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PUBLIEKE, VERKOOPING

VAN DE

EERSTEKLASE WIJN- EN ZAAI PLAATS
DlIoddelPa. ......J..•• ,

gelegen te RIEBEEK. WEST, Afd._M4LH&SBU-RY
OP

•
AFDEELING VRIJBURG. .

1 I .>

LAN(]!'BBBO ·lNBooBLUlG REs.pvl.DINSDAG 13 DEOEMBER,
OM e UUR '. _ORGBN ...

".v., cwóningnur de Kaapstad
Ve~eren, op , _ •

! DlI~DAGJ' ~_ DBCKQ.R, I.l
1 >},' 'l'EN li' URE V.1l..
.' ZiIne>Wocing,_aJhier, publiek te

.aan.edell:, ' . '. -

Zijnó'.yUte_dOmm8n

Ter:rn.envan 'Verkoop zeer bllllJk !

De Wed . .ANNA LOUW.
Va.n de .. Spuy, I:nun.bDan Ai CO.,.JI1al....,......

VASTGOED: oop'
lóejsdaga.

Vendu-Kantoor, Malmesbury. Bij alle Dep6U. AIl'I7U,,!'U

, ,. · And' WILLIAM HAUS&Co.,Kaa'Pstad m~~~=::tïI..~;n~Aan Kooplieden, KapItalisten, Bouwlieden en eren. EN·. nieuWIU .tijl gebouwd HDi., 'fIIn1eald ~
"'U'D 'DAY& C twee WODÏDgeD, elk beftttend. rAW Ibm..;. STEEL, .au..,u,.u" 0., met groot .tuk TDiDgroDd, beplaat ~

PUHLIEKE VERKOOPING VAN . Port Elizabeth. ~::!':;;~ijllaltijd goedv~

ERVEN DeWorcester,Tnlbagb~nOeresElectie. ba~v",=OED: !
TEGENOVER HET SPOORWEG.STATION, ;.. 2 SJaapbmer Set~D, L8dibnteD~

STE~LE NEO S o:E3:_ Mrrd dezen geschiedt ~ennisgeving dat.er eene Conferentie te Ceres 1 Eetkam:ZSct Eet-tafel euz.
Statie zal gebond~ worden op' ZA, TERDAG, 10 December, De gekoDe aRJOrti:nentG~ en

's morgens om 10 ure"ten ~nde de Kandidatuur van een Dérde Lid voor werk, Keukengereedschap, .\Vanonder
het Lagerhuis te.. ~pret;en. o~dat ~or~er, Tulbagh ~~ pen:s Bstra S~f, ea wat nog; verdernoodig ,
gerechtigd zullen zIJn een ~rde Lid te kiezen., 10 geval de Bedi8tnbutle om eea huisgoed te meubileeren. I ftN111'da

Bill aangenomen wordt. I~er Vcldko~~p in d~ diatrioten van TIlrDrIERJ(ANs.GEREED.'
Worcester, T~bngh, en Ce~ wordt, TrJen:lelilk_~ooh dringend v~rzocht , SCHAP: '
een afgenardigde naar bosengenoemde Oonteren~e te zenden. ...V neDden, .
mede Afrikaanders, laat an(I, ermaal.oDZG lenze ZIJD, ,. H&rteblb BameD- Zink, Hout, Klaargemaakte Deuren

Vensters, Verandab
werking.! groote hoevee1heid Ruital, en

Uwl mede Afrikaanders, nog verder zal worden~.
i A. H. DU TOIT. DIEN DU TOIT i

Worcester, 26 November,.1898. KlAM.
. I llure, Van lyk &; Co., .lfalagm.;.

Tak van den! Afrikaander Bond, van N.B.-Medezal;ordenYerkochteeDi~
, Ameribuaéhe Spiders en Voer Mac~;

Achter Hex aivier,. Dist Worcester. Purl, 29Nov., ISI8. .
. ! -

GEWENSCHTE

DE ODdcrgcte~kendc, behoorlijk daartoe gelast, zal pe; Publieke
Vriling op de plaats verkoopen (front makende naar het Stellonboech

Spoorweg Station),

OP VRIJDAG, 9 DECEMBER, 1898,
ten 10 ure 's voormiddags,

52 GEZOCHTI=. BOUW-ERVEN,
GrQO~":n eo x J..40"Irt. enz.

Bovenzenoemde Erven zijn dicht bij het Stellenbosch, Spoorweg
Stat ion gel;'gen. Zij zijIl geschikt voor Bezigheids-p~tscn zoowel als
voor Yorblijven. Inderdaa.d worden de gebouwen ID de~? ~bnurte
alhier nu met groote snelheid opgetrokken. Wat kunnen q DIet alles
dus venvachten wanneer Stellenbosch zijn dubbele spoorlijn en snel.
treinen heeft? . '.

De zeer benoodigde Slager, Bakker en Logieshuis-houder met den
Apothéker en Kapper, den Schoenmaker, Kleederverkooper en Linnen.
vcrkoeper niet te vergeten, zullen allen als een waren zegen door de
10wooers en het algemeen reizend publiek op deze plaats worden beschouw
iets datdoor allen in aanmerking moet worden genoemen.

TERMEN BILLIJK.

TE BUUR

Stellenbosch.

DE Leden van bovenge~. elden Tak van den Bond .gelieven boDis te
nemen, dat de laatste Jae;rlijbclre Vergad$'ing gehouden UI

wOl'den te Achter Jilex Riner, op i>ONDBRDAG, den Saten DJlCIJlBEB,

AANST •• ten huis van den ~r I. O. :&.UIlI, ~ 9.30 " 'YOOl'lIlidhap.
ne Leden worden v~ht ont indien mogelijk allen tegenwoordig

te zijn, omdat er benerens ht;t jaarlijbch Yeralag, auder belangrtk werk
sal moeten verricht wordetiJ de zaak Tan een derde Parlem.enta Lid TOOr

W()l'Ce8ter 1&1mede, beepro~en moeten worden.
: D. DB VOS, Secretaris.

ONDER PliCht. De Somene&.
Strud Vl8sb.erij, met alle

hOOMl -.oor de voortIlIttiDr der bezighe~
10 de VIecUoll*-\l.
Besit kan. ollllliddellijk

WOrdeD.
Voor ~ biJlODclerheIhD doe

.. bij
Lithografische Plannen aan mijn Kantoor van af 28 November:

PAUL D. CLUVER, Afslag~r.

: '~
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:ONGEEV¥.AABPE VERKOOPING TE

S l:'ELLlDN""EOSC:a:,
Op VRIJDAG, den 9den DEOEKBER, a.s., WilO ure " yoormtddaga.------- 1.u~C(;l'tJI:sDt.JSS~U" G,.,

. O~&.rltat,...t, Kupsta4.OP aan_k van vencb.idene Vrienden heeft de Ondergeteek8llCM baloteu op yoor-
_Ideo datum te Stellenbosoh eene verkooping te b.~uden van den ~j~lijk gwor-

teerden voomaad van A.merikaan8che Goederen g,'OOtehJk be.t&and. UIt alle aoort.ec
Woonhuis Meubelen, Klokken, Lad.web, Eet en Aansetta.fel s, ~toel.o, Kaaten. SP:ïegela
ea allerlei HuiBbeooodigheden VIUl lJserenLedekaoten tot ScltulIu-paoenea EJ.k1Iteera.

Gereedschappen voor TimmeIliedeo, Smeden, . .'Vagenmuen;I, ens. .
En voor mijne lieve huismoedertjos een heerhJke boevoolhmd Hammen ge.ung keu-

rig, Tench vet en klaar zooals voorwaar o,;,g nimmer eene Kent-~~eI. bebbeJl vel"lJierd.
. .Alsmede voor de JODge dame! en Jonge beeren een tal MJwlclen om mede te
ordereD.

J. F. ~AJI OoaD'ltB.~ .. PaUl ltr1lger en
. ,de opkOlUt 4« Z.A.B. ... 17 /~
D'...... , DaVid.alan een --"._-,.

uit dim grooten Trek ... B{9
• III. Lt~'e en Plioht. een Hiatoriaoh

V8I'haal (1816-1816). . ... B/9
• 14- .acht ell Recht.. Ee. YerhMl

, uit deo Tn.nIY. vrijheida ooi-lDlr
.doelen a·•••, 0" ... B/9• u. Koot Annie of de Schipbreuke-

. HDge. Een nrhaal uit het lnen iD
de mid. Kaapatad in de 18"oeuw 2/9

• Id.De Familie v/dZlekentrooeter
of de Stichting 'raD SteUenbolch B/9

J. D. KElITILL. Utt het A.fr1kaansohe
Boerel!- Leven ... ... 1{9

N:H.o,xna. De Aft1k&Der Boer en de
JamesOn inval (Nieuwe editie) 3/0

D'ÁlUlEZ. Kaapeohe'Sto1'1ea... 1/6
H. VISSCRElI. Leesboekjes VI)01' de

Scholen in Z.A. (Stall. i..iv.)
Hooi Persen u. tso zangoefeningen voor'

I ' School en Huis ... 1/3
Broei-Kaaten; beste, Id. 20 IJederen voor gemenra

goedkoopste, en u ~~he1~~ï yan D~:J~!
son (woorden met musiek) ... Od.

meest economische. ons TijdsohrUt geill .. "",,rd Familie
. l blad yoor Zllid Afrika. Per jaar 8/6

Lijnzaád onsXoek TBR PB"l!Jz

en Vermaal Ma- D. .An-rR:p~t:~~en18der Twee

ch'nes' J. F. nlf OOJl.DT. Bloemlez1Dg .uit Zuid1 , " ! AfribalUlObe Sohrijv8l'II (le Bandel)

Karnen Do lD.. een'(.~:''!eerkte boeken behooml tc4 de
" ZRid Atri be HiJtorie Biblol.beek.

Room Scheiders, 0... l)oorr. ....~~r~la~~:~..Bou.,.

(S' rat rs) £7 DEZE PRIJZEN ZIJN P')sTVRU.epa 0 . op ....... t aaruWD "Ij S- GIU.'1'I.I cl POSTVRIJ _
UM&I_-en £11, . .

Vet-Olie voorMaehi-

E.MILE H. V.AN NOORDEN. J. (
; .Groen vle
, 1DeCeD
Groen V

fLQ11ftJla

De heeren BOSMAN '" :ZOON, ~ __ .:ra.
Vrijdag, 9 December, ten -10 ure v.m.

DE Ondergeteekende
.' verkoopen, op

DONDERDÁG,
, OM

zal

i....Il§'
Paarlsche Tentoonstelling.

Aan ['WEl
····V····ANK

r ·derdA
Ben (1)

· PaanI. VaJ
··merkt z.i
·Melt een ",ft bet'
· geli

'&an

billijke
H.l. I

. "

DE Jaarlijksche Tentoonstelling zal gehouden worden op DoNDERDA~,
19 JA:SCARI, A.\NST., wanneer prijzen ten bedrage van circa £500

zullen uitgeloofd worden. .
Prijslijsten zijn op aanvraag te bekomen bij den Ondergeteekende

C, C. A. DE VILLIERS, Secretaris.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
BEZOEKT ons en inspecteert ons Huisraad, Broekwa.ar, en Glas-

waar Vertoonkamers. .

DUSTPAN,LITTLETHE WEG
'V" AN de," -Birie
lfOYember,
6 Jonge

PLEIN STRAAT-
Geen ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels

vervaardigd door zeer vertrouwbare mannen.
Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie. JA(!QUES DUSSEAU I: Co.,

Po.tb~ 28S, Jtaapflad.
"",gr_ dJm: DUSS&All. 1(.4.1.1'S1dD.

I
GEILLUSTREERDE CATALOGUS POST VRIJ. nes, "

GravenenSchoppe~
Alberts Pho~phaat

Poeder (Blauw IJ· DE Afdeelingsraad' van Stellen-

)
j. bosch vraagt hierdoor. tenders

zel' Guano . voor het. voorzien van kaf, haver,
Superphosphates haver~i, rogge?n gerst, geduren ..

• i . de .het Jaaf beginnende op 1 Jan-
(W lt Guano) uan, 1899 en eindigende 31 Decem-

W dh d PI' t '&'. CO bel', 18r19, aan de hoofdweg partijen00 . ea, an· . te SiF Lowry Pas en 22 Mijl
, Staties,

st. Qeorge's straat. Alle Tenders bij den Onderge-
teekende te worden ingediend op of
voor 13 December, 1898, van wien
volle bijzonderheden kunnen ver-
kregen worden.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig aangenomen •

• Op last van den Raad, ,
I PAUL CLUVElt,

Secretaris.

Tenders voot·· het voorzien
van Voeder.RETIEF &ALBERTIJN

KERKSTRAAT, WELLINGTON,
Teatenoyer 't Po. t kan too r.

O .E Z E Nieuwe Bezigheid voor KT.EEDER14AKING en
MANS-, JONGELUI- en JONGENS UITRUSTING

is de voortzetting der oude Firma, gedreven door den heer G. J. RETIEF,

Handelaar-Snijder, welke algtlmeene tevredenheid en prompte
bediening verzekert aan allen die de firma met orders willen begun-
stigen.

AN ,

PLAATSENlarkt · Agenten Beztgheid,
-TE JOHANNESBUR~ In. de 'Van <Bl11o't't.

'. .

ONS PARLEMENT, 1898.
• v, ~ (t

AANGEMOEDIGD door de :,rmdersteuning dio onze uitgave van
con Hollandsche " Hansard." faD. de jongste Parlement-

&ire Sessie heeft erlangd, hebben wij besloten eene soortgelijke uitgave
YOOrde Sessie van 18D8 uit te geven; .

De inteekenaren van On. Week.blad dienen er op
te letten dat de bladzijden van On. Weekbla.d gedurende
de Bessie in ongebroken volgorde worden aangenommerd, en dat aan't
einde der BCS8ieeen volledige bladwijzer zal worden ~egeven, soodat de
bewaarders van de Parlementaire nummel'l VaD. Ons Week.·
blad tegelijk een u Hanaard " sullen hebben. 6)

Daar ...de oplaag geregeld moet worden naar het getal der aan-
soeken eli velen bij de vorige uitgave moesten worden teleurgesteld, doe
men toch dadelijk aanzoek en sende het bedrag voor de bestelling met
bet aanzock
Aan YAN DE SA-NOT DE VILLIERS &- Co" Beperkt,

KAAPSTAD.
Gelier« hiernerens te t-inden de som van· ......... shi1lin!l8, en mil

daJI.",oor per ,t te zenden, na afloop der Sessie, een rump/lar
pall lO ONS PAIlLEliENT, lt!98," IJ>

GNdl'uscerd aaJl~ ..
~ § .

'Vul in .vf iudien J"'f tr.io oIlo5>Kul"'taJ. u. iud;"!) per I""" .. rl.D~
'Vul lA 'rn. otF""I, oCbal oilin~"lld indien le Kaape""-l ... ianp.
IV..J i" .oll.a ........ Ml ad ....

AFJ

B.-ALING, Afslager.

NBO,SOB~
, '_",' " '. '.

. VERKOOPING

Logies-huis n Ilitgezochten
ndl

Of
'.~..'--~--

Nederlsndsche Zuid-Afrikaansche
8POORWEGMAA T8CHA PPIJ.!

Kortst\, en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johanneeburz," Pretoria
en andere plaatse" In de Transvaal.

Daaelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaal) In 24 uren naar Johannesbur.e" 21 uur naar Pretoria.

fIrief nOl ft_ lUl JoUuaMr& Jl tfL"':' !3 171
;~s ~ ft ft Pretoria nk ...--u.a ft

Dagelijksche personendienst van Durban (N;;'"
Johannesburg, Pretoria en andere plaataen Iq

.vaal en Oranje V, ~

OPOESL01
· den be
!Qtblaa.. vi,
..aer);i), omtre
'l ••vt tri*!

l~p,OJ
· . Iadlcm Diet

. Deoem:ber, 11
'WIIi'da ma de
pteebacle. te80MER8ET 8TtRANO. BILLIJK. ,,-

• CLUVER, ~Afs?oger.IS hoeg g,leien, ~ lula bij d. zee,
met .uivere lucht rondom, thanl

herbouwd'! maar prijl TOor legi08 100
bilUjk ala altijd. .• '
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.d·"t, ~U ID eer bril
" tu geven.

k met
DYES

lo verwen.
per pak}s.
1 l•• ·kjc, (l"t itcld
Il:,"J tr)l'~eZQ.llttcn.

"''-' '" Co.
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K..uP1IUD.

Onderwijzeres
A PPLICA TIES voor de UlBBlUU>Bi wordt keimis
.....~ king van Onderwijaeree ml- n,Tell' dat .ft.D af .hede~
Ion ontvangen worde~ door den heer.l. O. d. lUIM, )(Ó)teno.: ala
Ondergeteekende, tot den 15deo oue agent voor OM 1141Id, 0,.,
Januari a.s, fVHibZGd, en De KerlWotk is aan-

A pplicaties moeten ve~d gesteld.
gaan van Certwoaten van bek~- -
IIl'id in do Engelscbe en Ho~- HIElUIKDE -wordt kennis ge-
sche Talen, zoo wel als van mUSIek geven dat TaD af heden de
en ?,oed. zedel~~kgedrag.. heer I. 1._ Gon.uA.L8,Humansdorp,
Salaris te ZlJn £40 (Veertig pon- ala onse agent voor Dna Land on.

den) per jaar met mj logiee. Weekblad en De Kerkbode is .:mp-
School eene Derde Klu., ateld. .

J. C. KOTZE, C. ZOON.
Groen Yll,i,

1 December, 1898.
Groan V lei isgelegen 9 mijlen van

P.t!U:TBEBG STATIE.

HIEBlIEDE wordt bekend ge-
maakt dat de heer D. F.

'MUAtS J. ZOON te Wellington van
af heden ala onze agent voor (.ns
Land, 0,., Wedblad en De Ker1ebode
ilaaDgt'Steld.

'VEGGELOOPEN HIBRMEDB wonJt bekend gemaakt
dM de heer P. S. OILLIBRS te

Brlta~wn YaD af heden al8 ODa ageut voor
0,., Land. 0,.. W_blad.D Ik Ktrkbrxk
IIl1U1plteld.

HIERlI.EDE wordt kennla gegeycn
did van af heden de heer O.

Hum.oB, te Bargendorp ala onse agent
TOOI' Om Land, OM ,Weekbla5 en .De
KerldJotk II ungeateld.

OAAB de heer O. A. Bant, Barkly ooá
alt ooze Apnt bedanksheeft, worden

inteebn ..VI en anderen verzocht' naar
den heer B. A. Kelntjes te gaMI, die in
sijn plaats la aangeateJd ge1l"Onlen.

HIERMEDE 'Wordt bekend gelDJlllkt
dat de BoereD Gebra. VAH NIE-

KERK, te Prieeka. aldaar al. onze
Agenten 'VOOl' Om Land, 0118 Weekblad
en De Kerkbode, zijD aangesteld.

HIElUIEDE wordtkenni. gegeven da
. de heer F. HBRHOLDT, VOliburg

distrik' BrilBtown. al8 onse Agent voorom Latul. OM Weekblad enIk Kerkbode
la aaDgeeteld.

HIERMEDE wordt b€kend geJJillakt
dat nD af heden de heer J. J.

SMITH. Ri"erton Road. afd. Warrenton,
ala on.e Agent "oor Om Land, On8
Weekblad en Ik Ktrkbode il aangesteld.

HIERMEDE wordt bekend gemaakt
dat de heer J. G. MEIRING vaD

Ilatjealdoof, diat. Beaufort Weet is &Ang"-
Bteld .Ia onse agent "oor Om Land. Om
Weekblad en de Kerkbode,

C. P. SOHULTZ,
Secretaris.

VA~ Klapmuts Statie. op Don-
derdag 2·~ November, 1898:

Een (1) Zwart Schimmel Ruin
Paard. van 2 tot 4 jaar oud. Ge-
merkt Z.M. 13 a H hand hoog.
heeft een wond op de borst. Allen bij
wie het paard mag komen aan·
leopen golieven daarvan kennis te
g'l'ven aan den Ondorgeteekende,
die billijke kosten vergoeden zal.

Il. J. BAUERMEESTER,
Oude Brug,

Wellington.

\VEGGELOOPEN
V AN de plaats de Hoek, 24

Rivieren, omtrent op 20
November, 1898:-
li Jonge Eaels, omtrent 2 jaren

oud, opgebracht uit het distrikt
Kenhardt.
~ o. I. Donker-bruin Geelbek merrie.
xo. IL Zwart-schimmel merrie.
Xo. III. Blauw-vaal merrie.
:; o. 1V. Licht-bruin klein merne

Ezel, wilde houding.
No, V. Licht-vaal merrie Ezel,

ma.nen geknipt.
Xo. vr. Licht-vaal hengst Ezel,

manen geknipt.
De drie eerste Ezels worden laatst

gel:ien op de plaats "De Kuilen,"
distrikt Piquetberg.

Heeren, Schutmeesters en anderen
bij~wiedeze Ezels mochten zijn aan-
gekomen, gelieven dadelijk kennis
te geven aan den Ondergeteekende
liil' alle billijke onkosten zullen
betalen.

MATHEUS C. KRIEL,
P.K. lIalfmanshof.

Kaapstad,
17 November, 1898.

Aard a.ppelmo eren

WIJ bieden voor dadelijke af·
levering aan Beste Engelsche

Early Rose Aardappelmoeren,
in kisten van 701bs.

W. NIAY & CO.,
80, Castle Straat, KaalJstad.

GEBOORTEBERICHTEN.
Afdeelingsraad Paarl. HEDEN ia ons een lief &OOntje ge

echoaken.
De dankbare' ouders,

U. F. MARAIS J. Ill.
K C. MARAIS,

geb. Joubert.

AA ~ NI EUWSB _AD EIGENAARS.

A. SPOLAN DER & GO.,
O,VESTIOD II JAREN

ChrOllOWtJr., JIarolop- 8ll Ilowt.m
11__ ~ DGrlilofdraal,

Gouden eD Zilveren norologt" jg
yQO~ phoudoa.

TENDERSwordendoordenOnder.
teekende ingewacht tot op den

1:3dendezer, voor de publikatie van
alle Afdeelingsra.ad Kennisgevingen
gedurende het jaar 1899, togen per
duim. in het Engelsch en het
IIollandsch.

..Alle Tenders moeten op de enve-
loppe gemerkt zijn "Tenders voor
de publikatie van Afdeelingsraad
Kennisgevingen."
De laagste of eenige Tonder niet

noodwendig aangenomen,
J. F. P. PEROLD,

Secretaris.
.AfJeellOgsraad Kantoor,

Paarl, ;3December, 1898.

Paarl, 2 December, 1898.

DOODBERICHTEN.

OVERLEDEN op den 20sten Novem-
ber, 1898, mijn teederbeminde Echt-

genoote J~CO"A CU~rE!i.t. SElBmAo.EJI geb .
Van Aas, In den' ouderdom van 29 laren en
t"ee dagen, na een gelukkige echtverbin-
te.ris yan 10 jaren, mij nalatende met lt
hnlpeloose kinderen, waarvaD het jongste
8 dagen oud is, Ja de Heere heeft wegge-
nomen de lust mijner oogen eo de troost
van mijn hart. Diepe wijsheid zijn U,,'
paden,

De bedroefde Ech tgenoot •
J. G. SEBRlHAOEN,

Oudekloof,
Dist. Fraserburg.

-----------------
lLT lJ !~X.\~ lIEN ALLEN.SCII UTBERICIITEN.
\ f JJ::'\il F:En,- Nq;..n maantltm geledtm
.il Lt'rui".lc il, in een brief aan Il nD
.e 1-"'",<10 Dit\nrJ,.i,,~ V:ln RHE_ITlIATI.
";IJ];O in mijn gem!. Ik ben GO JIlAn ond
-n !r.h 2:; jaren I..n~ g ..letlon lAD CH RON·
I::;CtlE ASTHMA en RllJl:UMATlEI: en
IOCht vcrli"iJting van vele beroemde geD_-
~un,j igen, en probeerde alles !IOnder baat ~
.·in.len ..n 1,,,,,1 in mijn gevlLl all. gelooi Jl'

llon!'<'h"lijke bek"lUI,mb"id yerlonm. ~t dal
"RHEUlIATICURO probeerde en ~!",n&
.iju mijn Nl'nrulgia, Rhenmatlek OD pIJDen
n hoofd en aangc:ticbt venhl'ODE'1I en het
,ie o ....8 is ver en wijd 't'erI!pnrid da& "ou·
neester \' All Roor amper heellemul gesond
'ILII nn die ....oederlijke .Medicijn," !'II dir
.. " wc~kcJijk brt geval; ,!.kNil dje het
.•robeerde hCT('(!lt het MD. •
. De heer JACOB u. ZUL yan VlakfoDt.e1lJ
3 oor nn St.eijn8bnrg), is ItOD8ZCD ..... n
.cn schijnbaar ongcneeslijkgeyal.:ran Bheu
" ..tiek en Jicbl Noott, llel .Iln moede-
I[evr. X.t.s ZIJL uo mij, was er een erger ge-
.al nn .. Koort. Ziekte," zooals zij bet !lOO-
men, De eeste dOllia RllEU.MATlCURO
.Ieed de lijdende jonge mali ruatig .Ia~ en
medocijn ....erd "OOltdnreDd toegediend,
hoowel do baren en VMendon leiden dat
lij niet Tcrwac.Lten dat ~ij leYCD liOn, ..,
~i1"'u-m44llacr, cn r.~do van de geneea-
I,,-acht vU de n.~.M1TICURO ea
PILLEN .

oe 011<1<> boonr V .. n Du 'IV lIL'!', 1'UI 1!.eddenlJarl,
... "J .ene..,., f1""r ""n boU..!. .

Jle hf'<'r ..\. C<lJlTzn. Unn.hlci. Midd.lburg. C:~.
.0",1 dl,lrtijk7.rlu,h~i.ng. ltijo IOOn 1..1f CD liJD
<bonn~;.Hier,!le b~r J. A. 8lUT, ftD ~ooderboolD,
lh:r~",..,.I"rl';"N.l." ""Il Il"MIeIl ~ III am>e& DO
.IU1""U- I. t.lijt uw d....\h&r. nlend, J. O. no

JONES nIIEUMATICURO.
:T-l gr,,.,,,,, Zuid Mrib"" •.-J,,,. ~.......,id.Je1 -
J' I r., U.·"I6.lic'k, f.h.lIlW1l,,,,,be J .ebt, l.end.':~~t,1I."'l' J .ehL. Alngczi"bl-rijn.n. '00, .,~boet.
."la dui.rend<n I:.,~n,".nel .rgw dan bo..... .rn
Mlllot,.., go-n.. rn. I. ,.r"rijl(~ar .. o ~1.A,..u.11"'" \fill".h"n duor gclMcl :tuld-Alnu..

AASGEHOUllr;~ in het Schut' te
Droogs Rivier, distrikt Calvinia,

l-rven de'j geoorloof Jen tijd en te worden
vel koch t , indien niet tevoren gelost, of
d -n .11<ten Dece mber, aan st : Ken vaa
rUJD donkey, kaal plekken aan de lijf on
I"'enen voor de borst en onder de keel
zeer plek keu, ongemerkt, omtrent:! jaren
«uI.

w. J. V.l!'f WIJK,
Schutmeester.

I)!'n()~~ Ri \ ier,
~:, ~ overnber. 1'-;\16.

AFDEELI~W HA Y.

IT1(("1; ERSDA~1. Op 2:J December~
\. I 'J8 om 11) nue V.m. 1 licht reoi

0., re ..hteroor zwaluwstaart, winkelhaalr.
",,·hler. 4 jlUl.r ou.I ; 1 Zwr.rt bont basterd
unr koe, rechterboorn scheef, rechter-
"<Jr zwaluwstaart, linker winkelhaak voor,
j"'jaad,

J. L. SNlJMAN,
Schutmeestof.

A:\\'1'; ErlQl; DE~ in bet Scbut van den
()!ld ..r>:,.tP"ken~o ; eeu Strui8vogel

";JiJt'. op hpt linkerIJeen onduidelijk g1!-
I'rand lllNkt. lijf cU "taart vederen kort.
d~ vll'1hn !rek,,;!,t. Verkooping, indien
U1"[ t:.·!,,~t, '01' ZatorJat: uen :JlstoD Oaeem·
lier, ,Lall:jL

II J. LA ORANGE,
Schutmeester.

W .. lte\·ro<lf'n, I.adi"mith.
:_:.'i .\'oycruiJer, 1,,:1~.

--------
!.llJllIJllLiIllUCluaullt'*'"l(."DO I'l; E:-iJ..OTt:.\' in het Schul boven

deu t,"paaldcu tijJ: 1 Wit Os,
!JI'h,hlallW "!ekkl'll ;&an voorlijf, (onge
W~rk, J, omtrent :\ j,Lar ond,

I Z "'",rt wit pelt" O~, wit st.reep oyer de
liokerheu!" ongr1llerkt, (J jaar oud.)

ID'lil'u uiet !rolu,t ,oor of op den 17den
lJ~l'.,mher, I,'\~,.. zlI\Ien :lij verkocht
won:len nit cle IIChutkraal 'l'3n den Onder-
K',cet:kenJt', te ~{outagu.

J ACS. ROSSOUW,
Schutmeester

})['lDt"gu,
1 lJec~mber, 1bJtl.

==t:::.): .:'.f,tl
, .... 1. t
_. 0 0 , _'
... 0"••• , -;0 1.

~ ~lO-~i°.f
IfDV'WII .... ...,. i;;
-' Ik.i&~

.: ... 4.
ikMr .~•• _010-:01'
&-. jM • .Ie 0 t ......1:.11 1
(iliUM ._ 0 1 U ...:.'0 • 1
1aIkOOa. 0 •• _;'·0 13 •
Bent. ... 0 • , -,".0 , 0
'_" 00._1;012
ZavH_ 0 • 0 -l:0 • •
I'rttl_a 0 1 0 -,' 1 •
LI_ 0 7 • -".O-lJ •

A
~ 0 4 8 -:'.0 1 I
....._ 0 '0 8 -~,O I •o. ._ 0 I 1 -rO ••
a- (Iron.) 0 • 1 -fo ••
Ec!ol. ••• _ • 0 06 -cO 0 ft
G_ 0 I • -~O I •

\,

PUBt KLIUB&TH. :::

(v.", AM. Bindt, ~.w.)
_ 1 December 1811.

8nl1rIVI.DDIIIII.-De morkt w.. s_ ...1& delO
..eek, BPeCIaal YOCX .. itte eo f8aaiJaa, dl. lob b oop
'II'&ftD. '
Wij noteereD:- ,

, .. II. .... a .
'ifltte Illlpo1'1ear pn.a... • 0 0 - lt 10 I)
" prima... • 10 0 - • 10 0

cente wt"- _ • II 0 - • 0 •
hesJe lO 1 lO 0 -:, 10 •
Derde.. ::0-'100
Wlj(jo .... ~ ._ 4 , : =:: 1: g

lO pédtotpwollll
_" ,........... 100-'00

.. dorde 1 10 0 - I 10 II-
8JOClur (faDCJ)... _., 16 0 - ~O 11 0Zwartel:-'~~ ; 1~: : g :

" "Ilort ••• 0 1. 0 1 I 0
Z...no lnferlev Ilort 0' 0 0 8 0

" .. lol ... .., 0 III "0 J II 0
V.le. II-' tol Illpar Ian, 8 II 0 '10 0

. modi... 1 10 0 3 0 0
Ilort... 0 6. 0 16 0

., lnferle~ 0 IS 0 ...;. • • 0
• Yb ._ ... 0 IS 0 1·" 0

IpMoaaIUOllleY la)... I 0 0 1 0 0
lO -' eD bard ... 1 0 0 1 16 0
.,chlcb ... 010 0110

Staan 111' I 18 0 .'.... 1I8kletmi... 1 II 0 I 0 0
.. iloabr ... 1001&0
I!. BB... 1 I' 1 II 0
JUh IlIperioDnJ ... IUO 110 wijtjel ti faocJ "

prij-.
VIIl.LD'.-Oa ..erllDdsrd.
Wij .....__:-

"

KIMBERLEY •

J,,_ .r.--- ti 00.

2 Dee.1898.
Zemelen, per rat, 100 It., 6i Gd tot 61Od;

Gant, per aak 163 Ibs, 131 Od tot
161 Gd ; 8ni.kerboonezt por aak. lI()3!b1. 461 OeI
~t ro. OeI; BoooeD, Kaffer. 35. OeI &ot ..o. Od!
Itaf (KoIoDiaaI) por bul, !IlO Iba, lOt IN
Ills ~; Kaf (koIoDiaaI) Inferieur, 7. od tol
U.OII; Kaf (0.V.8,) Bi OeI tot lO. od i Voert
per lOO lbo!, 6, OeI &ot 6s 6d ; ][a1ferkoorn. I'"
lair, I~ OeI &ot 2&.! od; Doeronmeel. ongeaift
lG. od &ot ~. od • BoerenmMI, ,eDIt BOoSOeI
tot 3h lid j hi, 171 od tot 18, Gd; Gela
Kiel. per air, 2'lI od tot '23a od; a_oop
Hieli. per aak, 2b od tot ~ od; Witte
HieIi., per l&Ir 211 od tot 22s od ; Witte
HielielDeel, 203 IIM, 22s od tot 238 od; ChIle
Hwn-ee), 203 Ills, 2te od tot 22s od; Havor "
Itiapech. per air. 160 Iba, Ilk ().J tot Ih od;
Uien, per aak, 120 JIM, 14. od tot 17. od ; Aard·
.ppelea per aak, 163IIM, 131od tot Iba 0eI~' T.bU
per Ib, 0. 3d &ot 0. ~ ; Tabak per (ibt.
riear), 0. Id to. 0. 2d; Koora, per 203
Iba, 23s od toU5a od j Boter per Jh, ('t'-"l
I. Gd &ot 11 9d; Boter. (tweede kWaliteit),
b 3d &ot I. 6d ; Eieren, per cJoajiD. 1. od tot
11 3d; Eenden, per .tuk, lis od tot 48 N.;
BoeIlIWI per -uk., Il, od ~.2A ~; Kalkoaon,
per atak, lO. od tot I lit od t ~ ell 8pek, per Ib,
0. Gd tot 0. IOd· ZoIat, per ák,'" 6d ~ 51 Od;
OkkernoiaD per i;,.~tot 6cl; ~de Per·
!likeD 8d tot 8CI ; per aak ... &cl &ot lit Od.
SLACJITYU.-o-. {fOe'J.}, prima, £Iá OW

10$ £19 0. od j 0-, 600 Ibs, .c III OS od to~"Iá
~ 1 Koeien, anode, £IQ 0. 'to. £I~ OS o.i,
lUl..... ; 70. 7)d &ot ~ od ; lV.n-\.IOO !bij
3& od tot 60a od; lAmmeren, ao lUll, a.
od &ot 17. Od; ~~ od &ot tic od i
([.,.abe 8c11apea, 23a Od.tot ta. Od;
Itapaton 33s oil &ot •
TuuIQI.-IIQi1en,..-w. £20 tot tU ot i

Itfuilea kl•• tit ol &ot tl8 0.;. aiJpaudeD
£tIl to. li'; ~ £11 W ~16i
~ £7 0. tot £8 j 0....., paoateA, £Ij
tot ,cIa.

J. 8, V.lN ZI~L,
, 8ecrotariL

... PI.-· ... Em B"~1I Bod. OD Viclori/J
1II~_.'1a' gelieve OYer t.Demm.

i



J.'G. BUHLMANN
XUZ1EJt-IN~T&tJKDT HANDEL,

LadY GreY Straat. Paarl.
£10

MAATSCHAPPIJ.

o P G E RIC H TIN 1 84 5.

DOfPOI'ftrd bij Acte ~anParlement f~f

ALIWALMOORDUlSR ILlSSB
POBLIKU SCRooL: ..

BENOODIGD.
EBN Hul.~Onderwjj .. ,. geqer-

tifioeeJ'd, en een :man "an
DRIE QndervinditJg, ten volate .beToCd

Rondgaande Onderwijzers om Hollan~ to~ bij .lWri~tie
BENOODIGD'l'E te OnderWIJzen. sa1&ris £250 per

Paardev16i, Verblijding, en aDW:rbaamheden te aaDvaa~
Welkom, Wijk Taai- in Jnli,t899. ~! !!'t:.~,t.!
..- bosch-spruit. Doe aanzoek met copiën van r.-. iD!~eLJI

. tuigsch.riften en Gezondheids-oertÏ- 1~
apPLICATIES voor bovenge- bat. op of voor l8den J.uro1BI, __~__ "_81"'_

a noemde betrekkingen, verge- 18SW,bij "
seld van de bij de wet Tere.i8clite G. GRI~~~ .. ...:"";/ ..
INwj_"hriften van bekwaamheid, ~R1_n ..

:.;~-~, van de laatste 8chool- ' • . .' I
commissieenPredikantdergemeente ~~.w. OOD. IGD~.I
waar Applicanten ~erkzaam was, en ~'t/
van lidmaatschap eener Protestant.. EE ' Hul ~nderwijzeres in ~et
sche ,Kerk, sullen door den On~er. Be Vue Beminarium,(~
geteekende ingewacht worden tot op kla888 lf jes-sohool) te 8o$m'
den SOaten December, e.k. Weat.. ezitstel'8 van het . ..•

Werkzaamheden te beginnen, te meda' A..rta Certifipaat, sull
Paardevlei en Verblijdirig op den voork hebben. ,
26sten Januari, 1899, en te Welkom De .a pli~te £al verwaoht ~r.
op den 27sten Januari, 1899. den 0 llandsch tot bij ~. I gtaenl&l

Voor PaardeTlei en welkom· latie te erwijsen, alsook: Latijn
zullen alleen ongehnwde ~D8D en Stelkun l.A~bra}. KwaJii.
in aanmer~ ~en worden. caties om Sohil~rkunat mi N.....d-

Voor VerbliJdiug wordt een ge- "erk te ouderwijzen sullen ook ~ 'BeI:1Ia.riu
huwde peraoon geriugd. aanbeveling sijn. :

Applicanteu moeten buiten op salaria £80 per jaar met '
couvert schrijven den naam van de Kost en Inwoning.
IOhool WaarToor zij aanzoek doen. den ouderdom verm'eJdendle,

SalariI £120 per jaar en de school- vergezeld V8Ir en Jr8Ii1_.
gelden; achriften, bij den OD·der,gebeek:I•• J

. ~illi~e reiakostAnl pitaafd dOOI' ingezonden te. zijn niet later bloc.'"
Tenders gemerkt "GruJa. n kwitanties sullen vergoed ~n. 9 ~r. e.k. . ~~,~~~~i

• . N.B.-De,plaagde applioanten Pliohten te B8D1'8&l'den ~
~ Beste ~Claremont Grum. {GezIft moeten lÏoh VO'>l'Sien' van Onder. hei volgend kwartaal. ---
of Ongesift) .tegen per kubieke y<1, wijsen 2de lOa:S Spoorweg ·Certifi. QUINTON H SCOTT
opgestepeld ID gru~ of afge- oaten om tegen half.prijs te reizen. .,
leverd langs den weg ID de voor- . . Somerset
steden gedurende 1899. C. H. J. MAREE, JR. 11
J.Beste Tijgerberg Gruis (Gezift of Voors. Boh. Com.
Ongezift) tegen per kubieke yd, in

," de gruisgroef,:of afgeleverd op de
~~Dynamiet,Detonators, en Lont. 8ste, Ude en 12de mijl, Maitland

, " Weg, en Van. Wijk's Hoek, ge-
BICycles, BICycles, Bicycles! durende 1899.

8OHR.IJF Oil PRIJS LIJSTEN. Bor~n vereisoht, .en dt)~}aa~
. ~f eewgen Tender Dl~oodzakelijk

li
te worden ~I""'P-aapeohe Gouvernements Spoorwegen, ......._. ..,.r~ ·fl~uomen.

:.~~~~·.;VBRZÁÓïJNGEH_AFLEVERING VAN PASSAGIER..•S..'--../~"lG'E-. I ,. Tenders gemerkt "Steentool"
C~" • , '. - DAb Beste Waalseh Steenkool, om-!'OB ea rUL 1 Deeember sQll,m I'!lBllagie.!Ci~r";'· -. .. trent 65 Ton, afgeleverd bij de Els-

.··~deelte YaQ hun b~rag<' ~---;... -~ le begeerig ZIJn om het geheeie of jesbaai Siding gedurende 1899, in
':'ll~tl'lt!MI1l'Op' ,ert()i)n 'ftO bnn"~ A~!t te renden, toegelaten worden dit te kun-
(;~~llit1iilrett il'JlI !J1f"'''. ",ti, na\!~oorafg<)kochte Spoorweg-Kaartjesvoor de reis, en zoodanige hoeveelheden als van tijd
~:nril1eC()n~re:Af'" Q1J kentrplrWnl'll ,OO~ vervoer van het Departement getroffen tot tijd mogen worden benoodigd.
~:·,w~it~4~.bP~f, ..~ of ai te leveren, of beide, van of naar de gegevene adressen, ~bWaarborg vereischt, en den laag-

-L.. .:vB~-c(P! ~ye.!i]d:ngen voor Gewone Aflever ing, te sten of eenige tender niet noodzake-
-~ ~"<_ êJi,:1!~~~~~' Port ~llza.beth. GrahaD1S.~, lijk.:te worden aangenomen.

';.,~.....,IIItI....~n~.n, .Kfn1berley, Beaoon.fleld, Op last, P.K. Fesantfontoin,Dist. Victoria Weet.
.~ tt. h;erondege~de ,"","voer.prijzen, die betaald kunnen worden op het II. v. D. WESTHUYSEN~ _
.;~tte~~"UJgaoet&hOD, of bi) het af~udsn, ~olgeu.s ,erkiezing. Secretaris.

SCHAAL VXN PRIJZEN: K too d Afd J'an r van en ~ ee ingsraad,
. '.. ",I";r l07..lme;i~g. Per p:lkktlt w<'g'omde !(~) Ibs. of gedeelte daarvan Gd. 10, Groentemarktplein, '.

" ,ur .lfl~verw;g. do, Uil. ,1(1 do. GJ. 28 N l' 98
.. , .'. . Deakn .VOUI ;\.L t6 worden beschon wd als 3Ll. ov., i) •

«Ó» ." • ".m: GE~\"O~a; ..u'Ll!:y~mSGS-HEP:EHKI.:·W~;~ ZI.J:-l ALe:; VOLGT:
. .1.:.\6101'1'.\.0. lGlOllel1 Je Muruclpalttelt ~~r Did verder' dan het Kasteel h t I te _
-. I' lIaLJ,.;f...tHotel, WlI.ldn8611 .st"",,!, (KIoo{ ~tl'aat) en"l!:benezer Weg. ' e n r
''4 "'ll'l' tflF:l?!Hli>TH ~Illt de W'ootls'e-c1en op tie .. Hill' en" Hospital Hlll " ., (j,.,,:r. ,'"(;~l ,!tt: .'Rltmen ~o bep~rkiD~rn <ler Mllnicip&llteit insluitendel de .~'Beach."
l\>."""",[,;;\, J.;CA.C?S;)r.~D. ~!nll&D Jc o"perklDgon der Municipaliteit.
l,. \TI\.\la ..,[~II. -'hooeR _ Ul!JI Vl11 bet Station.
. " .~ ~~O.".:J,.llóI<lf 1IroQi!Q(fizoo Luiten deze beperkingen ui Mn een 00111'

!otlf' 'l:e1A1!ng van ,;d:.}Jer lf)!) ll\iol:'onir"rw~f'l'tlu ziju ~,)!)r ied,u adtlitioneele hBlflJli·lf
n
-

._ .' \ :.'F "'~Nllr" .lttJ7.0nuoclleJm, duu aalllooCk bij den Tmliek Bestuurder J • te
I, "'1·,,,,.1, Il'rt_ Ehllht'th, O,)~t L'on,lt'll Itll d~n ASc!i.:!tent Tr fi k Il-t _.
L" b" ,OI 1.... " a e ..,_ uU.-uer te"HU ",.t'Y ~ "'\I etf1)lg ~pOOClro!.'. l:ita(iuil.

C. 11.UUOTT, Generale Bestuurder.

ZU~ICHB
.lOlURLUD ",4U,DWrl

Platbergidrift, . ~
Ladybrand.

Kafsnijders,
.'

NetD~d
;:~V~~~=: ~'-~~..~":.~~
~t1lNEN. t!...f.s~~~

d' .•1: _.,-,/

'.'Jf.;l 9 :', ..:.

-fd -.' ..;", ,

: " - - ...
...... ... ... •... -.... ... ...... ...... ... ...

E·': ;.-~ ·.:('4~. .
·~iJ r :~,' t -,

Mooivlei p.k, Allandale.
Diet. Winl......... ~....... ,.. _.

;:><- '

-:;SJ;Il .... lR..A.. 'WIl':ElC>:J!II"'lEC
,b rtflJ . ',,~ ..... , . "'f ",

d··..-·,' - .. KAAPSTA''~~1·f:.:·'I'.~I ."~ D
~·l .,'.'.:" . ,

'.-a-EEFT pu het beroemde Mauser en Sporting. Maguijn Geweer
:~ .. O.~~ngen. Het laatste en beste wapen voor het echieten van
.~~ltJl 8OOI'ieIl Bokken! vooral Springbokken. Prijs £.1 lOs. nett.
;;.. :" "~l ~n, Rifles, Berolvers, en Patronen van de beste kwaliteii.

APPLIKATlES met
sohriften van aecmtifiOl~1fe

Onderwijz8rs zullen
dergetoobnde worden
tot OP 24 December. ":. VOor' Reparaties aan den -aatari: £75 per jaar en Logies. at. BI.I%. Vuurtoren,- De uCA8'rLE MAIL- MNta~
Zes leerlingen. .Muziek, .t®keniJlg, MoSIe. Baal. DB 8toombooteal daar Lijn~-
sohilderwerlr, Holleadseh, Franaell ken.UIl Kla......... JADCIeD om
(of de meerderheid hiervan) ~er- TENDERS :&d=w~t.et!=B:'':::
eisoht, • i AIoeiD............. op debepuldet1ll-

Werkzaamheden te beginnen !pet D'P!DBLUX gemerkt "Kaap st. tnlacetijd.., -
volgend kwartaal i! BlaUIe Vuurt.ore1l Ren .......+.i- tt • _nU!iOTf.&a CABTL&, K.,t B.4uuo.. : =1lt r--, Deo. '.--CWUIBaooJtCAITJ&,~&o_

H. H.:V AN BREDA'.I ,~..,..~ door den Conf.!'Oleur eD Audi- _'J:B4"ABDD CWl'........... ,
Zoetendals Vallet. t8f Gen~ ~~ .•w..ord8ll ,Ju.+-liOlLlUX CAL'fL'I, ~ JtIaIIW.r.

Bredaadqrp. on,vangen .' op .... ftIl " 18-I)OB'BGU <WIT1&, .lapt. B.u:

------------11- W~B8!I'DAO den 21aten Decentber, ~.--
BENOODIO D. I 18:~n;oor de ~telijke .over- 1Itra .... '.IH. __ • III Lil PaID

de, . van het verblJjf. en TOOrhet
v~en en oprichten van nieu.. AVOJlBALS CAI1'I&, 'Klip&. ho ... , -*-* "
~, nz., en.. . LI8II~.B ...Kapt. LIlIUn, cimtlll!m "

. flaanen, Speci6katiën en Oon.. 'fIlft'A~~'fIJI,E.,t.B.l'.lW:aI&,_tzat
~ktB.voonraarden kunnen on • IlBceaaboer.
".... . . te.' kantore ,def'. BURn <WIT.... Kapt. Clu.a.ga.,CIIaCnIlUl_,..vragu n . van . n -~.
Ha!en.méelter, lloeaelbaai woMen, Voor vnabi of Il-. ~ .tt
geaien, of aan dat V8Jl het ~ .. hU de Apatea 'ftD de 0IaB'l'LI
tnétt voor Publieke Werken, o&ledon IL\ILBOOT 1LU'l'8CRAPPI.l. (Bpb).jg:~~.;; [f\&I"
ne~ om het voor getenderd "erk lr---
te ,errichten, en moeten eeD bevre- VNZO_ LX.-_
digenden borg. stellen voor de .K.OlP~\vu T
be~lijke vervnlling van het Kon- .u A.&£W KE )(AILDID8T
t~ ~n r.oOdanige borgen moeten VJIOI8TÓoDiOiiuftClllPl'U
dell . IDgelOnden 'hoder onder- . ~aaT).
~enen.. -

be, laagste of eenige tender mst n- JWlbaoCa ... ~ ....
noOdwendig aangenomen. ...L. .::: na ~ - ~;. Qa' w~ ..

1 W. WESTHOFEN, ... ...., ........ ' a de
pro. Hoofd InsPekteu .., "VOO3 QfDLUtD.

i Publieke Werken. .~=.ur ". ,~a:=
DeJl8!temen~ YOO1' Publieke Werkeu, . DDt. ~ --;ooa ... KU.lID,

Call'ldoll. Pl6in, Kaapetad. ' e..... (TWIa19 NOTemhet. 18V8. ' 1)1 I ... "').)[ap&. Caonr, .....

t~"ii:na~-~!~~~~--..TedateD 'IOGI'
............. 'hl!

~AITB BEMOODIGD,

INeen private familie, met kenoiJ
van Holleadach en Engelseh,

Muziek en Handwerk :-Lidmate
van de N. G. Kerk. Werk te be-
ginnen op 10 Januari, e.k.
. Salaris £36 per jaar' met vrije

Kost en Inwoning. '
Doe aanzoek met getuigschriften

bij .
A. N. v. D. WESTHUIZEN,

Davidskolk.

Kennisgeving
de m1rODel'B 'f8D .8tellenboloh
PaarJ.enW~

Yredenburg leisjea HoogeschooJ. ONDERWIJZERES (gecertJift •
ceerd) voor eene Schoollte

Bultfontein, 4 :uur van Biohmopd.
Engelsoh, Hollandsch, en M~k
vereischt. !

Salaris £40 p.&. en alla ~j.
Applicaties zullen oDtvangen wor-
den tot 24sten December, e.k, door

W. J. BURGER,
Bultfontein,

Richmond

OVERBEEX PLEIN, KAAPSTAD

• M;!l<}·)r \'J..ll .It'n Tr..fi~k Be"tnllrJ(\r,
; . A..a»~t.ld,;hl !\vvllwb.Jr. leJ8.

OPGERICHT 1886.
GEAltRl VEERD.

BtaDdaarcl.·-(S.D1ora)

IN excellente conditie, superiëure Matriculatie,
kwaliteit uitgezochte cl EARLY Ilniversiteite School Hooger,

ROSE" Aardappelmoeren, ge- "" Elementair,
echikt voor onmiddelijkeuitplanting, tt :Muziek Examina;
te koop tegen zeer lage prijzen.

Binnen weinige dagen uIlen al- S~Dclaarcl •• -(Já:nlora)
hier worden gelsnd, Schotseh-ge- Standaards V, IV, III, II, I en
kweekte ••EARLY REGENTS" Kindergarten School Toor kleine
AardappeJmocren, notcermgen per Kinderen tU8Scnen 4 en 8 jaar oud .
brief of tell'graaf gemaakt, op ont- Speciale Klassen in de Kunst:
vangst van aanvrage. Lettcr-sehrift., Snelschrift en Dres-

LIBERMAN & BUmSKI, makerij.
24 BURG STRAAT. Mevr. W. B. PERClVAL,

Principale.
Telegrapisch AdJ:es cc !.JDBa.Ali." -

P.K. Bua 157 .

HEN 00 DIG D.

VOOR een Derde Klas School te
Houtkraal, ] l uur van Aliwal

Noord: een Onderwijzer of Ondtn-.
wijzeree bevot'gd om Hollandsch en
Engd:seh te onderwijzen. .

Handwerk en teekenen een aan·
beveling. Bey;itterte zijn van een :tn
klasse certifikaat en bewijs ru
Lidmaatschap van een Hollandsdhe
Kerk.

Salaris £60 per annum. ,
. Applicaties te worden ingezond~

met later dan 20 December. i
Doe aanzoek bij .

Jd: POTGIETER,
HontlrraaI, i

Aliwal Noo~

t.,:.~'-~----~--
:L 'I.' BETE RE W'AARDE ONMOJELIJK.
': GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK
',~ ; KEUhEI FAT30EN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

. nazie <lns ZOMER VOORRAAD ¥annen en Jongens
:,~, " P~_ell e~._~rijzen voor ~llen geBchlf'
, iJJ'. ~~ 'WIl'~~"'Y ~ C::o

DEI ••

'; ;1...-;·1t1."'~~;'~tcf'/c": ... ,~. ,", . 1 1/

~f'; .'.,>

1''''1"' tt .

'1·' ,..:.;.; l·· ..·•

~;lr!" ',r\, _~1 -I ~

:~;~. ~,:._,>. ' . :.1.1.~emarkt-straat enKerk plein, KaJp$tld. .
)T~ftL. .. ,-:Vf"fJ hebben Illeehts één beOJ.ighe~pl.a.• -diQ." 'T.A ~
..e. ~ 'r=T" êtraa ~ea ..dP.2r tot' K ~ 1'" Wii'" . . lll ...-n~mtl ILII-

__ a _ -._M ...~~::O'lS. IJ.HUM tJgeIl Trav~
(,j~~-rt.E{ :.tJ , . : , .,' "" I

Onderwijzer Benoodigd.
AARDAPPELMOEREN I

AARDAPPELMOEREN I
i

EEN fijnecollectieE&tlyRoae,
Early Puritan, White en

Red Hebron "ordt iDihet begin
van December verwacht. Men wordt
verzocht orders vroeg te boeken
daar de aanvraag groot ~; ,

V OOR een boeren !chool onder·
wijs te geven aan 10 kinde-

ren, onderwijl te gevtn in Holland-
soh EDge1ach en Mnziek, voor de
muziek: zal a&onderliik betaald
"orden. •

Salaris £42 per jaar, logies vrij.
W ~baamheden te "rden be·

gonnen vroeg in Januari, 1899.
Applicaties te sanden aan

T. J. FERREIRA,
Noorspoort,

P.O. B~erville .
P. S. Een ~uwd man ml

l'oorkeur hebben.

jr,

,

COMBRINCK lN CO.,
Dok-W ..... ;..
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~ VERBANDLIJSTEN.
%1en !!j Non •• u. II!9S.

- H!fJA)!he~".
iti:.....re .. bOll.......... minJ<' Ea:lraehoAH
1101,..,.. I[ . . .'i"'.1 ~"h<:i G.....,ft".I""i.~t
llu. berl ..... I. C 11' IVi"',. ... K.·,I' ta-I
«i"y.r, N t,; ••• b .t...ppaa __ "'f,rne eet ()
B..ukeo, d J _. J luo.~ ... W... c"' ....
Xrauoc>r.l[.. .. li X' ....... r '. Ka~ &14
KW'fin, I ... •• ,"t.tooy\Wr ".t.:o ·.~k.
I!cl>aIkwyk YaIl.CDK S J.AnoDkind UH ... berjf
)I_h ee, lG .Ildl 1Jv11co1 '" U.uli.otb
11' J ... S"""'w-d link 80 _"
La na, A t: Dune ... K I"' .."I
Crve-e, U 11 E:lfll"Q'eanar (,,..,.1 lWtil'W't
BreU., r _. 'klllI""'e ... K.... p""u..Afl
Yont-er, JJ J 1"1eCnh-u,...lu· Gr ..uft'-Hcirw\~. ~ \
Noode.J ~... ... C P""t ._ 1ol'.J.I.'b~j.

. Com1"Y1 E tj ~ HRII t;o", ...nc:.!'1.., I'
::Roa.ou.t 4. F a ..("ut,.....nn~J· CtH't"B •

J' Tbomu, ·It... Of' V \v ee-ee ~'.Je 11'11 TD
0-1.""" T Jo lt.' J L·o.. M.lm""b·r;
laaaca, J.oo .. ,·11 HndJooa K... poch~A("
Palm, J W .. l' Khod... Po
Bcrcb .. dto, P c; Eechr no
VonIer. )1.._ IJ v !lyne •• ld G.... a.Heinel
llabe. H n.. EXf'Cntcnulr )funtagu
n-. w ... }Jllce\'ltll:\!JlL "uJtabooru
HeeT~r, Y d, A. .... A barf:t't".... Clt~e
HovehlJe1pr. H II... fuod.ni lIak Aliwal S
U•• der eoc. II. A. ,
)Iitche n, W 5 Slandard nnk Qoe<>to'. Tn
Den4e,_.acCo.1i4
.tu...oo.,'J,.. .., A.o \fnlIfe Mu.rnl,"rg
Meyer. J .J... ... )'Te WIter.. G:raa1!·RejD~
.H,...,n,J.. \\"H:.1.IJhlu . AlSlp ...clc&ld
(h ulldltng. lJ J :S U Kerk U'_If'&.luet
».rw6. , d. J ... } B • 'I.oDhll" ••
)lerwe •• d, HJ... '''D Broo... Pri .. luI:W_e r d, PJ ...

A'lUt,nq8,
Lomb&rd. J ... J Itub",.to ...
1:k"8en. D... .. W.M.nb ...
)luller. K... ..:- '1 du TOIt ...
Tarbl&l1ob e, JP .. , Kol regwr;Il,
T.yl er, l A J
'1.1In. Il t) Dv
T.ylar 8"", .
Do.rraoa. W B Levin ...
JJramm, C .. , J Waaerme-ver
Brumm, C .,. J .BI1U ..

~Jer. E IJ .. , l' KMlser .
XJtcb Dg, C lee .~Br,...,.t '"

a""'_l
BII!P. WC... JOol. ... Griqu.ld 0

llvu: l"oorW"4rdl7\.

t!:'~~;.., Jd .:. j oo.
]laabenh8lmar. J Jo 1V_.y, JJ , .•

Villier., de. P D J Jl Dl rt
Ste,man •• RW... ... ... 'oo e. 0

~p&Ïl1. il A ... J
Wet. da. CA.... ...
Claridjr •. J._ . .. I
"Ulrioh. 8 ... ... r ...
""eur. le. F ... 1
T1Ir1181', Il: ti .. J'" "
Kion ... J B "'J)(--"1. L... . ...
tsnUlb, A E .. 1 !
)lo .. lando, ! r ..,.oo .. 'oo S, a 'u nL

Walt ... d. A ... J
Iteyn. AC... •

op DINSDAG. 13 .DBC:JI.E.,.~aatal=·'.Boa-. publek ~,~ ..~
._ ILmrcm-8n~ liJD_iD.

._. ooadif;ie eD w&ent·pIChikt
~_ Blaohter.
a-Wopde...,... .
.: PlWi'8 BAUP'l'PLKl8CB

.A.. JOl;JB.IR'l'.

Fa.re, h. EiJei 00.,HIIIagm... ; .

Cradocl<
1I,.1leoboorh
G raai· Bent
Uitenbage

Bolinder Zweedsche Kook-Kachels,

llaild4tJi8DC:le DÁIJIMM
UolumJBIal.,. Mtmi-

"ebr'Wll'i.~~
TOOrp*<1agB, of soodra

ael:lOO!I~ikumltlil wordeD.
(i$~tltabot l'aIl cleb

Bloemj[oJlti8iDte
aim te

beJlm~~~~l8ldne~!: 1050 Tétte MeriDó en Kaapeche
Gereohtahof.· .. ' .8Jacht Schapen,
worden I. 100 V~Boer-bokbnt

inblreke waarnn.
,,8D(1O~IiD8n in kwestie '1U.LLFJNpublie~ 1!Orden verkocbt

V'8I'. lJ ....1 KLAPMUTS ST.\!'lB OP

_dag 12December. a.k,
Bo~engemelde Scbapen'e!l Bo.k-

ken worden gewaarborgd ID UIt-
muntende cOoditie te zijn. Het
rolle getal zal zeker prt'88nt sijn.

M. nl KOOK.
Voo Mr Spuy, ImtlUd'lMn 4- 00.,

. 4.f8lag",.,.

·If·

Afdeelingsraad 1Paarl.

ALSOOK,

Zwa rt en Geenamelleerd Kook Gereedschap .•
Gnalf·Ban't

__ Schrijf om onze Prijslijsten.Kaap.tod
Laoo",.r

Do
So_roetO
Kaapotad 10 en '12 DarIingstraat,

KAAPSTAD.Oadtabccrn

ITafel Baai Haven Bestuur.K•• pocbeMd Paarl DtYls10naI I Gouneil.
Do

,Sluiten van !Takweg en
.Openstelling van een

Hoofd-weg.

--------- ---THE Farm of tb.'e B,fvenue of
the Tolls at Xraaifontein and

Frenoh Hoek P888" for tb. Year
1899, will be put qp to Public
Competition in front bf the TOlm
Hall, Paarl, on WEDNESDAY, tbe
14tb DEC.RMBER NEXT, at 10

Tenders voor Vbeder, enz.
... Kaapn.d

TENDERS zullen aan dit Kantoor worden ingewacht tot op den
middag van VRIJDAG, den 16den dezer, VOOrhet voorzien Tall

haver, havehooi. groen voeder, zemelen en beddegoed, benoodigd voor
de Werken gedurende de 12 maanden eindigende 31 Januari, 1900.
Bijzonderheden kunnen aan dit Kantoor worden verkregen.

De laagste of cenige tender niet noodzakelijk aangenomen.
Op last,

$ANK ROBB, Secretaris.
Bestuur, '.

l-KZ.,
In detJergBlrJol, Paarl

Ve.nwa~
";Levenskr~hten
ArmBI~

Leest wat.A.,n S.UP.riDa \'!II-
blacbt beeft _~Z. P.Wi.IdJ. '
eb WeJbeRnde ·Itacb leIIdCIiag ja
Hew yort. ea eeD broeder VaG de'
0MiedeD ~ R.etla .... WIlda:
••~ bca vele 'jala IaDe eeD lijder
ae-: ua ~ eA udete uitaIac
... &di,ikeo a.I. ~t daar de
Y-.de toatad ftD IIlljQ bloed.
Mi}a eteUJVSt was ...... ell lII.iJ!l
&ate! DOlf al q lIIIdstenljt .....
Dur ik de waarde ..... AJW't s.na.
PUiUa '.~ dóar op le' lIIedreO wat
toed bef:WJ ~ cJee4, brpG-tk
.. ...~;..--..)tijD. '.

~OSIaSt Yerktu4e
Iida reeds bij•• tij de eerate _is I

. '. toea'_.ijae lIPrUeePe J:t!IODdheid
toe, eG llU il lIaéIve llitatelrpd. Ik
PYOeI mij ~. ~ unt -tater,
eG Ik 1Chrij{dlt ftI1IItut toeua .lJW" .
a.n.;.m.. dIe.1k an bD ~n
met wile fabouwea als de beste
bloed IlleCHcijQ die' ooit ~e1l
wad."
.Vaar aJJe lnraJea .verooraaIr.t door

.,. of bedorven bloed eli· daar alp-

~~ ..... 1DCIl

Ayer's,
Sar-~rlJI~

..... ,

WEGGELOOPEN. .

VAN hier op 2deu December; een
bruin Ruinpaard. manen kort

geknipt met H op Jinker•• e
nek, en linkeroor stuitje uit. Kennis _ _...------_----~
tegeyenaanJ. H.F~oontraoteur, MONTAGUw~ngton. Alle billijke reiskosten ~.. .
aullén betaald. worden. .

J.H.FIOK, G·~"P.VAN. ZIJL:
Contracteul' •.Wellington.

13 NO\·... BU. 1808.

Somereet 0

&.m.

Purcba8er will han to enter into
a CODtract with T~o Sureties to
tbe satisfaction of the Council.

J. F. P. PEROLD,
Secretary.

".1, G J .'
(Ple .. ia. do F'
bor,,) ...
114tck. J :: .
Vy•. If 0 .
Felmore, P
Tal jaard. J

Dryden. H ...
)(ll~.A

l:dwacd •. (J

HYf"Jlh., ..

"'1~~. J Iloach ...

.' BQuwvp.reen'g
Jl" "all '.loden
JC S,fret ."
Dempen.\ V
R.rneveld ...
GSmi,h .
Bdl SUber ..
baaer
Bdl SUbof' ..

Veacl1l- AJlIlIa'er. A.Jaemeen en
We~t.

QEVESTIOD SEDERT 1870.
KANTOOR :-8ANKGEOOUWEN.

KaaplICbe Afd

Swell.ndam Kantoor van hot Tafelbaai Haven
Kupocbe Afd K D

aapstad, ;3 ec., 1896.
Breda.dorp
Kaap.cheAtd

Do
DivisionalOffice,

Paru;I. 3 Dec. 1898.PUBLIEKE VERKOOPINGr
IN HET DORP CALEDON,

OP ZATERDAG, 10 DECEMBER .
DE Ondcl·?,et.oeken.den, daar,toe behoorlijk gelaBt door dea h~r ElIll;B

H. \ .-1..\ ~ l!O!WJ::N, den Kaapschen Agent voor eene Ámerikaa.n8che
Firma, zullen publiek verkoepen op voormelden dai en datum, eene groote
verscheldenheld van Amenkaansche Goederen, zooals Huisraad, IJzeren
Ledikanten, Matrassen, Stoelen, Tafels, enz., Tinune rmans Wagenmakers
en ~midsgereedschappen, Kruiwa~ens, Glas- en A4rd~werk al8med~
eenige dozijnen keurige Amerikaan»che Hammen en 12 lste k~ BicyclelJ
"The Road Kmg."

.All.. zonder reraerve f
Verkooping te beginnen om 10 ure v.m.

DEMPERS, MOORE ElO KRIGE, Afalagers.
Vendu-Kantoor, Caledon.

..
bauor .. ' Vo

... Execur ... rsh Paarl

.•• J Fo8trr Oudtaaocrn

.. , l~tMruteuf!kr l'aarJ
... Du lI'eU ..nbooeh
'" li de Wet ". Wotcee_:::IW Runt ... 8teJlenbolClh

~.'Jo do PI_i. Do

... Bdl Noble K"'poebeAfd
'" E JUlle. .
... A lJajr

K'J.Jlti'l';~.
Carter. Bdl Jo J K Reg",,".. I !Iltata
olago. DH". (r Rei.. ... !liunclal. ..'
Bou.a, le L oo. J ol: .!l W.lker Somerwt "t

K'ndM'o.wlja.
Xatle. ID". ... .Ilinderjarige

kind C.....
H.... V...",.,fUJnl .

Lanard. C J
litlnlI..M ." ......
.. TB..... J... ." J W'__ ._~HemllliDp, LE... ... ,,, ... ....po-

b,w. " N ... J ... ~.8AltephIlL" K .•,."...... "'ten .......
NICO. J. VLOK,

Secretaris.

Domiago, li:
P", .... da S
Mpuy •• d A.
&.J .... ~ Boo
Wet. d. JD
Holf_berg, IJ
Neimann .oo
Xru.koJ. Jd ...
HoIfmberg, ti
li'eimaun. A
lCrnak"l. lt
Willtiuon. S
W,lku..n.8
WIlki.a..,n, 8

Valuatie van alle Belastbaar
Eigendom in de Afdeeling

van Piketberg.

HIERBIJ geschiedt kennisge.
. ving, dat de Valuatie-lijst
van alle, belaatbaar Jihgendom in
deze AfdeeJin,r, nu roltooid lijnde,
ter inzage liggen zal ten dien
kantOre op alle wettige dagen en op
redelijke tijden. , :

~n Hof sal ook: gehouden
worden op deD 6den dag Tall Jan.
uari. 1899, 0'J1 2 uur'l namiddaga
in de Hofual alhier, ten einde ob-
jectiee aan te boenen en er ÓYer te
besluiten.

;Jo

Du

Peddie

DB LIVERPOOL BN LONDONBN GLOBB ASSIfWTIB IAATSCHAPPU.
2' NO"".n. 1898.

6 'ylV Afdeelingsraad Kantoor,Baten £10.23 ,133.» erlleten UjtbetaaJ~2yer £34,000 000 Piketberg,3 December, 1898.Jaarlijksche Inkomsten £2:,.:JV'Io,OOO. ,. lO
~liIlCilu.rt, J H
ColliDe'. TE ...
G_n,L ...
Joub.t. J '" ...
L<*ry. G P
ubarmey.r. PPG ...
luta, HH ..
L-hIDAn. J ..
Porter. li ...

B Kerter ...
C HOdgoon ..
J RobmtlOn ...
MidldApooy
Lowrl', BrOIl
J rri~k
Zijn Vroo ....
E.tecul.eun 1<,
Yarn!:!,. en .
Swain

a<ll'etfllaDD II F... C Herold ...
lniCDaDlt. " 'oo] Prince, Vio,.
A. H ". cent ...v.a.i. 0 U ... J Lou.. ...
V,rien, JH.. H Harm..... "
Tb..,. .. J .• ... J[ol-.-klllCr

X ... t'''i/''
Be1le .... d. lil ... I Euli.n ...
.Baodel. 8 .• _. Kol ngeerinl{

·B..", I''''''''''oard.ti.

...J.'~: .'~: :::

Oodtohoorn
K.oapac:h_ Afd

Do
Graa.If·a...t
l'm ....ta
( eN.
X.... poche Md
Graaff·Il_Dt

£e" bekwaam Age,,' be"oodigd op elRdorp ill de W8~telij/(ePtlJ1/l:",i8.-----._--
Brand Assurantie aangegaan op de beate termen. AFDIILIIGSlliD ..CALEDOff.

X ... pacheAfd
Do

Oudtohoorn
Kaapoch. Afd
Beaufort Wt
Kaap.ob&Afd

Jllddelbar;r
Peddie

&e..ard. "
0anJ1I.1d, 0
Wingate, •.
Muweu, ft

Pl Eh_botb

H~4.1 ...
... It Richardaooo KupelS<!
." J Ua ..... t Do

B.JI K..,ve Do

:~~JII Árdern6 ...

... E.ecute,,",l<r Paarl

... WDunan... BriutQwn
,., ratel ea ,.,

)l1UfB1 oo. PeIle
ThO<'tlIoob, A J ft... E nlu''''''''.. Kohtad
Boir ........ C ... {lW Silber· J HoI_t<>to .
Il • Il . .. baDer ... boll.nd
Wbite • .l J J A lloGregor lCaapacbaAld
8t<><:k. E ... ... A )(cE.......... Tarlul
Bin ly. E A. B·.>II.. _eeo·, Pt Elia_lb
BoIla y • .", ... lI:.ecutCI1n1 kT Paarl
D.lla W Do Do
Coetaer,''''' J Coct..,r ... Tarka
Ormond A Boa .. ve..... DII KUp8cbe Afd
Pien .... , p .. r Kuhn ... Hope To .. nD,..... 0 ft Ildl Le,.obiag t:iu!enb"B"
)[ob .., HJ., ... .huou'.l1fakr X_ImeablU'J

&old.r, F D '''1Calmeyer. T ... J d. Wet ... Kaapeehe Afd
Oolde.- en CLIme,....
Cabnh, JA... S I'~irbrid,_
Cabrila, JA... H Al'd.rne ...

K'181i"91
Bd KanIta .. Uopetield

B,ue J·OVI"!'-'G4:r'dto".
Spun. W J.. ... I I
I'outt •• G .!l 'oo J'" ... ... A hert
Il..ne. W L .. }
Merwe, .. d G li .. ..
A.1"CIh .. , T J ... l
Da ..i. I( •; oo. Sow ..... , 0
La..lrho.. WO' J AlbeIUI,SI H. rt

Bloem berg. J
l!enalmoll. A IJ
"i_Dhoti'. E
Gruman, H
Gruman. A.
a......, W J
BIlTg8r, W J
~aba ..... J G

Do

.iDo
Do

flInit, JA ...

B~NOODIGD.
J:EN Onderwijzeres in een private

Familie om onderwijs te !f8ven
aan 12 kindere Jy Bekwaamheden,
onderrioht tot _ tiden Staandard,
aLsook in de Muziek (piano en Zang)
te geven.

salaris £40 per jaar; met vrije
logies. Men dde aanzoek bij den
Ondergeteekende vóór of 0V den
S4aten .December, 1899; ¥lichten
te Il&Dvaarden 1 Februari, 1899.

P. W. DE VOS.
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