoen die met het beheer
der Plaat.en belast -un, bekend te .tellen.

Geen mededinger .al toegelaten worden zich
"oor meer dan eéno lubdivi.ie in elke 1101_ te
laten i!llMlbrlive>Il. i

Co-o?4rfllu"'" kll'!Rf'ke,.,j"" w"rdt'1l l"l'lr dt''U etWt·

pctiliu Illft tJJegclaJf'lt zich J:;o'JrprijztIl te htlen
nuchrij rru.

CllARLEb CCRREY,
Oud"r 8ecrctari. voor Lahdbouw.

-------- ----------
n (' l' " B' d'JJ.e Ji( ..\~,·. :;l I 01 ",.~' C G.'·poe fil
Die 1 ; '.c' :.,j ij. \"',Ike1!jke proef·
~i .'TII t .1,.':- :1 l~d lij eeu,.derd.
TUUor ë;l.3t J,IO <.:cuig .ud.

ID!." \..,,01.

ROYAL
BAK-

POEDER,
.ABSOLUUT ZUIVBR.

De et'nik' Bak-poeder die niet door
we-ers~t'~tt'ldbeid 8J\ngedaan wordt.
Blijft vpr8ch en van volle kracht

tot men haar gebruikt.
De ware l{oyru Bak-poeder wordt

vervaardigd door
R~yal Baking Powder Co.,

NEW YORK. U.B.A.

BENOODIGD.

i~ groote verscheidenheid. MALAN
& HASSELL kunnen de beboefte
van elke Dame, Heer, Meisje of
Jongen vervullen. Bijzondere Ran-
dacht wordt gegeven aan School.
Uitrusting. Prijslijsten op aaa·
wage,

Daar ons Voorraad ZOO groot 8Jl
uitgfstrekt is. is het onmogelijk de
waarde VBn alles te beschrijven.
MODlters worden ,?p verzoek toege.
zondeil.

"'WEEDE Assistente (of Assis·
~ tent) voor de 2de Klas Publieke
School te Riebeek West. Salaris
£70 per jaar ... Wel'k;pamheden te

· aanvaarden têgen begin van octo-
_..her aanat. Applicaties met getuig.
· schriften vaD bekwaamheid en goed
.• _sedelijk geclrago, .ullen door den

Oudergeteekende worden ingewacht
· .l.!X SO dezer ..

Majan en HasseIl,
G. J. RUGO.

_t»etk W~ 8 JUIl~181}8.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers enEE~~rnt~:~=~~d~. ~~ Goederen·van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
West, bekwaam OQl onderwij8 te en andere plaatsel" ln de Transvaal.
geven in Engelsch, Hollandsch en . .
Muziek. &laria £53 p.&. Werk. Dagelijksche p.rsonendienst van Lourenco
::u~en 1;p~enm:::~ ,Marques (Delqob~i) in 24 uren naar Johanne.bur.
80hriften te worden gelOllden aan en 21 uur naar Pretoria.
den Onderge~keJlde. . , .: '. ..

L. P.,VAN ASB, !DJ l00r RdJigers JIU JobaBDUug 14 t7L~ .£3171
.. Ongélub~~nte~ ". " " . Prtlor!a JIll. 8d.-en!3 41P .K. Van der BIJls kraal, . , u

via Prina Albert Bd. -Dago1ijkschep'QPsonendlenstvan Durban (Natal)
OngeluksfonteiD, n~nr Johannesburg, :Protoria en andere plaatae~ In

31 Mei, 1898.> de Transvaal en Ota:njo Vriisf.aat.

Ol lLL& U mlGB 1OOl'l
Muziek Instrumenten,
Muziekale Benoodigdh~en
Instrumenten Reparatie en

Stemming.
R. MULLBB veJllOhaft. eeuig ding iD
de lijn van MUziek,van het grootate
Kerk Orgel tot de Joodache Harp.

Budllsb.llll,
KAAPSTAD ••

BIJB€L~
lllf BKT

BIJ.BEL - DEPdT,
TAll BIT

ZUID AFRIKAANSCHI
BIJBEL GENOOTSCIuP
(Hulp 'faD het Br. en Buit. Bijb.

Genootlcbap), .
O»OeDeDI.. lidplel:a.

&.l4JIft.lD.

Enw. L. NUTTALL, 8eoretari&
P.K. Bw ~16.

~h Adree: "Bijbel."

i ~8LU~ FB.AlfOO. -

~#~
"F. J. RETIEF,

_"InPl~, ••••••
M groote prijswinner voor Hob·
U te Rijtuigen heeft eene onder-
vinding van rru,m 25 jaren in de
rijtuig bezigheid op~, en zijne
rijtuigen zijn wegens hunne goede
hoedaniglwid alom bekend over re-

heel Zuid-Afrika. '
Alles handwerk,(an v&l1 goed dro_og
Hout) en gewaarborgd goed te zijn.
Prijslijsten en Portretten gratis op

át.n:vraag.
Let op het adres: F. J. RETIEF,

M.arktplein.
..Tel. adrés: Reti8f,:Markt,Paarl.

BENOODIGD.I

KENRISGKVING.
DE weg loopende over de werf van

.. Buffe)sfontein," sal van af den
lsten September niet .langer a]a
Publieke Weg worden tiesohouwd.
• Eenig overtreder, wie het ook

al zij, zal volgeniIwet zonder onder-
sche:d vervol~ worden.

W. D!SSON.
Ronfllf'rg. 10 JUDi, J898.
_._-----------

GEOCCULEERDE ,

TIet s~ort

DIAMOND DY lES., . r·· - ' . .'.
Brilliani.(· Duorznom! Eoonoml8ch f

Diamond Dy. ,overtnftr81l alle andere.· in Kraó1lt; Reinheid en
Duursaamheid. Geene aDd~re~ lijn even peL. Wacht u ..... 'fer-
vaIaohte klelU'lt.offdD, om&I.zij'\-an goodkoope en_...~ ~D
trijn gemaakt, OD sleehte, flauwe.. vlokkige !deureD ,pyen. _. Om TaD
a~ verzekerJ te ~jn geb~ik .Iiechta. .

I»la.o... ,ts
: li: '. - i, ,1. _-. -:. . '.

\'OOI' het verwen Tall Tab~ Kouaen. V.... , LiDteD, Gueu, enl
'l I .' •

'T IS G~AKKELJJK OJlllET

X»:I._ .... ~:.14 :E»yes

LDndensche Tandén Instituut.

to verwen. Zo kleuren zware zoó~_ at. lio~te 8tolen.

HEEFT de 6er aan het publiek
la de BuitendistriktAm te

bericht8n dat hij een HEEL STEL
TANDB:N in EE~ DAG bn
leTeren tegen minder dan de
REL¥f van den gewonen pri;1I.

1(0011 en
nm .... ,Mr bg81Ut, fta Lu PalJal
Tr~fAG&L CAS fLit, lapt. JUI!US. omtteut Jl

.funi
PB·.( RROlt1l: CASH,IC, li"l't. M!R.H~LL, omlrent

1 Juli (,ja St. Hekna en A"';<Il.,nn) ,
A :n'D.LCA8TLK, Kaj,t. WIllDEN. omtrent _0

·1·Jj ..,)..~)
DU ':OLLY CH.8ru.:, Ka"t. WULACI. OIDt.... l

, Angaáu. (,ja St. Hclena en A"""IlI!11>u)
OA'lfH CAST ,K. Kapt. W,UD[', omtrent 18

AUlllUit1lll.
Voor Vrae'lt of Paalage verv.....ge met

aoh bij de Agt'Utt>D \'liD de CASTLB
KAILBOOT MAATSCHAPPIJ. (Hl'kt~

V._O- L:lJ.
KONINKLIJ KR MAILDIENST
UlIDISTOOKBOO1'1W TSCWPTJa..... KTI•

Dur slJne w8arde op 00 pmef z;cch!1d. le door de
ye1e Ujdua die I!'e'uij!schdft.en Lebboll ,~

wordt ",,0 ('tOef unlo",,1eD. '
_.1-
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