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F-SLA1-iJ:UJXE AANKONDIGING.

(
~ EI; t -R y.~~!,IE <ien VO(lrtganc "an O1l8e Groo~ Klee-
T (IPI'~II Uitv ..rkoopinl' koopen de Dam. Dree

Va''''ri",,1 "I' te.,' ...u I~ ,...r ya""l en kunnen het.ft 0Pl"'"
1I•.o.lkt krijll"" ,loo,· .lI'lI8 helraafd. D~. JlIt
"rij,,'" V IlO I' h~t 'hk"n en Opmaken u1WMeIlk
I "'J;t' is ~II" nit"ff'k ..nde ka...

VOOR D.A.JIIK",
Tl' r ,1~·,P<AIlfollma. w ..n~r 't'OUootd. door ou. .... _-
I"" ~ worden '"",,, .hu,8 tnt 4,Gnilaeu, wurd~Wt-.en

I.a,,! dt"~ IIClboo' ... bn. oi ..t ousebr1llb ~n, OlD I
""Il Riike Co8tuum Jremukt te krOPa .... ~
d~ H~lft Tan tt ..... ~ Pr\t.. I

MORRISONct Co. PIelnstraat,Iupstad I

~ s-

DB._. . ',. _ .

~:~r "'~(I': ~ .

VEEL 70. -1\0 8,669.1 h \ , , .... t '" IJ,

EENKlEINEGOUO-MIJN
TE KOOP PER PRIVA.TEN TENDER.

Domen
C. J. N. DEMPERS, Jnr.
J. C. BEYERS,

Executeuren Testamentair.

-.vOOD'S open eioh 6 voet mij ZELFBINDER met Roller Bearings. ~.
WOOD'S Lichte Omsloten Rad SDlJma.cbme. , 'h t
WOOD'S Cylindervcrmig Wip Stel MaaImachine met Roller &anDga, voor e

"i'd_ nD Lucerne. . dS" hi
. WOOD'S M ui Toevoegsel. voor boven genoem e mjmao IDes.
J,,,ndbouwen kunnen er op :.ekenen dat zij jaar op ia:-r met extra deelen en

achtnes met de lll&t.~te verbeterinll'en sullen worden v~n;len,. . __ .1 '

)[,"', Persen. Land Rollen. "~xtt'& Stokken, en 1da.cbloe Olie altoo8 ID vocrreaa.
O~Ur:R-AGEXTEN IN ALLE STEDEN.
'W'. PORTER, esa.,B." S...... t, Kaaptl~·

PARLEMENT, 1898.
~ ~
A~GEMOEm~ door dl' ;.'mdenteuning die ?nZ6 uif4!avtl van.
. li li ds h t'H....nsarc:l" van de Jongste Parlement-
een 0 an c - liike ui ,Bessie heeft erlangd, hebben wij besloten eene soortge IJ e illIga v6

de Sessie van 1898 uit te geven; .
D inteek van On. Weekblad dienen er opeintee ensren W kbl-..3I I cl

letteon dat do bladzijden van On. ee -.,.& gel uren t
" .' b L. volgorde worden aangellommeJ'll, fn dut aan t
~@8Ie III onge roaen ltd

der :::lessieeen volledige bladwijzer zal worden '"ageven, zoo' a t'

VI1D de ParlementaÏrt> nummen van One Week·,
te eli k een "Han.ard" zullen hebben.

-··-D·... ~ J 1 ~~ld moet worden Daar hot get.&l der aan-. aar..:.,ue op aag g"'~<u 1 1.1 d
... J b" de von 'ge uit,,!\ve moesten wortlt'n I.t- 6I1r)l:pste.u, of'ell .t' en IJ cl d '-_- Il'

toch JaJclijk aanzoek en zendo het bedrag fOOr lt ~te mg ID':"

aanzoek
all VAN DE SAN'JT DE rILLlERS ei C()" B,p.'3rkt,.

KAAPSTAD.
" I' L' n. to ";/.,1",," de som ['171,· ....... ,~/,;"i"1S1 '" ,,,t1
lrf ,."lt' nIPI"II~rl'.", r .. ~ , '_ - t lf' lendell na I1f1ull]! du :;~IMI(', e, Jl (·reml'l.afJ/

_fll'_'-'v"rr per ... , ..... , .. , .. _ •
n .. OI(S PARLElIl!!NT,11;98,"

G60.dre.B866'rd aan§ ....••. , ..•• , ... ,. II 11.1 •••••• "' .,.1' ••••••••••• , •••••• 0. II I •• •4 .............•... ' .. , ..•.•.......
'VllllD 9(11 I~:'D I*' trtln ol'~'~~~'::~ï~di;.;;;.,;;~ ~erl.ogd.
.valt. lMa ol ,..,. " ... oaiAI'f'Ul4 iD4itD lit ~ .. IaAf'.
~ II'IIIIMa ... ~

WEDRENNE
ZUID AFRIIU.ANSCHE TURF: rC1UB"''''\..1IIIIIiI'~""LB-" ....T'·"'i,"'·CN",,""'"

LENTE VERGADERXNO,

Donderdag, 10 Nov:, en Zaterdag,~ 12 BOl. N~ s. ~UW,
it

Net Draad Ontbinding van V"n·
nootsohap,

LIQUIDATIE VERKOOPING
VAN

EERSTE.KLASSE Gouden en
Zil·veren Juwelierswaren, Hor-

{olie bijzonderheden op Applicatie. loges, Klokken, Optische Goederen
(Brillen), Electroplaat Waar.

Groote Disconto.

-.R VGZRTHIES EN THORN8URGH,
EN DB .' (IN LIQUIDATIE),

OPKouST DER ZUID AFRIKAANSCHE REPUBL. lEK ~ Luge- Strut,-Y.I.C.l. Gebouen.
m Boeken voor de Scholen in

de Zuid-Afrika.

TE bekomen bij de voornaamste SOOTIf AFRICD COLLEGE.
Boekhandelaars in Zuid-áf-

rika tot de daarbij vermelde prijzen OPROEPING g~hiedt mits
D. Aitten.~hiedenis van désen va.n applikanten voor

Zuid Afrika met een inleidin~ de betrékking van Profeasor in de
over de Algemeene Geschiedeais Hollandltohe en Morderl:te Talen aan
voor de scholen in de Zuid· het South African College.
AIr~he Republiek. Twee- Het B8.laris zal £500 per jaar zijn.
de druk met 7 kaartts uitge- Aanz<!eken met getuigschriften,
geven door de Ned. uid-áfri- ens., ingezonden te zijn op of vóór
kaansohe Vereeniging, 3/6. SO November a.s. .

J. C.Ve~aas.-Nieuwe Methode
voor het onderwijs in het rekenen JOHN PROCTER,
ten dienst der scholen In Zuid- Secretaris.
.A.frika Handleiding eerste en Kaapstad,
tweede gedeelte. Prijs 3/. 25 October, 1898.

J, O. Vermaas.-Rekenoefenin·
gen veor eerstbeginnenden, be·
hoorende bij het eerste ~eelte
der Nienwe Methode voor het on-
onderwijs in het rekenen, 9d.

'WV. 1I~. ~.a. ",,"~c::;,.l!iI"lEC, J. Q. Vermaas.-Nieuwe Reken. EEN: Eerste Assistent Salaris
. boek, ten dienste der scholen in £80. Werk te beginnen on.K A A PST A 0 Zuid· Afrika. middeliik na de Januari vakantie •. Duilsche Sievels en Schoenen

B .' U.._.~' Gewee Berste stukje Is. 3d. dagen. : Er bestaat groot ruimte op Duifsche Werks Broeken
HEEFT pu het beroemde Mauaer en POrtiDg........s~ r Tweede stukje ls.3d. het Dorp voor eenbekwaamMuriek. Duifsche Pakken JO""81IS

on~ Het laatste en beste wapen voor het van J C V Ant rde OnderWljzer.· K
allerlei soorten Bokken. voo~ Spriugbokken. .;Prija ~7 101. uett. •. ermaaa·- w~ n van Appliltaties metgetuligschriftAm te Jeeren,

lJagel ~W'8I'9D, Rift., Be-rOI_Ven. en Patronea ftD de ~ kwaliteit. ~~~~::~n h~toefN~~~~~: worden gezonden aan den Onderga- TE KOOP BIJ

Dynamie4 Deronarors, en Lont " ~:~ der scholen in teekend~ ;~; ~e:~~i:c~ber. J64ULI'STUBASNDH' OSRTNRAA.&CoT•
Bicycles; Bicycles, BicycltB 1 ut~;e-=..iiB. du B~ Beoretaria.·.·

IOBlUn OX l'JLLJI LUa'I'U. to eD Preto~ 18 October, 1898•

10 en 12 Darlingstraat;
KAAPSTAD.

BOeB EI\T D
K.AAPSTA.1:),

. ,• ••
Voor

,VOOR

KARNS,

Kafsnijders,

I)E Spoorwegen der X:aapsche Rege.elfJ' ~n de •• trijstaat.en v;an
, .Beehuanaland (stations beneden ekuag) lipbben ~te$ld

DE Executeuren In den Boedel van wijlen den heer FnDIlUND PAl1L om van alle staties . . *,. ,t . _:il
" JOHAY BEYERB,;an •• . RETOUR KAARTJES TEGEN PR(JIEN VOOR ENKELE REIS
()aiValley Palmiet RIner, III de Afd. mn CBledon, ~toe te staan, op treinen te Kaapstad' aankomende. 6 November. tot op en

, insluitende 12 November geldig voor retour met later dan 15 Novem·
vragen tenders voor den koop van deze prachtige en goedbewaterde her '.
Plaatsen, gelegen te Palmiet Rivier in de Afdeeling van Caledon .' GRAHAM CLOETE
als II Oak Vallev " beschreven op de Akten van Transport als volgt:- ' ~.

Witkliplies Kloot: in uitgeslr_ektheiil omtrent 807 mor~n, 442 ---------
vierkante roeden. Alsook 4/5 aandeel in de Plaats cf Elkendal groot

orntrvi~rl.!ij~;;~~ïd) a-indeel in de Plaats .. Palmiet Rivier" Lot B., J II-E' S WIL' EY &:Co
groot omtrent 635 morgen; alsook, .1'1.1'.

Vier-vijfde (4/5) aandeel in de Plaats "Palmiet Rivier" Lot C.•
groot omtrent 635 morgen. •

Te worden verkocht volgens .Akten van Transport en Kaart, ~
gl'passeerd ten gunste van wij{en den heer F. J. P. BEYEll8. ii

Het Eigendom is gelegen in het beste gedeelte van Palmiet Rivier, ~
binnen gemakkelijk bereik van Sir Lowry's Pas, waardoor elke inwoner .!!1,
op de Plaats instaat gesteld wordt naar Kaapstad te gaan en op den- F
:r:elfdendag terug te keeren. Ruimte zal niet toelaten dat al de schoon- ....
heden en voordeelen van dit aller prachtigst Landgoed beschreven a
worden. Daarop zijO:omtrent 4,000 Eikenboomen, met een overvloedig 0
voorraad Loopend Water. ~

Het Woon huls is een gerie8ijk, substantieel gebouwde inrichting ~
met groote stallen voor 30 Paarden, Wagenhuis en elk gemak, met het (.)
water aangebracht tot bij de keuken-deur. De verschillende Kampen aJ
llJO gOf'd omheind met Muren en Draad Heining. De vorige eigenaar Stalen Dam Schrapers met Withouten
bedt ,'en zeer groot<! en ruime schuur opgericht voor bet drogen en
],rl'pan'erl'u van Zevenjaartjes (Everlasting Flowers)' welke een groote Wielen.
oren van inkomsten voor hem waren.

Van wege de grooto menigte Eikenboomen op dit prachtig Land- Bolinder Zweedsche Kook-Kachels,
goed, werd wijlen de heer Beyers instaat gesteld, om met groot voordeel
een groot getal Varkens te telen, behalve grootvee en andere levende Engelsche Kook-Kachels,
havo. 1

Klei, geschikt Toor het maken van de beate soorten Baksteenen, Brandram 's RB. Zwa ve ,
wordt in groote hoeveelheden op dit Eigendom gevonden, dat ook voor
het kweeken van elk soort graan geschikt is. De verkoop van boven ge- Heining-Palen en Draad,
noemde biedt voor den werkzamen man eene zeer zelden VErkregene ge- .... ••
let:enhelJ aan om een Eigendom te bezitten dat de kosten binnen zeer IJzerwaar en Aardenwaar JlLagaz]Jnen,
"'t'wigs jaren meer dan teruzbetalen zal. Het mag vermeld worden dat
de ~()0rg('t't('lde spoorweg n~r Caledon over deze gronden gaat, binnen
een paar schreden van het Woonhuis af. .

Het Ei~E'Ildom 18 heel nabij de Post en Telegraaf kantoren.
Het Eigendom mag geinspecteerd en volle informatie verk

worden op applikatie bij den eersten ondergeteekende.
Tenders voor den aankoop van dit Landgoed worden ingewacht niet

later dan om 10 uur va.n Vrijdag morgen 18den November,1898.
De hoogste of eenige Tender niet noodzakelijk te worden aange-

;11, don, :4 October, 1808 S ..
.:i.B.-De LoBBeGoederen van den Boedel, bestaande uit eersteklas proelpompen

zullen publiek worden verkocht op een latere Vendutie, waar-
kennis in de nieuwsbladen zal worden gegeven.

C. J. N. DEMPERS, Jnr.,
Agent en Afslager, Caledon.

'_"_~a,1..-t;ep..A... ",,"ood.'. TUINEN.
MAAI EN SNIJ MACHINES. -------- •

Keuken Stoves, Keuke~ereedschap.

Ledikanten, Matrassen, Tromm~ Rei8zakken.

--- -- - ---- -

PAUL

DOOR

J. F. VAN OORDT B.A.
EEN OORSPRONKEL!J K Zuid-Afrikaa.nsch werk . ,

Ruim 900 Bladzijden druks, groot kwarto formaat.

Dit Standaardwerk is versierd met een 8J,>eciaal vtor dit werk
vervaardigd Portret van Z. H. Ed. President Kruger.

PRIJ. IN PRA.CHTB.AN'P J..7.. ed•.

Uitgegeven door JA.CQUFBDUSSEAU & Co.
6, KERKSTRAAT, KAAPSTAD.

&- Verkrijgbaar bij alle solide Boekhandelaren.

- - - - - ----- - - - - --

Wij vragen beleefd met een in-
spectie-bezoek begunstigd te wor-
den, vóór; gij elders koopt, ~~n wij
zijn verzekerd dat de Goederen
voor zichtelven spreken zullen,

Buiten' Orders worden qadelijk
opgemaakt. (

Monsters Vrjj. t~

Dresmaking een Specialiteit.
Een reusachtig Toorraad:Dr~·

materiaal en Zijden voor uitl$zing.
4OEerste-klas Ruin Paarden ,

OP DONDERDAG, 1~ DEZER, McGivern .& Henry,
ZAL gemeld getal Rwn Paarden HOEKvAN '

publiek worden verkocht te .'
.Kr.APIlUTS STATIOH. Zij zijn groot, Plein. en Spm Straate~.
sterk, in goede conditie, en geschikt
voor dadelijk gebruik; eronder zijn er
verscheidene egale paren van ver-
schillende kleuren. Zij worden op-
gebracht door den heer JAN' F.
BAARTMAN,

&-Mede zal verkocht worden 8
Brwkbare Ruinpaarden, 6 Eerste- ONDERWIJS
klas Ezels, 1Wagen. Tuigen en 4' •
Ezels.

A. B. de YOOus &: Co., Afslagen.

CALVINIA,
I~:~~,N=~~~< d ,

RAMSKOP. nabij CALVINJ!.
per Publieke Veiling verkoopen,
voor rekening van den heer W. A..

J. VAN WIJK, het volgende :-i
I

.Aanteel ~apen1000 Gust en
" Vet.
8 Eerste Klasse en goed' ge-

dresseerde Muil Ezels waar-
onder 2 beroemde Voor-ezels,

1 paar Zwart-schimmel gedres-
seerde K~en, 2 jaar oud
uit " Piet' geteeld

1 Beroemde RijJ:laard, 6 ~aar oud
4 Eerste-klasae Moelkkoelen met

Kalvers
3 Goedgeteelde Vaarzen.' van

Bovenvloer zijn stock
1Goedgeteelde Merrie.paard, 3

Berete-klasee Dubbela- voor
Ploegen, 1 Veer Bokwagen
met Kap

1 Eerste-klasse Veer Bokwagen,
1 twee - plaats Kap-kar, 1
Snijmachine, 1 Waterkar, 1
Scbraper, 20 goedgeteelde
Merino Rammen. 10 Balen
Koorn-kaf. en wat nog verder
op den dag der verkooping
zal l""orden voorgebracht.
RUIlt CREDIET;

N. S. LOUW, Afslager.
CalviDia.

Paarl, 1 Nov .• 1898.

. ,BENOODIGD.
.

E·EN opzichtA!r op eene Groente
en Vruchten Plaats (fruit en

Vegetablc garden) nabij Kimberley, ., .&.,...,..~ ~: dea- Spoortrein. Kost en in•.
KOLOSSALE woning verschaft. salaris en per-.

centage ob;. ~rkoopingen. .. ..:'ircuJ andMenagerie. Goede voor een flinke'
, (K·o~.·' I·E EN" ~'~TU.IN.) bpere~n met de noodige .

"..,."""", 1)0&. met rtetuigsebriften
! OpoIllBlbU'-01lcl bm 8 uur; per btt'êt -'ic A'fi'ikaailder," postbaa
Da&'-veJ.tooD.1nS'ftn op EIken ZIlter- 282,,,Kimberley; ..

dag' om $ uur n.m., voor Dames, Tenders voor Wiel Bela.atiDg ...
~en, en Kinderen.

lo41se_ Loges RIleD Yrijdlg lyold. Teekens.
PrIjsen :istallt'll~ Pit as:. Galerei 2s. TENDERS, geadresseerd UIl

JIaleisch. $alerei la. Plan dagelijks open den Assistent-Thesaurier,
te Dart-er &; Sons. zullen ontvangen worden aan het .

; ..\. BON AMICI, Bestuurder. kantoor van den Thesaurier tot op <'

Zaterdag middag 6 November, voor
het voorzien van 2,400 groote an
800 kleine Wiel Belasting Teekens.

Monsters kunnen gezien .en bil.
zonderheden verkregen worden op
aanvrage bij den Superitendent yau
Licentie8 en Zegels.

t.

VAN BELANG VOOR DAMES

ONS Zo~r Voorraad, bestaande
uit' de volgende goederen, is

nu volledig:-

,yewaren,
Mantles en Costuums

Onderkleeding,
Corsetten,

IOllS8Blaar en HandschoeneD.
Blouses en Zonnescb-erme,..l.,

I4nte~, Kant, ens, enz.

larkt - Agenten BeIigIlid..'
TE JOHANNESBURG.

nE Ondergeteekenden, vroeger be-
U zigheid doende onder den .tij!
van OOHSB .LT( JAllIB80N. maken
bekend dat de bezigheid zal voon-
gezét worden in Aam naam.-.AUe
orders aan hen toevertrouwd znllea
met stiptheid worden uitgevoerd.- '
Referentie Marktmeester, Johannee-
burg.
Post.dree: Dna an, Johannesb1l!J .• _ .
Telegra1iach .qre.: OllYler, ~

Johanneaburg. '

DJ £rIBROIDIRS OLIVIIL

WAARSCHUWING.

DE Ondergeteekende :geeft - hier. '
mede kennis aan het Publiek

in het algemeen dat hij P.'D jach-
ten met geweren of personen met
honden zal toelaten op zijn P1aata.
genoemd Pienaars Kloof. nabij
Touw8 Rivier Statie. Iemand, na
deze Kennisgeving, op genoemde
Plaats gevonden, zonder toestem-
ming van den eigenaar. zal vervoIsd
worden zonder aanzien van PerSOOD.
of personen.

ROBERT BROWN.

Touws River Statie,
29sten Oct., 1898.

YAI D. SPUY, I.JEIIIH t: Co.,
Vendu Afslagers en Agell~n .

~-~.
Tel .Ad. Valmesburi en P~L

"UNITY." '

AÁl~ WIJNBOEREN rAPPLICATIES voor de vacante
betrekking van Eersten

Assistep.t aid V.R. Sohool @ een
salaris vap £200 'sjaars zullen door
den Ondergeteekende ontvangen
worden tot 17 December, e.k.

Solicit&nten gelieven over te leg.
gen bewijzen van bekwaamheid
(Onderw. TIde.Klasse Z.A..R •• of
een daarmee gelijkstaand eertifi-
kaat), goed zedelijk gedrag, en lid.
maatschap eener Christelijk. Protes-
tantsche Kerk, en gewillig zijn om
op' buitenlandache certilikaten het
bij de Wet vereischte aanvullings.
examen te doen.

Logies kan verkregen worden
voor .£45. Billijke reiskosten worden
na een jaar ver~ : W.,baam·
heden te aauvaarUeD in; Jan. ti.k.

A. B.lW. V.ANNIEDltK,
1 Hoofdonderwijzer.

V rijheidJ ,Z..A..R. .
11 Ootober, 1898,

GISTXUIPEN TE KOOP!

GOEDKOOP, gedurende de ver-
andering aan de gebouwen.

Yan RUBlUI eD Spiritu lutacbappQ
Beperkt.

Strand Straat. Kaapstad.

s. D.lTl'MAN & CO.,
21 Hout-Straat, Kaapstad.

Bus 724-

WIJ geven bijzondere aandacht aan
Bezendingen Eieren, Aardappelen,

Uien, Vellen, Vederen, en alle IOOrten
Produkten.
:Betaling geschWt onmiddellijk, mill

5 ~/~ Co.millsie.
Correspondell.tie in Hollandsch indie.

verlugd.
Stel ons op de proef, en &ij snlt het Diet

betrenren,

AAN KOREN BOEREN.

DE Ondergeteekende 1re~ht. be-
kend te stellen dat hl] kOÓl'D-

boer wagens, die hij voor twee jaren
waarborgt, te koop heeft tegen __
billijke prijzen.

M. F. GIBBONS.
Van der Poels Plein.

Paarl.

FI.A.NOS
TE KOOP.

Stolles Beroemde Cottage Pi61fOS,

Speciaal gemaakt om dit Klimaat
te weerstaan.

Doe aanzoek bij

VAN OER BYL & Co.

DURBANVILLE

Onsecl$risch Publieke School·
BENOODIGD



. j,

WEDER WAT GOEDS!.

DE Ondergeteeke~de, YeJ'8Chi.ll.te ean~ ge~ hebbende om"êen
gedeelte zijner <honden te verkoopen, 18 daarioe. overgegaan om

sulks te doen. en zal dUi Publiek doea ftl'kOOpeD ,

Op WOENSDAG, 80 DEZER,
OJIB 11......pJMOl...

lt> Prachtig gelegen ERVEN langa de Main.straat. en de
Straat langs de Noorder Paarleche School naar de boven straat lelden~e,
naar de Plaatsen OpteDhont en Olijfboom en D.aarhet 'fad der .Poela Plein.
De Enen lijn bijzonder aoed Toor Bouwdoelemden en de klel extra goed
voor steenen. Wagens áen aanbouw in de onmiddellijke nabijheid, biedt
dese gelegenheid zich bOIonder aan voor geldbel~g. Planbart te
sie. ten kantore van de Vendu AfIlagers en den ElpDaar.

O. J. DREYER.
A, n. DE .VILLIERS & CO., AFSLAGERS.

Paarl, 1 November, 1898.

lUebeek lfeRj
3100t0ber,189I.

_SI'_"'S.

Publieke Onsectarische School
BEAUFORT WEST.

HIEJUlX.E weuoh Ik mijn harte-
lijken CIaDk te betWpn UIl de

me meDdeD, broeden, aut ... eD uden
famiU.leden elie mij liDO trouw hebbe
bij eDphol.- pdareade eie laDP
811I &ield. mIjoer ecbtpDOOte dM a.
wed.. henteld la. In het ~--
_uoh Ik te. aoema 0DIeD ,_m-
leeraar, Da •• Pienaar ea eehtpDoote, DrI.
LaDgeohmicit .D N~, eD m,,;u.fn.
C. Moeten 811 de jODPiaI~uweD ~1
en KaUe Koeten eD Katte 811 tiaggi.
Hof_yr. )lila May Moeteri welllCfl-ik
iD het bijlOnder te dank.n 't'OOr baar
cni'l'ermoeide hulp ~n8 &lj heeft
laur WlIIIl'Ujk 0 OlD de sware
lijdiDIf mijuer .CUerbere echtpDoote te
v.nachteD mop &lJ lOOD DUI' waarde
ontn.DpL

SCBUTBERICHT.

AANGEHOUDEN iD h.t IClmt te Ok·
kt'rta Kraal. de volgende diereu t.W.

Een blaauw echilder 011, omtrent 6 jaren
oud, g<lmerkt linkeroor meedje ftIl
lIChteren ; een roode Koe, omtleDt ( jaar
oud, gemerkt rechteroor stomp; eeD gele
Koe met Kalf, Gnpmerkt.

Verkooping, indien. niet plost, op d.
lUI'kt te Ladismith, op Zaterdajr dell 19
NOTember, aanat.

G. J. J. VAN TONDER,
Schutmeester.

APPLIKATlES zullen door den
Ondergeteekende worden

ontvangen tot op den 15 December,
e.k., voor de betrekking van
Assistente in bovengenOt'mdeSchool

Salaris: Een honderd en twintig
pond (£120) per jaar.

Geen reis-onkosten of andere Okkertaluaal,
extras vergoed. I !6 October, 1898.

Werkzaamheien te aanvaarden op •
25 Januari, 1899. VerplaatsinQluTandendokterU

Arolikanten moeten bereid r;ijn • .
lland h derwii (t DR. I. BOBERG, TandartB wenachtom 0 se te Oil ennJsen to Bijne CUenten bekend te makt>n,

Op en insluitende Matriculatie), om dat lijn arteeny cnrplaatet la DILIr de ~
in Hatrioulatie onderwerpen, en in bouwen 'nD de heeren Heynell tYMaew,
de algemeen8 onderwerpen der (etIJ'IIte vloer) Adderley Straat (~ftIl

aohool zooals benoodigd, te B81!is· ~:=~liver-road, Zeepun"
teeren. Bezoeken ala rwOODlijk, 8~

Applikanten moeten in goede dmldm wom.tdagin elke maaad aan het
gezondheid verkeeren. ftD Logieehuia Ken. Prioe.

Getuigschriften en -crtifikaten
vereischt.

DANXBETUIGING.

~ctobert 1898. J
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R. C. L. BOHOLTZ,
Groo$ Paarde Vallei,

SomerwtW ...
UieD N• ......w., 1898-

J.H. GOOl_;j~lCK,
Hon. Secretaria.

VENSTER
AFRIKAANSOHE

LOGIES · HUIS,
Sea Point Villa.

RUITEN. ro:alllLlUBftB.

Beanlortl West,
19 Oct., 1898. ALLE grootten en descripties in-

sluitende 16 OL 21 oz. 2& OL
en 82 oz. met zil "er 'Verf bestreken,
geri1feld en ru)" geri1feld enz. G laa
wordt seeuur iagepakt.

L. BEGLET,
Caledon Plein,

VERJ[OOPINGD

HET LOKDBI TDDHEBLlUNOIG
IKSTITUUT, BEPERlT.

Goed. "hand.-
..... . . . lin" Gewraarborttd.·....-e»E:oopl

TENDERS.

HET Instituut zal een zijner
zeer bevoegde assistenten

naar WOrcetlW op 14 November
zenden, die blijven ml tot op 19
November, en aan het Masonio
Hotel kan werden geconsulteerd.

Uren: 9 tot 5.
Visites kunnen worden bepaald,

P'" brief aan hnn hoofd- kantoor te
Kaapsted, of brieven kunnen aan
het MMonic Hotel worden gelaten.

HooFD-KA.NTooR:
Groelltemarktplein, Kaapstad.

L'" EN lG E goed gerepareerde
fl.J II Second hand" Pianos tegen
billijken Prijs voor Contant of Af·
betaling bij

J. G BUHLMANN.

nIl DU8PUY.DDlSIJUIIJIOt,.lJ'IIUon
la No 'h !'IIardeIaberI. ~,-

wljDpIMIa, IIUJ''-r-.......
. __ P.l. BOSJI.4B Jl ZOON, AJ'8L&O.:a.

DE Sch09i Commissie zal Tenders ~l:;--'T.s:::=ri'j'~-: ..ec, ludi'
inwachten. gericht aan den lUII, ...

O d.-.-t-k ..:lA tot Dinsd Il L DIOJ:, AJ'8LAOx:a
D "'I'\V~ en...... op ag, INo ..-T.8~lIIaobtael ..

den 8aten der;er voor het bouwen AlUI8TBONO •• ZOON. AFSLAOJ:B8
van eene Kost-InrichtiDf alhier •.• N_T. Ondoek....._,~ ....
Voor Plannen. 8peciibtiën en D I Dil WilT, AJ'8L&OJ::a.
verdere informatie TeP'IMAaA men 11N_DI PIMia ~ PrIDI.ADa.t,

- '-""l)- aIIOOk Jc.....-... .. Je-se ba"
zioh tot den Ondergeteekende. nou nIl Jln • 00 AFSLAOus.

De CoJDIDÏ88ieverbindt zich niet 16N_'" eie pud, ~ 't'UItpd.
den la&gllten of eenigen Tender aan te .L B. DIlIVILLIJ:B8 Jl ot, Al"8LAOIl:aa.

10Rn-Te JDap..1aItatIe, niB""""
G UID. USLAOJ:R.

J. P. KRIEL DE VILLIER8} llNo,._TeS-u-Iua, 71ko1&bue_
800retaria. lf SLOUW, Al"8LAOB:a.

IS N_T. RaaIabp. ~kt Oalrillia, ... -
Jc.."'--'

Baking
Powder

KUZIEK.INSTRUKENT HANDEL,
Lady Grey Straat, Paarl

Amerikaansohe
PatenteEi Kistjes

j nemen.
ONDERWIJZER BEMOODlQO·

VOOR de III KIM School te
Andriea KraaI. Distr. Oudts-

hoorn. Salaris £100, met vrije
wening. Applicaties ve~zeld van
Kt'tuiO'schriften, zullen lD~ewacht
\\ ()rd~n tegen einde des jaars.
Kennis van Hollandach een nood-
zakelijkheid.
RICHARD BARRY, V.D.M.

Calitzdorp,
Voorzitter.

TE KOOP BIJ

Julius Horn& Co.,
64 STRAND STRAAT,

KAAPSTAD.

Fransch Hoek,
1 Nov., 1898.

AANGEKOMEN·
EEN JONGE OS~ 2 jaren oud,

rood, ongemerkt ; twee zwart-
bonte narzen, 1 jaar oud, 0nge-
merkt; een zwartbonte Bolletje.
1 jaar oud, ongemerkt, zijn bij
den Ondergeteekende aangeloepen.
De Eigenaar kan dezelve tern«
hebben mit. betalende koeten van
adverleabe. ens., enz.

F. R. L. NEETHLING.
P.O. Driehoebfon~in,

8aldanhabaai.

PaToI
a1'ODCl br
V'_ WÏII
.... di
deel 'fUI.

--jjcler

~
]

BEWE

AUSTEN'S
ZinkingsMiddel of" Nenratine,'

GEDURENDE jaren beproefd de beete
medicijn tegen Zinkingl Hoofd.

pijn, Tandpijn, en slle soorten Zinldn,.
kwalen, Toortegbracht door Irou·len of
andere oorzaken.
Geprepareerd alleen door A. E. AUSTBlr,

Apotheker, Cradock.

AGBlfTEli VOOR K..u.P8T.A.D:
HEYNES. KATHEW 4; Oo., Ia, 6d. per

Bottel, per peet 2a. 3d. Via Hopefield.

ONDERWIJS~

APPLICATIES voor de betrek-
king van AlISistent aan de

Armenschool alhier, zullen door den
Oodergetookende wOfflen ingewacht
tot 2:3 November, a.s,

~ollicitanten moeten overleggen
certificaten van ~ zedelijk ge-
dr.rg, lidmaatschap eener Protes-
tantsche Kerk, en bevoezdheid.

Alleen zij die in bezit zijn van
een Onderwijzers certificaat, 'l'weede
Klasse, Z.A.R., of een daaraan
gelijkstaa.nde, behondena een later
~f to loggen aanvullings-examen,
zuien in aanmerking komen.

Salaris £15 per maand.
\\' ('rkzaamhedcn te beginnen na

ti..! December vacantie.
J. H. GERICKE.

Seer. Schooloom.
Potchefstroom, Z.A.R..

18 October, 1898.

KENNISGEVING.

Imt!'ltausthe

APPl_.jICATIE~,
l'X 7 ORDEN gevraagd voor de
V V betrekking van derde AiJ·

sistente aan de gl'subsidieerde
School te Utrecbt Z.A.ft.

Sa.laris£l:JO per jaar. Werkzaam-
beJen te worden aanvaard na Xmas
vacantie (Jaunari 1899).

Applicaties met de bij de.Wet ver-
eiscbte certificaten en getuigschrif-
ten in te zenden vóór 30 November
a.s. terwijl op buitenlaudache
certificaten een aanvullings-examen
Ji"lJt gedaan te worden.

II. J. BOSMÁl"i,
Secret aris der School Commissie.

Utrecht,
2~ October, 1898.

TE HOOR GEVRAAGD.

A. W. BAM,
Prednkten cn C 'mmissie Agent.

No. 21, NIEUWE MARKT,
JU_i.P L\D.

EEN Plaats met goeden Yruehten-
boord, nabij den Spoorweg.

Antwoord, met vol~ bijzonderheden
aan FRUIT, KANTOOR VAN DIT
BLAD.

" '---'- .. ".' -:-- ..
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GRAHAMSSTAD, 1898-9.
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vAl.....~·V4lf

Bout Goed Uitgedroogd in de Kolonie., ,

WAVEL!

Al,SOOK

~~.
. ALBCQX

Dml,
Doon Drad

GladdeDrud.

Getuigschrift ten gunste van de "Ville Brand to Zwavel,
. . Helderberg, Somenet West,

14 September, 1898.

Ik heb uw ?'wavtll (Vine Brand) de laatste twee jaren gebruikt,en
heb mij er zoo good bij bevonden, dat ik ook dit j.ll8r u een order gaTen
lAl. Het is zeer fijn, en dit is reden dat het veel verder gaat. dan
andere merken, en ook: beter aan de bladeren der wijngaarden kleeft!

De uwe,
T. J. MARAIS •

••• B055&Oo,
STRAND STRAAT,. KAAPSTAD.

RETIEF &ALBERTIJN
KERKSTRAAT, WELLINGTON,

Tegenover ~ PO.t_.Dtoo~

DE Z E Nieuwe Bezigheid voor KI,EEDERMAKING en
MANS-, JONGELUI- en JONGENS UITRUSTING

ilde voortzetting del' oude Firma, gedreven door den heer G. J. :a.~.
Handelaar-Snijder, welke algemeene tevredenheid en prompte
bediening verzekert aan allen die de firma met orders willen begun-

" ati&en.

Zuid Afrikaansche Indnstrieele en Arts BIhibltle.
• GeWutnIIIod 0atal0pI- ~ ...,.. nlf op.......... ' ,., .'

Yertoonkamers: Lanqemarkl StrUt. rabriA -..;n. Pakhuis I BIrraek ... 800Ia SIra1Ia. -
1K:.... :.. .. -ea.ël.. . I ,

L LO YDS : '. . I~lletIOOrt dat Inn ftrrstof lt.• .a.·Z.M.O.,C).a" ... •.
"'l':ll!1a ... oI~D. ••

IIIIIL ID s'w..ULYIJIimDn fOL1OODt,IOLlODJ:_.a ....
I lt.. ti lt., u.. It. ... lit IBIILUC ...... "

.nJD 1Oua. JU lt tit ti "" '"' .

£8118 fentoonstelling ran Manufacturen, lndustrieen, en KI/listen vali lllia
Afri/ta Bit andere Laltden.

...J

. . .zal door Zijn Excellentie SI H A LI"BBD MILNI!IR. 1t.G.O.M.G., K.O.B .. Gou.meur
'. Kaap Kolonie en Harer Maj6&teitl Hoorn OommiMaril in Zuid Atria, IDI..
. te Gl".thamutad worden geopend op den Wen DEOEMBE&, 1898. en
. blijven tot op den 21l1t.1!nJllI1u&rl, 189:1.

Groote eD gerietelijk8 gebouwen brtatteade grooMr ruim. 'I'OOr A.rtiftl.a du op
"~~B~oo~~it in Zuid·Afrika gehOlI;kn lullen .,oor d, accolllModatie "&lI V~ op
~-l gereed zij·u.

De Gronden, die ve 0 aldr:ora beslaan, zullen l8<lr schoon IIIlt V.rsierde T,~
.~ en Landelijke Bruggen, en Promenude ai~leJld wordeu.
. Zoonr de vermakeljikheden eo venenoobingeo betrokken ziJn, &&1elke poring worden
. om algebeele bevrediging te ge""n. Milita.ire 1I0.riek·benden, talrjjke "ii-...rtooniD,III,
"'_orien. en andere onthalen zullen gerangwcbikt worden, terwijl luuobea, dinen, tID ...... ., ....

allerlei soorten sullen wordeD .,oonien op de m_te priefeliJke, YOldoftde, ea·... -;:~.:I::!..ij ... n. ., - en andere 1'Orml, volle informatie bevattende, kannen YaD d. ond.rre_k8ode
.:ru...... M'<Ien..erluegen, die daartoe beboorlijk ala oomar- en 'f8I"lIeodinp-aputeu ,ijD uqeateld I
'1"OI'den :-William Savage" SoDA, Pori Eh.ubetb, Kinrtrilliamatown Ooet Londen en Kim· ,
..~ iGen. Will a: Co" Pon Elisabeth; G. ~. G.tlud, Smith-.trut, ~rbaD; J.Molb" PX
, .. i686, Johann_burg; J. P. Il_, Pretona; B. B. At_II, G~Iad.

Volle bijzonderheden Terkrijgbaar bij den Secretaris.
J. 8. WILCOX, Voon. nn den Z.A. IndustrieeIe en Kumt Exhib. t'it,.oerenden Bud, 1898

GEO. B. WEDDERBURN, Becretarit.
. Een Speciaal Comite is ",,"g ....teld geworden om beboorlijke accommodatie .,oor d•
......-.CAte menigte lJc..oekCf8 te verwkereo. '

DUITSCH E AARDAPPEL-MOEREN.
" Kidneys" (Prachtstukken) op Maandag, 10 October, ex Gau.l.

Barly Rose," midden van October.
':Magnum Bonum" begin van November en December.

:Mijn met de hand gesorteerde kleino Aardappelmoersn sijn nog
~;;"'Jlluun overtroffen geworden, en hebben groote satisfactie gedurende de

10 jaren gegeven. Om voorraad te verzekeren, moeten bestel-
"', ,.•~---- voor de verscheidene bezendingen dadelijk worden gemaakt.

A. FITTIG, 47 BURG-STRAAT.
~i~~tad. 20 Sept-, 1898

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KtUZE, FAT.50fN EN MAKEN Or-.'OVERTftOFFEN.

ons ZOMER VOORRAAD Mannen en Jongens
Pakken enz. Prijzen voor allen geschikt .

• ~~ "WVx..:E:'Y" .llliC:::O ••
DEI

IloeJt~ i

Lanqemarkt-straat enKerkplein, Kaapstad. :
UL.-Wij hebben slechts één bezigheidsp.la&ta die in La~arkt-

8~raat en door tot in Kerk-p~ein is. W~ zenden geen TriAvellera
uit om 008 te vertegenwoordigen.. '

"EQUITABLE"
dverzekering- en Trustmaatsch~ppij

St. Georgesstraat, Kaapstad.' •
OPGERICHT 1844.

DIRE.XTE UIREJN:
De Weledele Heer J. L. M. BROWN, L.W.V .. (Voorzitter). I

Weledele Hoeren H. BEA.RD, L.W.V., W. MA.RSH, G, SICHEL, L. J. CAUVIN
J.!}... REID, H. K. TREOOOLD.

Dese ~aatschappij, ~n suiver Kolo-niale 11l8t~lingen een der &Udtau
ItIN1lladlell 10 de Kolome sluit nu alle soorten van Brandveriebring

verminderde prijzen. i
Voldaan hebbende ~n :Wet No. ~O1891 Vin den Vrij"t il lij

daar bezigheid te verrichten, . .
~8IltilOlulp~m in al de voornaamste Steden en Dorpen! tul de

alsook den Oranje Vrijstaat en in Natal. : .

W. J. MERBING~.
,~

K0rtatt.en Ooedkoopete Route voor ~Iz,~,. en
Goederen ~an de Zee naar. Jobann .. b.... '"Pretoria
,en andere plaatSe!' In de Tranlva&l. : i .' .

Dq.Ujklche pel'lOnendJenet van' Lourenco
Marqu.. (DeI..obaaJ> In 24 uren naar Johaiin .. bul1l
en 21 uur naar Pretoria.

~ - I~·.~ METU'" Jj ~fI.~ • II ;r.:=.::...~.~"....'~~II.. . ........."',tl ."., '~w.t£f";'_;~: - I
,D_lIJkaehe "l'8OneftCl __ v.n Durbaft(Natal) I =?, Mw_ ~ ....~ .,~~, .IAI.-----._ pr, ...... " . .>~ .' - , -. lf,,_ ,. ~;J.
·.,...-......,.......~~7en·· ..... ··pI••• Ift, :II=-r':.~"Il >''?irD.~~·..... ar.aj. V".'" .c '- ,~:,:- . !I ..... ~ . ; . ':
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