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DE GEBROEDERS' EJIElijJON •. 1Ull_ h~8
Combinatie VerkoopfDr fu PA, ABDBlf eD. : .I.&ilC1M DB'Heer. ~a J.

op de Grand Párade, KaalMlta4, hod8ll 0Jt1 'put omop , . '.'

MAANDAG,.:10.~OBËR, 1898. Woen8dag~den .1B~eJJ,··G.Dlb1be
•• I Uit hlume Verid\1kráei1,~. <

DEZ E Verkooping biedt eene IOhOOJiegelegeriheid aan om de Mooi4t.e .' .: . . • ; .. '
, . Paren en ~nke1e.tuig P~ .. ~oopen,.die ~t iD de .. Kolon1e 6O.Eeratekláaae :P~6Jl ..(.~ ell' I."ri@~,1!raa1:on41er

lIJD ingevoerd gew~. De Merri~ qo 8pecJaa~ Oltgezocht met het ~ Boodso~~'t~: ZwU'te. :
oog up de verbeten ng der Standaard "'n Zwd AfrikaaDaohe paarden. 20 EerateklaSaJe Jonge ~ ~~.. ou~ i

Ve Muilen zijn een prachtige ui~hte lot, en atellen onse Tori.e De Paarden zijD meeat allén ~ ~pteeid bij de H88I'eD
i01jJortatieB in de scbsduwe, ind~ mj dagen competitie uit. OosraUTlD en VAN'ZUL in het distrikt Cot-~. .~ '7. .. .Inn in m._. lUl•.Te zien op eenig dag na " October.. ~& -. ..-

Telegrammen: IIEmeraon, CommeroiaJ. Hotel, Kaa.-..4-.~." tende conditie en.ol18n seker de ~ troep lijD. die i dit jáU' _".. '.
't'"'~ koop zijn aangeboden. Let op ci9 ,DUID ." , . . '.

J. J. HOFMEYR EN. ZOON, Afslagers. . . P;·I. PIBNAAB.

~." At J. W. ·MOOlUt~ES & Co.~JUn., Afsl.rs.
. Vendu ~ntoor, Ka!mt'8bury,

~ - 13 SePtemberT',l;:RIA 'W·,·· . E'S"!'T
GROOTE VERKOOPING VAN VIe v f • ,_,' ! •

Amerikaansche EzelsaPaarden.' .
OP DE pARADE,

Op Woensdag, l2 October, te 1Q.30.
• p

GEBROEDERS HALL kunnen hUDDe Begun8tigers balhten dat
een andere lading van hun gezochte Ele's in.uitmuntende conditie

aangekomen is. Men noemt ze, terecht. de prachtigste tWflDplanin
OOit hier geland.' .'

lIet is een troep van slecbts 75 en zal op gezegden dag, tezamen
met Vier Eerste-Klas Rij- en Trekpaarden, sterke knevels, aaBgedoben
worden.

Ondernemende Boeren, Kontrakteurs, Transporteura en anderen
moeten deze schoons gelegenheid tot het verkrijgen van sulke bijzondere
en vertrouwbare dieren, geschikt tot eenig zwaar werk, niet venraarloo~.o.

Iuforrnatie verkrijgbaar van de Eigenaars GEBBOEDU8 ILu.L, 74
Langemarkt-straat, Kupstad. .

J. J. Hofmeyr & Zoon, Afslagers.

I
VEBXOOPIN·G.

~"fIF.,
~PUBLIE.KE

I In den Boedel van wijlen den heer GABBIlL JACOBU!Lrrr, vaD Cerea.

De Ondergeteekende zal per publieke niling laten verkoopen

I 'rE: c:J:E: .... :a:.,
OP ZATERDAG, 15 'OCTOBER, a.s,

OM 10 UUR 's VOORJUDD.A.G8.
L

Zeler StUIGrold gelegen in de afdee1iog van Cel'elll, Veld.korn~t8Chap
K ~1\ soo bij name II PLA tFONTPJJN AAN RBBlI08T11B RIVIlIB" metenele 4297
morgen, 18:3 vierkante roeden.

rr,
Zeker Eenl'duu., Brfpaelt Pluts gelegen als bovengenoemde langs.

II'll I.oofdweg nBar Calvinia, ~nde Lot No. 1979, bij name II TAND-
, KVf1:\)IUK," metende 4456 morgen 83 vierkante roeden.

m.
I Pra,chti~ Kastanjebruine ~engst (T?w) getrokken uit den Gourerne-
Jll!"lt~-Heng~v II Beaconsfield, , oud 7 laren, 0!Dtre~t 151 handen hoog,
sterk en symmetrisch gebouwd en zeer mak lIJ tUlg.

I Sterke en levendige Bruine He0K'!t (BaylitJ) oud 3 jaar, ruim 151
llil.nd en hoog. Zl't:01" mak in enkele en dubbale tuig. .

I .M"laan K11)·kar, 1 nieuwe Buggy met disselboomen, '2 ~tel
DIII,'ode Tuigen, i Stel ZilYeren beelag enkele tuig met Collar,
I 1\,1(', enz.

Bovengenoemde Paanlen trekken goed samen in ,tuig, en als H~gsteft
riJn zij de aandacht van Paarden·fokkel"ll waardIg.

A. BERGMANN, Executeur Datief.

De heer J..GRIBBLE,
DE

PAARL, KAAP-KOLO~IE,
wordt V.7n :uit alle deeten van luid Afrika ondersteund,

BELANGRIJKE: VEltXOOPING.· Óe 'WG,'stelfflK6'

Brand"
In den Boedel van wijlen PB1BtB BDI..utnr WIlS! .te

DAVIDSx:aAAL, Hoofd.Kol1
gelegen op gelijkell afstand van Victoria W.·J)e Aar, en llri~n,

OP WOÊN'SDA.G,' '19 .OOT.., :.AANST~ PUBL!' 11':'1.'_._,

BEGINNBNDE TEN 9 URE. : ...... ..... ' .
De ODdergete~ke,nd ..e met last~. begfi.' ·,.·.natnatil@ .d.~ .'. in be~gvan'

;e~~i:t=~u~~;:t~~tJN'1;l' '&il!ËDbN.
de volgende : : . . . :,.

1atens-De ~uur voor minstens een jaar van de nitm\U1t.ende
ee1'8teklu vee.:p~ STOFKRAAL. metende 5,74.-8morgen;

Deze Plaats ~ ~ wel en gunstig bekend als een der beste vee-plaatsen
in ons distrih, da~ eenige_'&Q.tlbeveling van de Executeuren. of Vendu
Meester overtollig,lzou ziln. op de P.laat8 staat een eerátekla8 Woonhuis.
onder IJzeren dak I bevattende 7 KaJnerS, ook Wag~mhuia .~. Stal De
Plaats is vierkantik en kan van alle kanten beweid wo~n, daar Brak-
rivier door de Plaats loopt en water er volop van den eenen kant. wt
den andere is.

II. Losse Goederen :
641 Gust Bcha\lEID. Hamels en ooien. MerinOl
Sl1 Merino Ooien met lammen
260 Kaapsche ~bapen
40 Gust Bokken .
45 Bok Ooien met Klein Bokjes
13 Merino Rammen
10 Ossen,8 Koeien
10 Merries, 8 Ruin P.aarde.p .
. 2 Muilen, 1 Donk.ey Hengst, gewoon onder Paarden
1Splinter Nieuw Voor Wagen
1 do do Buggy
r Bok Wagen, 1 AfsLuW Tent Kar
1 Span Tuigen,' Zwingels, Kettings, Jukken, ~ Ploegen, Ef(ge,

Walb1ok. Zadel en Toom
7 Varkens, enz., enz :- ;
HUISMEUBELS.--4 ¥dekanten, 4 Tafels, ;Xleederen Kast,

Stoelen, Harmonium (muziek). KeukengereedBChap, Breekgoed, enz. .
Het vee is in eerstek188 ~nditie en zal' behoorliJk gesorteerd worden .

.'GEEN BESERVE. .
G.~atB. PROBABT, Venda Meesrer •

Vicoona West, 27sten Septfnber, 1898.

- VERKOOPING 'IAN'
Kostbare 'Erven:-:eu·,.ttD. pJaaUleq,'zai word.8DJ[e$O~

" ,... . en:t!Il~.ati
. .. i' L,.~ ..

In bef; blCMldencle Dc;»Z'p ;Wol.. l.F,
O...... _ .. ~.t.U~D.~ ..' "

Op D~Dderd.ag, \ 13 'Ootober,. 1898•
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PUBLIEKE VER~OC~?ING
-TE-

,M_A_LM_~S~~' EY
50 Groo'te en Ye't'te .

aoo Ve'tfieSohapen eD lEken.
I

i

DE Ondergeteekenden behoorlijk .. gelast ~r: den heer
HEND&IK SL.UlBÊR, zullen voor z1ne rekenmg qp

D1NSDAG, 18 QOTOBER, E.K.,
UIT HET VE:NDU·KRAAL, PUBLIEK V~RKOOPEN:

Bovengemelde Ossen, Schapen en Bokken. Het vlae bevindt moh in
uitmuntende Conditie, worden opgebracht door den I Eigenaar met wl"g'
en zal zeker present zijn op den dag der verkooping. "

J. H. SLABBER.

J. W. MOORREESj Jr., &, CO., Afslagers.
Vendu. Kantoor, Malmesbury. '
. ;) October, 1808.

. KLEEDEREN ! KLEEDEREN !I
GlEI~AAKT VOLGlEIN .. ~ AA T _::El BCJ:"Q

; .
t •

J.
PRilZEH LAAG!
J. DE

PASSEN GEWAARBORGD I !,

VILLIERS'
KLEEDERMAKER, WORCESTER.

Ken n isgevi ng (OSTIBRICHTIHG YOOR lORGDS
EH IEIURS,Aan de inwoners van Stellenbosch,

Paarl, en W ellington. n verbaud met de Tw•• illS Ptbl1eke

Hf~T}.?X~EN DENTAL IX.) School te RIISGDJlIIe fGOldJDf).
SrI ruur, Beperkt, zal cm IAAN Ouders wordt bekend ge.

van liunne zeer gek walificeerde I maakt Jat de Hoofdonderwij.
Tandheelkuudig Chirurgijns zenden I zer der School, die tevens Huis-

,,' 'om hovengenoemde centrums te: vader is Mn de K08tinrichting,
. bezoeken, 0l' den tweedeu en vierden i gereed is Kostleerlingen tegen £30

:Maandag, DlD~d<l!-!, en Wu'.'nsdag- van I per jaar in Le nemen-vooruit be. -------------
elke maand. taal baar, Kwartaalsgewijze.. JiL' , 1!l.

Stel'elboscb Masonic Hotel tO October, 'I' Deze som sluit in JJogiea, School.
J J gelden, Boeken, en andere School-

Paarl, Royal Hotel, 11 October, !behoeften.
YielliDgtoD, 'asonic Hotel, 12 October. Goede, degelijke, en Godsdiens- Schapen! Schapen!

, tige opvoeding, ook: geregeldheid in

IIKerk en Zondagschool wordt ge.
----------- waarborgd.
Onder", ijzer zevraugd.] Doe spoedig aanzoek bij

B. DIJKMAN,
Hoofdonderwijzer Pub, School,

Rllw80nville.

Hopefield, " Oct. 1898.

X.D.-Alk Consultatics \'rij, DE Ondefg8teekende biedt te koop
aan, op

AANZOEK wordt verwacht van
cen Onderwijzer of Onderwij-

zeres voor de derde klas school te
Boven Doom Rivier, distrikt W 01'-

oester, tegen eeu salaris van £80
aterling per jaar. Logies kan be.
komen worden tegen £:30 per jaar.
ApplH..:atien kunnen ingezonden EEN geeertificeerde Onderwijze.
worden bij den Ondergeteekende tot ~ res, voor de School te Klip.
1 November, heuvel, Koeberg. Veraischt~n, ken.

H t k cl t cl uis van muziek, en vooral bekwaam.e wer aanvaar e wor en na cl" .
af! d Kt' M . k DIU on erWIJs t.J geven ID Engelschoop er. .ers vaeanne. uzre en Holland -h. ti I . £30
eene aanbeveling. St . ~ a uns per

Jaar, met ToorUItzIcht op vermeer.
J. P. HAM:MAN, dering, MlIziekgeld.en uitgesloten

Seer. School Com. en vrije logies. Wade te aanvaarde~
P.O, Hamman's Post, in Januari, 1899.
Di-t. Woreester. Applicati()8, met getuigschriften,

] stn Oct. 18\),." le worden gezonden aan den Onder.

EBENEZER'SCHOoi-j TE-GO UDINI ï:~~k*~~:~vboe~ ~J9~:Dl~~~a~:
moet Lidmaat wezen Tan eene Pro.
testentscha Kerk.

J. J. MINNAAR,
P.O. Klipheuvel Station.

450 Extra: Vette Schapen, met 12
maanden woL

HENDRIK LOUW.
Hermant18pietersfonteiJJ,

4 Oct., 1898.

GEVRAAGD

80 Eersteklasse Gedresseerd,
Ruins
Merri'!s ,\20 do

'w_

EENIG E openingen voor KO!!t-
leerlingen voor de geringe som

van £27, alles (behalve muziek in.
g~sloten.)
Onderwijs wordt tot School Hooger
genoten. t' Is 'L'en zeer gczonde
plaats, en goede huisvesting gewaar.
borgd,

Verdere bijzonderheden te worden
verkregen van den Voorzitter,

P. J. v. D, MERWE.

BENOODIGD.
---

\VELLJ:NGTON.
-Vastgoed te Koop



A. ~nBURnH,
.•. \1 1 DUH-OH.

geb. d,

"

ijksberichten.

),-l(·r Spec ,'" 'ieentie,
"lJ, In, 0' -l Oct"lM!r

: ... W \·':Ja·' t';I<~ne Punt,
:-.;~:c~~' I ochl..r VIln ... 1j.
i'ARI, I E N<'.t KR. !Ut·t P.
,1fT.

•' St .. llenbosch, "p den :l7
·(' ..,fAn. "nr 0,., 'J, H.
I ~ D f{ I Jo:S c. V A K UJ:I:J
.' R,"';"r, m .. t AJ.WI'TA H~
-r "an wi en d-u beer J.

.. ' • -,.., '" II. 1 " ••

BERICHTEN.
; over.ede . 1 (> .. O.Ut
.'e6lin~ I ale Ion, opZater.
J.-tooor I ..98. FRRDI:iAlil)
, 10 d -n ou.l-. doni VRn 55
re urd d, 0: lIJn, kluderen.
,her. 89.;

''''leed to \ nze d.e pe Lll...,.,f.
l,' go:ie:.L Oom, WII.LBlil
.rr, in jen ouderdom VaQ
, ,,,,,.II'D
bedroefde Dt'VE'n,

C ,; SC H II IDT
G, , K. S. HMIDT.

,,(;E:-i hed, het den Heer
'[]Jjn 7..... r gel.efde ecb"
, l'r:rROX!;LI.A, gebor.a

w,,~ too nPtren h den
~:l jaren, 11 maand m, eD
. !(tluk~lge E'CbtlelbbteDÏII
,t ueg.·u m sanden. Ihar
er .loch dj droeg het met
"t'nga.a1I was vredd en baal'
I tot mij w.r-en: .. Ik IS
IJ~, en ~IJ, ' a en ma rnoet
zal li ontmoeten bij de

ue ls ..

rn<'f.!~ I'cht(enoot.
W. ::'. MALHr;RB&.

:J Octol-e-.

~DNOTICES.
'1 'b, Indersigned lhere
ti' 81'ru at-d ume , 1 Bed.
• 1Q III IJ head, IWV ked lef&
ru.I, aLout J ylll81'11 old; 1
, .. ifer. marlred l~ft ear CU,
.i n-I, abuut :~ "ea", old.
.cj ou Hr beto~ 8atarday.
'. th~ sau .. , • iJl bo MIld ""
d I{()t~rt30" Pound, a& .0
0m'ug.

P J. KIES,
POlloWnaa_,

; t" I /><~".

"f lil" l'nd"l'1!icned thrre
ti", <t'plll;.teu time; Á.-
l \\,' vc",r8 old, 1DlU'.ked

"!4,I,I"ll ear ellt in f!'OD'"
..1 r'll r,r !,"(nre Ratanlay.
ltl~ SJ. li" ... i:1 U6 IIOId OD

e ~h!l' Il!: li PollDd, .t 10
nU!J..'_

.J A' ':-\ :lORS()u\V,
Pound~er.

ell, b~r, L~:J.s

Jt'donJerwijzer
i TI \'()()f de Tweede-
.eke :)chool to Uping-
"" tt'lI nun.'itu WD
.ICI'IVIJ/ ....rs wrtifiea8.
:i";,,I,ch spr.,keu t!ll
, :-~.Indard VI.
, I 'T par lD8luitende-

;"\ rlingen en tYl!!ilf
: II. Een ongehuwd
\ "r,rkedr bebben.
1\:-. jgen tegen onge-

Lil Jen WONen ing&-
Jetr/brr.
bIJ r.kll
SECf{ETARIS.

Jn ~chool ComD'l..iAs.Ie.

r: \' I ~ G g~chiedt
1'1 krlrlcn VRn sec.-

.\ktu ·Ii) van 1889,
\i':l'In,L:' van den Af~
Il Yall HlIyn'sl dorpo
rJt.'l! IU d~, Hofaaajy
.,1', "I' Vlijdagdeo
, I":I~, nTQ !) uur
"l'll helasting op

"Ill da.araan onder-
'Ikt. nr ~ leggen,
:iill het jl.dr 11:98.

la.,t.,
,L V~.X zr.JL,

Secretaris.
!\"T1tl'or,
!: II
.'r ],':;98.

GEVL\
'_'ekendfl rnl ill lie.
manu toeJ>t'f-'1I ....
.. Haml.mrg," en
gronuen Il it te

der die zich d~
iikt zal yol5e, 8 de
-den.

/,'AK C. ReST.

wsbury,

KOMEN
lt r ..

.1.. ;~. (ht'"lagen).
I'Ilg~f1JL:l'll door.'
téU te h('t:: ('~.
)Ea S~"" \"

---~
a.LaOT

f'ROMENAAD ()OICERT
INTERNA T10NAAL

nUN ACCORD HOTEL
DE MUZIEKB·· NDE

VAN DB

KI~G'S ROYAL RIFLES.
-'--

IAANDAG 10 OelODEl
Het Transvaalsehe Volksleid za)

Ialsdan worden ~eatpeeld•

LEEST, EN LEERT
Gedurende de b",er",oolld'II 8t011Jlrs

Vruchten Extrak! te drillllBII •
De Nieuwe LemODlde1 Een klein pakket
Framboos maakt 2 gallOD8
Imen of 36 gluen van
Limoen den heerlijkaten
Zuurl moeD J en verkwikkend-
Slnw Appel sten drank.
T" worden ver~re~"u bij &.lIe winkebI'

n biJ ril' groote 1JUIil& nil de NtDip
A!1t'u~en

ROBERT CROOKS & Co.,
ArJerntl'~ Gebouwen, Langem&tkt-tltraat,
Kakl,.r..d, alwaar monsteril grati. knnlleD
verkl'!'~t'n worden,

EigenBMln enJVernardigere:

STOW-ER • Co.,
S Harringten Straat, L1T8lpOOl,.lng1aiul.

Publieke Verkooping
TP!

WELLINGTON,
0,

VRIJDAG, den 14dea OCrOBKR.

DE Ondergeteekenden zullen op
ho-;engenoemden datum,' per

pllhll"ke veiling, in de Markt-kraal
te "·,·llington, verkoopen, 'Voor
rrkl'nlng van den heer J. de Villit'1'8:

~4 EERSTE KLAS PAAR-
DEN EN MUI:&..EZELS .

M· L. SMITH & 00. A (slapers,
Wellillgton .

Amerikaansche
Fatente Bi Ki&tjes

TE KOOP BIJ

Julius Horn'&: Co.,
64 STRAND STRAAT,

KAAPSTAD.

!aapsche Atdetlingsraad.
H8flng van belasting voor het dorps-

bes/uur van Durbanville. i" /8fmen
van Wet No. 29 van 1887.

I HIER~IEDE geschiedt kennis-
, I{eving dat op de volgende
gt;lWone MaauLlehjk8cuo Vergaaen.llg
"':tn JL'n KlIapschcn Afdeehogsraad,
lIlen \ an 'iourncrnen is, op verzoek

..... IIoD het Durbanville Dorpsbestuur,
-om tiJn belasting van(ld) een penny
in het £ te heffen op de waarde van
i1et Onroerend Eigendom bion~n de
iiwiet.>nvan Durbanville, ten dltwsw
'Vlll het Bestuur, in 1899.

Op lut,
II.\' .D. W.ESTHUYSE.N,

tlecretar:8.
:.~f1leellngsraad Kl\Dtoor,

lO (j rocntumllrkt-plein. Kaapstad
i; Uctuber, 1898.

TUIGEN!
'I' llEGENEN die goede tuigt'n ge_
V Ina!lkt willen htJbben tegen
e6II b~en prijs, v~rvoogen zioh bij

.M. D. GOUREGTS,
'Noo nier PaarL
Il -

, ".cellenle conditie, telfen 158., per
\)1,ijn, Mo~tel'1l op aanvrage.

\tla ,~tische Yisscherijen.
Bll!l :\55, KAArsHD.

OUUIILE WEESKAMER en TRUST
IAATSCHAPPIJ .

No. 4, KE(lKPLEIN, KAAPSTAD.

~I.'atl, .£ZO,OOG. Re58m Fonds, .£63,300.

yl lf. RBORG TAl UN EERLIJKHEID.
-) E M A.ATSCHAPI'IJ reikt PoliMe1l

lj I \ .. I~ lVaarhul'):' V'Oorde Eerl ijAheid,
'p,whtl.ftd en Getrou"beid "an

T, 'l,t.·~, ;__,..ida.teul'1I en AdministrateurII,
I "",,,I"Onl _ VIJOIr(l"n Datief, COlatof'll
1'",,,,. H.. ljll,.", Landm"terR. Destierder" en
'i.....r...riMllt'n VABBanken. Loges, AlIIIllraD.
, . <. ,<ode.... lhatloehappijeu, Afdeelinga.
' .. ,'n on Municipaliteiten, Klerkeo en
"""IP l..leamLt.n iD di"n.i van l"irmu .D
Ihl.d..~ lw-ichting'D op voordeeliife tv-

[)CZ4! PoliOll(,l1 worden in nnt'"""~ J!'f'1IOO
m~· door de J mperi.le Koloniale, Traru,.
,~he tIl Vrij>l ....teche fleIroeMn ......" en
o"" j<:ml'llIyeerdel'1l door K"heel Zaid-
Ar!'l~a.
, "Y wt;>eW mo Aanzoek, enz., op aBDYraaJ

D, W. STEYTLER,
Stcntaru.

1t-
In de RegenbaL.
wml de man dralpeod Dat. Het Dat
~D bezorade hem eeue verkoud.
heid. Door ~ der ver.
koudheid om.tood een hoest. De
boat wierp hem op bet ziekbed.
Eeue dosb Ayer's Kenen lIOntmld-
del teratood lageDOlllell, _ ~
verkoodheid in dea aanvaor patait
hebben. en _ dekte. lijda en ka.-
leo bespaard hebbeu. Het haiamid.
del voor verkoodheid. hoest ca alle
JoqlnraJe.a ja

Ayer's
Kersen
Borstmiddel

"n 18 _peoted lb....... wm .... ana
to EDgla.od Woft.~ after
.' &lie ... ~~ ite

~ioa" "Tik lWaiI ot .......
8out.b .A.fiklUl ~ bpé ....
its OGaaiDf ifW Ilt.ad
..,le .10, de&MIa t1nt ol' __ ben
of UIe BóBd from the ~
$beJ' have pledpcl their ' . ."-Jln_ of ........ , Sep_ .

VOLGUS de (Jape ~T,maheeft de v.
alagene regeeriDpJlllrit _loten
niet te bedanken, maar naar bet
ment te gaan' met een aJ)()OrWellr.. tlbeoma
en de redilltrtbutiebill. Hierbij h6<'lft:
men te ToegeD dat- '. landa kas ledig ie,.
dat er een tekort van eeD1P hoÓderd.,
duIa.onden ponden IlterliDg la' en chat de
administratie vaD het laud op
wordt voortpzet.
De zeteJe aUn tha08 als TOlgt verd8l!)d:

.Afrikaander partij, 40; re~riDpputiJ, 37;
speaker, 1; Namaltwaland, 1, vakaat. De
regeerug ill, dwt in eeae minderheid
"an drie leden. De gewoDe weg III
natuurlijk, dat. &e moet bedanken, nadat
het beroep op het land de aitlpraak van
het . yorige puiement heeft bekrachtigd.
De regeering en hare on,l"rstelU1ere heb-
ben Da getoond. 'bt 7'j , .. t illlltaat .-vD ~n.
eell nederlaag ~,.,,, .. J ..." """ ... hu aas ... De TelilFbUIen4e riqln'erpderiDpn zal-
nemeD, en zij worlku dagelijka meer be. len in de "OJg6~ weken op ~n bepaal-
lacheUjk in de oogen \'lUl het weldenkend den iijd en p~n gehouden wordeQ.Het

bU k. al ona ala naar Jewooote aeer IlaDpDaam
pil e sijn ~lqen ''fttt de ftrrichtlngen
Maar, vraagt men, hoe kan de reg8llrillJ ontY&DJeIl till ieiPubJiceerelf. WIJ rebnen

dail langer hut land met een .. mind6l'held op de lVelwillehdheld ouer leeraNIl om
regeeren? NeeD, dit kan Bllm niet ciut'l', te ao~, dat eeD of aDder lid TUI den
maar men Jeeft nog op hoop, Uilt men iD rfntJ die igewilJijr i. het op zich te nemed,
staat zal zijn eeu1ge1l der .Afrikaander 008 ..en, Tel'" aal zendel1. Het pule-

VERlCOOPINGEN -iedeu over te halen. ' In Terband mei ment hoadnb .... ook &itti~ ~ daarom
h beJan d rd kan hd lOm. P~Q",O dM, Ollze plaat&- ,Tbw Nmiod8 _ 01

A IIKBGlf.\ XN, KXII:OUTIUR DATJE'. deze hoop ill et van g e woo en ruimte te beperkt zllf zijn om al 4. u'_ tbe u;.b_ who w.
Jl DeL-'f c Co:res, Y...t~~..,I rn h.mr\ell. van den heer STEAD in het jOligste nu~ .1._ --Ii _ .._

_gil ten .,.._. i'te op te DellleD; _r ,wbo .;IlUonrard
BLOIKYO:llTJWf KX"~Ul".KUBSKAUR. mer vau de &vUw ol &vilJw8, al. hier- WIJ zullen oDg8lllDttlu OUi verlul,)E teleur- !.bat the,lut4 oe,er_
In "'" ~iI, .an Noye .. ber.-la bet di.. rikt OOVIID aangehaald, te lezen. De heer STEAD -eil! wUien .,orden. WO nrwacbten '.I_ •• aU.VI'\1de, ovs, li ""JOI~.""Vlaalau. ..~_. 1 __ •
J. W•• tJOUd.&!! JL II 00.. AhLAG.BS. i. 8IID intieme vriend \'an den heer t!tIIl1"llpport 'Mn al de ring~vt!raadllriDg'IIO.
10 Oct-Tal(aJ_bar"...ue Iiach __ • f.da .. RHODB8 en een zijner verblinde Terde- Vert~. ' are"iII ... "-

pen en bokken digers. Dat hij goed op hoogte van .. keD De ~we apeal:er. &0 ijae 0.1'.8. DJ. ~1, DiItria&
11Oet-T. Hal_ba'" 60eent.e ~ ptardea d dt d d 1__- .Dr, W. B. Be,l!J'1i iid ....oor Q~I88Irl"'&'ir.D,-18u_ of Vrede, ' tile q81ii, of ..- :10 ;"n- _,- do m_en _....___. -'"on en wor aangaan e e p ....... en al' .•__ ..

;:... DII:K-8PuY,IHM.&UI:;;~.mLAone :: den heer RUODB8 bllJlrtonderaaderell ;'k:zeg-a:n~~r ~":.~;:;-=Grah_'. To_ =of~''Z
la Ko_lier-Te PurdeJlborg, I(.u..bary, - daaruit, dat de &view 0/ Reviewl. werd vergaderiuB. Wij wen8Chen hem ftIl ::: ~~.'":!:_ OaU'" at u,.l. '

wtjJIplaata, B"",Ioo. Toren, I'SI- b'k d Id de . b UP de '. 'beooe I"ft ---. 0 . I
J. 8. ~AJl.dS" Co. A.J'8wOIUUI. ge nu t om er were n ln 0 r l:rarte' gelak' met aiJae _"_' ,en .. ' . ,

II Oct.-Te Klapmut .. tali", punieR en.erriooa geheime docamenten in "erband ~et de koeeteren do ~"nrwachttoaen \'lUl 'It _oald be too muc:h,pilrJaap.; iII·u.. pre-iat
lil Oct-ID d~ lAl,. o...y.uaat, P"",I, eea kost.- opening der driften in 1895, meae te hem in' delKt. lIe~t'WoordellJk~ betrek- .... anbod .... of oor Qe~t 'qt

bur bebOlllrd woolltd met bait.eDpbea .. lIa tllla deelen. Nadat de heer 8TRA,D mejiege- king. Hli w .. ~ ihOeI' in *Vn eigen BeaJLIa, to _peel an, ~ DGtiaia to ,lat
er op d Id h f- dat h t ht rdt .. _, oog om te zergéD~ jlat hij Wat meer ken.oia of.acb iriIIeI,' bal wUh t.bie ..... .._ ofVAN ZtJL EN 'WALUIl, A1i'SLAGKRS ce ee...· e verwae wo' 'ft.... van de .Hollandache taal zal moet.ea op- , .-""".
IJ Oct-Te Mon",p, do plaat.l G~IQ_' ea de heer RaoDBIJ tegen 't einde van De. doen en daar hij Diet goed op ..de hoogte CiaJ doctor. ia ParliameD~ we hOPe

pdDdk •• a W_.al cember 'ngeland weder een besoek lal faD aaken i., llieh aa1bel,Jben t. ;nJ~n .on of epqtliry ril he ....... iaW. ~
N SLOUW, AFSLAGBR b t hiJ voort in beteekf'ninolle t;,. ft-'_ "-A'e'_ft' la TIlD alJetatiOIl8. ooi :11 Oet-T .. Nleu_ plaata, Z -0. BoqeYeJ.I, 0.1- reDgeD gaa een D&uw""e ..... ev: •• ouu ~

ybll ... ~eII, '-ea, ItnllaYOgela, rcbapeo, rij· w :-" De hand !Jan den flrooten het huie, JDaar julai daarom lJelCJQTen WIJ, oar b)'llterical frieQll° o~ tile ,Gp
tulljen, botroWi~.p, ...,.' Z id atrikaOn motJt irulerdaad hart! dat hU dei recb~ mllQ vOOr die ~ Ireai OD" crieI." We ba"e ..... op..

lIJ Oct.-Te N'oo,J1!Dllrhier, M·O BoJrqe.oId, a.l- #luwlleid (bt4revenheid) !Jerwr~n Mb, ben, III en &ii~ belt el doen die ~.n 1lÏ' W'-..I- .. ,,. .. otr,.. tb tha& I"-'-," ..TiltriDla, leYellde b..... ruut. eD bOl'Irderij~ den weg te raim" .n. . _ _. __.,
DSlIlP.lBS, MOOR•• ][BI0., AJ'IILAG.lUI.IJ. "Is hij "jet voor dien tijd i,~ataat i,om __ ..,......... _...... pre'l Sbil1ioa" (bJ t.be~, wbM"
1& Oet-'f. Graa- .. , P.lmletrhl«, afdeeUaa twee 0/ drie leden vat! den Brnui 1011te Gevolgen van het La'Dgberg of that __ teil filDtl _ ~ UIe cb..,

~bo::.:7en, leftllde bay", boIIrderIjgenedllCbap maken mil de partij waaralm zij ,hun . ,nnA, ..... dje. ..bene ildropred?) A~ oow .........
- nd" -.r'\"~ wODId·be fMetioua" Libehall Lie Lg,f," IJ. J. BOrHEYR II ZOON, AFSLAGBRS. getrouw/leid hebbe" verpa • 0 a I I '
10 Oct-Op do P"TIIde, KaapNd, pracbtige IDi"" Men aiet het, de heer STEAD ko~t er- A.A.N DEN 8P~ItEK l!;}f LEDEN VAN DE 0

·~Oc::'~ci:,~~n1:'~=:':-...nlJe _la eO. meJe voor den dag: op de elawheid van Wl!:TGEV " DE V.EBGADE.alNG. tb:a-=o~r~~~~ :,~tt.
p.ardee. allen ia "",.le ooodltie ea (It*llIlkt 'fOOI' '. heren RHODES' hand wordt Bebo wd .r-u..pan,21 8aptember 1898. do_ for laeariua DUt f.....ber' iIIId
dadelijk cebnlll< om twee of drie Afrikaander leden d rol .Ilij __ eli mijM ,,_ I , ril --JIIÏIe IOIDe.pre"y rt a& ,die cfó.

L B. DB VILLIERS lo co, AFSLAGIIB8. I D Veroorloof mu"da& ik op u .. beaabeidaheid r- -'-"__-'__
10 <>ct-Voor '.aI.aIagCra kaatoor, Pud, bm. van nrrader te laten 8p6 ea. e g aaaiaatioD of u...d_ .

........ ,___._. did heid, d aaoapruk 1IIUk, en oed. mija beleoga Yoor- . ' _..0 I Ir.d, -" __ -'=0 ea. i. wel in e m n er maar e. w- drUI, ea ik beo berei4 0111 aUe &ita hieria
~2 Oet-Aaa de Paul, modewaml, ~ heid VIln de hand van den heer RBODB8, .-md mei bewjjzeD le -'aveu, waaruit ud. 'The ... 01 the Kluilterljal oIloe of 8éc .... .."

11 Oot-N.blj Lldy Gl"7brvg I&atlOD, p-"l, oea !loopt meD, aal die minderheid nog in iieD bn dat de mlaluk" battieriDa vao de Lan,. for .A.Jriealtare u • bail ~ traiton ja 0lIl
bebo wrl woon t d H be beq-exptditie de ~ il vao de naioatie Yaa the diIanMIitabIe ioáIeD~ ill the __

rAURS v~ KY&: lo 00., A'SLAGERS. eene meerderheid Teran eren. ,et roep mjjeD aDd.,. hoere~:. the" LimpelllinlatrJ:' i
11 Oct.-Aaa de Noord.... 1'II1II1, pnobUp OOlIeO op de kieaere il teg6D du ~ring en 1.-W·0 'OD lo 't,~in VlD Juaari 1897 door OOi

boII"de el'YCD haar redlBtribntiebill llitgevall,n, maar 'i g0lJ78rIl_D& .., b.t legei' oatbodflll, ea 1$ ja aa inaalt to tbe ~, PDUem.'
G .'B. PROBART. AI"I!LA.OJUl L_'" L--d ... h wIlleiJ. ,de rvoderpea&-wetleo, warea wjj ver- . , ,

19 Oct.-Op de plaar. JJ,nidelu ... 1, VietorIAW..a., nu moet de """reVeIle ...... van l'4eo eer plicbt om ouse bea&era oDder de SOJV vao 100- fore wllom t.be prise hu ........ W; for it
d. bn.., v.... de plaat. 8topkraal ea kae goodcreo RBODBS een beroep Iloe~ op de':gekosen re_de loyale ka1fen te laten. preeoPJICM'CIIt.b.t .... , m~bt W, ~ ~ r:=~=~;f

HENOBl.K LOUW, EJGSNAAll. Afrikaander leden. De eltlktie-~raken .2'-?!k14Febroariiieemdeoorlocvoorpd break definile lUId lO!emil P1edIee Ii- *lJ
10 Oet-T. Sir Lowrr,·. Pu, extra y~te ocba~ der kandidateD en m1n.istel'lf kqgden de IlI~H":;~1wil VUlIf 15 ilDaari iD vrjjwilli. ~ir .1eo1Ora for UIe ~ l',._aDd pa,. " ,~~"'io,illJlil .....
15JO!~~~:eE~~., ::~~:!-:ube- regeering geene meerderheid IJiezorgen, l18li dieuat wveD, ;,t!l'dea wjj op 4 Haart iop- 0 ,

boII1rd wonnerf • en 'daarom, hoopt meD, de elu.beid van ,woren, aa ware.a vao \oen af ia dioill.t tot dea .loci to lOCh lrai&on, if r- could be
HENRY CARSON. AFSLAGER. de hand van den heer RHOD_S 'in te &leD Juni, eo bebben .leehts vloaf 4 Maar, base eooullb to betray ~ ,rut, lbo

tal • 1000 ObtvaogeD. . , Hlniater il prepaNd &0 eat~ a iIhaN illU Oct.-Te Wobe1ey. Ce,..,. .. egIltaUe, oe.. UIl roepen om MI trachten van de Afrijmaoder '.-VID .J1Daar{ _,t 10 Mai aijDODae'-teD GOV01'lllll8Dtof.be OOODtryj
p~h~_~!"':..~~o~';"",,~.,:'1'8 ea _ leden to: verraderII te v.ederen.: "yeilil pw_lo doob &oeobobbeD de kaften da, al'o I
plaat. De Cap8 Timn aegt dat de rweerin, Drouky'. ®odaHChoteo en ODae'-leo .. .,- Tbe Yo~ in ita •• of oct.ober
II' Oc?~~e~!!!:.:~O~=~~:~met een BpOOrwf'g plan en een redis(ribati. ~'~t!:her::=n~:.r ~v~e~ mak.. alleptjolUl of the: m~ Mriou

)_;,ioederen, J.,yende baye. eDI bill .EaJ inbreng. Hoe aij dit JOM een bij be~ luijp-departemaot er om gebedeD bail- apilllt ibs Otaanered OomAUl' .
I( L I!MITH lo CO, AFSLAGER. minderheid zal dllbr kriJgen, wordt niet de6:_00k bebben wjj bij hoi Fu_ent "0\1 I

lt Oct-Te WellllJjlton, mail.... daidelijk gewaakt.Wat IIpOOrwegeDbetreft UDWek gedaan om le G_pieclie (de plaats n ...~ that the prIIIlllt !;rouble iIIId
J. W. ST1GLING, AFSLAGBR. IJJ het natunrlijk bekend., dat de Afdban- die wjj op 14 Hurt bevochlen hebbeD) tijde- ill D_aIud ja dlle &0

12 Oct.-Te Hnpefleld, oprocbtgeteelde rammea , ' ml-. '",_ ___.I .I. t '.. II .... ".rgalMllW" from ibat
CH,a. u. "'RY"'B, A"SLAOER. der fte..HI, Vértegenwoordigende de de-. 'tI&tI YOl11lllDlDf, ~ _ me -eru ._

4'" - r .. r .I""' "'II 'WVOrOM .... leefioebl te ..u.D. Reaultaai-: on to afl... tba& tbe T..t.nI1rb1di;f~vrlillA8"
JO De_Te Labl"kIoo1. afJeelioi Claawilllam, .Jijke bevolking die in de meane d trik- de ..,.&9 brief vao de ....-;n. oDi'IDPO, owing &0 a .apply of

groot.ce. hoi_I. enz ten ontaioken i. van een markt r bare gedaleerd 21 Hei 1897, 01Ul de. aev~e ver· from the _elQlll'08.
P. J. nOSMAN " ZOON, ~F8LAGER. rodukteil veel meer gesteld IJJ op r. IfODDUIg toe8kmmtitcle; de ,_d~ briéf, pla- "",0. .

I. fJct,-1'e IIomenet WeM, 'plder. eli om!.uge p, ~' teerd 18 Juoi 189t,~.wurin wjj belet 'Werdeo
....t.cbap weg uitbreiding dan de stedelingen Het oaar r.Doemde ~t. ~ .trekkeD, .0 indiea wil TlIne are lIlC_l~ of ~ ..,..j, 1ft"

spreekt dUI "an &elf dat een.Af . er daar _jjn daBeliji ~te tl;ibo. ed ane koetea aad o1a lOrt that _lIOt be!aUo~ to lO
~RKTPRlJZEN. regeeriDgrnog meer aan spoorweg ai~t· .Ïl 0p01farihaea di.-' .. jj toeD rema¥i haddeo chaUeapJ, for they OODoera;the Pt!IOOa ;of

. da d Mw> ook verlie&80., ,.. whole of South Africa.LlAPSTAD. ding sal doen 11 e tAogenwoo, 'ti"'" 6,,_Had bet kriiI'I-deJW1emant aan OD' ver- .. Q i

Spoorwegen kunnen slecht. ge~uwd -tt .,.\'011 .... veo -.a de Jnijp-operatill op lt il too mnoh &0 ho;' ~tt our' Go_, am,.. ,
worden iDdien het parlement nlb'vw- tweie ,PUDteD aaoPJead,.dao ... de ep.taod

.poedif oaderdnUi eo wjj aoadea Diet de ~lIlft will take uy llepe to tbroW: UrbtiOD tile
laogt. . IOOv.. lliIlhade trebad hebben. . jee" but we \rut that 10_ i ODe of our

Sir OORDON SPRJOO is echter gewoon ZOO aarael iK aeeo OOjJeDblikte,bneraa dei lato... wiU be fODocIwitb 'D.eiea~ C:Jllr.p

een 8poorweg •• ebema te gebruiken al. al ODze lICbade id wjjwil le"UD een _baU., 'ticlJe the qlleation. I:..
~ Det om ondenteunen er mede te TaD. vaD duo bot w raptriog, eo ik .. I cJaak- Q Q i '
.....- baar _n al~ wil ill d. 'e9alMid lllteld 0 I
geB. Wie herianert &leb niet het uit· kurmea wortieD OlD ... beboorlillre oplOlállg Uoforwaatel1, tbe t~ ba _,
gebreide 8 millioen tchema, dat aan bUna _ oue ,rjeveu lID .aed. IChUiur bllil iOI LobeDaaJa,and lbe doill.. lO na.

._hatba. CamarTOII " ia Ponagu_ 1!011,
ieder dorp een 8pOO1'we(r repTen JOu '.Wil bidcleo oed. _"ve 0111 ons toeb iD 8oat.b.lfricao 8ta_ IIIIpi.Jnn. iDJlae
hebben? Eo Waarom werd da& ICIUDH bellarden tOftaod tegemoet ta 1ro1D8ll, ut T-
verworpen ? Wil het omdat die ' ut wll'illl,.beal,eD al P.lWoemllll Y..... of pu·ruDD I· 0 0 I • ,
Ite',de IpoofW- Dlet-...-! waren?, .ao·gebrelt 'lIIet Oft,e b~. Ita_ ,,_,'L...._ ... ~_

--....... wil da... lee~a pldefjjb COlIIpna1ie krilleD, Tb. poli...... _UMt
men erkende dat het wenlChe~k wae, &uilen .. jj dukbaar lUO 0lIl, al -re bei ook havo boeo ., .... t 0Q!IUi0a.
die apoorwepn gebouwd &ouden wordeD, In do Lllbad -lUI, "II Itilil pollll te lá1ia~ the eIeCtOn 011'tbeir
maar de floanoilill 1"1.0. het land 'ven er krijlleR. " ' aod sir Pielier'. .

' . lo 't ,a.weu ~t God Infe ~teD oeipD li tioa
niet naar een 8 mlllioeo pondeD aterling alOlD.. 0 OIIza bed.aevol, to. pvea, heb ik de the 'qaor qlla , ..,.
IClhema aan te gaan. Alt men iiir Go:aOOlf eer" I!JII, ' . . bJe.illg bellowed OIl t.bo..
than. met 8II0e minderheld en een STOOt tred' •• cliellti ... dJoDlIar, the BeY, Tobia. I

, J. 11. V.I." WrJIt,. t.D
tekOrt in de lw!, Tan een .poorw_', .. N&tJIral aeoretjoo" i.a
acheina hoort .• preken, dan denkt men Bna U.'C: A.raru.-Wjj kebbeo oehllllpD bvefaaed .ttelllpt.~ ba,.

_'._wod.. hoek t • het reppon ....u d.. dm....r~ der Bank vao . __.I '_.I_- "'p_~lti! ..ollwill .......... oe aan een me BIl Afrika ~leg,l op ·et. u.t~ 1f8"OUOAI;... aDd SOiry'~ u......,., ..
eraan om 'riIIchen mede te Ta0leD.. ~a y"rjled-w.,..u aan4'eeIhODd_ ill LOo. their p~ Itbelo ....

Olllltl tijdgenoot erkent dat de admiJJt. dell .. boudenopa.n :&tea September, .... r- .. t....IIIlhltitlltioa, ot ..
antie T3Il het l:md op krediet wordt uit l"li~' dA' •CJ, netu. wiN na YOOI'denh~~ Eagl!ah word ".teaJ;"

. behbtru il_UIlt yoor iIleCIII. IChuldeu ~;'4¥J SbakeaP'll8'. imaortaI:
TOOrtgezet en .beD zon gedacht he1JbeD, bed_,. tJIOe ..-wortIe1l do btiIaIl8 .u,"
dat de begrOoting en het tekort de eeret. nn ~. (£2,SJ6.)., ....... ,_
aasdaoht Tan den thesaurier-pne,.,u weg- tatal' w~ver iii
droegen. Kaar neen, hU denkt er oDJindig baaobJkt:· ... ,...61._ "_.._
~..l meer aan boe om op da'M,_ ...

blij~en-wat er 00". 1:ao 'I.~ IlJiIIIIOi'ui
mac WOlden. Dl!t'le cle~.1U",,'"-,. --~'''''''.-_ ....... ,...

-DUlIUD DOOI!

DR. J. C. AVER & CO.;
Loweo. M.L. u.s.A.

'WbeB'" opaa ..n.aow
or u watoIa-tow ....
~ vet.ao bipts
or lit!bJ .na.- ill ;n... ..empw .......
on ..... is dWain, ,
P~ all their tnMaoIrtDd
Tb.7 aad for Dochw

.......... ., .. v.v._._ ..........,...............

fJuifsche Sterels en Schoenen
Ouifsche Werks Broeken '
Duitsene Pakken Jonpens
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TE KOOP BLJ
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• Voor Zoete Constantie, Constantia Berg en Stein (Drooge Con-
stantia), mogl:n 'l'enderaars tenderen óf voor de wijn in Vaten, óf voor
de wijn in bottels instede zooals boven aangegeven.

Tenders moeten voor de geheele hoeveelheid zijn zooals boven ge-
specificeerd en moeten vermelden :

(.1) Voor Wijnen in bottel, prijs per dozijn' quart bottels, met
ettiquette, verzegeld 00 verpakt.

(J;) Voor Wijnen in vaten, prijs per anker, lullfaum, okshoofd
of legger.

De Kooper zal de aflovering van alle Wijnen te Wijnberg Statie heb-
ben, in hoeveelheden van niet minder danf1.2 kisten. of een gelijke hoeveel-
heid in vaten ieder keer, afleveringen te 'beginnen in November 1898,
en te eindigen niet later dan 31 December 189\1; en de Begeering zal
het recht hebben de volbrenging van een bestelling te vertr~n' .
het bevonden wordt dat de bestelde Wijnen niet in behoorliJke afteve-
ringe-conditie is op den tijd van aanvrage., .

Alle bottels, slaghoedjes, etiquetten, zegels en kisten sullen door de
regeering gratis WOl den voorzien. Vaten (vervoer betaald) door den
kooper te worden verschaft. '

H'3t bottelen, verpakken, verzegelen, vullen en afleveren te Wijn-
berg Statie, door de Regeering te geschieden.

Betaling voor alle afgeleverde Wijnen maandelijks te gesohieden aan
den bestuurder, " Groot Oonstantia,"

De Kooper moet zichzelf verbinden om al de Heamitage, Cabernet
Sauvignon en Sauvignon Blanc, en niet minder dan twee (2) leggen va6 Verrotte Taden gestopt iD tot _
Zoete Constantia en twee (2) legger~ van Constantia Berg te v:er'oopen, '!1'08Pl' natuurlijk gebruik herateId.
zooals van de plaats geleverd, d.i. met ongebrokene zegels mdl8D pé!' Tanden Zonder Pijn WJgeU
bottel ver~oc~t e!llDet vat dragende 's Gouvernements stempel op de teder bebDde methode~ba
zundprop indien ID hout verkocht. De ovenge van de Zoete Constantia
en Constantia Berg, zoowel als de Drooge Constantia (Stein) en Pontak -Goud 8topeela.
kan worden verkocht zooals van dl! Plaats geleverd of anderszins, volgens K~ T&Dden, PaII8Dd ~
keuze van den kooper. . mMb door lnchknigiDg, aIeOOk .

Tenderaars moeten twee bevredigende Borgen stellen Voor de be- lG_ p~ ~ tiet steW ~
hoorlijke volbrenging van 't Kontrakt, en zoodanige :aor..ro- moeten . bebId· .. ~ Bar, .. S:E1t,
Tend~r onderteekenen. Noch de hoog~te noch eenige ~en~l' zal nood. ' '~ 1J'erk.;..:. ~.. : . '. '.
wendtg worden aangenomen. Tenders ingezonden te ZIJn.met later dan . . '. ', .DBtJ:Dtliere
den middag van Zaterdag, den 15den October, 189S. ' Alleen .... bede materiaal ...

CHARLES CURREY. :mt ell .uelociWD .. gebUMrCl
Onder-Secretaris voor Landbouw. ~1DItig ::.~: ,00000n.

KVBWD DIGBY,I
L.D.&. R.C.B.. Bog.,

Ti.,..,... eIe ..... ~ ..
.~ O-IIaIpáa.I

llB8'lUU&J)o.

BENOODlGD- TE

Wonderklip, Dist, Ficksburg.

APPLICATIES voor bovenge .
. ~ - noemde betrekkiue, vergezeld
· l'aD de bij de wet vereisohte ge-
.' tuigschriften van bekwtL'\mh3id,
, broed gedrag, van de laatste School·
. commissie en Predikant der Ge-
.meente waar applicant werkzaamwas, all van lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk, zullen door den

, ondergeteekende ingewacht worden
.~tot op den 20stml Oorober e.k.
· Wel'kzaamheden te beginnen BOO

8p08dig mogelijk.
· Balaris £ 120 per jaar en de
, schoolgelden.

Kennis van muziek eene aan-
beveling,

Billijke reiskosten, gestaafd dool'
kwitanties, zullen vergoed worden.
'N.B. - De geslaagde applicant

moot zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas Spoorweg certifi-
caat om tegen half-prijs te reizen.

P. WILLE,
Sec. Sch. Com.

Commando-nek, Ficksburg,
17 Sept., 1898.

----- ---------_

Rondgaande Onderwijzer
BENOODIG D TE

Frankrijk, n. lolenriYier, Dist.
Harrismitb,

APPLICA TIES voor bovenge-
noemde hetrekking, verge-

zeld van de bij de wet vereiselite
getuigschriften van bekwaamheid,
engeed gedrag, van de laatste School-
commissieen Predikant del' gemeente

. waar Applicant werkzaam was, en van
lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen dool' den Ondergetee-
kende ingewacht worden tot op
den 29sten October, e.k.

WerkzaamhedcD te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £ 1~U per jaar en de school.
gelden.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.
\, N.B.-De geslaagdl' applicant

, moet zich voorzien van een onder-
'tijzcrs ~de Klas Spoorweg Corti fi-
caat om tegen half-prijs te reizen.

I 1'. J, J. !lG PLESSIS,
i Voorz. Sch. Com.
St,>ringfield, Harrismith,
. 29 Sept., 1898.

I
I'

I
I,
~r Bondeaande Onderwijzer

BEXOODWD n:

Palmietfontein, Wt Boyen lodderriJier,
Dist. Bloemfontein.

A PPLlCATIES voor boven-
genoemde hetrekking, verge-

_' zekl Van de bij do wet vereisente
getuigschriften van bek waamheid,
goed gedrag van do laatste School-
commissie en Predikant der Ge-
meente waal' ipplicallt werkzaam
was, en van lidmaatschaap eener
Protestantsche Kerk, zullen door
den . oudergeteekende ingewacht
worden tot ol-' den 26sten October,
e.k,

Werkzaamheden te beginnen op
1 November, 18!)S.

Sa'aris £1~O per jaar en de
schoolge lden,

Alleen ongehuwde personen
zullen in aanmerking genomen
'Worden.

N.B. -De gcslaagde applicant
moet zich voorzien van een Onder-
wijzer,; 2de klas i::lpoorweg-
certificaat, om tegen half-prijs te

i
I
t

""
reizen.

A. C. DESSELSS,
Voorz. Sch. Com.

Dewetsdorp,
HI Sept., 1898.

BENOODIGD
Eene Assistente yoor de Tweede Klas Pllb

Heie Scbool te RawsonYille (GoDdIDi).

APPLICATIES (met Certifica-
ten van bevoegdheid in Hol-

landach en Engelsch, benevens van
goed g'eJrag, Godsdienstigen wandel
en Lidmaatschap eenor Protestant-
sche Kerk) zullen door den Onder.
gewe!,;t'nue worden ingewacht tot
den ~I)"ten October.

Salaris £ïO. Werk te boginnen
in Januari 1~99,

Kennis van 1\1 lll.iá, Tonic Solfa
en lIandwerk, e-ne aanbeveling.

J. A. . .JfALHERBE, V.D.M.,
Voorzit ter SC!IOuI Corn"

Rawsonville.

Fraserburg Atdeelingsraad,

&IIi,d,IDID./Q,~,.,.kf,.~E_,"jDllf,. 81l1li"" B,t.. .e 1.1&' 1.0
D. L & co. ricbtedeaandMldop het&itdMaDe ........... ~~1oor eie lat... :

Gouvernements Spoorwegen worden yenoerd tegea • ""L mlnclef· '.Iq ". ~.N~~;lr.,..~~~~~
Huisraad. Dil biedt ongetwtJreid groot .'fOOI'deel ... oue'" kIuta· w dIL'·I~

lUmDe Orden in oue baDdSD te PJUt.D dae poote ~.,....... ,. ,........ 1.
GOED EN VERTROUWBAAR HUiSRAAD

9:111.UE.7 't'Alf ..

Hout Goed Uitgedroogd fn de Kolonie,

DBPAB"lIKNT VOOB L.umBOUW,
KAAP8TAD, " OOTOBIB, 1898.

Tenders uocr de" Koof; Vlln Groot Constan/id Wijn,

TE~DERS worden hierdoor gevraagd Voor den Koop van de hicr-
onder genoemde Wijnen, gemaak.t op de Gouvernements-PlaaC.

" Groot Constantia" ;

OOGST V.AN 188'7.

WIJN. IN VATEN. 1.N BOTTIL8.
~ _._------~---
Hermitage
Cabernet Hauvignc,n
&uvignon Blanc

·Zoete Constentie
·Constantia Berg .
·Stein (Drooge Coututla);
Pontak I

Nil.
Nil.
Nil.
Omtrent 7t ~eggers
Omtrent 7
Omtrent 10 II

Omtrent Jl "

Omtrent 24 Leggen
Omtrent 6i "
Omtrent 24 "
Omtrent:; ..
Omtrent 5 "
Omtrent 10 "
Nil.

"

i!
OAti'll ,CoIIUta.pa ... leIDIM.. .
6 en 'I Th kub., ?OOnIiell YIIU' Ron.-

.Beariup. OU j.tente BalktoeItel ...
wiel eronder, Déemt al bet gewicht al
de nekken der irekdieren. Eeme IJIriji
toegekend op de LandbouwtntooaAelJiDr
te Port B1iabeth, 1898.
Kaohine Olie iD Ilea 5 pIl. BIikbIt,

BiDden Draad.
Voor prijlllD en bijaonderheda .hrijft

aan ,

Geo. F1Dd1a~ ell Co.,
Imporio1ll'll \'all Ludboa. ¥ach......,

Kaapatad.
.ue~[)nall;Ol'&en LOBt.'. .' .

.BIereles,: )tt_•. BiofOl.
1OIta.tn ox PJWB' t~. .

ralt : IM Hoofd Strut pox Bas lIS
Port BIlabeth. -'-1 __LO_D"

TaDdheelbndig . .'InstItIlut,
BBPJIRk'Il" '

Ulmr .Kamen, Groelltemarktpleba

AII•••• ~
Neuerlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSCHAPPiJ.'

Kortste en Coedkoopste Route voor R,izlpra'en
Coederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsan in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van, Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 2J uur naar Pretoria.

.i .' T'7 ENNIS gesebiedt hierdoor dat
\ TenJcniars voor Jc reparatie

van wogen in do toekomst hunne
tenders moeten' inzenden op vormen
verschaft door den Raad.

Zulke vormen zijn verkrijgbaar
bij alle Raadsleden en Veldkornetten
in de Afdeeling Fraserburg, alsook
hij den Ondel'geteeken<k>,

Tenders niet op zulke vormen
geschreven zullen niet in acnmerk.
ing gl" omen worden.

.\. J. BOTES,
Seoretaria.

. ,.

{ .

Tarief yoor Rdz!~~s nm lobauesburg',JI ifL-fI .ca UI
n rr.tcr:a .£f as. Id.~ •

Dagelijksche personcndtcnst van Durban (Natal)
JOhanneSburg, Pretoria.;en ande'r. pl.. taeIi In

,vaal cmOran~e V, ...

" ('. "
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