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O. J. N. D~. Jur.
J. o,DEYPs. !

--+ ~ TeltamenWr. .
Caledon, 24 Oolober.l~98. . lAaD' 'U1Dd 30o'te' n

N.D.-I)., Loese GOederen 't'aD den Boedel, ~tMIlde nit eenteklU ' VU DUJl6j , ,., ,.' '
worraad Itlllen publiekl.orden TeI'kocht op een atere VeDdu~. 1fIUlr- DB VOLGUDB liLo __ '
'faD kennis in de nieuwlbladeD.~_ worden segemu , . .

i' O.J.H.DBlmms.

sa ..A....Aa :JR x...-
Alweer een Goudmijn in de Markt.--
KOSTBAAR VASTGOED.
PUBLIElCE VEBKOOPING .JJ£. iiitL

BELANGRIJKE PU8LIEKE~ I

-VAN-
Dat Zeer Kostbaar Eigendom "Bethel "

of in zij n geheel ot verdeeld in
Circa 100 Erven.

DE Ondergeteekende verscheidene aanzoeken gehad hebbende uit de
hand te verkoopen, en daar bij nu van plan is om de Paarl te ver-

laten, heeft beeloten pubrn,k te doen verkoopen

Op Woensdag, 16den November,
OM·10 UUR Y._-,

Bovungemcld Eigendom, groot :12 morgen en eeuige roeden, beplant met
omtrent 50,000 WijDIlR&I'd Slokken, waarvan een gedeelte geënt is
Allerlei eoorten VaD Vruchtboomen, waaronder omtrent 100 Lemoen-
beomen in dracht zijn, en is voorzien van leopond water uit den Platte
Klip ~trooril bet geheele jaar doc;'~' . ..

Indien in Kneu verdooM, zIJn Zij zeer aangenaaM gelegen. daar ZIJ
ront maken Daar de Plein en Malan Straten, alsook naar de nieuwe
t;1tat=n leidende \'Bft de Hooft! naar de Molen en Plein Straten.

Daar bet. Kigendom alombekend is eo beechouwd wordt als oen der
hf.t..te en vruchtbaarste op b..t dorp, is het zeer verkieslijk ala een verblijf,
(,f in zijn ~eltoel 6f anderzins, zoodat verdore omschrijving en a'lDbeveling
oYt'rbodil{ it.

I'

V~Jt08TBÁD

Vaste en Losse Goedemn.
" ,

J. A.LOUW •
FAUH lo' J V.~N hY1~& Co., Afslagers.

rlW", 21 Oct., 1898.
N.B.-rlan te zien bij den Eigenaar en ten kantore van lAUd, VAlI

Kyx &; C_QII

BETIU &;ALBBBTIJN..~
KERKSTRAAT, WELLING'roN,

Te~.Dov.r ~ Po.~k.D~~O~

D F.7. 1: Nieu wo Boligheid voor KI,EEDElUlA.XING en
.MANS-, JONGELUI- en JONGENS UITRUSTING

jil de voortzetting der onde Firma, gedreven door den heer G• .J. :&mu,
Hendelase-Snijder, "elke algemeene tevredeaheid eD prompte
Dedi 'MDI venekert ua allen:die de Brma met erden wm.. bepD......"

D. J. DE WETt'~~~QJ&
VIIlClu·LDtoor,

PfiIII ~ 16 ac... 1898.
I <

'.'- - "O!,- ...

• _ :f



/ ......

, c'

i,
I

E'BNB OnC!erwjjzeres voor eene .
, private school 9P de .•pl84'ts 150 Eerste Klas Kaapsehe Sohapen

Tan den .heer Jacobus UIl&, PJ.
Bcvenslansrivier, Gemeente HEI. lW "

~1)ELBERG K.K. Salaris £50 per
j_ met vrij logies. Bekwaamheid

",om . in Hollandsoh en Engelsch en
,>l.tuz.iek onderwijs te gaven, wordt
• ,eroi~cht.. Applicaties moeten ver·
gezeld gaan van Certificaten en in-
gazonden worden bij Jen Onderga-
,~eDde voor tien 20liten December

..' lS0t:l. '

" ~'

Op DOIDWlG,.,t7 IOYIIB~,
ZAL .opgemeld ria! Schapen pu.

bliek worden ,",rkocht te Kw>-
XUTs-SUTIE.-Zif zijn in prima
Conditie en uiterst, gesohik~ voor HaiihnlT •.nu......
den slachter. .

0)1 10 rcn \'.M.

J. HOLLEMA.;\, Al Je Huismenbeien behoorende
lion. Sec. der Scli. COlD. aan den Insolvent bestaande uit

Publieke School, Mat"assen, Beddegoed, 'I'afellakens,
Potchefstroom, Z ..A.R. Wijn- Custard- en Jellykelkjes,

Kopjes en Pierings, Toilet Setten,
Lampen, Banken, Filter, .Matten,
Gordijnen, Camera, en Afnemers
Toestellen, enz., enz.

PAUL D. CLUVER,
Afslager.

reizen.
J. J. F. CLO; ,- ::.

Sec. : .1 Com.

_ ..
ALEX. B, DAN&EL, V.D.Y.

Heidelberg,11 November, l898.
~ " '. - ST~LLENIJOSCH~
;.lJBSTE ASSISTEJTB BKKOODIGDP .'bl· 'k -Y k' ..~
.A -' . Ti U le e er oopIng
'r~' ,EDENBURG.' . . YAN

, . ' VASTGOED EN HUISRAAD.
.~ APPLJCATIES ~oor bovenge-

noemde betrekking vergezeld
van de bij de wet vereischte getuig-
schriften van bekwaamheid en

.: goed gedrag, van de laatste School-
commissie eo Predikant waar Appli.
canto werkzaam was, en van
lidmaatschap een er Protestantsche
Kerk, sullen door deo Ouderge-
~kende ingewacht worden tot
op den llden December, e.k.

Werkzaamheden te beginnen op
18 Januari, isco,
, Salaris £135 per jaar.
Kennis van Tonic Sol-fa en Naai-

werk eene verciscbte.
Kennis van Teekenen eene aanbe-
veling.

Billijke reiskosten, ~('8taafd
door kwitanties; zullen vergoed
wOl'den.

N.B.-De geslaagde applicante
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg eertifi-
cat om tegen halfprijs te

~de~burg, O.V.S.,
2 November, 1898.

Onderwijzer Gevraagd.
£2£5 Salaris.

APPLICATIE:-i voor de 1)( i rek-
kin~ van ~si,tent uun de

Publieke School to Putchefstrovrn,
worden door den OndergeteekeIlde
.~gewachL tot 1;) December 1~\13.
. A.pplicanten moete n in het bezit
zijn van Onderwij:wrs Certificaat
Tweede Klasse der Z.A. Republiek,
(lf V1Ul daarmede gelijkstaandl' eer-
titicaten, en bereid zijn binnen rede-

. l~ken tijd het door do Wet ver-
, eiselite aanvullings-e:-;;amen te doen.

Applicanten moeten met de ap-
plicaties bewijsstukken inzenden
van lidmaatschap een er Hollandsche
Protestantsche Kerk, en van goed
.ooelijk gedrag. Zij moeten tevens
:instaat zijn grondig onderwijs te
geven in de Hollaadsche en
Mngalsche talen; terwijl het medium

1 ~ onder~s .do Hollandschc taal
IS.

-- . Het Salaris bedraagt £22;j per
, jaar.

In dil'l}~ to treden op don l Odou
J anuari 189~~.

Verdweldt deze courant.

~---- ------

BENOODIGD.

(A.)-Een Assistent aan de Hos-
pitaal Heuvel Gt;1subsidieerde School
voor de Politie-Kinderen. Salaris
£250 per jaar.

(B.)-Een Assistente aan dezelfde
School. Sala r is £144 per jaar met
vooruitxicht op vermeerdering.

Applicaties en de bij de wet ver-
eiselito stukken (onderwijzerscerti.
ficant, bewijs van lidmaatschap en
'van goet! zedelijkgedrag ) te worden
ingezonoen aan den Onder~etee-
kende \,,),)r 1;) December, aanst,

Gewtlligheid en lust tot 't ver-
'-1C"1l('[J van hulp in de (l'l'l'ste1ijke
.~rhl'idillg dl'rk,lIlderene~ne groote
~beT~~.

~])E. P. G.• J. MEIUI:\(;.

':Johanneslmrg,
{} ~UVeIl1bl'r, 18',H.

~.:VENSTER RUITEN.
ALLE ,grootten ('n dt';;cY'iptil's in-

"hutl'ndo 1ti oz. ~ 1 oz. ~t; oz.
pn :1~ 07.. met zil H'r t'rrf h('~treken,
~eritJold rn ruw gl'rdldd enz. Glai!
worJt Sl-'Cuuringepakt.

L.. BEGLEY,
Caledon Plein

I

KEN~ISGEVING.

GAAT n~ar Mrs. Pieter Retief
(van Johannesburg) en over.

tuigt uzelven van eerste klasse be-
handeling tegen billijke termen.

I RENE BOARDING HOUSE.
~.O£!I!t. ~ ~ •• 1:26 Lange Straat,
'...... ._, ~ .......... .a::- Kaapstad.

i1~E ~ ~~e~nd ~l~n~ ,. ï~~70~r~~:-P AK'--P-A-P-I-E-R-
b.llijken l'rijs voor Contant of Af· ., .' " ,
beta.ling bij

J, G. BUHLMAN;N
ML'ZIEK.IXSTRUMENT HÁ..I....DKi

L~dy Grey Straat;. Paa~l.

Faure, l'all E'yk ~. Co., &fJageTH.
p-,
9 Nov., 1S93.

DE :Ondergateekende behoorlijk
ge1as1 door de Executeurs

Testamentaire in den Boedel van
wijlen den heer C. O. HAGER, zal
per publieke veiling verkoopen,

OpWoensdag, 7 December
OM 10 UUR V.M"

Op de Plaats ill Papegaai Straat :-

I-DnelbetudeResldentie des mrledllo
bestaande uit substantieel Woonhuis
mot 7 groote luchtige Kamen, Stal.
Cottage met 3' Kamers, en 3 Huur-
kamers. Verbonden aan het Eigen-
dom is een gtpot tuin bekend voor
zijn vruchtlu@rheid en keurige
vruchtenboomen- Een overvloedige
water-voorraad verhoogt de waarde
van het Eigendom.

De Jigging is perfect, daar voor
het huis hooge eiken staan en een
stroom helder water vloeit, terwijl
de onmiddellijke nabijheid vlm Bos-
mans Crossing het oen allergerief-
lijkst verblijf maast, ;

II. AL HET KOSTB.A.A.R
II UlSRAAD bestaande uit:'

IN DEN GANG: - 4 'Vienna
Stoelen, Tafel, Hoeden-rakken, enz.

VOOE.KAMER: - G Stoelen,
Sofa, :2 Leuning Stoelen, Piano
Stoel, 2 ronde Tafels, Lamp, 'l'apijt,
Gordijn Palen, enz.
STU DEERKAMER :-G Paarden-

haar Stoelen, 2 Leuning Stoelen
Lessenaar, Klok en 'rafe!,;.
EETKAMER :-Paardenhaar Sofa
Et'! Tafel, 8 Vienna Stoelen,
~piq~el, Hanglamp, enz.

SLA.APKAMEnS :-Enkele en
dubbele lJzeren Beddens, :Mat·
rassen, Beddegoed, Waséhtafels,
Toilet Setten, Commodes, enz.

KEUK.EN: - Stove en ander
Keukengereedschap .

PAUL D. CLUVER, Afslager.
Stellenbosch,

10 Nov., 1808.

Publieke verkeoplng
DE Ondergeteekende behoorlijk

gela.st door den trustee in den
Insolventen Boedel van Fim:DERIK
J AN HOIT~E)(A,Logies-huis houder
te Somerset West Strand, zal per
Publieke Veiling Verkoepen te

Bomerset West Strand
Op;Vrijdag, 18 deser,

Stellenbosch,
11 November, 18gS.

TE KOOP.

DE Plaats "Vogelvlei "
Dist, Kuilsrivier. omtrent 150

morgen groot.. Eerste Klasse Tuin-
sronden. Gl!k'gl'll aan de 'Spoorlijn,
I li n.linllten van de Static. 'l'e Koop
111\- Ier doelen, Doe aanzoek bij

J 1('OB PHlEM.

TE HUUR.

EE~ Hili ..; nail het Strand, van
af dl' lu-lft van December.
G. C. U:\LPTFLI~[SCH

Stellcnbos~h.

Duilsche Slevels en Schoene/J Amerikaansche
Ouifsche Welks Broeken
Duilsche Pakken JO.1-:J!ens PatenteEi Kis.tjes

r Kleerer, TE KOOP BIJ
. TE KOOP BIJ • '

64 STC.1ND ~TRAA T, JUlIUS Horn & Co.,
~_JULIUSHORN&Co 64S=~~~~T,_

Appliances, commencing at the

~='!DY"~::ay,Ofat ~~ :!
Swellendam in the Swelleodain
Mmrieipality, thence acróss or OTer
or near the following lan~ and
farma:- I'. " ~
Swellendam :Municipal CommQUagé,

in tbe MUil!oipalityof BW'ellendaIQ
(about 82 acres), .App~h,
Rotterdam, portions of Steyn&-
rust, portions of Bakkeleys Plaata,

I portions of Thornlands, }>Ortion
of Compagnies Drift, Diatelafon-
tein, portion of
portions of, Kinko, Zuurbraak,
portions of Hartebeeat ~Rivier
Crown Lands adjoini~g Kinko,
CroWD Lands adjoining Riet)roil,
portions of Goedeverwachting,
Bietkuil, portions of Kamemelks
Rivier, portion of Uitvlugt Kruis-
kloof alias Andrieskraal, aliars
Grootv ley, Melkhouteboom, por-
tions of Slange ~ivier, Kruis
Rivier, Constantia., Uits~l,
portions of Hooikrsal, Heidelberg
Commonage (about 61~' acres),
Reitzstreet and )[arket..square
(about 3 acres), in Municipality
of Heidelberg, Erven in Heidel-
berg, NOl. 155, 156, 157, 158,
159, 160,161, 162, 163,164,165,
166, 167, 168, 209, 210 and 2J2,
portions of Doornboom, Duiven-
hoks Rivier,Land adjoiningDe><;>rn-
boom, Krombeka Rivier alias Xa,r-
nemelks Ri vier, pqrtionsof Spiegels
Rivier, portions of Kraggakraal
and Annex Melkhoute kraal, por-
tions of Narroo, Vette Rivier.
a I ias Mel.khoutboom, alias Kragge,
portions of .Aan de Vette Rivier,
Spitskop, MelkhoutenkJ'l,l81 aliaB
Melkboom and Doornkraal, in-
cluding about 42 acres of
Riversdale Commonage, in tbe
Municipality of Riversdale, to Il

termmus as Riversdale, in -,the
said Municipality;' the Company
to be invested with the power of
entering upon private lands for
the purpose of Surveying, Prob-
ing and Boring, and with all the
legal rights (if any) beiongipg to
the Colo1iial Government ir
respect of the taking of any land
and the raising and :~ng away
of materials for 'ng and
repairing Public Works.
2. To authorise the said Com-

pany to co~struot, maintain and
work Lines' of Telegraph and
Telephones along or near the said
line of Railway.

Plans, Sections and Books' of
Reference were deposited with the
Clerk of the House of Assembly on
the 29th. day of September l~98,
with the" Civil Commissioners .of
Swellendam and Hiversdale respee-
tively, on the 27th day of Sep-
tember, 1898.

Dated n.t Cape Town, 1 October
1808. ' '

SCANLEN & SYFRET,
Parliamentary Agents.

---
AMPHITHEATER.
Eigenaar ... De heer FRANK E. FILLl~.

Frank E. Fillis
KOLOSSALE

Circus and Menagerie.
(KOMEDI,§ ..E~~ERENTUIN.)

Open EIken Avond om 8 uur.
Dag- Vertoon1n~n op EIken Zater-
dag' om 3' uur n.m., voor Dames,

Gezinnen, en Kinderen.
lodlscbe LogosEllen IriJdag AlOnd

Prijzen : Stall~ 5•.• Pit 38. Galerel 28.
Malei8che Galerei la. Plan dagelijlta open
tu Darter & Sons.

..i. BONAMICl, Bestuurder.,

Te verkrijgen aan het Kantoor
van dit Blad •.

Van de Sandt de Yllliers en Co.
- - - ..--:--------
AAN KOREN BOEREN.
DE Ondergeteekende wenscht be-

kend t.4 stellen dat hij koorn-
boer wagens, die hij Toor twee jaren
waarborgt, te koop heeft tegen zeer
billijke prijzen.

M. F. OffiBONS,
. Vander 'Poels Plein,

PMI'L

.," IDlo.la,I-I"'.tltlkf" EfScj,"ltoufe" 8Iao,k(/.8T 811.ee' :'(j18 : O·
D. L " Co. rIohteD CJ. MDdaobt op bet _t dat .ne ártikeJa door hen ~ door

~ernements SpoOrwegen worden vervoerd tegel 20 per ce~ minder
B..u.n,uL Di~biedt ongetwijfeld groot 'fOÓrdeel MD ~ nie klanteD het POJChe
__ ()nWI moue hIadeD. le ,. .... deu poot. 'NI'IDiDderiDr Tenek ..... l-balft .

GOED· .EN VERTROUWBAAR,' ~UIS ,.
OBVA 'U VAlI I

Hout Goed Vitgedroogd in. de tolooie,
EOOPeD tegen la«eren prij .. dui in~ Arfiik_ Tall lDferieaN ~ .D~L 8II'raJ, ,. "t ...
eDCI'ID Voorraaa ,apIJtia, LI............. ,BeUQ........ Jo. PnIIII. _,.,.IetáIfkd-.- •• ..-:

6 Gerutlltreerd Catalogus en Priialij- cepc»t mj op '-1r-I' ! ~

i Vertoonkamers : Ianqemarkt Straal Fabriek(I.;lI Pakhuls~'~" .. SInIIa.
· :lSa,a,ps'tiad .. I. I

. ctie, __........
o

.
Baking;,
-Polder,

Nederlaadsehe Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.:

Kortst, en QoedkoopsteRou~evoor ~elzl~ers en
Goederenvan de Zee npr Johannesburg.~Pretoria
en andere plaats. I" Inde Transvaal.
•DagelÏlksche persenendlenst van Lourenco

Marques(Delqobaai) In24 uren naar Johannesbur.
en 21uur naar Pretoria. . .
!lil ,tor ._ IIIr ltIIaOaRrg il17L-tI Ja 17.
, ;~$' 31 n n PretOrIa Jl IL Id.--..Ja ti~
Dqelijksche personendienst van Durban '(N:taI)\
Jchannesburg, Pretoria en andere plaatsen inI

.vaál en Oranie v· .....

_J. D. ~ARrr.wRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN· MAGAZIJN.

" ADDERLEY EN DARLING8TRATEN.-

EET., Ontbijt-, en~Theeservies, ToiletartikeIeu en alle soorten Aard ..
werk in groote keuze.

Han~- en ~afellampeu, Vloerlampen voorde Voorkamer, TafelmeslI8D
en/a~ artikelen en alle Huiahoud-Benoodigdheden.

· VerzilTerde en F~~e. Goed~n., geschikt'Toor TrouW'-,ofVerjaar.
dagapreeenteu eeD Bpeoialiteit. Juiat ontvangen een ladiDg, ftIl hUD
lpecW. Port. . t.

.~VICTORIAN WATER-WHITE OIL.t'~
". 1600 VUURPROEF, 4.l.

IN PATENTE "FAUOET NOZZLE" EN KANNEN
'nli: BES'l'E OLIE IN DE MARKT.

EXECUTEU RSK~M E'R,
Toor =d8 .A.4JD1n1stn1tie van Boedels en Etrëktcn. van Ov6rle4eu

eJl, Afwe~n, en anderen, als ExecuteUl'eD, Agenten,___!!.en.. AdD11il1strateuren; de Belegging TU Kapitale
gv_"'M,Onu.8r 8ecu1'1teit van ,VlU!t Eigendom.

tó)

DE. 99.ate.,. 4l~ne V~. Á .

van boveDg8lioeuld Ge~
zal D.V. op den aToml Tall

, WOENSDAG, l~'DBZEB,
.ten 7 ure in het La""tftatKetk.
gebouw \VOlden gehouden, ala .an.
neer het verslag W· gehoont.. en
toespraken door,' '" T -----
zullen Worden ~ ~
Worden hartelijk u~gd. .Allen

C. M~J. THERON. ,
C

..... : , 8eOtetaria.
on81Stone Kamer, .'
12 NOTemberl 1898. ".

GEVESTlED IN 1838.----
'l'I&IJWOORDIGJ ACT! GmOOB.POB.EDD BIJ WET VAN HET p!lI.LlIDT,lt.l1, tas.

KautolNUl.: Hoek van .Adderley- en W'a.a.lI1t. .....
(INC,ANG WAALSTRAAT,)

KAAPSTAD.

Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Reservefonds - - • - -

DIRECTEUREN',
Ed.le heer J. H. HOFMEYR, VOO1'zitter'lweled heer W. MARSH, (Firma Manh
Wele4 heer W. HIDDINGH, L.L.D. en Zoon).

, Weled heer At>RIAN VAN DER BIJL,
(Firma Van der Bijl en Co.)

A. H. PETE SEN, M.D.

IirZij die de Execuu,urakamer wenl!Chen Mn te stellen als Executeuren Med.
Jhecu"uren. of a.nderulns, gelieven hen te benoemen en aan te ateBen een vo~dic alf
.. Bxecuteurakamer" in Kaap8tad.--~--------------

Aanzoeken om Leenlngea; onder Securiteit van Vast, Eigendo!n.,
'eeD Loopende Koers van- Interest, worden dagelijks gedurende,
~11he!da-ureD overwogen.

IAMEB ADJUNISTREERT INSOLVENTE BOEDW DOOI
HAAR SECRETARIS. ,. 1·'

,J. H. lf. ROOS. Sec~ ~,1--;

--
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E.
!lC' vriend.,.
,k(lJll:lt., ge- .
li da~ van
:1 mijzelf en
zijne hoe-
vo"gd van
:Ikr MAR1!
'" t rek ik
':'dt'll, door
t'~1 Jll:i van
: ~\\.\RT en

: :~Illde het
" ~L'uoemde
"1 I" eD ik
: Illg-en mijn
en dat ik

, t en nadeele
__II' r van de
, rSA. WEnER
, ,t frit dat

'jl \Vnllo:R
:l'-:1 mij terug

kost en der
~\pologie te
1:,JdeIl name-
I, I I, ,-.:{, 11'1·

lIT, P. Zoon

f-:L:'.
GUTO\.

.-t :ljn~te brood,
i,n,l,lll1~. enz.
l.c ht , 5makelijk

', en .l- fenige
,',.uHH:et.lst .loor
!;ltJlt\·. :;ch en
lar bd gebruikt

l,'r van wrreld·
·1 door de Royal
,'ij van .\rner;lra
.: "I' " makers
,I" !mh.tituti6

'Il te wrroeden

Ier Maatseb.,
~Co. AIDerika..

lbollischool te
ldmvlei.

IIGU.
[RrCTErR EN
.TErR.

lm praktische
,. te geven 10

'.III\ dboerderij,
oornerij, melk.
phil IIIvee te

. il' te- hebben
:-0: .dcntcn Tol.
I'rincipaal.

,I I'L'r jaar met
'.D tcl' waarde

-t ui r- CD kw-ali.
I' ,[1(1, 'I te zijn
DECEMBER,

'I [':\1\ .,
J'J; iw-School,
i .-\'11 hu rf;,
El :)·J.'ATJON.
: .\(U:RáY,
.:' (L fI

. v, Onderwijs,

Jenootschap.
, Yt'rg'adering
; (i'.!}OOI5Chap

.", \(l.!

, Ul::ZER,
-"1--lra,,1 Ker k-
, ]. 11, d:S wall-

_-l';" ,on I, en
. i:,' L'_'I raars
" ,lIJ. Allen
:<""J')I:J.

. lil: I:U\.
:-0, c'er <iris.

EVING
;,' '!:l! allo

,:' : IJ.i. lJ of
to. .c; wordt

.., Tuai-
'I[ al JC-'

\ .\\ \\'I.H:.

c»op.
: ,J ('umlltw en

BOC.
K...A..A.FSTA D:r

Voor

Sproeipompen KARNS~

VOOR

TUINEN.
Keuken Stoves, Keukengereedschap. -\..

Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reissakken·

~olle bijzonderheden op Aoplicatie.
BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, FAT.50EN EN MAKEN ONOVERTROFF£N.

Bezie ons ZOMER VOORRAAD Mannen en Jongens'
Pakken enz. Prijzen voor allen geschikt. 1l;AI~pt!It.aa,

J •x....A.. '8l~~'"Y' ~ ~c» •• II-=:mumiCamr.~
DB

Lanaemarkt-straat enKerkplein, Kaapstad.
LE1;WIL.-Wij hebben slechts één besigheidsplaats die in Langemtrkt.-

s~raat en door tot in Kerk-plein is. Wij zenden geen Travellers
rut om ons te vertegenwoordigen, . ia bet mij eene behoefte mijn

dank aan te bieden aan al de

ONS PARtEMENT, 1898.1:!!""'ilaU,!~ij:~~nr:~i
• ' .. (f; ; ook aan Dr. Ho1fman en Dr.

A A~GE~10EDIGD door dl' .. ,ndersteuning die onze uit!TRVC ",~n>,1'lZetn)uwbc~~~~e!:~ die haarr.oo
. OO~ llo.laudsche " Han.sa.rd." van de jongste I-':u lernent-:

111"tl.:::iesll~eheeft erlan~d,.~ebbelJ wij besloten eene 800rtgelijko uilgan De ~~~~ ;~~~~ARAIS.
voor do :::;~'S8le van I tlg,:; tut te geven •.

D
. k ' Zij i. "id ,10001maar leeft bij Ood,

e mteekenaron ven Ons Weekblad 41:01leo er op l!aareiwl\\Mfrcdp,OzaliglO\!
t.e letten dat Ju bladzijden van ana Weekbl~ p'etJnrende t),.hnrtmldrO<'fbci<l,8martt'lllijn.

d
'" .. I. k '-' Verlanjrt r .... io ook. .I,!aar te sijn

e cesare In ODL;1:Jul'O "en volgorde worden aaugeuommcfa, ell Jut aan't Waar .ij nil t.in!(1al deenwen door,
euide der Sessie een volledige bladwijzer zal worden. egeven, zood at de Het lied .1"" LcIDlo In 't booge koor.

bewaarders VaD de Parlementaire nummers vali Ons Week·
blad tegelijk een "Hansard n zullen hebben. il1

LJIlH't,tlO opl~g ger~geld. moet worden naar het getal der aan-
eoeken eL..velen bIJ de vonge uitgave moesten worden teleurgesteld, doe
men toch dadelijk aanzoek en zende het bedrag voor de bestelling met
het aanzoek

HET zoontje dat ona op den ~Bten
. October geboren iB, II ana weder
:ontnomen. De bedroefde ond8l'll.

J. C. VAN NIEKERK,
B. E. VAN NIEKERK,

geb. Beyel'll.

Aan VAN DE SANDT DE VILLIERS & Co., Beperkt,
KAAPSTAD.

Gelieee hiernecen« t.e rinden de som "an- ......... shillirl(Js, en mil
1'Iarrour per t te zenden, na afloop der Se38Ïe, een rumplaar
t"'1I4 " ONS PA RLEll ENT, l!:lgS," J)

Geadresseerd aan~ .
"§ .

'Vul in.vf indien r>M' treiu of te K.3ap,.'~I. UI lndi'-D per lo(l'C\ Y6rl.n~

tVul 10 trft. f)r JH""', nl laat oningevuld iudreu te Kaap: ..... .J. \'erlalli'~
'Vul iD ..nllNI 'VIA III ...... d,....

"Uitkijk"
. 24 November, 1898.

SCHUTBERICHT.

Afdeeling Philipstown.-.
BEERS HOEK BCHUT .

worden verkocht op Zaterdag 26Bten
November 1898 :

Rood brain merrid linkerYoonoet wit
kol, wit plek op neus, gebrand op

'rec.bter'·boilltH.V.Z.
1 bruin menie, grOOt bles, drie wit

voeten, rechterkant '\'lID rib wit kol.
gebrand rechterboutJ.V.Z.

1-Donker bruin merrie klein )(01, druk
van zadel rechter rib teeltenen van IlaaD.

B. W.LUBBE,
Schutmeester.

J. C. SMITH & CO.,
-,Kool en TimmerbontMagazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSeH WAGENHOUT, AANGEHOUDEN,; in ~t IOhut te De
Drift over den geoOrloofden tijd en

te worden verkocht op den 26Ren Novem·
Der, aaDstaande, indien lliet teYQren re-
lost, te weten :-Een (l) spier wit paard,
ongemerkt, met een • rug (het lijkt
als een klein baviaantj~ dat op den'rug
zit) met roode lJtip~ls.D den kop en de
borst. _-

STOOM

Breestraat
ZAAGMOLENS,

en Riebeeks Plein,
:g;: .A. .A.P H or .A.D_ F. J. v.d, MERWE,

Schutaeester.
Calvinia, 8 Nonember,1898 .Losrr TR ot ~~ ~FER.

..... , ," \. 1 lIT"" \ LLEN I ft.1Ul

. : •. j L.:,.'.~:--. L~' 1 •1 • i
_ : NoTICE ~ereby given that,

'I ~ .:;. I'~::1.- Ne;:-cnmaanncn geleden' r we intend applying for a eer-
.' l ", .•.: ll' ,k in een brief aan u ve u i tified copy of the Deed of Transfer

',. il ""'Ikl":; v an R~EUMATI., made by Fredrik Johannes Strau8
.'1' t-rri n veva!. Ik benti0Jn.renond I. li dik w'n S '

."; '':;'(\ 1""1{ gdooen &&n CHRON· : ID favour of en r 1 em traus •
. \'I'Ii~I.\ull RHEU~!ATIEK en on the 19thdayofNovember,1862,

I 'ol 1:,'", vali vele beroemdegenees· whereby certain one. third part or
_'" rn I·:\,i,,',~nlealles zonderbaat tr \ share in and to the perpetual 'luit-

. 'C' Cil """ in mIJn geval alle geloof III I .
., i,..l .kp '",k wu"mhcidverloren, tot dat ,rent place called u W1Igenboscb,"

t , II.UfATICUIW probeerde en in.?"ll' ! situate in the District of Calvinia,
, ' [I :O;cund;.:"', Rhcum"tl~k en PIJn,," I formerly Clanwilliam Field-cor-
· .. :' I ell 1Ul1';':l'zichtverdwenen en her I £ V H' .

,. 1< vrr eu ",ju VCl"!!pre~"fla.t .. on- i netcy 0 OOr antam, measunng
,r ru !l'd alll!,,,rhCl"llem&n.1 gezond: 7,1:);) morgen and 50~ square roods,

· , ," le ..·.""lelItJke Medicijn," .en dit, was conveyed; and all persons
" "',' "ci'Jk het b",,,ali elk_ die het i claiming to have nny objection to
. 'n dl::' l.evr-e l t l.1l.·t a.an. "
i ' b, el' J A,'''H VA~ ZIJL van Vlakfonteill : the issue of such copy are hereby

.r "ti, ;-;tcljll.-l)II~). is genetten vall required to lodge the same, in =-
" ! ;11"" ""ger:~·e.lijk,,'6:al.:anRhen· writing, with the Registrarof Deeds ~ KENNISGEVING.

,te. f" J,,·h~. NUOlt, Zet zIJn moede- . 1.C T ithi f rtee
. r v, \ Z 'J L :IAn m ij, ..-as er eenerger ge· 10. ape own, Wl. ~ ou !l
" .. K'''l\. Zllktc." WOB1Hlj bet noe- Idays from the publication of this Carnarvon Handel Miaatschappij.

_" jle ,·c.te d""LB R1I1WlIATICURO : Notice,
.'. ,1 1 •• ,I,,,,:e jOllgemnn ru"tlg 8la~n en i Dated at Cape Town this 14th H' IERMEDE geschiedt kennis-

" , _tI werd voortdurend toege(hcnd, d fN be 1898' . d .l P .
"'., el Je buren en vrionden widen dat ay 0 ovem r,. gevmg at 4le rokuratie
. : tet v er-w a .. lit an uat hij leven zon. tD<U WALKER & JACOBSOHN,t door den Ondergeteekende gegeven
. ", o •. m"~; I",..,., ril C''''nigde ,'an de Ifeneea- Applicant's Attorney-s. aan Herbert Charles TOWll8hend,
i'~:~'f:;"1lde Wm_ \TlCUH.O en in zijn hoedanigheid als Bestuurder
r,. ,.:,hm'"oIlrn'\ïn:r,TaD Il.edd~burg, VJ'EGGELOOPEN van de PlaatB van bovengenoemde Bezigheid,

• ~~ . :.','\" ':::~:,7;P':'I;;;:~,hld,~(i<J,l.lburll;.C.C. I~elvallei . op den .2deDNovem-; heden vernietigd. geworden.
, " ....: I. ~"",,,lI,.n~.MIJnwon .!~l( en lijn ber, een. hcbt brum meme ~ met: Diegenen Verse11nldigd aan ge-

:t'< .. Ie I"", J .\ 8>111'. VlUI wooderboom, smal hlesJe voor den kop, twee Wttte . d' L __ ' h 'd d .
, '.' r .. ,,,,;'. _e' ,0 ook ~rn.leIl maar ik moe~ nu pooten een linker achterYoetwit, ; noem e uw.Ig el .wor en ver~ht

1. !,.:;f ",. d>.Il~I",. Hlen,l, J. C. nn drie jaren oud, ongeleerd, met een i hunne verschuldigde rekeruugeIl
JONES r..HEUMATICURO. li9 halter aan. Scbntmeesters en andere binnen zes weken va"!} af dat1un
!'.'I .'T'''''' 7,,, ..1.\r"h" ....h. I!'<'.-.middel ..... r heeren ~ij wie dit dier ia komen 8&8100-:d8?.e8 bij "den hN"" pro;\t:nreur Van
1" 1",,,,,,,,,,,,,, IiheuDlali""be Jlcbt, Lende pen geheven aan den Onderget.eekende, Z'i1'_ C . ''--tal
./ 'II, "i J" h', As.ngollCbt-p'JRen,eru, enbeeft dadelijk kennis te geven doorwien allel lJ van arnar'VV!1 te I.R en.
.. ".1 "t'·, ,j." "... lIen..... 1 rTit"r dan bonnpn billijke kosten zullen betaald worden. VAN DER :asUL A Co."
~·u.I,,, ••·"w·n. I' "fkrijilhMr nn alleApo\be- ALWYN FALENTYN, .. .. '
)m ~ll Ww.u.n duo, .eb«1 ZWd-41rib. Hopefield, 11 November, 1898. Kaapatad, 1" November, 1898.·

Kennisgeving.
DE Cómmissie, aangesteld volgeM

. een besluit genomen op de
laatstgehonden Prc;lvinciaal Beetaura
Vergadering te Worceste~, om on-
derzoek te doen n,.ar de klachten
van zekere Bondat.akken in de
Paarlsche Kie8afdeeling roept &n~
belanghebbenden op tot eene V e~
gadering te worden gehouden ÏIi
het kantoor van den heer CORNELIS
MOLL,op Zaterdag den 19den No-
vember, 'I!! morgen I!! ten negen ure •

Op last der CoDUrIissie,
D. VAN ZIJL.

, lo cl. 'lo cl.'"* nPerIear prIaL- I 0 0 - 1110 0
" prima._ I 10 0 8 10 0

IentewtUe ••• I 0 0 • 0 0
!-.-te" 8'10.0 4.0 0
Dorie" 100 lOO
Wijfje1Il(lllrlar ... I I 0 I 0 0
" I"U~'-- 4 0 0 '11 0
" &wee4e ••• 8 0 0 8 10 8
" derde ••• 1 10 0 I 10 I

BJOCb (fanG1) ••• _. I 15 0 I 11 0
I__ pdto&~"" I 6 0 • 0 8

• mIddeIa I 10 0 • 0 0,,'·:brl· 0180 160
Zwarte luferieu kon 0 4 0 0 8 8

II 1'_ ._ .- 0 11 0 1 15 0
Vale. peel tot l1lpef 1liiig 8 11 0 4 10 0
" " . -U_ 1 10 8 8 0 0
" ol brt... 0 • I I) 11 0
,,1DferIeu 080 OIO
• 1'101._ M' Ol11000 1. lOll.0aP.IODU (jaa&e ,....)... 0
" -' _ lIMd M' 1 0 0 1 11 0
"chIcU ... 810 OIO

Maan 1rit I I 0 I I 0
" nkIeard... 118 0 I I 0
.. iIoukttr ... 100 140
I!. BB ." 1 I I 1 6 0
JUtra Ill"""" Wt&M - 1rijtjel IIfaMJ "

~
VIILLD.-Oll1'erauderd.
WIJ DOteaII:-

..... Iá*~
~ , ... 'M ...~"~.'M ._

oi --- "'''''f''':;P-- ." ... .
&...- --. =:,..:

P.Jb.
.. cl. lo d-
8 , - 0 ft
o It - • t4
1 I 1 tj
o • - 0 •
010 - 0 UIl
o • - 0 0
o , - 0 ~t
o Ii- 0 0
o lt - 0 e
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Brandram's B B. Zwavel,
Heining-Palen en Draad,

IJzerwaar en Aardenwaa.r MaRazij~$n,

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles!

SCHRIJF 011 PRIJS LIJSTElf.

~a,I.t;e .. .A.. "Ilood~_
. MAAI EN SNIJ MACHINES.

, <

!'"

!tEE

""OOD'S open einde 6 voet mij ZELFBINDER met BoUer Bearings,
WOOD'S Li...hte OmslotenRad Snijmachme. ,
WOOD'S C11inservormig Wip Stel Maaimachine met Roller Bearings, YOOI' het

Illijden van Lucerne. . ,
WOOD'S Maai Toevocgsele, v.)Or !)(H'&n!!anoemde SDijmachlDes,
Laedbouwers kunnen er op rekenen dat tij jaar op j~ met extra deelen lID

maohines met de laatate verbeteringen zullen worden voonnen.
Hoei Persen, Land Roll"..,.. Jo::xtra Stukken. en Machine Olie altoos ia vOOl'1'll&d.
O~DER-AGE~TEN IN ALLE STEDEN.

OW'. PORTER, 83a., Bre. S«;raa«;,Kaapafoad.

P")'1ENDERS worden hiermede P'
.J.. Traagd voor het bouweD. ft1I
eene nieuwe Pastorie eD. Buitap.
bouw te lloorreeeburg. PIaueD.
Specificaties enL, te zien bij dell
Ond~teekende. Tenden te,... HIT ~ Ml 'een sijDer
den mgezonden tot DmSDAG AVOlID, . beoegde dItlteD
22 d De B Co .. . seer 5l'O lI8J ..

eser. OU" DlDlIIIle'Yet"- ;WoraeeW I. NOftIDber
bin~t zioh niet den laagaten of =. die ~ sal tot op 19
eemgen tender aan te nemen. ~ber. .. aan het Jf.UODiO

J. D. RETIEF, V.D.M., HoW ba ..,.,..dn ~
Voorsitter. u_: 9 toI6.

VJlitel kn-.nen w~ bepaald,
lWief aan~han hoofd-bn~ te

of i brieYea kmmen ua
Hotel worden PlateD.

BIT'''''' , IUDBIIII. . OD.IIsmout,-BIPIIlT. .

TURF l\10LM (GROUND PEA.T).
TURF, do beste voor het vcrpakken van vruchten, ronder reuk, en al

het sap van gekneusde vruchten inzuigende j in Balon van omtrent
28D Ibs. tegen fO,'6 per 100 Ibs. netto kontant. Knn over en over
,..erden gobrt:ikt.

DUITSCHE AARDAPPEL· MOEREN tot Ket1Itmis, met elke
intermediair Union Stoomboot.

Moorreesburg,
~ Nov., 1898.

Purl Berglijl,BrudniJaea SPIrIta
lutscbappJJ, Beperkt .A. FITTIG, 47 BURG-STRAAT.

Kaapstad, ,j Nov., 1898 ru.,S8fVI. AAI WELf •• RL--Speciale Vergadering· -van·
Aandeelllou4ers.

CALUOI.

GE~CHIEDT mits dezen van applicanten voor de betrekking van
Hoofd van het Tweode Staats-Tehuis te Pretoria,

tegen oen salaris van £250 's jaars en het genot Van kost, inwoning, en
bewasaching (mede Toor zijn gezin).

Vereischten zijn: Bewijzen mn lidmaatschap eener Hollandsch-
Protestantsche Kerk, getuigschriften omtrent Christelijken wandel en
referentiën naar. betrouwbare en in dezen bevoegde personen.

Datum van indiensttreding: 24 December, 1898.
Hij de keuze zal gelet worden op ervaring en takt OtJ) met jongens

van verschillenden leeftijd (12·20 jaar) om te gaan, bekwaamheid om
hun bij het voorbereiden hunner studiën behulpzaam te zijn, en hut om
hun eene Christelijke Nationale opvoeding te geven.

Burgers of genaturaliseerde burgers van de Z.A.R" die aan de
eisehen voldoen, genieten de voorkenr. Mocht echter iemand nit den
vreemde worden benoemd, zoo zal deze zich aan de Wet op Naturalisatie
moeten onderwerpen .

.Ap~licatil;n mct alle stukkan en iuformatiën in de zenden biterlijk
tot 12 Xovember e.k. aan het kantoor van den Staat8eoretaris, afd. B,
met vermekling op de enveloppe: "Hoofd Tweede Staate-Tebnis,"

Nadere -informatiën zijn te bekomen ten kantore van den 8uperin-
tandent van Onderwijs. .

P. J. KROOH,

Oonverneru('nl.8kantoor,
Pretoria, 8 October, 1~98.

Onder Staatsecretaris.

-_._--

YU D. 8PUlt IIIBLIIJ a Ge.,
Vad1l Afalapn ea Age" ..,-
'N. ~ .,. ..~ 'lMrL

~U"rTf.·'. ~ ..

A. W. BAM,
PIIbliI •. CIi: ',. ..

:';_·II,rIIEIJWE "ARK',1 .. .... - ~.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
DS. VAl

BEZOEKT ons en iuspccteert ons Huisraad, Urookwaar en OJu-
waar Vertoonkamers. .,

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN STRAAT.

Geen ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werk1fjnkela
YerVaardigd door zet>!'vertrouwbare mannen. •

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Ko~ •.

Lady Grey Bi-ug,
4 Novembet, 1898.

G.Ynagd:-
. _vel "....nb
láJldereJ;l; eel
_la1lC.riv~
..meote te
_pablieke.. .

"JtOLA .",;;-
~.rk.
... ,_,el
.",~ .pier

liebam
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ELEGRAMMEN
oVER ZEE SC H.

RlLS8i e pers ODteYr8 D.

81'.\!'J1: E!' DE PHlLIPPIJNE •.

E:\\;J';L.-\!'D E:s' AYERI

nlr,

VERTROKKEN.
AF:-,T.\!'D DEIt PUlLIPPIJNEN

Overwinning v r d repu-
bltk men.

DE O:\'TRCDl1:\'G V.\:-; FASUO A. Z.-A.
I.,.."'RS. \ I :-;,\\ - (Re

8htg v Ut>.\ mt_·nkaao:'lt L
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