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Vaste en L~.. _
Annex MULD&ks VLEI IJUNOTION. J

DE ondergeteokende sich een! HotelbeiJiheid te LIdY Grey st;._
verschaft hebbende, heeft ~Ioteu Prblielc te doen ~~OOpeD. op

. 111811, t2 lEPTE_IEl, '_' n'IN ritu:
zijne plaats genaamd KLA.VEIlVLEI'$ott uur van Mtdders vlei
juntion statioD grenaende aan de Gou vern entl plaata JSltl8Dltlw'g
circa 622 morgen. hebbende tw~ wel i .ohte Woonh~ eD volop
ater door ~rmolens en dammen; be~pnt met alle ~n Vrucht,

EIken, en BInogum lioomdll, me~ uitgest kte laai en uitalitlkende Vee
weiden. 100 als maae MI.leB. ill de markt mt, bnaaid met ~O muddeD
:&aad Haver; due Plaatd ja "e~,JIl8 haar !ligging uitmuntend geeohikt
voor geldbelegpg. f I

. VOORTS. I
25 Paanlen, 10 Koeien, l 10+ Pluim~ I lot Varken8, I lot PIOe8en.

Eggen, Tuigen, Z~ls, 1 Paard. Wagen~1 l~' BOerderij gereedsóbap
en wat DOg meer UJ. "orden aaDg ..bodeD. ;Aleook 16 Vaan8D. .

, B. WOBB" ,
A. :a.d. Y~~ .. Co., VenduAdma.

Paarl, J 8 Anguatue, 1899. I i . ,

koopeu:
~2 Extra -PaarcJ8D, :Metriea

Ruia,
S Estra Esels groot ,Ii ',wrk
25 " Aaoteel ~n
4 OMeD
30Ó A:mteel Scha.,.,. eD. BOkDP ,
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.' ':IQdPandt'On:d~zma _~

te .Di8pfontein, wijk f( aflr."riV1A,
diatriet Bloemfontein.-- ORRISOH'& COJS

GROOTE
INTERV-ERKOOP

APPLICATIES voor boven.
genoemde betrekki~ verge-

- seld van de bij de wet ..ereI8C4t.e ~
- to.ig&dlriften van bekwaamhe)(J~
i.(Oed gedraao en van lidm __ hap
~ l70teatantache Kerk, lullen
doorden ondergeteekendo ingewachtworden tot op den 30sten September,
e.k.

W t>rkzawnbeden
spoedig mogelijk.

Salaris £ 120 per jaar en de
schoolgelden.

Alleen ongehuwde personen sul-
len in aanmerking genomen worden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
, kwitanties sullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicanten
moeten zich elk voorzien van een
onderwijzers 2de klas spoorweg
certificaat om tegen halfprija te
reizen.

BENOODIGD
EENE onderwijzeres voor de
. derdA klasse publieke school
te Boschririer (14 mijlen van
Montagu)_ bekwaam om onderwijs
te geven in Hollandsch, Engelsch
en Muziek. Handwerk zal eene
aanbeveling zij n.

~alaril! £70 's jaars met vrij
loRies.

-- Werkzaamheden te worden aan.
vaard, indien mogolijk op 9 Oet.,
doch zeker in Jan. 1900.

Applicaties me t afschriften van
certificaten en getuigschriften tot
16 Sept., ingewacht door.

F. VAN ZIJL,
P.O. Bosch ri vier,

Montagu.

,:_~~',
VALUIIU1o,'''' De~ ...., & Krip.

» KU.tl8TAlJ. . V. k... '.. .
• DURBANVILT.II! .. ,~ '-'---D;'·8~TC:",,-"·- ,
• "'--'1< . . ~.~

" DUlAlfG" :J)p.G~.NiéawoUdt.
~, PAABL. ...D. .r.; A~'~ _ Spuy.
" PIKBTBBRG, .N. J.Vla
" PORTBBVILLI. '.. P. J~du Toit. '.
u ROBBRT80N. P.J. Deaaper&
" WORQBBTBB, H. 'Podu ToiL

D. J. .A.VAN DER SPUY, BeOretari&:

groote onderWerp VaD

in ieder hniahouden;
dames bebben 01110

in Pleinatraat besooht
gedurende de laatste

3 DAGEN.

Heden Zaterdag
Worden voor tonnen aan enorme
koopjes aangeboden ter wille van
de damee van buiten de Stad. Wij
sullen hier eenige van de Speoiale
Artikelen opnoemen die op den
JrlORRISON'S 'VERltOOP
kunnen verkregen worden:
Dames L. O. Onderk!eeren-Nach&-

hemden 1/3, 1/6, IflI, 2/6, 2/11, :VU,
eu 4/1 I, waardê tweemaal dele prijsen.

Dames L. O. XnJoken en Hemden,
teRen 1/3, 1/6, I/Il, 2/6 2/11, 3/11, eD
4/11 per Btuk.

Dames Flanelletten do.I/6, 1/11, 2/6,
2/11, 3/9, 4/6 tot 6/11 per lltuk.

Dames Flanelletten Knickers en Hem.
deu teg8JI 1(.1, 1/6, I/U, 2/6, 2/11,3/11,
4/11.

Kinderen Flannelet OndeJ'8'OOcl,allen
tegen ongeveer den halven prij •.

Dames Winter Lo8se BloWJen, tegen
I/U, 2/11, en 3/11 per etuk, minder
dan den halven prijB.

Dames ZJ,jden BloWJen, tegen 8/6, 10/6,
12/6, en 15/- per still&:, eeu koopje.

Dames Regensohennen, tegen 1/11,
. 2/6, 2/11, 3/11, 4/11 en 6/1I, halve-

prijs.

Alle Capes, Mantelll, Jacketten, Koe.
tUUDUI en Waterproefs worden a&ngeboden
klgeD den koet.enden prijs geland in Kaap.
stad.

Kinderkleeren, Peli_u, Bobes. Tunica 's,
ft'raaie Mant.elll, Kappen en Petjes worden
aangeboden met een ware opoffering.

~.

PUBLI~X:E VEa~"()
Ta

fttJ[AX4"~ •• p_y.
VAN

10 Eerste-klas Rij- en Trekpaarden (Ruinen),
1 Extra Bokwagen,
1 " (4 plaats)- AM.IIl Kapkar.

H. J. VENTER,
Voorz. Bch, Com.

PIk Reddersbnrg,
diat Bloemfon tein,

BENOODIGD
BBN geoortificeerde Onderw-jj~r

Toor de lIlde Klas Publieke
8chool te Strijden burg. Afschriften
TIm getuigsohriftan zullen worden
ingedacht door den ondergeteekende
tot den 26sten September. Appli-
canton moeten gron~ kennis hob-
ben van Engelsch en IIollandsch en
tot een Protesta.ntsche Kerk be-
hooren.

Balaria £144 p.a., huishuur inge-
alateD.

Werkzaamheden te beginnen op
den 9den October, ek.

G. J. MALHERBE, V.D.M.
Strijdenburg,

29 AugustuB, 1899.

HET

Palace Warehouse,
PLEIN-STRAAT,

KAAPSTAD

"Bnllrs Grains."

Dl!.l Ondergeteekenden zuUen voor rekenin_g van den heer STBBANI>J'
VAN DIR SPUY, alhier op bet Markt Plein .;

Op Donderdag, 28 Septem"ber, 18~.
TE 10 UUR V.M.

Publiek Verkoopen, bovengemelde lAvende Have g Loué
Goederen. En wat v~rder sal worden aabpbraeht.

. .. S. J. V~D:SPUY.
J. W. Moorrees Jr., & oe.Afslager.s.

';I. ~ • _Vendu Kantoor, MalmeSbury,
1 Sep~ber, ) 899

Cnderwijzer Benoodigd

Erkend als 't Beate en Goed-
koopste Voedsel voor
Koeien, Varkens, enz.Departement yan OpeDb Oadnijs.

KENNISGEVING A NONDER-
WIJZER. > ~

vrije opleidia . CUl'8U8 voor
blan1i:Q

(v In betrekk-ing
tUloeerde onderwijze
1rijsera ui~loten ~

(I» Gecertificee onderwijzers,
sal regeTen worden Kaapstad ge-
durende de aanstaan e zomervaoan_
tie. Voordr8chten 't bijzonder
p~mQ om de be wijze toe te

>l-::; .. _ ......... van het onde ijzen der Ver-
. _ilJ_de elemen e echoolonder,
· 1t'erpea, zullen geh den worden.
.. :Alle boeken en noodigdheden
sullelI vrij goleve worden, en de
koeten van de reis niet inbegrepen
onderboud onderw , zullen door het
dttpartement aan et einde van de
tnmsD8 terugbe worden. D"
~ ni"ave zal dn de SOm voor
b.$ fill hUlBVestin tijd~D8 den duur

· c1er 1'OOrdrachten.
0ncJenrii1lerB di

· laun yoo.n!eel wi
dadeliik. lioatie
reu bY dl: su

.~' Auth

GEO. W.
•.(laor den Buperin

van oude
rc' .~Il"",rTan Onder

22 Augustus, 1

1/6 per Mud-zak aan de OHL80N'S
BBOUWMIliIJBN.

2/- per Mud-zak aan NEWL.U.D8
STATION.

W. L EDWARDS,
Newlanda. S~rkstroom,

28 Augustus, J899.OOK GOlD VOOR HOIIDW.

TENDERS. en
. WBESUMIR.

Adder~y, Straat, .loo.

ormen &anTra-
.ndendent van

ng Branch,

vcWg en Zeker Zija

AffR'S PIUIN

RIERIIEDE pef ik hDa. dat metllUld
aal ..Md"D~-lIOadw ~Itaid.

d.. penoolJ8 m. Ma ....... M 10..,.., te j_.
&ea of lDei hoodeD toePUI 0.., ~ plaauea
Wilgerboaobea FoatoeiDjeI. .
ook ui aj"lIUIad.. on'", t.oepJa"'n toeJoop.a

o... ~ hei .., "pad leidaode "... GroouoaMi.
naar M:HJdeldrifi.Altea .ie bier... pea .....
P"" lUIle... OrCIea -1'01&d,~ de ......

W. J. SWANEPOBL, _
Wi".-boech "Il Fon"iD~"

. Dilt, Lei...,....,.30 Auguliu, 1899. ' , .

I] IERMEDE geschiedt oproe-
1-. piQg nn tenders voor het
oprichtt>n Van eene Kost Inriohting
op de "Spes Bona" SchooJgron_
den, Achter Hex Rivier, afdeeling
Worcester.

Het plan Van het gebouwen alle
bijzonderheden kunnen bij den
heer P. W. Viljoen W. zn. Woroee_
ter, wordeg g~efl.
De lDrichting moet Voor den

lilden Jan. 1900 worden afge-
leverd. Het Bouw Comité bindt
zich niet den laagsten of eenÏgen
anderen tender aan te nemen.

De tenders moeten in~den
worden aan den ondergeteekende,
niet later den 15den ~ptember,
1899.

P. W. VIWOEN, J.ZN.,
De Doo1'Il8 Station.

---------------
KENNISGEVING.

KENNISG~VING. Aan Bouwers

I)E ondeTJteteekendo, wen80ht
mits deze aan het geëerd

. Publiek lMkend te maken, dat hij
~zigbeid aau oe Paarl ver-
heelt van af d"D 4fJeD

l'Je1)t.elntM,raanst., en te~elfder tijd
hij het publiek aan de PRarl,

district, en OVE'r de geheeIe
Kolonie VOOr de groote I)ndcrsteu.
Ding hem bewezen in hande~ en
,bezigheid gedurende een tijdPf"rk

17 jaren, en hoopt, dat. de
.ondersteuniDg door hem geDo~n

voortgezet mag worden ten
..._- .."", lijner opvolgers.

D. WARD,
Boven Paarl.

N. B.-.!lIe uitstaande schlllden
ImoetA~ bij het einde van September
•• ...." ... vereffend worden.

TENDERS wordenge~ Voor
de opricht.ing van sclioolge-

bouwen te Fransche Hoek, Paarl
district .

PlanDen, specificaties en bereke-
ningen van hoeveelheden, kunnen
verkregen worden op aanlOelt bij
rlen ondergoteekende of bij den heer
J. P. Kriel de Villiers, Hoofdstraat,
FraDsche Hoele. >

AlWhi......_ ..
arc _,ten Dle~
12 September.
De laagste of een tenders,' "

noodaakelijk a~lllgeDOmen.

ARTHUR H. & WALTBR~
Architecten, Post us li)

South African Ohambers,
20. St. Geargee Straat

Kaapstad .

,

RHODI
-uwautt' I

Goedkoop ~ttfu vleescb
Voor lCaIltea van BUiten _

Winkeliers.
-VAN 5d. tot 6d. per lb. per K~jk, RoIhm+ '.

lnt'artte~pnbv Oo.,..;::.=:::r~ ~.
O. J. fl'vEUYBR, JIqaea. JkUlew .. ao..

i NOCII'der PaarL - • 41i'1ft'.&IJ! I

-
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Nederlandscbe Zuid - AfrikaanSCh~
I ~

SPOORWEGMM TSCHAPPIJ.
De kortste en Goedkoo*e Route voor Reizigers en

Goederen van de Zee naar i Pretoria. Johannesburg en
r .dere plaatsen inde Tra.nn-~ is via

LOU.RENOO' MARQUES.
\.iD Lourenco Marques naar Pretoria 849 mijlen, naar Johannesburg

394 mijlen
Va.n Durban Daar Pretoria 511 mijlen. naar Johannesburg 4S3 mijlea.
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 mijlen, Daar Johannd~bnrg 1012

mijlen.

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.
Yin LourencoMarques nlW Pretoria £4 7s. 6d. eD. £3. 9.
. " " "Johannesburg £4 198, en £3 18s.

" Durb&n " Pretoria £6 8s. an £4 128.
"" " Johannesburg £6 108. en £4 6a. M.

Vftft t&d Pretoria £11 18s. 9d. en £8 5s. 6d.
" AAAp8 "

"
Johannesburg £11 11a. 9a. en £7 198.8d." "

• Inliohtingen verkrij~baar aan hQt Hoofdbureau, P<ltbos 383 te pre-
toria (Z. A. Republiek) en bij de Directie Heerengraoht 270 te .AmJt.-
clam (Holland ~ DE DIREOTIB.

De EIGENAAR TREKT
TERUG.

Buitenbanden,. B,~eli,i'::.t.. dlC:Dtl)OJ]IlP(m

. Rel'aratie.be!lo~dbedei';---'~;;- t

- 'Robbê ...Band, euz., enz. (h,iQclpbi~~~ p.._._~_
, . ., ..166 tt __ . I' -'. v I~op ..
' _._ ... - -lri· ._ _ .....OM u te venekenm dat iu het eohte lriikel krijgt, eo/::t(Ji ~ ~_.,........; .,_., ..... 'al., .......

voeg u aan 0Il1 adrea,i eD waa.f DalI' 0811 ftn 0DI8 Jel IC All ,_. ,dalibIl ....
about DQD}opTyree." Poatpij.' . ' .. ;. .,.,. ' D.. PITITII VAK'oo•• l8SW~ n. ,.,~:=t~,~"';:'-:
De lIDBlop Ln~ ...... , Z.l ... . :..~-:::...=:::.~ILLD-~'"':oi>:;':::u"£!-S.

60, Strand 8t,···raat,' (1) Dat. nw petitionariaaen V8fIo' ==..-:=-:..!:;. au
\angen. gebraoht te Wordell ollder de

KAAPST.A:::>. "If81"lring van.WetNo.·45'~ 1882, Q. BUDRIOKS.-------------- ...:a.._____ a4t _ volle uitgestrektheid. _... .,.
W.A.1UIE BlWBlfEN THUIS t (2) l!.w petitionari8881l. zij~ de ~-;.,.-=~~

. beh9orh~k: veJ'~ oomm.....,..,.. 25 .fl a, IfIUTWT, WPlfAl.

QUAKE:a.BAD CABINET ~~~~D~~l!i!aw:fs ~a~aï:i5:~'::
(Foldi"K. HM, ,41C;/ BI 8fDO.lJod)~ (8) Dat de 1taaioipalitei~ 'faD

De o.-dhdda Verwekker _ ........ eie JI .. _. " , Stellenbosch ia gevestigd onder
noodMQl!jkbe14 lhala. lw.. , 't r-. Ordon. No. 9 van 1836.

a-mLJdelea. ~ •.. .,.'IIPL (4) Dat uw pet.i~narisaen met
toor 'w.lUI .r 1ierkI," lIëil tlltMML volle kennis en goedkeuriJ1g 'faD de

Venohaft Beinhe1d, ~1MI4, .KnieIa., LneaïlUt, resident huiahou4era. VUl de· ..
~ '- noemde MUDioipalit.eit de ,1D8Chfaa,1'~~.Koude,Ioc:.. B1Iid&l~J::lIuc1.....jee. tOegekeDd iD llrdonuantie No. 9

Y9Cll'komtZiekte, 0-. RheUwaaiek. v&1l 1836, ~hikt wor de V8JIO

WetuMJaau!y'k, V.moalFbur~.... eÏ80htell van dit dorp oordeeJeli.
~~, ea (5) Uw petitiODari.asen stellen

Gemaakt -,an de beiRe reilirelooae aoUNpti8ohe, hygieu*"elfof. PATBNTKti v~r; de ¥.renaen te beho..den lIOO&Ia
Owrehouden door een -nrkoperd lItaleD Kaam. =koaapleet ia een De&te Id.t alJ DU 11)'1 erkend en aangewezen
15i 15 inch en 3 inch dik. W88frl51ba. VlUIlIIIIl Iaire. _ . worden m 80hedule A hierbij ge-

GEBROI1DERS 'REID, v(ft·Uw petitionarissen stellen
voor dat de wet in haa ... nheel met
alle machten door de wet toog.,ktmd
aan den gouverneur, wien worden
toegestaan vo1Rensde voo1'llÏeningen
'faD Wet No•.45 van 1882.
(7) Uw .r:titio~n stellen

voor dl! MunwiJ!!'liteit-thans niet te
verdeelen in WIJken.

(8) Uw petitionarissen wODachen
dat zes raadsleden sullen worden
aangewezen voor dMe Municipaliteit.
Uwe petitionarissen ZUlleD sooala

behoort altijd bidden.
Geteebnd P. J. BOSMAN, R.M.8.,

" J. W. H. FICK,
" J. G. HOLM,
Jf A.S. HAUPTFLEISOH,
.. J. D. KRIGE,

(Vooraitter).
Commissariuen.

-Al:lES
MOET ,_

WORDEN
OPGERU IMD r-
Huisraad !

Aardewerk,
TElG~N

LAGE
PRIJZEN

LITTlf
OUSTPA~ POaT ELIl

Een W-reeCIe
.trut ,.pl?fil
rat - déD 1riaI
dro<lB ea~
been, 111_'
wekt. dil, ..
bet liik pYOll
~n .tut. Ea
bloed be"wa,
yoodea den !DJ
lljetratea. Bj
genoec :rQl
j,e boailell. Z,
nooit hier PI
motief I11III hJi
doen jjyeri, ol

Speciaal I,ilSpeciaal!1 Speciaal I

Rawbone's Nieuw lauser Jachtgeweer
Toegerust met Rawbone's Speciale Jacht-visieren en

gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs
£7 10s. net.

Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
Hagelgeweren, Rifles en Revolvers, van iedere soort.

Krult. Dynamiet, Detonators. Lont en Lont Ontstekers,
altijd In voorraad.

Schedule A.

BOLINDBR'. BaROBMDB

ZWEEDSCHE STOVEN.
Verandering in Prijzen. Leveranciers van

Kombleet Huisraad.Ten Itevollt_ 'VaD bJj.,nd. IIohlkk'a_
Iten lID•• d. Fab •• k .......

Colts met mgrGotglu latuiJl Rines,~/sa tagal zeer I8rmllderde prtjJel.

J41IES \VILET IL00
10 & 12 Darling-Straat.

Wij kunnen niet ge-
slagen worden in prij- 44 TOT

PlEINSTRAA

"

BIEDEN T~ KOOP AAN:

Doorndpa.a.d,_

zen.
R--,---~ •- - - - De G-oedkoo In 4,......

Gzooo" yoo d.. .&11. Ga-oo"'n.
IIoha-IJroDS Pa-IJaUJn ... c:.....o., ....- - . - Glad.clra.ad,

BARDE.TOa.
r.pport.eereD ,
beleefd ailD. I
aterkt. 'lIaaI
bi Ina daaeliItaI
OD t.gillDiiic .av
rolop.

EN

NET OMHEININGSDRAA DJ WOODHEAD, PLANT & o,
Cmheiningspalen, • • • • • . ST. GEORGE EN STRAND STRAAT. &UIDoAl'RI~N8CHB

mrl1fKLI/Kg •Varkonsdraad,
. . . . 2 tot 4 voet.

Galvanisch IJzer.
Galvanische - -
- - Walerpilpen

t tot 8t.
Te1etrram adres: LIBBBXAlf.en alle 800rten IJZ8J'

GoedereIl.

KLEEDERENI Geboekte IJI8l8D Om_ StliJurda,. Span_ :en 'Men. , ....... w~qll
PIlau,

... AUB 9-U'l'LI, J:apl. Bon,
Il "-,.

LIIII.' ... OAITLJ, Kapt. L. Slim,I..,
eAa'l'lI C4.ITLI, Upt. W.uIl..,

1.a--bw.
PIJl :ltIIfK.I OAITLI, Kapt, ... _ .......

..... • l!ep'-ber.
, .... , .... , ol p_,.

-<Mt. bl a.. "--_ nil d.
:WA1I.J1OOT IIÁ.lTBOHAPPJJ,

XLEEDEREN I !
G... •• MT 'VOLG•• _ .... ~ .. :r_G

PlUm WG J PASSU GBlllIBORGD Jf
J. J.DE VILLIERS

KLEEDERMAKER, WORCESTER.
Zendt regels voor zelfmaatnoeming en monsters, op aanvrage,

per poet aan ieder dree :D Zuid Afrj\a.

17"ox
U~lKKLUU

"IIOlllDmlOO!K.U,TBClUJlft

OFFIQD
DOO
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DE populariteit van dit werktuig is te danken aan zijn groote kracht,
duurzaamheid en eenvoud. Het zal in alle soorten van Koren en

op alle soorten land werken.
Deze beroemde Zelfwerkende Binder heeft zich den meest uit-

atek:enden naam verworven in al de vooraaamste graanbouwende landen.
en wordt erkend aJS do best werkende Binder in het land.
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