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De Voomaamste Musici van f
Bel'(Mtpt

ZOOWEL ALS AUTEUB8

BneJea terl IU del III m;l-BlID: ~
v.... DU

HEER R ~rbLU~J',
(Groot en Klein Handel),

en 47 STlUXD STRUT, K4&pstaa.,
VOOR DE BItSTE .,"

P!IUlOS, Harmoniums, !merikWlsche
Orgels, Strijk- en Bl... Iutrument81

Ook voor Snanm en alle 800rten Inzfat-
li. .' ben~!ghedeD, Rep&r&tiea, Stemme eu"_,(1 I~Iitn hel'll _Hi~1 '1J&1II111U1ID lil hï-LL_J n,,.",..Jd A_,' . ......:L.. • , _1Ip8ai.

: ULLC1." lupIb{ II •__ IU II .........

"Post B1III133 Pflj'S811val K"llo''''/$ o~ aalf/lag

DB..

" ._ '. ~ ,

VEEL 70.-No 6,640.1

7 Muilezels
2 Paard.nt-Ru.In.

Schletpa.ard.n.
:1 Bok ...alte:n
:1 Op.jJ. Bu.g.lty

Veeren.
op

VERKOOPING TE

J. V. ~l. RETIEF.

J. W. STIGLING, Afslager.

Bdlllgl'ij ke verkooptng

Vaatwerk, Losse Goederen
en Vee,

TE GROENBERG, WELLINGTON.

DL ()I'IJ. I".:' "·l'kl'nd(· d.uu too be-
J..!'1I1 ~11~d door den Heer C. G.

F:'I(I I t, :.:J publick verkoepen ter
zlJllt'r \\ cuing op

WOENSDAG, 31 DEZER,
O~ 10 UUR P~CIES.

Y\\l\HTi.:.-l Stukvat. 1 Evapo-
rator, 4 Half-leggers. 4 Leggers,
~ Brandewijns Ketels kompleet,
ti Ankers.

Yi '()RT~,-~O Kastrollen, 20 Kan-
nen. 1 tiouten Dad, 1 Voeder

- :\L\LII;lH', 100 IJzcren Lepels, 8
V iLT:,ch bul ics, met en zonder deksels,
10U Peper Kunnetjes, 10 Trommels,
] Jat Ijzeren Brood-pannen, 6
Kisten, 1 lot Enamëlld Kastrollen,
1 lilt Emmers, ::! dubbel-loop
Gew,·r~n. (Achter en Voorladers),
1 lot SchcejJ3tollweo, llot Slachters
Hakken, 1 ,Zeil.

EISDELIJI\.-2 groote Varkens, 12
jonge Var-kens, 12 Koeien en
Vaarzen, il zakken Guano, 1 lot
Zink ph.ten, en wat meer zal worden
auagebodeti.

A. B. D~ VilJien & o, Afslagen,
ra irl, ~:3 Aug. ] 8CJ8.

s rE LL EN nOSCH.
---

Puolickc Verkooping

en --------
RKOOPING

-~--r--'--

DE heer ~A.N P. ~OS~L\N heeft er in toegestemd voor publieke
~mpetltJe aan qo bieden een nedeelte van zijn Eigendom, onder-

verdeeld IJl ongeve:or .0 Groote Peroeelen gelegen
te Kuil's Rivier. aan den Hoo~d'1ill'';gn$8I'
S~D1er.et W~l!iJt. en eenige minuten van het Spoorweg
Station, •

De positie is zoor '\'Ioordeelig in eene zeer gezonde omgeving, 'en
~et vermeerderd.tl spoQrweg geriev_!l~~heeft de plaats alle aan8p~ak
er op oen aflossings Voorstad van do 1I00fdstad te worden alwaar
men n!ot voldoende ruimte heelt en de huur hoog' is. '

Litho Plannen verkrijgbaar op don dag der Verkooping. !.
MAANDAG, 29 AUGUSTU.31898~

J. 'J. HOFMEYR & ZOON, Afslagers. i

Malmesbury Executcnrsknmer ell Voo;:dij ~n
Ilruud Assurantie Jf natschoppij.

"v" ~. ~ ~ c:» c> ~ I ~Gt
VAN li

ERVEN
: TE

VaaDEN.Uaa.
Malm~sbury Afdeeling. :

De Ondergoteekenqe, behoorlijk. daartoe gejast door de Dorps Coi,m-
missio van Vredenburg, zal publiek doen verkoopen te!Vrede~bvrf{ o~1

Donderdag, 1 September, 1898: !ia e 8B v B.N
'·1 OP HET DORP .' ~;,~2C~ ..,:

VBDEN.v.a.
G. W. KOTZE, Secretaris.'

Malmesbury, 19 Augustus, 1898.,

·.·.RTQJI~J·
, 8l';A.APJAqt

KANTOOR,

LLE_DePaltemeIt toOrPa.e .lubL.;
Calitzdorp Besproeiinga

Schema, Nelsrivier Dam. <PUBLIEKE,

\ - _. ---.---+---.----....,;-+-
Ondergtteebnde. zich" ~ ~
liek doen verk()()pen ten dorpe 1Yrt.'D;jmf1 .. irlr~"·'12t..

Op Woensdag, al AUgq.stus,· e.k~,·
OM 10 mrs V.M.,

.. . 1. Zijn prachtig Woon Krf omringd met kweepeer heining. met het
daaropstaande net, gerieflijk en suffisant Woonh~1I onder IJzeren Dak,
bev~ttende Kolossale Receptie, Zit-en Eetkamer, ~ luchtige Slaapkamers,
Badkamer, Dispens, Kombuis, en Bediendenkamer. Buitengebouwen
mekKoet5huis, Stal voor 8 Paarden en Varkenshpk. Het Eigendom is
,.eer aangenaam gelegE'n en mag beschouwd iworden als een der
gezondste woningen in het Dorp. i
\ ~

Yoo:rt .. -Hu1~ :

Rlj.D'~."f Rlj.i'•• _I4~"l-ll;J'
I RIJ.ullteD t

Publieke Verkooping,
OP

IIAMBAG, 5 SEPTEMBER, E.I.,
OM 11UUR V.M.

_zal pub-

V
VAN

'Kostba .Bouwpereeelen,
OJ? :a::. PLAATS

HOPEFIEI.n, OP MAANDAG 29 AUGUSTUS.
:OP ! I

3 189 ! .Aanstaande1 AUG., 8. i ,

TEN 10.30 UUR DES MORGENS,

DE hoeren VOlGTen BLACK, hande-
lende onder den nanm van

VOIG'r& Co., vannootschap ontbon-
den hebbende, zullen publiek doen
verkoopen op bovengemelden datum
aan hunne pakhuizen te Lady Grey
Straat, hun geheeIen voorraad,: II. (R~cEPT[EKUIER).-Tafels, Fancy Stoe14n, Schermen, Rakken,
bestaande uit Berste- Klas Ameri- Brackets, Bracket Lamp, Gordijnen, Bloem Potten, 1 kleine Mahonie-
kaansche Rijtuigen en andere Han- bouten Tafel, 1 nieuwe Beethoven Piano, .. met ~ten klank." :
delsgoederen, te weten:- . . Ill. (ZITKAM.U).-Stoelen, Vouw Stoel, 2 kl~ine Tafels, 1 Nieuws-
18 Twee-plaats Karren met en blad Stand, 1 Mahoniehouten Sohrijf Tafel, 1 groete Kas met Glazen

zonder Kap Front, 1groot Boek Rak, Gordijnen, enz.: "
1Twee-plaats Kar met Kap en, iv, (EETKA'MEB).-Eet Tafel, 1kleine Zij Tafel. Stoelen, Schilde~~

Gomelastieken Banden Hoornen. Brackets, 1Wa.lnut Sideboard' met G~ Front. 1 Boek
7 Yier-plaats Rally Karren 1 Huis Klok, 1.Filter, 1 Borst Beeld van Hare Majasteit, 1 groote Hapg
1 do. Cape Cart ~ Lamp. l·Electriscbe Klok, Azijn Staander, G.la~tV. &ZeD, en Glaswerk.
2 Schotsoh Karren, 12 Twee-plaats V. (SLAAPKAMKll.)-Twee IJzeren Ledekanteq kompleet, 1Ledek~t

Spiders • .' kei, 1 Kleeren Kast met Laden, Mahoniehoutf311, Wa8cb en Kl~
10 Vier-plaats Spiders, 2 Zes-plaats Tafels, 2 groote Kleederkasten, waarvan een bijn. nieuw met Spiegel

Spiders _,,, Front, Handdoek Bakken, Schilderijen, Stoelen eni Gordijnen., _.
1Vruchten Wagen, 1 Licbte vr~(BEDIBlóDINKAMER).-Enkele Ledekant, Wasch en Kleed Tafels

Wagen VERDER :
9 Zadels en Toornen12 Paar Tuigen, 3 paur Voortuigen VII. Het gewoon Assortiment G~ en Aardewerk; Keuken-
12 Enkele Tuigen gereedschap, enz., waaro:cder 1 Extra Stove.
75 Ohio Voer Machines EINDELIJK:
1 Lot paarden Borstels VIII E G L I"!ordii , 1 T ;. N B II 21 Lot Stan T '. en ang amp en uv lJ!1en, ennis et, a en, en
4 Wijn po!enne~ Sl'6=Pom Racquets, 1 Amerikaansch.e Bpggy, ~ Kapkar op Veeren. 1 vai; Cement,

20 Hand'1>;mpe~ pen; 2 Hoeden Rakken, en nog andere artikelen, te ~ om te melden.

4 Kruiw~nB, 2 Cider Molens, I IDL F. WEBER.
Lot P roegen '

1 Lot Harken en Cultivators, enz., ' Faure, Van Eyk & ~o., Af.slagers:
eQ ",at ~og ,ve;:-)?" zal' ~orden 1
aangeboden, ~'Teel -,'ÓDl te Paarl, 23 Angu' stUB', 189&."'''''''"-r·C.i::-·.. . "- r

1 'omeohrijven. -+J _

FAURE,YAHEYllCo., Afslagen. ZEEF" .EELAN$-P.JIJE:I
Paarl, 20 Aug. 1898.

UIT DE HAND TE :trOOP:
!WELLINGTON. ,

DE volge.nde EIGENDOMMEN behoorende aan pen heer C. F. SNllUN,
die '\an plan is eene verandering te maken, n~. :-

I.-De l"elbekende en nitmuntende plaats genaamd KAT,K.
FONTEIN, met grond annex, gelegen in de A1deeling van Viot9ria
West. en groot omtrent 7,203 morgen. I r

Op dit Eigendom is er een groot en gWieftijk-dlOQNHDlS,
Stallen. W age~huis, Buiten Kamers, en nog ruJpere Gebouwen.: Het
ZAAILAND IR ommuurd voor 1-.5mudden graan,ien wordt benat UIt een
STANDHOUDENDE FONTEIN. De BOOMGAARD is beplant met
omtrent 600 vruchteboomen van allerlei soorten. !

n.-De plaats genaamd TABA~ZAtO'ONTEIN, groot.
2,601 morgen en ea..nige vierkante roeden, .grenzepde aan bovengemelde
Eigendom. Het, veld voor groot en kléin voo is ,ZOo goed ala men kan
begeeren, en verdere opvijzeling is onnoodig. :

Er zijn Biet minder da.n 8 damtnen op gezegoe plaat ,sen.
m.-Gedeelte v~n ERF No. 118, gelegen in het dorp

VICTORIA WEST. J)it is zoo te zeggen bet eElnigst cen~l gelegen
Eigendom in het dorp dat te bekomen is, dus laat!deze kans niet voorbij
gaa.n. • ; -

Publieke Verkooping .
TE

WELLINGTON,
Omheinings M,. ateriaal tegenKostprij~,'· HUISRAAD,DE Onuerg-l'tPf'kende zal per

Publieke Veiling verkoopen,
Op UAKD1G, Z9 AUGUSTUS,

,.;. TI groot. gerienijk, en goed-
g"\'I() I 1wdt' Duhbel- Verdieping Huis,
1".\-:ltll~ntlt,l;groote Kamers,grooten EENB groote voortaad is in onze handen ge8teld,.·~n wij hebDjen
\\·Ink ..l, in,;luitendo IL.kkl'n, Toon- 1 k" te k L '

cl
beslot:m deze ve ti' ogen ostprIJ8 ver oopen,/Il. : 'i

1,.lllkPII,elt":., l'lll., gelegen op en
JI,wk van l3in} en Crozier Straten, Zware Driehoekige IJzeren Palen ~chikt voor gladde en
f"JI>lJ hl't Col hoge en UI' Publieke doorndraad, 15s. 6cil. per dozijn. • • i
~. jH ,kn ; Je geheL'Je grond is om- Bouten en Kramm~n benoodigd slechts voor doorndraad, ps. ~r
.-J"I.'l1 Illet ('en Steenen Muur. gros. I

DezL'gl'1('gcnheid i~ zeer zcldznam, Hoekpalen, met 2 dJblx le staanders, 358. per stuk. :
.Ir" !JU" haar wet, daar?o Plaats t..'Cd·Dubbele Hekken, 4i voet en 12 voet, met pilnren, hangboomen, !en
::\'Il.'< I Bezlghcltls-"tand I~, ~r tl'nl:·el~- staanders kOnlpleo~, £6 12 Gd. i
d ...r liJd l"l'n aangenaam nOOn lUIS G dd z' Q~AS+QiQl Dr ad £8 er ton. Ii
'lJ(~lkt. la e w,_ '''1 ~ a , p i
. y_d<oopin~ te beginnen om Half BOC". .... D....... '·
1'.lt JJvoorllllddilg~. .. 1IiiIA. ......'
P J. BOSMAN en ZOON~ Afslagers. .. I . !
~l .. lllenbosch, K~..AFST.A D. . I..

G(:~;~;;~;;:aT~J".~~~~IS-DB., AAL a;Oo~~
L\: .~rl('ml··lf ,'nur LAnd hou""'.

, J\;IUP d~ l_"~!c Jl ()I: 'tl. )(":ll'.t8l1.
1'> .l.U;ufot~. 1,V l.

IIIERM1:DE wordt ter algbmeene
naricht bekend gt'steld dat

11\ ,'1'1"0 )'on"'o "CI1l8t~r" Pijn-~ 0 .
B'JQlllen, n1l van de Rcgccnnge
,. 'illtagl:l te ritvlucht kunnen wor-
,I.~n vt'rlcrogcn, tegen ] / - (een
."llIllHl,2') per 100.

1lt::1.0 boornen \\'oruon ~elevcrd tt-
)J:lltllUlu Spoorweg ~)tatie, in bon-
(Iel.., gepakt, cu aanzoek da.~rvoor
JlIll\'t gemaakt worden .bIJ den
lJbtrict ]!'orest Offiqer, Uitvlucht,
na ~[owbray,

CHARLES CCRREY,
Ond, r 8,·crctar'ie

vóor Landbouw.

~OO,~
ReIS1el!3s Gebrande Baisteenen
ZIJ ~ TE KOOP wgen den loope!:.-

Jun iiurktpriji bij den Onder.
gtltcekende. .

. D. F. MARAIS, JID,
fwl, 2~ A\1gU4~ue,1898,

i _

EEN BUITENGEWON~ KA·NS.

VOOR i i

llcilling~nders,DO'orndraaad en Netdraa4
De Beste Waarde in KaaDs/ad.

BLOEM VAN ZWAVEt
Onze 1808 Voomiad aangekomen. Prijs 25s. per Vat van 200 lbs~

i

DE WAAL &; COl
Hoekvan :Burgstraa.ten GlOónte~, j~

AARDAPPELlVfOERE.
i

BESTE INGEVOERDE

~c»&e "
GRAHA

,,~ :E.::a,::rIy

Bij GEBROEDERS
39 Waterkant Straat, Kaapstad,

Wij waartorgeu alle .Aardappel ){oereu deor O~ verkocht. luiTer tt

I)E Qp,gergetcekende, behoorlijk gelast door l'len Eenigen Trustee in
bovengenoemden 1n80lventen Boedel,.om ra.n de hand te zetten

__________________ ~ __ --- per i
PUBLIEKE VEILING OF PRIVATE VERKOOPING,

Van den geheel~ Voorraad 'Koopm~"aar (waarde om-
trent £6,000), IS gerood om Koopsaanbledin~en te ontvangen voor
den geheeien of gedeeltelijken Voorraad van af ~ezen datum tot op 1
September a.s. I

De Voorraad zal te zien zjJn elken dag van! 10 tot 12 UUl' '8 mor-
gena, en 3 tot l) UUl"s na.m1dda&'8 in de Gebouwen, SAM DE KOCK

26, DURG STRAAT, K.4APSTAD. PAARL.··· ,
De Artikelen bestaan uit: Linnen, Geruit, Kiaa.rgemaak~ Kleederen, W ENSCHT ~ kennis te

\aramats, Sjaals, Quilts, Wollen en Katoenen Kbmbaarsen~:Kouaenwaar,. S1:Vhi ~ hijp~~
S$··. ls en Schoenen, Dres Materieel, Linten; Kanten. Opmaabels, Ëz~. ee, aonwll ea
Ko pen. Berlin Wol, Sjerpen, Hemden, . Tweeds, Hoeden, v-, te koopen tegen hoopte
Man' la, enz. markt prijzen.

Benigeen die vee heeft oat te
T8I"kOOPen gelieve kennis te PftIl .
MD •

BAK DB ROOK,
lWL

TAN

Enz.,
OP

DINSDAG, 30 AUGUSTUS,
's yoormiddags teD 10 ure precies.

DE Ontlergeteekende, behoorlijk ge-
last door den Executeur Datief1n

den Boedel van wijlen den heer JOBANNE8
JER1UUAS CoRNELIS BLIGNAUT, sal aan
zijn vroeger Woonhuis, ia Kerk Straat,
Wellington, verkoopen het gewoon 8.88Orti-
ment Huisraad, in goede orde, en als
volgt :
Voork...".r: Pier Glas. Sofa,

Leuning en andere Stoelen, Tafela,
Ornamenten, Tapijt, Gordijnen, enz.
B.t;kaDl.r: Tafels, Madeira

en IUldere Stoelen, Sideboard, Klok,
Aneroid Barome~ (Weerglas) Lampen

enz.
...... J;lIKA.. lIlm•• rs : IJzereD En-

kele eD Bedsteden, met llatrueen
Peluwen, enz. kompleet,-Wasch Tafels,
Kleedtafel!!, KlISten, Spiegel.. en :lIle
..ndere artikelen gewoonlijk in goedge-
meubeleerde Kameni gevonden.
.DIapen. : Breekwaar, Glazen-

waar, Me888D, Vorken, FI888Chen, Keuk.,n
eu nnder GereedllChap, Keuken Tafels en
andere Artikelen, te talrijk om ze te noelDen.

Stoepbanken, Ledige VateD, Brandhout,
Aardappelen, Patattas, Tuin GereedllCbap,
en hetgeen op den dag der Verkooping
mag worden voorgebracht.

. J. FRED PENTl & Co.. Afslogsrs.

~-----------------+
._ 'LET WEL I Indien bovengemelde Eigendommen

niet verkoebt zijn vóór

ZATERDAG, den 8sten OC'~OBER, 1898,
zullen dezelve op dien chg per Publieke V eiling v~rkocbt worden, in front
va.n het kantoor van den Oodergetee~endt>, om~If) 'Uur 's morgens.

Vqor verdere bijzonderheden doe aanzoek b~. den heer C. F. I::INYMAN
of bij den Ondergeteeke~deJ : .

\ I' AND. KEYSER, Agent •
Victoria w:~g§.A]!j, J898. • I

In den Imolyenten Boedt! YID WARm en OSBORME.

De Jaarlijksohe
Bazaar

'

OT stijving' der fondsen van
het Kinder Zending Huis .in

verbaBd met de Ned. Ge:-efJ Kerk,
een bekende Instituut dat 'zoo een
een goed werk aan ArIDe ~n Ver-
waarlOO8de Kinderen doet, zal aan
HET HUIS, in do KEEROM- eo

LAN.GEBTRATEN. gebo;.:-
den, op

VRIJDAG,2 SEPTE , .
Belangstellenden, ZOOWe1=~ .buiten

als in de Stad, kunnen het estnur
met hunne ondersteuning r' ., n
vorm bemoedigen ft abOO 'ik
llUDenwerkeA. •

il

TENDERS.
VOOR het uitgraven, vermalen

en vervoeren van~ .
Zand en voor het verse
cement, steenkool en ruwe Petrolium
Olie.
terzegelde Tenders, .

.gemerkt als boven, zullen ontvullláiC
worden door den
Auditeur- Generaal,
om 12 uur, op Woensdag,
dag van September, 1898,
volgende diensten:
(a) Voor het graven, vermalen,

en vervoeren van Klip en
Zand en andere Dienstenlbij
de ligging van den Dam. )

(b) Voor het voorzien van
Cement.

(c) Voor het voorsien
Steenkool.

(d) Voor het voorzien van ruwe
Petrolium Olie.
Specifikatien en Vool·wlIl.·u"IAb

Konkakt kunnen op ~fJ~'UJL'U1ft,

de kantoren van het
voor Publieke Werken te JUI",~
Kimberley, Oudtshoorn, Port
beth, en King Williamstown _dAn
verkregen, alwaar gedrukte VOJ"IIUtD

van Tender zullen worden voorzietit
alsook te Johannesburg, Z".a_.n._JlIIJDiI
als aldaar plaatselijk <MIi.dv.~1"t..,~I.'::

Tendereers moeten ten it",••
voldoen aan de voorwaarden
instructies bij 't voorleggen
hunne aanbiedingen, anderzins
len zij ged~walificeerd worden. .'.

De laagste 'of eenige Tender
noodwéndig aangenomen.

JOSEPH NEWÉY,

..

H~IEB~D~ .geschiedt
. geTmg,)!! termen. .
152, Akte No. 40 van
Afc1eelingaraad van l.-dlSllll~~
voornemen is -omde voI~lCje
van deti Publieken Weg
Bu1felsvlei te verlenen, en
voor trafiek te i1Uiten,
.. Den w~ leidende van af de' .
liek9 UItspanning, voorbij"
Woonhnis op de pIaat.
Watson, naar den eensten
oosten van genoemd WOOIllhuia.-~'
te rna.bn en voor trafiek
stellen den volgende, nam..
genoemd nek ten QOSten
Woonhuis van Dr. W ~ JaII!KIlt.··UIIIIIlII
voet van het randje ten zuiden. .
den tegenwoordigen"uplieken ..'
naar en over den logen. ~k
randje. en van daar in een 'l'Mbtnlil

lijn naar de uitsp~.
Nieuw~ldskop." . .

Eenig persoon die er belang
heeft, kan objectie tegen g8Il108l_
verlegging indienen ten
tore binnen Dtie Maanden
de eerste publlkatie dezer IIUJIIIIW"

geving.

LANDBOUW SOHOOL.
TE

Elsenburg, Stellenbosch~

[JE Hero~g der K1aaaeh ja
onvermijdelijk tot op den laten .

September ui~ld gewordml.
Btudenten die reeds Soa.le achik.

kingen hebben geJnaakt om de
klassen bij te wonen op den tevorea
bepaalden datum voor de heropening .
der school, kunnen te ElsellbulW-'
worden geaccomOlodeerd totdat d8'
klassen een aanvang
applikatie bij den heer J. D.
Elsenburg, via Muldersvlei.

CHARLES MURRAY,
pro Den S)lperintëndent Generaal. .

van Onderwijs. .
Onderwijs Kantoor,

Kaapstad, 26 Juli. 1898.
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Brlld IsIIrutIl lutIc'appIJ,

~ublieke Vërkoopi ng
DE Kiesgerechtigden in de ver-

schillende districten der Af·
deel ing Clanwilliam, worden bij
dezen verzocht in geschriftc te
nomineeren kandidaten voor de
vertegenwoordiging van zulke dist-
rieten respectievelijk in den Afd~l-
ingaraad bij de komende verku:z-
ing. Elk kandidaat moet door niet
minder dan vijf personen worden
genomineerd, gerechtigd om voor
het district te stemmen, of andors
zal de nominatie van nul en 'geent'
waarde zijn. Elk kandidaat moet
afJlOnderlijk: worden genO!l'lDoerd
door niet minder 'dall vijf "kies·
gerecbtigden. Geen stemrech.tigd.e
mag meer dan een nominatie
teekenen, op verbeurte dat zijn
naam van al de nominaties wordt
gescurnpt waarin die voorkomt,
en beschouwd te worden al8
nimmer daarop te zijn geplaatst.

Alle nominaties moeten door den
Ondergeteekende ontvangen wor-
den niet later dan den
26sten SEPT~MBER 1898, en
alle nominaties na dien datum ont- 1 TrsD8pOrt Wagen, bijna nieuw.
vangen zullen VBn nul en ~e('n'" 1 do. do.
waarde zijn. Elk stemgerechtigde 2 Schota Karren
die zulk e~n nominatie tookont, 1 Set Tuigen
!Doet zijn woonplaats opgeven. 1 Dubbel en 1 enkel·voor Ploeg

Gedateerd dezen 25sten dag van 8 Bzels
Augustus, 1898. 2 Merries en 1 veulen

MICHAEL SMUTS, 3 Paarden
Civiele Commill8llri8 voor de 1 Os en 1 koe.

AfJl'eling CI..nwilliaw., En wat verder zal aangeboden
- worden.

VORM VAN NOMINATIE.

. ReiIIIJt lI1r bloed met A,.,.. sana-
pariIJa- bet meat' Yertrouwbue af.
voemade aaiddel, dat ooit tauaaa
'pteld went. v_ ~ paiIteA,
nereIl, ._. plekkea, __"'tea,
PaiStjeI, 1IitlJar eli alle lnraJeD die alt
bedarftIl bloed vClOltlpnlft-. il clue
medidja C!eA .peciaallIIidde1. ...,....
.......... Ia __ Joed ala eeD

middel teSP CatarrIIe, rhenmatlelE. _
rbeumatieke jicht. Ala eeu ........
kald middel beYorden bet de lPIjI-
vertenug, prikkelt de trap lewer, ver-
Itnt de zea_, eli kaapt bet ,...
lteI op _eer bet VenWaId la lbw
o~ of. UitPIItteade 1Wrte.
overal bacbOUWell s-beema
Ayer'. SanaparilJa ala de bate.. Het
il een Inmsti& tOeberdCI ..... ftIl
de IterUte alYoer· ell venterbade
aaiddeJea. Geea aada bJoedrdai..
JÏDgImiddel geeft zoo veel """-'""
ol la zoo aJsemeea ia YrUi •

Ayer's
Sarsaparilla.

HOF,
POSTMASBURG.

nE Onderget.eekende behoorlijk,
"'CIaartOe gelut door den EXt"cu-
teur Testamentair in den Boedel
van wijlen ArRIOA JOZEPH Buu, zal
pnbliek doen verkoopen

'l'E HOPEFIELD,
(AIdeeling M.w.:I8BuBr,)

OP

WOBBSDAG, 3f AUGUSTUS, B.L~

i

OVERLEDEN, op den !wen .!.agut~ ..
. 1898, aa~ .. woalog te PhIliP.

pol.., Oraaje vrUatut. de heer A. IJ.
fJT8AU88, In &tJn 62at. jaM'. Diep b~
treurd door &tJa ",eelawe in kiDderell.· i

i

ten 10ure 's voormlddqs.

VASTGOED:

AAN F.. llie en Vrieod.n wordt hf'-
bud .. maakt dat het daAlmachtf4e

behugd heelt Daal' het h_ellch. ~
weg te DeInen, mijn teederpU.fde eo*-
.. noote, GUll'. KARIA dom.TaKA,.,
geboren Viu, la de. ouderdoIIl 'Y1lJl 66
jaren, 11maaaden en 21 dareD, DiJ eeD
amartelUk lijden nn 9 maand.D, lae&we*
&tJ met geduld e~ IlJdaaamheid droeg. I

Hur h_ugaau w.. Trede -.la &tJ n-
I_fd had, om de Trede te oopten wel1lIe
•ij hiet' heeft napjaagd, mij ~
Olll haar d;" miJ oombJbaar was te '"'"
treuren. 49 Jaren had ik het voorrecht
met haar die gehikk!p jaren te .!IJteu eia
haar leYen met mij in ;IIllJne hooge jare,
werd mij dubbel oDmï.basar, doch ik awiJi
den H_ iD mijn bedruktheid en ~
haar die ruat die aV leftDllang ~
had, . .

TIJl'enB breng ik mijnen harteliJken
dank toot aan Ur. F. Mnrray, voor zijn
on1'ermoede hulp ea iJY81' aan haar betoond
tot op het hlat.t, III.ook aan OQun ge.
liefden leeraar, DB. Malherbe, die haar 1100
trouw had bezocht gedurende hur lijd.
en Toor de trooat1'olle woordeJl iD dea lijk,
dielllit uitgeeproken. '

De bedroefde echtgenoot,
. H. J. BCHIETEKAT.

Vaatje, Koeberg,
18 Aagust.uB, 1898.

Zeker stuk grond, met daarop-
staande gebouwen, gelegen in het
Dorp Hopefield, Malm~bury Af.
deel ing. zijnde percellen NOlI. 156
en 1:>7, groot 1 morgen, 3';8. Y.
roeden en 48 v. voet.

LOSGOED:
ca...._oooa

Dit· J. C. AYE~ " CO;,
............ U.S.A..... ., ...
..... ·, u.....

1,.......... &11....

KENNI8G~~V[NG.
11. W. KOTZE,

Secretaria. PERIODIEKE'Wij, de Ondergeteekenden, SLem
gerechtigden voor District :t\o ..
nomineereD bij deten A. B., van .
in deze Afdeeling, om een ·lid van
den Afdeelingsraad V&Il dez" .Af.
deeling voor genoemd Di5trict te
'Worden. ' .

Gedateerd dezen ...... dag van ......
1898.
Geteekend C.D.l

RF. I" fG II ,\'O~i.J: ( WuoDJll~ats op.

,K.L.j

ACdeeliDg&raad,oor de AtdeeIiDg
Siellendam. _ .

Malmesbnry.
2" Aag., 1898. •

J. W. STIGLING, AfSlager . _. . : KENNISGEVING ~edt hier-

DE Kiesgerecht.igden· in de ver·; . mede dat de zItting van het
schillende districten . ~-P0stm88blH'g,

deeling Swellendam worden hier. den 3den Dinsdag van elke maand,
door verzocht om· in geschrifte gehouden worden beginnende Tan
Kandidaten i.: T OlllinoorCll voor de den 20sten September aanstaande.

ve~~n~oordigilJg van ~danige J. A. v. S. D'OLIVEIR.A
WIJken lD den Afdeelingsraad '
op de aanstaande Elektie. R.M.
J!:lk kandidaat moet door niet RM. Kantoor.
minder dan vijf personen worden Ha.y.Griquastad,
genomineerd, gerechtigd om IJl 19 Augustus. 1898.
het district te stemmen, of anders
zal die nominatie V&Il nul en
goone waarde zijn. Elk kandi.
daat mo~t afzonderlijk wordén EEN E Onderwijzeres voor de
genomineerd door niet minder dan Publieke School te Stockwell
vijf kiesgerechtigden. Geen stem. (dicht bij Ashton Statie). .
gerechtigde mag weer dan een. :Salaris £60 's jloLars met vrije
nominalitl wekenen, op Verbeurte logies.
dat zijn naam van al de nominaties Werkzaamhedon te worden aan.
wordt geschrapt waurin die Voor- iVaard 10 Octol>t>r, 1898.
komt; cu boschouwd te worden als' Kennia van Muziek cene aanbe-
nimrner daarop'te-zijn geplaatst.

Alle nominatie8 moeten door den
Ondergeteekende ontvangen wor-
don niet later dan den 27sten
SEPTKMBER 1898, en alle nomi-
natie8 na dien datum ontvangen
zullen V&Il nul cn geene waarde
zijn. Elk stemgeroohtigde, die, .r.:ulk
een nominatie tuekent, moet. zijn
woonplaata opgeven.'

Gedateerd dezen 20sten dag van
Augustus 1898.

G. W. BORCHERDS,
Ci viele Commissaria,

voor de .Afdeeling Swellendam,

30 Eerste lIas Rltn PUrde.,
to do. do, Tip 'Ftp EIeIs.

• Op Donderdag, 1 Sept.,

ZA L de Ondergett.'ekende Publiek
doen verkoopen to KLAPMUTS

STATIO!)I,bovongemeld getal Paardt"ll
cn EzelIl. Onder de. Paarden zijn
er verscheidene eg-dle gedresseerde
Paardt'n, :3 cn 4 j ..rt'n oud; de Kzels
zijn 2 jarig, bijna 15 handen hoog,
waaronder G zwarten zijn. Allen
zijn in goede con<.htie en geschikt
voor dadelijk gebruik.

W. S. J. Dt-: LANGE.

A. 8. De Villiers & Cq., Afslagers.
Paarl, 25 Aag., 18;18.

VOH.M V AN NOMINATIE.

.EEN Hoofdonderwijzer voor :de

. 300 KJasse Publieke School,
Klaas Voogd.s Rivier, Robertson.

Salaris £150 per jaar met vrije
woning.

Werkzaamheuen te beginnen in
Januari, 1899.
, Applicaties moeten in zijn voor
of op den 29sten September, 1898,
met getuigschriften van bekwaam-
heid.en Lidmaatschap eener Protes-
tantsche Kerk.

I. J. MALHERBE,
Secretaris.

Divisiooal CoJDcil for tbe DiYislan or
Clan william. BENOODIGD.

rfIfE Votf'rs in thC! sev{r.'ll dis.
. !rieL<! of tlJl' DiviMion of Clan·
willillm are Ilt'rt'hy invited to nomi.
na~t' In wilting Candidate:! for the
rQjJlTspntatlOn of sudl districts
1"f'8[X'CtIVl'ly In thl' Divillional COlln·
cIlIIt thf' ensuinJ.) electiun. Every
Candld.t!'" IllU~t he nominated by
not f,·wpr Ib ..n liHJ perSOD8 entitled
u. vok fur the dl!strict, or otherwise
bl~ no IlIDuti'm wdl be cull and
TOld.

So Vat pr can sign lUore Domina·
lwos than one on pain of having
h,~ name erased from all the
n(1min~tiont' in which it appeara
aDd cun:!ideroo 118 never placed
there.

;\11 nomination:! must b", received
by the r udersigned not lawr than
!.he ~oth dil, of ~EPTEMBEH.,
lBIJi', lInd iln~ nomination' rl'cei"ed
latt'r Ihan Ib,'lt d~y will be null and
,Old. }'.\'\'ry vo~er slj.{ning any
~lIch nornllJation must state hiS
pIaCl' of re:Hckncu.

Dated this 2.'')tu da.v of August,
]808.

. met co pijen van cer-
en getuigschriften inge-

tot 15 ~6ptember door

D8. J. C. TRUTER,
Montagu.

------ -". - _._- -------

Hoordoodertijzdrts Beoooiigd,

APPLICATIEN voor de betrek·
king vau PRINCIPALE der

Paarlsche Mei8jes Publieke School,
~uUen door den Ondergeteekende
ontvanfl'en worden tot den 30sten
September, e.k. Plichten te wor-
den aanvaard Da de Kerst vakantie,
Salaris £ 150 P a. en vrij logies.

2. Ook voo::" ee~e Onderwijzeres
voor het Kindergarten Departement.
&lari8 £60 p.&. en vrij logies.

D. HUGO,
. Hon. Sec.

BENOODIGD,

Wij, de Ondergeteekenden, 8tem-
gerechtigden voor district No ..•...
nomineeren bij dezen A.B. van .
in deze Afdeeling om oon lid van
den Afdoolingsraad van deze Af-
deeling voor genoemd district te
worden.

Gedateerd dezen ,dag van
......... 1898.

(Getookend) ~'.~: ~ ".

G.H. Geef
LJ. Woonplaats op.

K.L'J

MICHAEL SMUTS,
Ciyil CommiMioaer for the

Diyiaion of Clanwilliam

Paarl, 25 Aug., 1898.

Afdeelingsraad Steynsburg
FOR~1 OF ~OMINA TION.

Drie·J aa.rlijks(·he Verkiezing,
We, toe undersig-ned, Voters for

............ Dlstrict ~o do llOrcby
nonnnate .i.B. of in
thl"; I)ivision to become a Councillor
of the Divisional Council of this
Dinslon for tuo said District
~o ......

DateJ thi~ day of. ..
18~H.

MONTAGU PDBWIE SCHOOL.
BENOODIGD

EN A88Ïstent voor Standard VII
. en 'School Hooger werk.
Salari8 £150 's jaars.
Werkzaamheden te worden aan-

vaard 10 October, 1898.
Applicaties met cJpijen van certi·

ficaten en getuigschriften ingewacJ lt
tot 15 September, 1898 door

Ds. J. C. 'rRUTER,-:
Secretaris.

Tl" ENNIS wordt hiertnerle ge-
l\... g{!ven dat de Geregistreerde
Kiezers in de' verschillende Wijken
in de .A.fdceling Steynsburg, uit·
genoodigd zijn om schriftelijk te
nomineeren candidaten voor het
vertegenwoordi~en van zoodanige
Wiiken respectievelijk, in den Af·
deelings Raad; en dat alle nominaties
moeten door den Civielen Commis-
saris ontvangen worden niet later
dan den 14den September 189R.

leder nominatie moet ge~end
zijn door niet minder dan vijf kiezers.

De K iozers Lijl!t kan ten kantore
van den Ondergeteckcnde gezien
worden.

STEYNSBURG,

C.D·I
E.F. I
G.H. r
1 J'JK.L. AANGEHOUDEN in het Schnt te

Springbokfontein, boven den be·
paalden tijd en £00 niet tevoren gelost,
zollen zij nit het Schnt verkocht worden
op Vrij~, den 7deu Oct,.,ber, 189g. om
10 nor '8 morgen8 :-Een donktlrbruio
E7.e1 Merrie (Donkey), merk linkeroor
Blip.

Name place of·
Hl'"idl'uce.

sell UTBE RICHT.

-------- ---_._-. -
G,A~MEYER&CO., Niet te worden overtro1fen.
Imporfoli'.s, Algemeelle Makelaars.
Sclteepsagt;,'"fen ell E xIJeditelirs.

LKWB' CHA.. UIXL;, 23 li.STUL8TlliT,

]
H;r,E~"ichiu 'thijwmlertoeophet
j \'•.,k(>')p"n ,.. "en .t.. HOOIrJItfoMarkt-

l,r'j"'11 """ WOL. BOKKEHAAR,
VELLEN HUIDEH Enz. l!:r wordt
"P'" .~.II ':"I~t (JPWut.linlJ..myaoSTRUIS·
VEEREN. Uoedt>r"u worden gekl~nl
""Il Iwl Accijnskantoor en met allellpoed
,j,. "1('~/.l)n,I"LJ. Alle C"lUmia.tiea wonlen
d."t"I'J~ uitl("Y~rJ. OwmiJJ"lIijke Ill-
r_!c"nil';_; t.:",nlderll. n"uk 1'an Afrika.

G. A.MEYEU&Co.,Po8tbU8660
'l't:lt~rafi8Ch Auret!; I. GWBOI

.llnUi.

£<:"DI"e Agenten voor de .hoeren
Tc V \,·7!OL & Co:s Berol1l4e' ",a1l.
wl rtimuJ Tabat
'Aan de Zeeku.fi.

W. F. NESEMANN,
Secretaris.'

St£'yusburg, 10 Aug. 1808.
Get. H. R. \"A$ ELLIWEE,

Schutmeester.

,KENNISGEVING.
Spring(,okfoI:tein. Namakwaland,
22 AugustOll, U:l!)g.

AFÓEELING

PERSONE~ die hunne Honden
.Belasting voor het jaar 1808

nog ni~t hebben betaald, gelieven
zulks te doen ten k&Iltorc van den
Ondergeteekende, vóór den 15den
September, aan st., daar na dien
datum gCTl'cht.elijke stappen zullen
genomen worden tegen alle achter·
stalligen zonder verdere kennisge-
ving.

J. F. P. PEROLD,
Secretaria.

.Afdeeiingsrandkantoor,
Paarl, 22 Aug., 1898.Baai Holel.f,ord Jli'S-----

il G, 11r;ND1UK~Z,Ei~liaar, OEOOOULEERDE

GROEN- en Plat-nartjt' BoomeD,
Waahington-, Kaapeche- en

Zure Limoenboomen. Beate 004·
fti 'Y1'UChtloorte:n 8IlL, ena., bij

JACS. VAN DD KERWE, I.m-
BlH1mIIei, WtUiDpJD,

1'RAO HTIG J: POSITIE.
UO&l.LENTE EE'M'u£L.

TER'" lIILLlJK.
VOLLE LlOprTl& VOO.KB.BOIITQ

Il

no.we. &ua

• .1111.1_
. .....

loter 0 1 0 - (I 1 ,
Itaol 0 0 li - 0. • tt
BJoeaIoool 0. 0- It. - • 0 4.
leGdea _. 0 S 0. - 0. I 0.
&-.. , 010 0 GU Ia...... ·:: 0 I 0. 0 1 :.au.... 0. 0 7 0. I
Ia~ • I 0 • I •lf'" .- ... • I 0 OIO 0.D. 0 I 0 OIO •'- 0 I 0 o to •........... 0 • • • II

,
PatatM ._ 0 I 4 - o • •r..,_ 0 0 It- • 1 I'K.ua-ea 0 Jl • - 0. 11 8~:.- r' , ~ - 0 I 7

u ; ti - 0. 17 0

(Ya *H_ Ball. Ot.)

.Ku,..'-.d, !Ii Aquai1Ie 1898.
YoaBLIT.trllYDlI: •••••~.- W._ he& klem.

YOOrrUd aldue wMII .-nROOPiIIf pboa.
Ilea wordea. ' .

Wit bVIaalea de~
JM UitYOer _ eie w.. k trU 767 Iba •• _.

.... op£I,UJ. .
W'd0 de90"_" ala -'"Pij_ :
Ww. CII'CIiIUW prima £8 0. od &0* ~ 0. od :... a 0. od to& 1.7 0. Od; tweed. U6I od

&ot .u 0. Od; ... £3 0. od &o*.a 16 Od;
iaferieve toIIIud £1 U. od w ft lO. od;
wiifiel .w., ..,.;.ar..u 61 od to~
.c6 '6.IOd; tweed. £8 Ga tIMl41~t.t\c:-
~ 6t od W£310. Od;~tIM £J
lO. od &0*.£2 '0. Od; ...... '" IGI 011 ... .u 0.
faaey bJOab '" 1611od totM o.Od;
ft ~od &0* .£2 611Od; liCIbte .£r1M lito&
6d; doabrlO 17 W.a. 6d;lichie.£O 0. &ot
lO 0. od. lIftI't '" .... od toi.u lOa Od;
laat &ot aaiddalmt.&ia.u 0. od tot .£410.Od; mid-
• ~ .£2 0. oil tot .ca 0. od ; Iari lIIidCW-
~ li 0., od &0* £1 7. 6d; Iftrie add·
dolmaUtr ea ton .£0 lO. od tot .1 0. od . Iaatr
1'Jo.II 1611od tot .a 0. Od; tori .... to 1(11
od tot 20. Od; Yale, ... £3 161 od to. '" a-
0'1; ~ aaidcIeI-u,.£2 16. od tot .£3
lO. od; middelmMig .tI 6. od &o*.£lI ol Od;
tori middelmatir .£0 121 6d tot .£1 2a Gd;
aa,e YJo..£l 16. od tol.a 0. Od; lIOrie 1'Jo. ~
12a 6d tot .£1 0. Od; kon ..... ooa.£O !Ja od
10.; iPIdOaU wiU• .£2 0. od toi .£S 0. od;
doabr .£1 0. od toi .e1 71 6d; IJ*loaaa,
Iiohte .£1 16. od tot .£1 171 Gd; CIOaker
ohicka SI od tot a- od; YaIe.£O 0. od tot £2
0. od; lan&. yJo. .£0 0. od toi .£0 0. od.
WOL.-Bei aieuw. ailOft 1ICb-.l komi all

iD ea wel &ei.1l Ioopende FijIea. Ui~te
lokkeu behalen boo •• prijllllil.
WijDOteerea:-
Snper w., karoo Tette 6d tot 61d ; middel·

matig 'fi tot 6tdj ordiaaire 4d tot 4td, aware
ID iaf_1lI'8 do, Std tol fd.
V&LL&II.-.ll&rb-ferm.
Wij aoteerea:-
Zware bokYe1lealM tot 16idj licbte dito 12~d

tol 13<1; aondrop od tot od; angoru Bid tot old
Lapeabe 2a. od: toi 21. 2<1. eIkj ~ol .,d .
Gd; kone wol Sfd tot Odj '-ebadiade Std tot
od· bUtU.rdI 4d; pelt. Od.
hblditlde yelJea naar kwaliteit.

IaKBERLEY.

(Vii. INA-. 'J._ r..-r..u ct Co.)

26 Aug. 1898.
I. I. d. .t: a. d.
1 13 0 0 0 0
100 000
1 1 0 0 0 0
140 000
06U 000o 13 0 0 0 0
o 7 0 0 0 0
o 7:0 0 14 0o 17 0 0 0 0
0140 101)
016 000
o I G 0 0 0

Heel ...
-'lieliett
Hieliemuel
l[ajferkoom...
l.emeleIl
8&'1'81'
Voer...
Kaf •••
Uieo ...
Aardappelen
Qo&er per lb.
~ierea

LONDEN.
25 AUG.-<I'e~ wlegraal)-Ql' de wolm",kLwer.

den .....ruu.g 110 ba.len .... ngeboden en 91 tegen
good. pdjoen v6,kocht. Hel grootste loL.... I'
bAlennn goede lichtezanderige, die verkochtwerd
t..,n 6td per pond. &en ... ntal kldnere IoUen
van d_ !IOOttwerden verkocht tegQa 6d ca Gid
1* ponet.

VE.tUi:OOPlNGEN
iHENDRIK VANHOYSTEBN,AFSLAGER.
~3 8ept-Te Hanakl!p, afd Knyma, TUte en Jt.e

goederea.
i I. J. HOFMEYR" ZOON,AFSLAGBRS.
!19 Anr-Te KuilMiyler, een IIIUltai prachtige

bOa .. perceelelI
'. J. J. THERON,AFSLAGER.
Jil Ang-Aan het .tadahua le Worcester, 8 plaat-

~ in de &fdeelilli Sutherland
,j G VANRYN,AFfilLAGER.
il 8ept-Te Grootriet, &fdoalJnl Namakwaland,
lI* goederen en huisraad

JOL STRAUSS,AFSLAGER.
Jli Sept-Te .BoeClhkloof, Calviaia, levende have

eU..gra&n.
!. P. J. RETIEF, AFSLAGER.
~ Aug-Te Piketberg, wiakelgoederen
" 1'. J. BQSMAN" ZOON.AFSLAGER.
fF9 Aug-Te'tltellenbooch, y~
ii J VRE·DPENTZ " 00 .. AFSLAGERS.!lo Aug-Te Welling1OD,builrud, ea&

;,FAURE VANEYK " l)O .. .A1I't!LAGKRS.
• Sept-Aan de Lad, Ore,..traat, Paarl, rijtuigen

cn~'p~p",I Aug-Te PorteniUc, het hula, bui&raal;l en de
rij IligenTandr. W(I her.

1;4. H. VJ!: VILLIKlIS"co, AFSLAGERS.
IJl Aug-Te Groeaberg,WellinJloa, bw. en kel·~_ ....
l Bept-Te KlApmutaotatie, paarden en cseLi.

J. W. BTIGLING,AFSLAGER.
Aug-Te Hopefield, &fdeeling Idahnabu,.,.,

oe gc boawpereeeleD ill brt dorp Hopo:tldd, en een
loue good_n

KMILE H V.A.NNOORDL".
t Sept.- Te 26 Burgatraat,Kaapot,.,J, ...oorraad

tiq:oederen.

uitensporig Eeten
Drinken.

Wij eten all.a te veel Yl~b,kOlJt, eli drinken
te yeel thee.
!:entplloemde Krijdt tegea werkende eur·

IÏB, en bei Ioouuur .n andere aadeeliae eigeD-
ICbappeain thee pYOndeo, doea den moed zin·
kea eo beaadeeJende p..adbeid. Bet Iiehum
ÏI feitelijk een bewepnde macbiDII,eo moet ala
.ooct&aig wordeD behaodeld. B.t 'l'8l'li.. Tan
yeaeladat dafeliju pacbiedt ba slecht. door
eeDbeboorlijke .. imilatie 'I'&D ...oedMlword..
berplaatai..
Bet ba niet door mecliciingeecbied.D.
De weteD8Chapis echter weer ter bulpe l1li-

soeId, en het bn aiet te "r wordeD bekend po
.teld dat energie ea leYeDltIWlikllnaeDwordelI
bevorderd, eD de door de gesondbeid natllur!jjke
I'OO8kJeorip'nDgIID hersteld door de I.velip
"nde en bentel1ende eijreDJtCbappen'I'Ul eeD
aIlerlroetbunte ontdekki",. De getllipnm van
gea-unadipa eli bet publiek bieroTer is be
aliuead.
Zii bewjjet dat dr. Tibbl.,. Vi-cocoa als een

voedaeldraokvoedende, b€Ntellende, en leven-
gevende eigellltChappenbeSIt, die tevoren niet
be8tondea.
Het 8tellllt de Yérteeringtlvermogenlen is 010-

oebatbur YOOf 'I'8MDOeide IlI&IlneD en delikate
'ROllweaell kindena.
Bet becit do ..erfrÏllllchoDdeeipD8Cbappea

Yanzijoe 'het', de oroedzaambeidvan de lieste
000008. en al. opbeurillflUlllddel kan bel ge-
bmik! ..orden in alle geqllen alwaar \hee en
kollie Terbodeazijn.
Bet is geen medicijn,maar een zoad.rling en

wondel'TOlYoedaeldraak.
Dr. Tibt.l.. VJoCdooaun worden ..erkrepn

tan ..lie willkelien, apotheken en mac-zOD-
mt 'ten, of bij dr- '!'ibblea Vi-cocoa Beperkt, 21
KMI _'-trut. Kaapstad.

At.< eeD a.geMeaurd beproeving YaD..er-
dieajh, aal een allrige mouaterblikje van dr.
Tibb1elVi~ fraaco op applikatie wordea
toea-oadta. indiea Iii, waaoeer gij lehrijft
(een ~ al YOIdOeade &jjn) 0,.. LaM
_nl-ADr· --_---

QiI6era-- oatriapa .jj 4e 1Ie-..pIijke lij.
... da& .. l.fribUUr ..... an'...... ___ .... O~IIiiIeft~ _

4& te W.w.o-. Dae o~ iI_
'dabIIeII: aie& aJ.IMIl ÏI eie heer V.u'." ver-
._, _ dil bo_ UIl; _.,. 8JU.aTr iliu
de bOPeIOOIIe 1IÏDIIIdIei4.. ,._ .... eie drie
ailIteia die MteJi ..... t. bmrinea 1Iij~
cl. ~. JM ~ ftIl Dor·
--~",~l'-!aebbea" ua .v-r
~'~.: komt alle eer toe _,
Inm ~ 811 trouw. ZaIb _rbeel.
deu CIOe& lI.i hari ftIl eIba __ .4.fribauder

- ~ _Zdl-Afrib.-L
Drie boeru YOOt Mu.rv... ea DE

W.,. lID huaae 'SiDk, eomit&I' De h_
DI WIlT .... ft aiob ala _ IlIAD p.
drtpa. War aIJea Jma befi PCIaaa ~
il "'t lIÏIt DOOCIia _a te _-. cloch deo
.... '.J. P. Bmii, ftIl Denlnchl, ea Ijj...Uva ..
~ ~ au..1of toe. zij hebben

cid de A1ribáaden -*l1Mbbea _._tea, ..u.nar de·u-. .... beD Ijjia,
, .. yijand .- lIIitldeIeD-bOé -. ooIr-

oo_l ',' \
Purl, ~;"~,~i ooet,

0Ud&IIa00rn _ WodeIloa..! .N...... 1a aUD
aB de baudea ... deu YjjUId poometi. Nama·
knJaad ilge"a; )lBWIDU.lII n lIoLn.O
hebben hna Ht.l- henr_ YID den YjjIDd.
Latea wii oag dallkbetailÏag naar omboor

&elldea.

AZ-l",_-z.By.
De K&tAVJaa~ UI.r •.

.' . VrJJbv.Ir. .'
In de ()ofi .Lontlft :IMPatda

AuguRIll TiDdtJll ~. cle 'ftIrlkW'in.
luitenaDt. I(cLeau; waar-fua wt
vorige ~tpft aaelcliDi maakten..
dat hij • eente drCaJaire
capaciteit ala een pwoon Briteche
daaD. Maar dit neemt niet
eerwte circnlaire, ptMkend
he. ala "luiteaanl 'ftD de JUl...
Rit1811l81l. "Ook kou hij durin __ '......
de riftemen BIecht. verlof hadden &le
pu, om het te vertrijcen."

In sijn brief zeg\ hij verder:
mijner vrienden tooad_ mij
in der· ~ bij 't 1IChrijna, eie IlliliDin
etiquette in de bewoording b8d
den. Ik nam dIdelIJk ~ om
te roepen 400r de ood.~ eirlcU_
uit te 'ftaI'djp1l. ft Dlldellk? De eente
calaUe bJpdat.rd 28 full, de tweed.
A1I(11Aua, dUll 15 C:IaieD later, DIIdat
eerete 0'f'edI T81'IIpI'eid wa

De tweede ciroulain bJ~d door
J. W. McLeau.IODder de biJ~:"lai ••...
tenant der Ka1frarian lWlemen ,
te kennen dat diepnen die ... nM.....
gaan, vrij IInllen 1Iij~ om te .. moUlD
wie &ijwillen. "De trein (die dd4e~:;::T;
naar VriJbnrg lIIll nemen) &al v
v.lgeWi de bierbijgevoegde 'V'UlllreJ;
eindigt de tweede circulaJ.re. In _lrbJlM'
met dezen trein ontataaa belaqrijb .
gen die wij thllIlll niet. zullen ~rebD. ;'

George.
Een oom!8pondent VUl George

on8 de Tolgende blJzoaderheden omiinlDt.
den nitBlag der BteDlllling in 18Il108l"""~
kieaafdeeling: "8earle, 1710; RaJIlIN.nb ••.
mer, 1703,(met 6 of 7 twjifellaelltlire
men die hem e~~~~!~'f~~it!~bracht hebben); en
volgende bewijet de van Robert-
BOnspositie: Enkele IJtellllDen: Robert.oa,
i77; Ranbenheimer, 65; Bearle, 57; V....
deekle 8temmen: Searle en Raubenhei. :
mer, 1453; Bearle en RoLertaon,2(k); Rall..
benheimer en Robertson 181; atemaeD
nif«eworpen 58; gestemd !:lO peroent.. Geel
aan RobertBOu. de tweede .stem Tall de
enkele stemmen VUl 8earle en RaubeD-
heilner, en de uif4reworpen lltenunea, ..
heeft hij 1336; bet hoopt morenIk ......
dat hij kon IuVgen. Dit brengt hem DOg .'
hopeloos onder de aaderen met 314.." '.

De kiezerl .van de Id..tcleeo
Hng George hebben zich flink ..,.
dragen, en naast MalmeebIU'J ~
dint! de hoogste o1'erwinning tot bierioe. :"
bebaaid. Dit toont wat eeuaguiDdheid tJIl' .
vaderlandsliefde doen kunnen.
nit.slag toont dnidelijk dat er een
den, wakkel'tn geest in 008 land nftl;_' ..JP.j· .:;
is, ..en volksgeest waarmede rekenins .... , .
honden zal moeten worden. Ouae '¥OOl'.' ..
mannen in· deze kieaafdeeling hebbea
prachtig gewerkt en smaken het paot
welverdiend.

DE ZUIJ>-AFRIKAANv-....Mrt

ONS\ L.I..D.

en

ZATERDAG,121 At:JGUSTUS, 1898.

VERPE~LIJKING OF PER-
BO lFlKATIE.

UIT TeJ'IIChUle~e kieeafdeeliDgen heb-
ben wij informJatie oJltvangen dat grove
ongeregeldheds~ bij BOlIUIlige8tembU88en
heb~~ .~ehad. De&e ongeregeld.
hed"n ltoaién--I$eeatal onder het hoofd
"verperllOOnlijkilig" op "personifikatie"
en daar het n"1 groot belang is voor het
pnbliek dat z~e ongeregeldheden be •
hoorlijk gestraft tullen worden, znllen wij
in 't kort de r.aaIC toelichten. .

De wet bepaaJt: de 8temopnemer moet
indien dit dood of ten behoe1'e van een
bndidaat verl~d wordt, of hij mag in.
dien hij het nO¥Ï8 acht nit eigen bewe-
ging,aall een kie~ ten tijde dat deze zijn
"tem aanbiedt v~eu:
l. Wat i8 u w '¥bile naam?
2. Waar woon~gij?
3. Wat is nw ~roept
4. Zijt giJ naar illw beste weten en over.

tniging dellelfd, per.ioon wiens naam
voorkomt ais .. j .•• op de lijst yan ge-
registreerde kie.rs voor de kieaafdee-
ling ..... ? i

5. ,Hebt gij hipr of elders in de&e kies-
afdeeJing bij de1Aj¥erki-eaiog voor een lid
van de 'wetgeven~e verg-ddering gestemd?
Men :l:iet he~' do:: stemopnemer iJ

aiet iu:;eder lI'eva~verplicht deze vragen te
doen, maar hij QlOet ze doen indien hem
znl.ks ten behoev~ van een kandidaat ver.
zocht wordt. Dejmeeste ongeregeldheden
vonden plaats oljder punten 4 en 5, d. w.
zeggen personen! gingen 8temmen op de
naIIlen van ove.leden of vertrokken. per.
IOnen en ande~n gingen van de MDe
• templaats naar ~de andere en brachten
honne stelIUIlenj meer dan 86W1 voor de-
zelfde kandidatea nit.

De wet z.al op ~it pnnt veranderd moe.
ten worden, zO<#at de stemopnemer ver.
plicht zal lIijn d~&eTrall'en aan ,eiken kie.
ur, die zich ~eldt om een stembriefje,
te .oeu. De ~e praktijken, die in de
afgeloopen weken pbruikt zijn, maken
eene herzi4lningi van de wet op dit en
andere pnnten twoPt noodJakanik. En
waar nog geste$d moet worden, waar.
iChuwen wij de ~nten der Afrikaander
kandidaten, om qanwkeurig op deze pun·
ten te letten. 1
Gt'fteld nu ~t iemand meer dan eens

gestemd heeft onller een verkeerden naam,
hoe dm? De we, bepaalt een straf en het
is goene verontac;hnldiging, om te zeggen:
Ja, ik heb het gedaan, maar de stemop.
nemer heeft mij friet gevraagd of ik reeds
gestemd heb. i De wet zegt nitdruk·
kelijk: de overtreden zijn 8trafbaar, "of
de stemopnemer ~eze vragen gedaan· heeft
of niet." • '

Iemand die

De Liberale PartiJ 1P1.nt.
, Reul6r brengt ona het bericht dat de··
oppositie, de Liberale partij, I.n Eop-
land andermaal een bela.ngrijk.tuMaIaea-
elektie heeft ge'lJ,onnen. De heer cur-
zon, E'en vorig lid 1'an het m.in1Iterie," :'
aangesteld i. ala onderkoning no IJulll;. ~'".
wordt opgevolgd te Southport (Laooa. ..
shire) door een Liberaal, iiir H. S. Na1t.. .'
Leyland. BtJ de alsemeene elektie werd
de heer CllJ'JIOngekozen met eene meer.-,. ~
derheid van 164, welke oonaervat.ie ..
meerderheid thaWi overppan is in eeD :
minderheid van 272. De Liberalen heb- .'.
ben tot hier toe al de tuaech~tektÏ\. .•.
(met ééD uitzondering) pwonnen, .... '
een krachtig bewiJ. dat de SaliIIblU'J-, .'
Chamberlain politiek niet de goed.ba. .'
ring van het Engelache Tolk w~ .
Als er thans een algemeene elektie -iD
Engeland moet plaats hebben dan word' .
de tepnwoordige regeering aldaar steUic
nif«eWOrpeB, .hetgeen voor OlUl bier iD ,
Zuid·Afrika VUl veel belang is te &ien.

Lewis en Harks steenkolen.
Eiden in deze uitgave pnbliceeren wij

eenige nittreksels uit een inleidinp·ar-
tikel van de Albert TimelI, waarin de .
steenkolen kwestie besproken wordt..·
Men zal zich de disculIIiee I.n de. jo.,...
parlements lleB8iesovet' deze kweetie ~
inneren, aIBook de antwoorden VaD' iiir
Jam8118ivewright. In den brief VUl den
heer &ket'. werd beweerd dat de jaorte
tenden slechts voor 12 maanden ge~
wwdeJl, terwijl Lewis en Marka een bn-
trakt voor :1 jaren verkregen hebben. Het
blijkt ook dat de koloniale .teenkolen-
mijnen voor een veel hoopre hoe'i'eelheid
getenderd hebbeD, dan werd aangenomen.
In hoeverre deze informatie jniBt ill weten.
wij niet, maar het is VUl belang ut dé •
geheeie zaak in bet parlement ondeJ'Z09ht
zal worden. ------

dan eenmaal Btemt
ma~18traat gebracht en ge-

£.25 of drie maanden Tembuland en Victoria Oost. é'
De heer J. C. Molteno is uif«evatlen

voor Tembnland en de heer W. Hay wor
Victoria Oost. Deze heeren hebben ;lQor
de tweede lezing van de redistribnt:W:lill .
gestemd, maar t.epn de ieiieeriblo~c1é""<-
motie van wantrouwen. Het bnlkt dllll dat '
velen der naturellen hllllD1toode VrieD
den hebben verlaten, want de heereQ
Molteno en Hay' hebben BteeCIa trouw bij
de natnrellen gestaan.

De heer Garrett is ingekomen waar-
schijnlijk omdat hij sich zoo nederig po
dragea heeft voor de Dniteche ki8II8ft.
Men kan dna zeggen dat de verkiesing
van den heer Garrett ook is: "Made in
Germany."Zal de heer Garrett dit onthoa-
deo.

onder een anderen
een 8tembriefje, het-

die van een levenden of
perBOqD,of van een verdichten

. op eene aoodauige
hebbende, dan maakt
het miedrijf van per.

misdrijf wordt door de
een boete van £50 of
arbeid. De zaak kan

mIIlat.,traat in de ki_idee.

peJ'llOOn,
Btemming
hij zich ltClllU1l.l'tl

BOnifikatie.
wet gestraft
G maanden

kiezer8 van
no,~ worden .......'11'''' ..... "u,
~d ..
lltemmen. .ID
tracht men
TerlmOren
-worden IlaIlPvojElJ'd.

Somerset Oost.
De Crlpe A rf/us pnbJieeenle gilltereD

eeu gerncht.. dat bij eene overtelling te
Somel'!;;elOo:st het bevonwm werd, dat de
h~r l'almer meer lItemmeJl had dan de
heer MMteno. Dit is de grooblte gekheld
der wereld, daar eeue overtelUng na tt.
n itslag bekt>ntl gesteld. is ollJllOgelijk la
zonder een order van het h~
hof of het parlement. Als de telling oYer
is, wl)rden de atemIJriefj8ll.venepld, eD.
niemand mag de zegebJ openen &onder
de hiergenoemde machtiging. Dit se-
rucht is 6en ander zalfje van de ~
Argus. ) -

DE 8I'OO1IW£GILUIP. - Nog eCD i.lvht.oflw

door deze ramp ~==~#e--A. ill. Tan, cbe W . ~
OlDli lIDf iu he& &-nel ~ deo .......
adeat:OCAl 1IithlieB, ~'_. a.-.
lIiDPa OJII ..... la het ,_.te IPOOnr.....
lak. AID deu Baad, waar llii ped heUad nit .
al hU _ a-ilIi .cmJa ea dit al ook Mt
..nl 'tI'eII8Il iD~, alwaar hG _ po-
palIir...... O~ werd pborea teC-
.. trU jaiIt -Va iIOIIIa jar ÏlIpIt.NcIeII. w-, .....
deo __ .,..palhie deo bedroefde be~ ,
aIIaOk aBrse •..erloofde joorej. ~
...,., ..... ODd pter_ op de . '
.,. de lf. G. bril KowbnJ -.',
wooad door .ehare .,. ...,.,.... .



ONDERWIJS. Draad!

.'

A I'l'LTCATIES voor do betrek-
.' ......"":\.' I,illg van };astl'lt AS8tsieni aid
Nieu;we Republiek-school tegen een
salaris van £200, "un Ze....'!1e(n)

. Assï¥mt(e) @ £100, en van
Aah~te(n) ..'h8~<tellt(t') @ £140 per
annum. zullen door den Onderga-
teekende ontvangen worden tot 24
Septe~ber e.k. ,

&1icitanteu ~olievcn ov~r te
leggen de bij de wet vereischte
bewiizen van bekwaamheid, goed
zedelijk gedrag, en lidmaatschap
eene1t Chri"tdijk - Protestantsche
Kerk:, eu te melden VOOI' w~lke v~
de bovengenoemde betrekkingen zIJ
soliciteeren.
. De eisehen voor Jen Eersten
Assistent zijn uanmerkelijk hooger
dan voor de andere. Op buiten-
landscho cert ifikaten geschiedt aan-
stelling behoudens een later .af" te
leggen aan VU llings-e_,{~LIlle? BI~llJke
reiskosten worden na cell Jaar dienst
vergoed. Logies is verkrijgbaar
voor £rJ. Werkzaam beden te
aanvaarden zoo spoedig mogelijk na
de September vacantie,

A. B. W. VAN NIEK£RK,
Hoofdonderwijzer.

Vrijheid, Z.A.R.
11 Aug., 18~1~.

------
EERSTE KLAS

PUBLIEKE SCHOOL, CERES.

AANZOEKEN, vorgezeld van
copijcn van Certificaton. en

Getuigschriften, voor do betrekking
van PJ'inl'il':wl van boxengenoemde
school zulle-n door dvn Underge-

"'~~e worden in!!cwutht t.W- op
en insluitcud« ~ :-leptemher aanst,

Al'plicant\:11 moeten ill het T~?l.
landsoh 1J,_,!t"ol'lijk te huis ZIJD.

Salaris 1::j(h I per jaar, en vrije
woning.

Zoo mogelijk UP werkzaamheden
te aanvaarden met het October
Kwartaal.

G .. JA.JIE::> LUYT,
Hon. Secretaris.

DE OSDERGET~~AE~ DEN llEBDEN
~ !

>.,,

Bulb Tee
Staildaard.cJ..

Getand Draad.

Zwart. Staal
-Draad.
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Staal Draad.
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'T IS GBlUKDLIJI: OX lIKT.
,- :._. '.. ,.

:al...PQ:qël X»ye.
te v.,..;~ Z~kÏe~~ swarelOO1rel ala ~ohte atolfcm.

Wit waarborgen dat. ~. meer goéderen, pak _~_p'ak. lullen kleuren.
dan e8nig ander kleunel ool.t gemaakt, en meer ~te eD duurJaIDt
Ir~!l te geven. Vraagt om .de·· DiamoDd D)w, eD DeIIId peu
loDderen. OvanJ. in Gd. pU:jes nrkooht
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1. O:"I,r.I;\\; :U;.'; voor U) Elands-
k ru.cl, !.: l l n [Jer jl!:! r ('Il kamers,
of £~i'I I,('r jaar l:t vrij logics.

(0.) Oillk Plaat::" £81) per jaar
ei) vrij logics.

2. O~bEln'.l.lzt:!:r>"I\'\'O(ll·: ')Wood-
land:" ti() pe:, jaar ell vrij
logics,

(b.) Doucamn.u, £lill pf.:r janr vn
vrij logit:s.

Werk te bpglnlll'rI in October.
Hollaadscb en Engelseli vereiseliten.

P. TI, ~fe LACHLA:K.
Kn ySllU, l.j .AI 19. 1~98.

JACOB C. DREYER, ,
PaarL

GaQPT~
hnlng. Y8r~

oRAPta,tEN ~
NU .AAN 'DEN -GANG.

Te· calOOonian Huis,

Gegalvaniseerd Oogjes Draad. alle grootten. Pogjea ~'Ptaa4
speciaal sterk, voor Draad voor Vark8D8. : i

HJ- VRAAG NAAR ONZE PRIJZEN ALVORENS ERGENS
& ANDERS TE KOOPEN.

JAMES WILEY &.00. :OARUNGstRMT,
" KMP,"AD •.

Kost Inricpting voor Jongens
.lAR mt!!

GYMNASIUM, PAARL.

xr. J. llEI.'KE~.

Kortste en Goedkoopste Route voor Relzlgel'$ en .
<loederen van de Zee naar Johannesburg, PretQrfa
en andere plaatse!' in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques(Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura-
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief ,oor ReWgflS BW Johannesblllg n i1~-:-tl£3 171:
II ;'J n "Pretoria' ~ fis. M..--d fa"

Dagelijksche personendienst van Durban (Nab")
Johannesburg, Pretoria en andere plaa~~ In

svaal en Oranje Vrijstaat.

DE Ondergeteekende W8D1Cht mite dezen aan Ou1en en Vrienden bekend te maken
dat hij zijne beQo&kki.og ala Hoofd-Ollderwijzer "Il Superintendent l'8D d! School

en Kost inriohting te Kleiu Dnkenatein heeft neergelllfld, om de betrekkmg l'8D
HUISVADER aan de Koedmichung in TubaDd meê 't GJlIlIIaIium. :eaarl. w
IIUlvaardon.· .

Hij ia bereid en gereed ODl KoeUoerlingen legt>D. den prijs l'8D £36 per jaar te
logeeren. '

Deze IODl aluit In allee-behalve Bcbool-mnsiek, Boek en .Kerkp1aata golden.
Er zijn geen intr6-~~ enleerling8ll behoeven meta meer dan kleeren, kam en

Dorstel, mede te brengen. .
De 1oorlill8en zullen onder zijn directe .toezicht staan en geregeld in de KERK

en ZON DAG8l)CHOOL komen. Waar Oud(lJ'8 bet. verkiezen en aan den Onderge-
teekende ervan kennie ~vell, ook geregeld de Catechisatie kuWI8Il bijwonen.

Goede, degelijke, en GqdadiellJtige opvoeding wordt gewaarborgd. '
In andere woorden, de Onderguteekeode en Gade zullen de plaata van de ouden

innemen.' A,
Logies, school, en aUe andere gelden moeten per kwartaal en 'fOOl'U1t betaald

worden.
Men wende deh tot den Ondergeteekende, en daar de Niouwe Cunul voor de

Examina en de 8chool.lnapeotie met het e.k, Kwartaal begint, Is het duuudJaam
zoo lpoedig mogelij k aansoek te doen.

GattQ en Sharp,
CALEDONIAN HUIS,

PW s'mlT, IAlPST~.

HEEFT pas bet beroemde Mau~er en Sp.'orting Magazijn G~.weer
ontvangen. Het laatste en beste wape~ voor het schieten van

allerlei soorten BokkeJl~:;§~gb(;jk~en_ ~8 £.7 lOs. nett: .:
Hagel Geweren, Ri es, evo rs, en atron iVan de beste kwaliteit.

VAN

MOaaISO. &;CO'S
~ ~OOT:E • IBACH'S PIANOS,

Draperie Verkoopmg. Graven, Schoffels,

Kunstmatige
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Ceres,
I:; AW_;II~tll~, l,"<lt.

,
;.

'f7-.' BENOODIGD, GECERTIFICEERDE

w......~.A.. "W:EI~~E:~
KAAPSTAD,

LAATSTE TWEE WEKEN TANDHEELKUNDI&.
KENNISGBVING.

B.ENOODIGD.
Dynamtet, Detonators, en Lont.

Bicycles, llieycles, Bicycles f
SOHRIJ:F; OM PRIJS LIJSTEN.

DR. J. Boberg is te ~ ftIl
zijn reis naar Bul'OP&.~

gekeerd, en' h~ andennaal' GJIl
pheele praktijk o~_,
92 Adderley straat, (GtOad v_.) .

YD D. SPUY,111ILI1I a ct.
Vendu A181ageI'8 en AgeD_.EE:'{ A""i:'lent aan de "We,.;t End

~dlool te' Pretoria, Salaris
£200 pCI' jaar.

Applicaties v.: r,L"L'ze Id van de
noodigo bewijzen van bekwaamheid,
goed ltedelijkgedl'agen lidmaatschap
eener I'rotestantsche Kerk, zullen
door den Ondergeteekende inge-
waelit worden tot J Sept. e.k, I

Kenrli~ van do Engelscho taal
eene aanbeveling.

1'. W. J. B()~}fA""
Secretaris.

W,E. School Commissie.
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Pretoria,
8 .Augustu:'i,_~8~~._ _

GEVRAAGD,

Voor Alles 'W'atiKunstiig Is!
Voor Alles 1lVati Goed Is!

Voor Alle. 1lIlatiPrachti1lt II. I
GAAT naar den heer FRANK LOV. RAYMOND. 236 ALBERT RePAD,

WOODSTOCK, alwaar de Prachtigste Vergrootingen, in Olieverf, Cra.::rOJlll,
Zwart of Wit, op Doek of Bordpapier, volgens de nieuwara en beste methode .. , en
tegen ALLER BILLIJKSTE PfiIJZEN, worden gemaakt. Begunstigd dodr de
voornaamste ingezetenen van de Stad, zoowel als door Inwoners van den ~rijBtalt 'en
de Transvaal ,

Niet. ander. dan Goed. 'W'.rk Itel.v.ztel~:
Eenig protret vergroot, en dit niet in Engeland of olders buitenlands, maar alhier

in Zuid Afrika, binnen zeer korten tijd. :
TALRIJKE REFERENTIES! LUISTERRIJKE AANBEVELINGfN I

FRA.NK LOV. RAYMOND, 'Woocl.'t~;
236 ALBERT ROAD.

Elk Uur van de Overige Dagen KAR~, 4

KIf·DRAAD,

Tel. .Ad. JlalmeebVl en P.. rr.
"UNITY.-Frank Lov. -Ra,ymond

DE ZUID AFRIKAANSCHE PORTRET VERGROO'lER Behoort door het Algemeen Publiek voordeelig te worden besteed.

DE OVERSCHOTTEN
IB.UlBKGEREBDSCllP,

GLASWAAR
-. ~.: . -:;'r'

i:..

Ilroquet Beffen,
TOILET ZEEP

ZUIDoAPRIUM-=tIE .
J[ONINKLIJX. tilLDlD1'l'

-.- .....-

DOOR den Ondergeteekende. een
Onderwijzeres, cm Hollandach

en Eugelsch onderwijs tJ geven
aan .~ kinderen, ook in muziek,
(Harmonium) aan een der kinderen.
Bijbel kennis l'en vercischte, Salaris
£&0 per, jaar, met Hij wor..ing, hij
een Afrtkaander Boeren-familie.
School te hl'ginnen in November,
1898.

van alle Wintel"l'oerlercn znllen eenvondig geduren4ede tegenwoordige week
worden weggevaagd. Alle spaarzame Huisvrouwen die begeerig -djD te
sparen zooveel zij kunnen behooren de volgende uitgezochte artikelen te
zien: )leisles CostUUIDB, HoedeD, en Hoedjes, Dames Costuum Dreuen,
Jaekets, Capes, Dnssinr IJowns,Dames Hemd Blo1l8e8,Wollen Sjaals, 8tA!veu,
&hoenen' en Slippers, Dons Quilts, Komb&&rsen, Ca.lieoes, Lakengued,

Flanelettes, Linoleums, Deur Matten, Tapijt l1erkanten, Thee M~tIen.
1111OnnchoUel 'II'»res Goedere., Gentt, tlgli m'er du BalfprtJa

Plein-Straat, Kaapstad.
ALGE14EENE

~,~~~,ERWAAR.
P. K. r\clI'llJ:lrkd,

Dist. ll:trnsrllitlt, O. v.s.

Applicatien. BELANGRIJK iGRAANBOEREN.
Findlay's .A.merikaansche " Chilled" Pl-oegen

&.240.-2de klas Gouvt. School
Petrusville. -------- O:LIEN.

VW EI TOUW.APPLICATIES wordon g'C'\Tuagd
tot I" September 1 :-l\J8, voor

de bet n' kI! I~~ v.m Pri neipaal aan
de ~de klas School tt' I'ctrus Villo.

Salari,i .£~()~) per jaar, on .t·w
voor huishuur. Gr'ondig-o kru nis van
Engelsch fil l Iollnnd-ch Pl'!1L' ver-
eischtc,

WerkZ'li:llllu::dcll tt) Uec;1rIl:t:llmet
bet Oct.e=De«. Kwartaal.

Adrl's:
D~. [ii-Jo .\. [lE VILLIERS,

\' oorzit ter,
();' :\. (;. :--:' f i .\ i': I DE H, ,I

:-!r(Tdaris. .......

MASSEY BINDERS en SNIJDERS'-----------------
De "Ma.sey Harria B1nde~" bleek: de

ovorw innauar to zijn op de proefnemingen te Bolleno (Frankrijk) op den
;")d"1l .l uli, teJeTl de hes to l\Iakcl's in (le 'Vereld. I

\-l'oeg' aanzoek noodzakelijk; nlsoo Seizen, Sikkels, Wan Machines,
Doom Draad en Staanders, Gladde Draad in drie grootten. '",_,Tegen laagste prijzen yoor Kontant. . ,

B••. RO_S.~l1o~
Landbouw Har;a'elaars. Káapsfad. J

Deze Ploeg voor één Paard, is zeer geschikt voor Wijnboeren en
Vruchtenkweekers,

Prijs met Enkele Wiel, 1 Extrll Schaar en Sluitel kompleet, £1128.6d.
Do. s do. do. grooter soort; ....- 15s. 3d

N.B. - Pakhuishouders be-
hocren om ons Groothan-
del V;'erkoopers te .vragen.

-- -

T: KOOP 1t-iillNDtEOSCH. DE BONDS CONSTITUTIE.
GEORGE FINDLAY ~& CO.,

GR..\VE STRA.A'!', KAAP8TA.D.~

KLEEDEREN f XLEEDEREN !f

",

EE~()[~:;~~:~·~:~~~~a~~:.r:'t~=~ExelllpJaren van de Afrikunnder Dond Co I

zock Lij W::; \I'id ('0., Kallp"tarl. stitutie, 7.ooals g-ewijzigd uoor net i~..........
-,_ - VOOR GOEDE pro\"inciaal bestuur te \Vol'cester, zjjn
J l ~~J.Ft/IE R SW.l.\R op ons kantoor verkrijgbaar tegen

C/\ N !'lAR stuk, of 3s. per dozijn. postgeld inbegre
j' TUlES fN THORNBURGH. faD .e Sandt de Villiers ~ C..'i ue_enl;

88 wel mux T.I.(:.!. Gtboum1. Xaap1t&4. SKJWli, 18es.~ : ,
-'. '. . r-t
f : i

G:EI"A.A.K.T VOLG:ElX_ "'A.A."1":NE1WXXG

PBUZBI LAAGf PASSU GRAARBORGD ! !

J. DE VILLIERS
KLEEDERMAKER, WORCESTER,

ZeDdt Ïepl. ~ ,..,fmeat;neming an ..-sten, ~ MIlft'l8e, per poat
.. ~ .m..ja Zaid..t.IriD. _ .

• '1
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