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De Voornaamste Musici van
Beroep,

ZOOWEL ALS AMATEURS

BeYelen lerk UD du IU~IEI-HAJDEt 1
v AJII DD.. ,

HEER R. 1IULLEP,
(Groot en Klein Handel),

en 47 STUKD sn.uT, KaapstU,
VOORDI! BESTE .

Pianos, Harmoniums, AaerikulllIChe
Orgels, Strijk. en- Illw Instrumenten

Ook voor Sn&nln en alle 'soorten .mek-
R. .. benoodighedon, Reparaties, Stemmen, enz

J',t, .. J:rl l~r5 ; hmL ~."HI1IIIIIlDlhil hilálaa4, laPI.HT.",~1"" ,.',..... , II !.erib. 'erlcllli4..... •
~1.lLI:t"'u:ita!. II

Pust BWlI~ Prij"11 vali K"kor",I$ op aa,vlag

DB-.

. . .

DEEL 70~No 6,636.1

GRIDOTE PUBLIEKE VERKOOPING
In den Boedel van.wijlen den heer F. D. COlfRiDIE. en

i . I . ,werk van 's &ads
EEN Groote uitgestrekthei~. van "Lowenatein" en "Oaklands" ~.' .••....' DE ONDERGETEEKENDEN ZU.LLEN i • lIon~ te aanvaarden, sullen

gehiktst aan den Durban~eg gelegen, een aangename, korte '!~ Op WOENSDA.G 81 AUGUBTUL-t 1898 diens kantore tot op Maan~
ling van D'Urban Statie, is 'door .den Eigenaar, den heer F. J;~j:an:: " lP" September, 1898, om 11 UUl'
tIeIsI~nd Duminy, jun., verd~d in 300 FraaieErve~ die opZate~/ . . 'S MORGENS TEN 11URE,' I middag, worden ontvangen.
namlddag, den 1J 8ept~mber, te 2.30 precies, ter plaatse,.~ PUBLIEK LATEN VEKKOOPEN AAN H~T Nlke applibnt moet bepaald

II :NIEuwoNlunTVLrELLDOERP" deg~~:!!~oh:~!ï:~f~::i~~n,,;o~:ers met Buitengebo!l~ en STADHUIS te WORCE~TER ~diV::s;\=~::1angd
, den Hekenden Smidswinkel aan .den Haroenweg ~t do EIsJellb~g , ., Op last van den Baad,

(~\ J..,~, n. ::,tlf"'l'.g tussclien Van Rhijnsdorp en Calvinia in de wijk Noord met omlTggend grond. De gedurige doortocht ~1hier geeft ook geclung na de volgende Eig_endommen, allen gelegen in het Vel kornetschap G. W. BORCHERD8,
UIl.!"!' l;ukb.G·vl'lJ, die bekend. staat als het aangenaamste en gezondste w_erk en werk betee. kent gel ..~. De .Ou?e Wmkel wordt door .een IOeiJlR. oggeve1a, Afdeeling Sutherland, (vroeger. Wo~ter) : Setl2'81U.:

klimnut in de Kolonie te bezitten. tnouwe vervangen met doelmatige machinerie kompleet. , . I. 1

7) TWEE HONDERD ZEwH EH TWINTIG RAC Die Jo li8'~ing,alreeds kennen ~~ den ~gen~~ een besoe.~ j:w:ilJen 1. De plaats" Leeuwfontein," grenzende aan .Z.uur~T8, groot Afdeelingsraad Kantoor,(22. q In - - P HTIGE ERYEN, brengen ';U'D zijn nJlastgelegen ver~hJf "Fairfield. ' alwaar hIJ" wtge- 4910 mQrgen. Dese plaats heeft goede Veeweide, Zaailanden en Robertson, 13 Augustus 1898.,
Groot 100 bij 50 yards breide tuinen en \ o.dcn heeft ontglad en 'prachtige wa.~erken ~n. standhoudend water. I Di~ft~onaI'I'An ... ,:1 of j~" •.

r t i: ': ' " • , gelegd, zulleu moeten toestemmen dat Bouwperceelen 10 elk opZicht .. " ". T' V! lW \NWIW VUIl ......ZL I.I,r,.\ aan~eb()den, ~orden voor Publieke Yellmg to NIeuwoudt .. zoo gezond en gewenacht gelegen, nog niet in deze buurt ter markt 2, De plaats Roode·Wal, gelegen.lO de ANOOA ULEI, groot
J \ ;Ik, distrikt Calvinia, op zijn g.ebrachtgeworden ! . 2870 morgen, heeft zeer kostbaar Wmtersveld. •
])()!ldel'd.'Ig' en Vrijdag, 1.)en lGSeptember a.s, Ve~heide~e 8lui~n aan den Hoofdwe~ naar de stad; ande,ren zijn 3..Deplaats "WiJ;gehoutfontein," be~~ bekend als uDwars

r • • ' heel nabij, on zIJn allen groot, vooral de Tumerven. . u) den Weg, ~egen omtrent 9. mijlen van ~TJE8FONTKIK
I, r aa:IIIIOl,(!JglOg ~:;ln Kooper;'i mag het gozegu .~ordon dat de ~et ~ev~n hier ZIII wensehelijk veraangenaamd worden door de STATLE,aan weerssijden van den pu~hek~~ ~eg naar SUT~ERT.AND,

yr""';l';",,),l'iH1.1Illg, V~Z. dat .(.rO_:D I l'rs?On meer dan her Erven ,mag gunstige l,ggm.~, do heluere. nHf-uur, geen dru~ende las~n en ~etge~ot ~t 11915 morg~n. I?eze plaats 18 bl] uitstek geschikt voor
f\"'i" I', I" r1">'?"11 t,·, zoodat ,Koopers lO hot verv~lg van een tot ~~aa:lf va~ ge~?,kkehJke ~poorgl'r,levan .. ~~. water 18 eene v~~l8Chte in eemge . Klemvee, en goed vooraren van 8ta.ndhoude~d water. I

1-;"\',1'," Ionl.."'f·n,~()ol'pn',en terwijl de Erven zoodu?lg opgemeten ZIJn In Buitenwijk, en ,~e eigenaar ~IlgeW:Ill!J dit element met pIJpen aantevoorep 4. Een stuk grond genaamd" Annex Har1jeskraalt" grenzende
J. u'~c':'.\·all 1w.ialf Erveo, heeft de Koopor do Sohoone Kans een heele tegen schappelijke vergoeding, dIe'genoemd zal worden. 'aan laatstgemslde plaats, groot 630 morgen. .
lb~ te K'·I('I)(:lll. Plannon en Inlichtingen zijn 'ierkrijgbaar van den Eigenaarj J THERON '

\",t'.! ~'c"'lllatellrs zullen ou,k wel doen om van dez~ gelegenheid l" Fairfield," P.K. Durbanroad) of ~de 9ndergeteekenden.. ~ r". J. T. CONRADIE, '
gl'hrUIK lt' n-aken, aangeZIeO WIJ oen groote Bazaar van Schapen, enz., Herinner toch, Zaterdag, nanudd.ag den 3== Exesutcuren Testamentair.
enz. vcrwachten. wanneer een Specialen trein kooplustigen vrij van do Stad te 1.30

Op last des Kerkeraads, precics zal vervoeren, en de veiling te 2'30 plaats vinden. . J. J. THERON, Afslouer.
. H. C. NIEUWOUDT, J. J. HOFMEYR EN' ZOON, Afslagers.

N. H. M~~;'~!~d.Commissie. Vlcn.-OBIA WES'r.
Kuilsrivier r Kuilsrivier t

- VERKOOP;NG
EEN GOU 0M IJN Kostbare B~~wperceelen,

· PUBLIEKE VERKOOPING OP DE pLAATB Op de ver80hillende St&D1plaat.. n.
VAN EEN ' Laat u niet omkoopen en bedriegen, want del{fJSTBAl~E PLAATS OP ~IAANDAG 29AUGUSTUS.. vijanden slapen niet!!

1 '" , .Aan.taande 'K t Inri ht' Jl~ D~ .iFDEELIXG VAN PRINS ALBERT. TEN 10.30 UUR 'DES MORGENS, .1 OS Ill'lê Ing voor ongens
~ - I ' .UN HET .

DI: ()nderg,l'ee('kl'lldl'O behoortijk daartoe :,:elast zi,jnde, zal v~rkoope~ DE heer ~A,N.P. Bos~AN heeft. er in toeg~~md. voor publieké
l

GYM'NASIUlVI PAARL
voor n:K~lll[]~ vau Jeu boedel van Wijlen NIluuAs J,o\.l1J.>:sM..AIUN competitie aan te bieden een gedeelte van ZIJn Elgendom,onder·

l
. . ' • Afdeelingsraad Kantoor,

,'''''.' / "il «v-rlcveude echtgcnooto CATlL\IlINA. MARa MAIlINCOWITZ,ge- verdeeld in ongeveer eo Groote Peroeelen. gelegen, .' '" " Ceres, 10 Augustus. 1898.
lorcu 0'J~JIIL"lZl~ t Kuil'. Rivier. aan den Hoof'd-.re. naar I' DEOnde.rgeteekend.e~ellllChtmlt8dezen~.OuiersenV~endenbekend te maken

TE le. .. . h S dat hij zijne betrekl[lng rJS Hoofd-onderwijzer en Supenntendent yall de School~ SOD1eraet We.t. en eemge minuten van et poorweg Ien Kost inriohting te Klein Drakenstein heeft neergelegd, om de betrekking van
~~.or.. ~..; ~ fIII::::l ~ ra,al. S: ation. , . IHUISVADER aan de Kostinrichtiog in verband met 't Gymnasium, Paarl, te~~ I:!""~~ - De positie is zeer voordeolig m eene zeer gezonde om~vmg, en aanvaarden, . . ". . .

met vermeerderde 8poorweg gerieven heeft de plaats alle knsf,raak II Hij ie bereid en gereed om K08tIeerhngentegen den pI"lJB van £36 per JlI&I' te

1898 er op oen aflossings Voorstad van de Hoofds~ ~ worden, a waar I ogeef:e~ som aluit in alles behalve Bchool-muziek, Boek en Kerkplaat8 gelden.
, men niet voldoende ruimte heeft en de huur hoog IS. . Er ziJn geen in~gelden, en leerling~n behoevenniets meer dan kleeren, kam en

Litho Plannen verkrijgbaar op den dag der Verkooping. borstel, mede te brengen.
I' UGUSTUS 1898 De. leerlingen zullen onder zijn directe toezicht staan en geregeld in de KERKMAANDAG, 29 A, . en ZONDAGSSOHO?L komen. WaarOudershet v~r~ezen en aa~ den Ouderge-

HO-'~YR & Z·OON A ""'1 teekende er.n.n kennis geven, ook geregeld de Catechisatie kuunen bijwonen,J. J. & ~ " .n.&D agen. Goede, degelijke, en Godsdienstige opvoedingwordt gewaarborgd.
In andere woorden, de Ondergeteekende en Gade zullen de plaats van de ouders

innemen.
Logi6ll, school, en alle andere gelden moeten per kwartaal en vooruit betaald

worden.
Men wende zich tot den Ondergeteekende,en daar de Nieuwe Onnu8 voor de

" Examina en de School-inspectie met hét e.k. Kwartaal begint, ie het dns raadzaam
zoo spoedig mogelijk aanzoek te doen.

JACOB C. DREYER,
i . Paarl.

-VAN-

ERVEN'

GrUl'I,;,'tt'r, ~if'!TlVo\ld(\·i!le,
Hl Juli~ 1898.

Div. Council Office,
Robertsou,·

13th August, 1898.Afrikaanders in de Kiesafdeeling van Vicroda West!
STEMT VOOR DE BONDSKANDIDA~

KURN en IMMEL~AN,HlERB tr geschiedt
ving, dat tenzij alle ...........~"

aac den Afdeelingsraad
verschuldigd, llOO8ls. Weg

Belasting, Huur van Uitspanningea; '.
ens. worden betaald ten kant.ozoa'
van den Secretaris te ceres binDen· .
EEN MAA1;1) van af datnm due.,
gerechtelijke stappen znllen wordm.·
ingesteld ter verkrijging denel.,.
zonder eenige verdere kennisgevipg.

Op last,
HENRY CARSON,

Achterstallige BeIastiDgeL· .
CERES

OP den 28sten AUGUSTUS, 1$98,

Noensdag.
OP

September

KENNISGEVING .
KIRSTEN & BESTER,

Rijtuig Fabrikanten.
LADY GREY STRAAt PAARL.

7den
Des morgens ten 10 uur,

Tll, \",:,r,.utl~ kostbare 10:;;;0 en vaste eigendommen n.l.:-.-=, r

J, F, KrR8TEY(Iaatet van de firma VAlI
Niekerk ot Kirsten) en A. J. BUTU ('fOOl'
de laatste 9i jaar SQ.porintendant'VaD ... ~

Bergrivier Rijtuig Werken - de la_..
Retief, de Ville ot Co.), in vennoot.chlp
gegaan liijnde..Ja Rijtuig F.bri.kaaten •
Lady Grey Straat, Paarl, vragen beIeef__ ~
lijk om de ondersteuning nn het publ.:iek. .
Alle orders wien hlUllle 8peaiale .....

dacht genieten, en nllen met spoed ..
netheid uitgevoerd worden.

"v~s"ti :E::ige:.1d.C:»lIMl r

(.) l(."pjes Kraal, groot 4,092 morgen, gelegen lan~~ de Traka ZEEF",
I~,.,r, l'n a:l' bekond staat als een der beste, mUIen DIet de beste
I': : " , 1'1 dt' afdl'elin! ,an Prins Albort, _v~or een vee plaats v~r gr<;><>t

· I.' ),1 1"""(_' Z" I" ~'n V'ln JIJ welnT"O plaatsen op welke belde
/ •. ),~. I '\ > K, l'll • ~ lalld"b~ou'"\V'hllll't'slicces v~rtC7ezet kunnen worden en\,····,":",'·rIJ en 0

/, ,·fl ,,'0 OIl Ilith~llttf,lijke voo["raa~ water. _ DE v?lgende EI~ENDOM.MEN ?ehoorende aan de~ heer C. F. SNY1UN'
11,) ~'lI dl'~'l van die welbeKende pl~ts Nleu~ja.a.:r. alO .. an plan 18 eene.verandenng te maken, n.l..-

fontein ~root l,ï,-\I) morg()n en 291 vwrksnte Y;i~ t zoo I.-De lI"elbekende en llitmuntende plaats genaamd KAJ.K.
. ) Dl' rl'~(rl'rt'll(le yan de plaats Klipfon 6" g~k"t FONTEIN met grond annex :gelegen in de Afdeeling van Victoria' bl" d 'f t kth ,id 1 717 mor"en en J VllJr an e , ':.

'li" '''I' U'd"r IjYtlll e Ulcges re e" 0 West, en groot omtrent 7,203 morgen. . .. .
',,,.' " ' bl k Op dit Eigendom is er een groot en gerieflijk WOONHUIS, WIJ, de Ondergeteckenden, geven hiermede aan. alle betrokkene

. , '. . .1' Ik CJ r grenzen en eO[l . 0 vormen, G H d d h S C C h Bch
II ;., l' ",'f1d .. mmen Uie Inn e an o. " 8tallen, \Vagenhuis, Buiten Kamers, en nog andere ebouwen.. et i . partijen kennis, at. e. eer '. '. ~nwng t- rein~r de

1. . "'1' lC 1,[ gl'cl('eltelijl:-. daarnu in baar gebed opgovelld worden. ZAAILAND iR ommuurd voor 15 muddon graan. en wórdt benat mt een, Voorzitter van ons Centrale KIektie Comnussle 18. en dat alle berichten

Losse Goederen. STANDHOUDENDE FONTEIN. D~ BOOMGAARD is beplant met' in verband met on~ Elektie Veldtocht aan hem moeten worden gericht.
., omtrent GOO vruchteboomen van: allerleI soorten. ,Adres voor belde breven en telegrammen:

~. Il) ~ r1!H)'t>f1, 2;jl) Boer Bokken, 26 stk~ HoBornvdce,,~ Merrd)(>s'h
3pa~r !I _~ plaats genaamd TABAKZAKFONTEIN, groot SCHREINER, Kimberley.

. I 'h I K 1 Voer Macbmo oer erJJgeree sc appc " ., rood d bo Id V
:-:' ,~, c "J(", 1 ~C otc le ar,' 2,G01 morgen en eem~e VIerkante e~, gre~zen e aan vengeme e De heer Schreiner zal aan het kantoor van het Centraal Comite, errotte Tanden gestopt in tot hUll

· ,. . cl k bi' den Ondergeteekend. Eigendom. Het veld vO?,r g:oo~ en klem .vee IS' ZOO goed als men bn No. 8, Gordon Kamers, Stockdale Straat, elken namiddag van 3 tot:> vroeger n&tnurlijk gebruik: hersteld.
\ .:'Jl \'ml"'rl' bIJlOnderheden oea.1.uzoe ~ S teznber begeeren, en verdere Op~lDg IS oonoo<hg. ur zijn. :randen Zonder Pijn volgena > '/,

,.:,.~. Jl'O duLUru me" Woen.dag, ep , Er zijn Diet minder 8qammen op gezegde plaatsen. H. D. STIGLINGH. leder bekende methodeuitgetrokkIll
1898. . ", !II.-Gedeelte VhD ER!F No. 118, gelegen in het dorp. HENRY BURTON. Go d Rto Is

Jh, :;t:\\llUC bdhJke toorwllilrdt:n. VICTORIA WEST. Dit is zoo te ze~gen het eeaigst cent~ gelege~: Kimberley,:> Juli, 1898. u pee.
Eigendom in het dorp dat te bekomen 1~ dus laat de~6 kans niet voorbIJ '. Kunstmatige Tanden, paseend ge-

gaan. __ DE BONDS CONSTITUTIE, =:~~:;~=
(af' LET WEL % Indien bovengemelde Eigendommen i .' ~ :r~ridge, Bar. ~

niet verkocht zijn v6ór . JExemplaren van de ~frikaan~er Bon.d Con- .',
ZA TERDAG <len 8sten OCfOBER 1898 t'titutie, zooa]s gewIJzIgd door he~. Jongste ~een het ~ ~. :p.

, , , ciaal bestuur te Worcester, .zIJn thans bezigd, en.a~e fooleD ZlJD gebueëni
Izullen dezelve op dien dag per P,l;Jlieke Veiling verkoc~t worden, in front ns kantoor ve.,r.kri1gbaar,•. te.gen 3d. per ~PQn>:" ~~gksteoedw~haal, overeea ..
van het kantoor v~n den Onder~etee1cendt't om.10 unr 8 morgena. IOp ~, Ai ~ ..... " .,~

V I L L I E R S Voor verdere bijzonderheden doe aanzoek bij den heer C. F. 8NYIlAN ~., •• _. of Ss. per dOZIJn. postg~ldmbegrepen. ~VERAlm DIGBY,

of biJ' den Ondergeteekende, AN.'.'D. KE·'.YSER
1

. Agent, I tt 1 L.D·S DC.s E· .e SU., de yUDen• Ve., Ie--rkt VIVeIV ftII de ~ ~-:..
!. rv' chariq 0.. ........

~u~~ s41_189& \ B~

. BElLAN"G-RIJK!

UIT DE HAND TE KOOP:

BARKLY WEST ELEKTIE. Tuigen eene Specialitiet.
Tak .. lW Hoo1<.1 Stl'a.:lt; r.K. !luIM

PW'( Khzabeth, Kaapsta
LONDBN

Tandheelkundig Instituut,
BBP&RKT,

Ulster Kamers, Groentemarktplein "

JAMES A. FOSTER, Afslager.
I:, !'~ :'tr'ilat, Oudt .•hoorn,

:.\cn AUgllstu~ lbVI'l.

KLEEDEREN ! I'~LEEDEREN
VOLGENS ~AATNlEJ:a.sJ:NG

PASSEN GEWAARBORGD! !

JJEJ. J.
KLEEDERMAKER, WORCESTER,

Ze:dt rt) "OL5 v~r zelfmau.t.I1eming en. mODs~rs, ?p aanvr&ltl, per post
c, • ~ eeni, adrea III Zwd·Afrika, Viotoria West, 26 Juli, 1898,



i In het· Hooggerechtshof

I der' Kolonie, Kaap de
i "Goede Hoop. ,

£240. -2de klas GouvL SchOOl!'
Pel ~v._i.lle. . IN'_e de petitie van ANNIESoPHH

DE Kiezers in de ' I SWijken van APPLICAfL'lES worden gevraagd S~ITB, gebo~ 'l'RVBNS,gehuwd
Afdeeling , worden tot 10 ISeptember 1898, voor I buiten ~uweliJ~ voorwaarden
zocht om in gescbrifte Ka de betrekki~g van Prinei~ aan 'D!?t David SDllth, en door hem
te nomineeren voor de de 2de klas ~chool te PetrusVille. blJg~n ~ verre als nood-
woordiging van Wodanige ,salaris .t$!OO per jaar, en £40 I wendlg, r CALLOOTT MAXl1HLlANT-l EEFT pas h~t beroemde Yalll8r en Sporting Maga.ijn Geweer in den Afdeelingsraad op de voor huishuuIr. Grondige kennis van I ~TEVENSen Auou8TtJSHOB.BLKY

f .ontvangen. Het laats~ en beste wapeD voor het schieten van staande Driejasrlijksche N( Engelseh en! HoUandsch eene ver- . TUBRS.

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs £7 lOs.nett. van Leden. Elk kandidaat eisohtc. :
, Hagel Geweren, Rifles, ReTolvers, en Patronen van de beste kwaliteit. door niet minder dan Werkzaarqheden te beginnen met 'BIJ't leze van bovengonoemde

stemgerechtigde kiezers uit het het Oct.-Dec. Kwartaal. petitie ingediend onder "De
Dynamiet, Detonators, en Lont. trikt worden genomineerd, , Adtes: Registratie van Titels en Verlaten

Bi I
1). 1 B· I ! zins zal de nominatie van nul ; Ds. P. J. .A. DE 'VILLIERS, Landerijen Akte, 1881" veuoeken·eye es, Dleye es, ICye es geen waarde zijn. In Voorsitter de dat zeker stuk onbebouwd land,

,aHRLTF OK PRIJ8~LIJSTEN. en in het Groenepunt of N. G;' SCHNEIDER, , meten.de 438. vier~nt roeden en
~t gerechtigd is zes. leden te . Seereta.ris~1114 VIerkant ~i, sijnde Peroeelen
kiezen) moet elk kandidaat afson- , '. 13, 14, 15 en 16, zooals get.ranspor-

AFDEELDIGSRIAD DIfBISGEVI1tG derlijk worden genomineerd door Paarlscbe Jongens Publieke SchoeI. I teerd op JOHN~~ op den ~~n
niet minder dan vijf kiezers. 'Ge$ : -- I Januan, ~839, m. WIf!D8-~het

HIERMEDE geschiedt kennis. Kiezer kan meer dan een Nominatie t,PP~CArrIEN voor d~ betrek- n~ geregiatree~ ~ en .wlens v~-

APP~ICATIES'; voor de betrek. geYing dat aanzoek gedaan lijst onderteekenen, op verbeurte king tan 2de As81stent m ~bJf o~bekeDd ~ In bezIt van pen-
, kmg van Onderwijzeres aan werd bij den Afdeelitigsraad Tul- dat zijn naam van alle nominatie- bovengenoemde School. zullen .door ~IODJlil"lS86nv~r mee.r dan 30
onze Publieke School in het Kinder bagh door het Veldkornetscha.p van lijsten. waarop die voorkomt zal den Onde~teeke~de worden mg?" Jaren. en grenzende aan hun
Departement. Waterval, Wijk No 3, om het worden geschrapt, en beschouwd wacht tot den 30soon dezer. 'l',?DlC eeuWIgdurend erfpacht land gelegen

A pplicanten moeten leveren p Gouvernement te Terzoeken de alsof die er nooit op werd .geplaatst. Sol.f~ en Teekenen een aanbeveJmg. in de Kaapsche Afdeeling, Veld-
certificeerde afschriften van Omheinings Wet van 1882 te Alle nominaties moeten door deP Salaria £187 lOs. per annum.i kornetschap van Liesbeek ieRoode-
(1) Certificaat vaq bekwaamheid in proclameeren in gezegde wijk. Ondergeteekende worden ontvangep D. HUGO, b~oem, metende 12 morgen en 488

het Kindergarten Stelsel. 0 niet later dan den 20s~n dag vah Hon. Sec. VIerkant roeden, -mag worden ge-
(2) Ook van d.egelijke kenais van p last, SEPTEMBER 1898. Eenige no- Paarl, 12 Aug., 1898. registreerd in den naam en als het

Hollandach en Eogelsch beide CHAS. ADAMS, minatie later dan dien dag ont- B ';'NOuDI'::!,D. Eigendom van genoetnd A....NIB
(3) Certificaat van ondervinding Secretaris. vangen zal van nul en geene waarde D VI SOPHIASMITH,gehuwd zooals ver-

( ) B
inhet Onderwijs. Af~':;:g~~ AX:U

g
~r9'8 zijn. Elk Kiezer die zoodani~ EEN .Assistent aan de West End meld, en' CALLOOTTMAxnmlAN

4 ewijs van lidmaatschap eener ,.,. Nominatie onderteekent, moet ziJb .School te Pretoriá. Salaris ISrEYBNS en ÁUGUSTUSHORSLEY
Protestantscbe Kerk. A'dLli woonplaats vermelden. ;: £200 per jaar. STUBBS,

Applicaties moeten den Onderga- lU~a Dgwd Clanlilliam. Gedateerd dezen 17den dag vab. Applicati. vergezeld van de Wordt. gelast ~at een rule nin
teekende bereiken vóór den 8sten , ÁUgustus 1998. ; noodige bewijzen van bekwaamheid, worde Ultge~lgd,. oproehtnde
se~:~be:egei~t met October kwar- HIEdaRBtIJ

d
geschgadiedt~ennisge~h'ng H. R. HORNE, i goed zedelijkgedragen lidmaatschap t&;llteelpebrBObenenfdie eentg ~ b

t
ofever ermg van et Civiele Commissaris i eener Proteetanteche Kerk zullen I hei no voorgeven te -ne ben

taal. Hof, voor het hooren van en beslui- d K I door den Ondergeteekend; inga- op het l!lnd in kwestie, om in het

l
t all bi . h voor e aap., He rech h f h

S. POSTMA, V.D.M., enrd0ver !_~I_ltech~ en el8Cgd?n
d
te NOMINATIE VORM j wacht worden tot:3 Sept. e.k. I Woo~ ..~ ud0 Stelverse dijnen op

Hon. Secretaris wo en gemaaa en mgevol' 1D e . Kennis van de Engelsche taal oensaag en sten ~ van

M
. Il 11 CC' Kiezers Lijst, uitgesteld is gewor Wij de Ondergeteekenden, KiEl- eene aanbeveling. Augostus, 189!:i, en hunne eisehen
II ue Jurg, . ., d d 12 W di be ff15 Augustus, 1898. en van en DEN totop den29sTEN zers voor ijk No ... ;•.nomineeren P. W. J. BOSMAN, Jes tra ende ~ staven, of voor

A d Ki AmmsTUs, 1898, om 10 uur v.m., hiermede .van ...... in de Kaapsche S i_"': altoos daarvan UItgesloten te ziJ·n.
~,an e ezers van de Kiesafdeeling Piketberg, I d d li f V Afd li lid d Afd' ecre ........s. D" nl" éé __ IA W" Bd" a s wanneer e genoem e 0 er- ee ng, om van en ee- W E School CO .. eze r e n.umal in de (hu-

Porterville, Bergrivier. en het Zandrivier. an IJn en ran 61lJUKooplieden gadering voor bovengenoemd doel lingsraad voor Wijk No ...... ~ Pretoria, ." mmissie. verne'llumt Gautte, éé~l in de
EiN hervatten zal. worden. : 8 August~, 1898. Cape Ti:1IIM, en éénmaal in ons Land

P.RIVATE VEllBRUIKERS In den tus8cht'ntijd zal een af Gedateerd dezen. dag v~ te worden gepnbliceerd.
schrift van genoemde Lijst tel- in 1898. BENOODI'GD. Op bevel van Zijn Ed. Gestrenge
r.age liggen ten kantore van den . ' den Hoofdr.echter. dragende datum
Secretaris, voor dat tijdperk, ge B,LUI. "'OOBPL.UT8. Hoof'd1:»nder1ildJzer teo kantore van het :aooggeNOhts.
durende Kantoor uren. ' (Geteekend) A..B.} ! • TE • hof, desea Iêden dagvanAuguatus,

CHAS. M. FRYER, e.D ,.............. Bok.burtt, Z.JLR. 1898~

Clanwilliam,
Secretaris. GE.HF. . APPLICATIES zullen ontvangen H. TENNA.N't,

. • •.......••.•••••.•.. ; worden, niet later dan 31 Re,patrataur Tall het
18 Augustua, 1898. K.L,. . Augustus 1898. Hooggerechtabof.

De heer A FIE L'D Pe..Afdeelingsraad Wijken zijn ~ Applicanten. moeten o'ftlrleggen I
• , WIJk 1, behelzende het Veld~ oorspronkelijke certikcaten'van : D'DBRLIIGSillD FRASERBURG.

TANDAR1'8, korneteohap van Papendorp (Woodt (A),Bekwaamheid... 1 --

(VfOl'Wbij hetLoncleDT~ stook) waarin is Kamps Baai en.- (B). ~ en zedelijk gedrag. . Tendera.
Iutttuut, Kaapeta4), Liesbeek Rivier. ,(c). Lidmeatschep van een . .

IS nu met zijn praktijk op zijn eigen.be- !Wijk 2, behelzende het Veld+ Prote8tantsohe Kerkgenoot- .;
go:men, in dee heeren Donald Currie kornetschap van Rondebosch. ~hap. TENDERS ~ . "W'aChtwor·

en Co. 8 Cut le Chambers, Adderley Straat, WiJ'k 3 behelzende het Veld~,' Salans ,£3t:J:r "-num,. den door .den on , ende
Kaapstad. De heer FIELDil goed en. ' .... tot 6 SgtlDfitigUjk bekend door zijne Tele ~etschap van N.ewlands (waari* Werkzaam en te beginnen op oP.. eptem~. 1 8, voor de
patieuten Toor zijn prof6llllioneele w.' 18: Claremont).. i den 3den October 189.8. ' . behQorlijke reparatie den weg
kwaamheid en ziJne billijke prijl6n. Wijk 4, 'behelzende de Veldkor~ Op __buite~dsch& certificaten l?,o~ ~ c;1e.' vg Gnn&.

CONSULTATiiS VRIJ I neteoheppea: van Wynberg, Con4 moet een .... vullings examen afge- lV~, v1& ~ , Kalkfon-
stantia., Diep Rivier, en Down~ legd worden. tem en LaDgkuiJen to, Daal' Bam-

KantoorUren. 9 ~5 n.m. N'w~ik 5, behelzende de Veliko~ P; A. SMITH, B.A. ~rs~·is niet ~ Iioht da
" zaterdags, 9 T.m. tot 1 n.m. nelsohappen van Palen en. Bietv1e~, •• ' Sec. der Seboo.lcom.~. of eemge,', .~' ~ te ne-

K EN r\TlSG L'VING Tiigerberg en KuilsriYier, en Do . ODd 'Be ......... '11'.cJ • No. 2. wrut 8JlWllt4l'88 nMllidA, Tenderaars moeten I""'--ee,-'I ..

DE heeren llM8TBONOen Co., .! il uV(RI WW6'I "". tIS\A'--
rtee d t I--h' bees I Wijk 6, bebelzende de Veldk..L~ i borgen stellen. ! i

rappo ren ,B Suw ~ ten, DE Ondergeteekende wenscht be- etschappen van Koeber g N ~ APPLICArrIES t getui' _ ..'1...:1 I . ...,
zeer schaarsch zijn, goede vette I .• kend ~ stellen dat hij de prak. Koeberg No. 2, Blanwbe o, , ~ I me 15-"" A. J 1!IOTEB
Ossen zijn £14; Vette Koeien £10 tiJk van WIllenDr. VAN BUDAheeft D'Urban. rg eri .~n VI!P bekwa.a~id, goed • I Sec~lOs. d P zedeliJk gedrag,' en beWIjs van lid- Fr-a.erburg. , I'

overgenomen aan e sarl, en Wijk 7, behelzende de Veldkor- maatschap eener Protestantsche 13 A" a+us. 1898 1

Beste Hamels, s6s. ; toede tas. geconsulteerd kan worden aan de netschappen van Kalkbaai, Noord .. Kerk, zullen !wordeningewacht door '.--e
v $I.'

GrootelItom ,es.; Lammen tis. consulteer·vertrekken van .Dr, VANhoek en Elsjes Rivier. ' den Ondergeteekende aan onder. LANDBOUW ' OOL.
tot t6s. BRBDAtvan af 7 tot 10 en van 2 tot Wijk 8, behelzende de' Veldkor .. staand adre~ tot 20 September, '..

lellloeiu
i

£12.tot £t8; tot Op,£la. 4 uren. netscbappen van: Sim0D88tad Nos. 1898, voor de betrekking van Hoofd Else ' TB. I~
Geregelde scheepsbezendingen van G. GADOW, M.I? 1 en 2, en Wildscbutabrand. Onderwijzer: van de 3da klasse nburg, Steljlen~b.
ArgentinePaarden en Noord.ámeri- ~ee~en (VIenna) Wijk 9, behelzende dé lfunici,; P~blieke School te Lemoenalraal. . ,. I
kaansche Muilezels en .Aanteel en LelpZIg (Staataexamen; paliteiten van Kaapstad, Groeoe- Dïst. Burger~orp, Onderwijs [)E IIeropemag ~ lCaaOen UI
Merries en Trek P~rden arrÏTeereo SAM DE KOCK punt en Zeepunt. • Engelsc~ en Hollandsch. . oDvermi1ielQ"kto~ den laten.
elke maand. : SalarIS £!l2 per jaar en vri' September ul~ld orden.

ARMSTRONG & Co. PAARL. D J 1··k h Logies. . l . StudentAm dié ~ ifinale schik·
Port Elizabeth, WENSCHT hiermede kennis te e aar lj sc e Werkzaamheid te beginnen na 00= ~ebben. ~kt om de

'"'ven dat 'I. .. _h ge---..J Bazaa.r September vacantie. n bij te wonen o~,.den te\'Oren
14 Aug., 1898. . ..,-"'v WWUB .rtltN rI'1 ,h..n.. ..ldendatum . c .iiom Sl&cht Vee, Paarden en OT stijvmg.· der fo.ndsen van J. D. Y;ANHEERDEN 'der""'Y-""hool \_, voor ,ueropenmg

Ezels, te koopen tegeu hoog.te het Klnder Zending Huis in ' Seé. Sch. cor:mmeie. ~ , ..uDnen ~ lec'lIllilliaiiie
F. J. R E TIE F , markt prijzen. verband met de Ned. Ge:-ef. Kerk, Lemoenkra.al, Dist. Burghersdorp; kl·seen een aanw.ng DemeD oe
__ .lRpl~, t Paa1-1, Eenigeen die vee heeft om te een bekende Instituut dat ZOO een 8 Augustu,s, 1898. ~pli1ratie,bii den heer • D.· 'I7"~'oY, • __ 101

verkoopen gelieve kennis te geven een goed werk aan Arme en Ver .ISJaIfD" AJU ...

DE groote prijswiDner voor lioh. aan waarloosde Kinderen doet, zal aan EERSTE KLAS burg, via Mnl~ei.
te Rijtuigen ~eeft eene onder. SAll DE KOCK, HET HUIS, in de KEEROM· en PUBLIEKE SCHOOL, CERES. ~HARL~S ~RA Y,

vinding van ruim 25 jaren in de PaarL LANGESTRATEN, gehouden wor· A' 1lfZOE~n-N pro Den Supenntendent Ge.De. raat_ .... dUr
rijtuig bezigheid opgedaan, en mjne ------------- den, op I 4L' •• ,~, ver~ld van van OndeMnJ8.
rijtuigen zijn wegtfus hunne goede TANDHEELKUNDIG.. VRIJDAG,2 SEPTEJrtBER.. .COPI~Q van Certdica.ten en Onderwijs Kantoor .
hoedanigheid alom bekend over ge_ Belangstellenden, zoowel buiten IGetwg~~n, voor de betrekking / Kaapstad, 26 Juli, 1898.

heel Zuid.iAfrikA. KENNISGEVING. als in de Stad, kunnen het Bestuu van PrinC1&aalvan bovengenoemde . '
AllIII hud,welk (en van goed droog met hunne ondersteuning in iedere: school zu en door den Onderge- i _...- ----,-- ..- ~
Hout) en gew&&J'botgd goed te zijn. DR. J. Boberg is te Kaapstad van vorm bemoedigen en alzoo hartelijk ::~:te wd:~n ;;:,gewacht tot op I' VERLQREN,

zijn reis naar Europa te~. samenwerken. A li n , ptember aanst. IN de Afdeeling- Paarl T
Prijslijsten en Portretten gratia op pkeerd, en heeft andermaal ziJn. . _ lan~h C:~rmru;,: ih ~6t ~l.. Zwarte Paarden, gel~rd, :ijc

aanvraag. geheeie praktijk overgenomen.- Te Koop of Te Huur· Salaris £8M . UtS ZIJD. IJaren oud.
Let op het adres' 'F J R~TIEF 92 Add I Straat (Gro dl) vr per Jaar, en vril'el' Hee S h t• • • JIl, er ev , n v oer. WE . . woning. :.. . ren c u meestC11en anderen

Marktplein. -------- ---._-.-- - - T W!nh~:~w!.aa.rv~:":::~: 2;00 mogelljk de werb.aámhecien ~~ WIegemelde p~en lDogen ko·
Tel. adres: Retief, Markt, Paarl. TB lOOP TB R. OIfDBBOSCH. Enkele VerdYe'ein~, e.n d.e an~ere to aanvaar<}.en met het Octobe llij'k kaanl~peD, geheven toch dade-Kwartaal. r enrus te geven aan den Onder',
, . .. Een Dubbele erdiepmg IS, beldeii geteekende d .. - 11I\ ENN ISGBVING. EEN Eersteklasse ,!oonhUls, nabiJ gelegen vlak tegenover de Noorder G. JAMES LUYT ;k ' oor W16 .lWlebillijke

~~debosch Statlon.-Doe aan. P~l Sohool, aan de Hoofd Straat. . . Hon. ~taris.1 asten zullen word~n be4aald.

AANGEHOUDEN :jn bet Schut te soek bJl WILLllOT& Co., Kaapstad. Doe 'Banzoek bij den Onder- Ceres,· I C. G. MA.REE,
.. , Piquetbt>rg, ove~ den 'VeroOrloofden geteekende. 13 Augustus, 1898. I· Handelaar.
tlJd., en te worden verkr,bt op den 19 dell Drukpers Maatschappij Van GERT N VAN BLERK ,School Straat,
~!!~~lo~~10 Ilre~T.m. lndien niet de Bandt de Villiers & Co., Paarl, 22 Juli, 1898. . ~ESIAB I Onder Paarl. ,
1 ~ Schimmel K~, omtl''lnt 5 jarea Beperkt, V"DIr 'G ' -'

ondl Brand merk Qiamaat . IERMEDE· dt k . . ACUIler· 'enftAmn4ddel IBont, linkeroor b~ Tall wor enrus gage. VOOR GOEDE i VUOIW .! BOOHPJES! BOOJrlPJES!
een wit bnl kalf, o~trent 5 ven dat de heer F. C. HUN' B ·'11 . -
ond. ' DJURK ~ Jagersfontein O.V.S., rt eaeu Oogglazen ~'EVR. A. B. VAN NIEKERK;· -

ons agent voor dat distrikt is GA NAAR ' :.l .zal '1ln afS, 16den Juli,' s!;:'pt'l. 2s.16d. ~ ~OO;Blan'g'1ll1 III

lSch,IlIIIIWtlIIiter. aanges~ld. alle ~n eQ be..' per 00, 1r]e8 terug.

Afdeelingsraad Kantoor C. P. SCHULTZ, THIES EN THORNBURGH,'~deneebbbebend1.~6I on 0, tAmhUize' TE KOOPBIJ
Piqu.tberg, 18 ÁD;.;. iS98. D___ ..... '-'" Ros8ouw D'U..L-- J d MERU'[~tarij, 81W'l I5'fIllT,I~ Qtbo1~lIl, Station. ., nnw .• ' V.. Jf, , P. loon

. ~ leUiI&IH.

Caledon! voor
,

\'en
ugustus,

..........:...,,~BS-
PUliLIEKE VERKOOPING

Kaapsebe'

-VAN- '81"... ei ~;.A. 'WIl:':'C-> ~:E:9
KAAPSTAD,Australische Paarden,

Bij de Tramweg Stallen, ZEEPUNT,
-OP-

YlIJDAG AANSTAANDE, 26 AUGUSTUS, om ft nnr 's yoormiddags,

D·E heer. F. C. NAPLKS heeft pas zijn eerste Scheepsbezending, bestaan-
de mt

40 Eersteklasse Australische Paarden, GEVR,4.AGD;

oritscheept, die speciaal voor deze Markt zijn uitgezocht geworden, en op
elke wijze geschikt zijn voor de vereischten van het Algemeen Publiek.
:Zij bestaan uit g-oedgM.eelde Clydesdalos, Roadsters, Koets paren ,

Buggy Paarden, en Ren (Race) Ponies.
iAanstaande Koopers moeten deze Verkooping stellig bijwonen ..

(Salaris £100 per jaar.)

.J •• .T. IIOF.\fEYR & ZOON,
Afslagers.

,_.E ~G- ..
----------------

Verkoopin.g.Opruimings
I
tiE Hoeren M. SOBOIL'S laatste OPOFFERINGS VERKOOPING¥ van een GROOTEK VOORRAAD WINKEL GOEDEREN zal
, '

"houden worden op

, DINSDAG,
~a,:.1g

o AUGUSTUS. 1898.

P. J. RETIEF, Afslager.

l,.t ilBDE HuaM,

J. w. KRAKE,i Het doet mij genoegen u hartelijk te danken voor de eer mij alzoo
~ngedaan door mij andermaal te kiezen als eene tweed Vertegenwoer-
4ïgAr in de Wetgevende Vergadering van de Kolonie.
i Geloof mij dat ik alzoo zal trachten om u W dienen als een oprechte
4.frikaander; en te werken tot welvaart van Land en Volk; en mijn
distrikt in het bijzonder.
I Verblijf ik milt hoogachting uw Dienstwillige Dienaar en Vriend,

D. J. MARAIS.

Wijn en Brandewijn Koopman,

WENSCHT te berichten dat hij
de be . heid van een Wijn,

Brandewijn. en1piritus Handelaar,
voor zoo vele j&r!m te Woroester
door den heer George Quin voort-
gezet, heeft overgenomen.

Klanten mogen op het voordeel
der groote ondervinding van den
heer J. W. KRAHI isteunen, doordat
hij instaat is groote satisfactie in
kwaliteit en prijs ~ geTen.

Prijs Lijst wordt gratis en franco
op aanvrage toegezonden.

Eene proefneming wordt vriende-
lijk gevraagd.

J. W. KRAHE,
Worcester K.K.

'eintjes Kraal, rust. Piketberg,
, 17 Augustus, 1898.

Aan onze Ondersteuners in de
lington Kiesatdeeling,

Paarl-Wel-

:

tF.LED. HEEREN,
i Wij brengen onzen innigen dank aan onze Ondersteuners, di
i* den pas afgeloopen hevigcri electie-strijd, met alle krachten hebben
~holpen om dl' Afrikaan!l~r partij tegellover dell heer Rhodes te doen

z~gevieren.
! Met Gods hulp hebben wij eenc glansrijk£' overwinning behaald.
i Onze mede Mrikaanders hebben ons hun vertrouwen geschonken.
'fij, van onze zijde, zullen streven dat vertrouwen waardig te blijven..
, De belangen van onze Kiesafdeeling in het bijzonder, en van ons
~dcr'land in het algemeen, zullen steeds onze beste krachten ter beschik-
~ng hebben.

Lev~nde Have.

I Daar het haast onmog-elijk i" om al onze ondersteuners persoonlijk
tf danken, nemen wij dez« g'l,lpg"l'nlll'idte baat om zulks in het algemeen
tf doen.

Wij hc·J,ht'1l til' eel' tl' zj in,
\\·:lar·de Heel't'D,

Ucd. dw. dienarl'll,
JOS. ~f. HOniAN,
.1. S. M.\RAIS.

Dl' Paarl, Hl Angust Ug, 1.S08,

SUP f ffHOSPH ~:ijJ.
liET Agentschap v()or den verkoop van
• Beenderen ~f est vervaardigd door het
K()loniale Chenlisch ~yndikaaf, Beperkt,
(l tvan''''ell hebhende, worden Bueren ge-
vraagd om navraag !e doen of nan ons om
bijzonderheden tf' sehl'ijv(.ln.

m '~O. F~N OLAY & GO"
15 p,» 78 Grave Straat, Kaapstad.

IS 0:

Kun

Gn

KAR
I

KEUI

GL.
Ort

Ton

.BR
ALG

J

Ol
YE]

N~B.-
hoors
der 'vi

W,
PIal
. st~Bo.
Kinderd

.' DI,
~~-



chtshof
<aap de

'1.\ ,:-OIr: SOPHIA
v rxs, gehuwd
H~)rW!Ulrden

. 't'll door hem
ids nood-

.\1.1 \llIILlAN
':'" lIOl{gLKT

I, \ t'llg't'noemde
.:,,: .m.ler "Di!
".' ,'Il \' alaten
, 1., veazoeken-
1,,·I")IIWd land,
t rOt,den en

" ,.lt' I'crceelen
.L" ~t'lran,;por-
, U!; d"I. ~~"ten
."J:~ nu.nu het
,';1 \\ ,,'us ver-
"'~Z1 t \ an peti-
",'f" dau 30
.,:.". :Iau hun
',llaudgelcgen
'!L·L·img, Veld-
-:)t't'k te Roode-
:Cl' ,rg't'U en 488
,__;~\orden ge-

",Jill ,'Il als het
'l"e;lld .A~\'IE
'. , 1 zoo~~lsver-

.\1.\ \ I \II UAX
H")(SL.EY

!.I._'[1 I 'J./, nisi
OpI'O( pende

·:d:'; I't'cht of
'. \ ,'11 te hebben
":", OlJ! in het
"r,..rlIJnen op
• l Il dal; van

:r : !lIIl' ':I~chen
,,\'t'D, uf voor
jl,'11 I CJ zIJn.

.l.d iD de !/otJ.-
,11Jna~d in de
..,i Ir; f)"., !.,wd
I'd.
b:.J, (;e:3trenge
: I ,lg't::llde datum
I[,)ogger~eh ts-

.: van ..:\.Ug11StUS.

\\".i\T,
f,urrnn hl't
')O"g' ·ree hhhof.

FRASERBURG.
ers. y...

,':_:ewarhr wor-
Il'!' 'r~eteekende
I ",'h, "o,)r de
v:w. dl'u \",ug

",·rbur:.; Grens-
'" ,n, Kalkfon-
:'l[ ll:wr Bam-

, \t'lj,licht de
'ld,'1' :Lall te nc-

BOTE:-l,
St', -retaris.

SCHOOL,

rtl Ile Il hO~C h .
,!' K b.'~l'n is
" o}' d,'n 1sten
-', \\ or'den.
. I h'k'"' ~Li;; 1 t~ SLo 1 -

.l.,>.~ "rTl de
"i' dell lc'\'oren
[' ,),; ~.I·l'opl·rling

Ei,t'lJbllrg
:"I'I'd lotdat de
.:_: lll'men, op
, l'.J. 1). K!(lli!<:.
··.."Il'l.

.f lIUL\ Y,
.,jt·nt Ueneraal.
( )lI,ICrWI);'.

;f'N
- .... Á I,
f' it.'! ri, '['wee

1, gé']{)j'rd, vijf

"'[' eo anderen
,ko mogel! ko-
'-C:l ti ,eli dade-
.1:1 d"lJ Onder-

alle billijke
II' bald.

.\1.\ KEE,
IJ amlelaar.

)OMPJES!

l:i.,Q"\o'gom in
- !,,·rn~.

) I I

iE, P. loofT
agtoll,

WOODHEAD I .loo. .ftOo.~~' ... i'G_""1111· . n.., ~t.rut,'~" . '~ ,DOODBERICHTEN. Men heeft laD, moeten 'WIChten Paarl ea Mal_b'lJ'1 h~ ... ION O~ar.oo... AJlDUTf&;-Vi!cSr'dQ
van Malmeebury,..... worbee1d , ..- 0Dl •• ODRoU". ~- .... ",.. ca ~e-eJebie -.t.o.cl 1101 ...· OVERLEDEN te Cerea op 6 .Augustus ook moeite 'IlVIIl'd DiD op alk m.llWl~llrMad .. 11ft het par~t te houd&. _ lIhOba& S-pIOIl op JM boni ......PL A NT & C0 'S 1898, GABRIRL JACOBUS LUYT, In =-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!l~Iiia_" __ ,,_t I'wat pd1l1d te beoeteiIëD. ,Di lIeer n hopen cw Clainril1WD.lUchmoDd, 2\_ bIUoóF·~ lilt' ",~(I) r r Ó

den ouderdom van 52 jaren. Diep' - oer' Iiaa' bov.DUn m de h8ér Bantta Diet Victoria Welt. CC»eIberr, CalecloD eD deot), maar lj.U ~ .. taem ..
· • betreurd. ~._terhem, terwflde heer Tom Lo.w WCII'OeIItardia 'f'OeI'beeld .ullen YOJC'ea. de ........ -iw, .. prijb ~ (l ) __ ...

VE ~.!lC c1ehelft het ... It-..n'rIA -.' . .RHUI"JD uit dit tranendal mijn ,t .... h-. ct_ __ h........ 'V___ __ .G~G.n ...., B. DAlfUBTtTlótlm.-la ad" ........ bIoat-
teedergellefde echtgenoot PIETER ~hi~n;:-~ ~;;; ki; JWRIW'I "" ...'d ..IlU W _ Ruea ........ ca '*~ ..u

ALBERTU! DE VILLIEB8, te Beerenloge- De heenm BCHO.X-Ne, n '. KalIIl .... 1Il'7 ~ nich&tiiotacb .;Gaoon:-:- .....=;;;;......._ .1r;'~ dr. ~ .. _ Z.8.v..-; .....
ment, op den avond van 31stenJuli,in .. "rII·'ft,D U'de . _'n.:-- ...-.:.!"'~ .. _.w.L _- Paarl,oOk.--_ D: _Pibtberr,
den ouderdom van 77 jaren en t maanden. de geslaagde kandidateu .OOr OU4t1;_qoc>rD k1umea aUu. V r eIekUe wwd UIl ·...._.._...u _-- 'riDdeIa fOOi' ~tr._~bu iD ..
Zacht en kalm ontsliep hij in Jesus armen en Bir HBNRY JUTA, de vorige ............. OBIde T...arinc gese ..... : lIalm .. l)1lry WlIOOaLOC)PBMaU. tw. nvie ...... ftII jo ... tea &itItrIid Md _, Afri •VOOR ALLEN D dood baa .taat recht, en dit iaookbewurheid. In dea IMerCe ,O....... o.der Purl.-Zie ad... kuDden I t_" tIS OPEN . . e nie hem ~etln vrees "want is met 20 stemmen ouder deu dit U1lI''rIA 'tTeugd • .teUt eenied.r met Dil II&D JCOTU, u.boofclNabter" T_. WCJ.,u -_U&IIIID .. .ácIa al iD.J~
htt loven was hem Christus en het VIER uiti'evallen. Onze "pl'OlIrreell!e,n" wurdeerin'l&IldenobeJehaaclelwij_Yim ....... clellkiojlI&Ooteber_t .. ~i ... te -..ordoeat ~ tjjdpaooi: ~
s erven zijn gewin." tijdgenoot, de Ca- TimeI. l....t de heeren A. C, Koch eaa Jac. J. Louwom a......., )[apalad.. Hclaaal1llUl. e' iD _~.

De bedroefde Weduwe r- -e •__ ._ t-kken teIl ....IUIte .... R ~_ "-___ ,Bn GUUVU,. KIJn) -.f ,cleze week t.e .iel c100raat .... teaur_1iaIa laid,
van sir HaNRy'l ne.-lerlUi' aaD _ ...... Z·· h bben .. ~.. d '_ ..... d...... 'YrjjlMaIr _ ~ e.:.tdMHt l1&li de bUO- dl eier u . wuria de to'"E. C. M. DE VILLIERS, van den Afrikaander Bond, maar 8m~ta. IJ e.....,.. la ... u ltrtJ po _ brI.D4.__ 1Ie. W lroDde.1IitIIrakba. K___

geb. Van Zijl. geet dat er te Oudtlhoo", geen AU: ......... toon\l dat alJ d. belanpa 'rIA onalaad -Daooou.-B.t plutwljjk blad kJUCi dat tor &Oe __ , .- die~
Heerenlogement bo...... alle andere oollliderau.. .Uen. bl .... _ ..... GItJ*IM MI 111'00(iL Bei kOGtolIru.. . \

lsten Augusta8, 1898. der Bond beataat en dJt er oot :Maar wurom m... ~ 800 ..... It iD _ tItaIM oOIadiii.. . ~ .a. tu klevliar, die ,tit.
Bondakandidaat 'WU. Er wu ~tea YOOrdat men &eK ~ telliD, der ;DJ: oounuan d.akt tqu Int eimIt _ _: bIJ " WOOIWOok.. tloa
"p~e ...e" partiJ8Il eell "pI~I"eIIIi!II'f.n RemIDeD o~? De ~taIaI ,..D Pite&-- A.. rut<_ ..... Baplaud te pu. K_..,. aal !lit ~ attt, iD .......... 0__
kandidaat, en deze pariij, bell, eeD ... n uitcebnide.ti..tdeeliDI, muah. Jauc sal ... blil..... CIUbei4e te pu, Mt tIn>tia Y1ID ..

noeg wu om den heer OLIVIBB wu binDen de 24 unm 11& d. alllitiq van HU LIPIOZIIM-GUTIC!lT.. bil Pretoria iIPOOrW. O\'tI"i o.a.Jakldt ., Iajj ... _t
de .&enlblll beked ea te Kalm."1Il'7 beYiDi_ lIiCb than 170_lAhcIIea, Ken wil er _ ...,. trtiD iii ....... t.... Br_.

brengen, was toch oot .terk moeat .en bU... 4: ToUe dageu wach*-lil bet ptticht -..rplattau ...nI.r..... "1.11 de ,_ baa _. dita .. toi.tilntad te __ -
de verkiezing van sir HaNRY te vell'Z!llJl:e-Een oorreepoaclen& uit Malm_bury meldt .-.1. • , :a-~~~ ~..:w-rt ~~
ren. Maar wat i8 gebelll'd? Honderden dat, Daar hU ....rneemt, al da lltembusen Da RJCBJlONDEm i eeD~. lllUllCluiD tw.. ...... D bij liet atatioca te Wc:.-
van ondersteunera van den heer OLI~IBa reeda W.......d·-middag op Malm8llbupv wP ..wo.t te :liiD,w deu dood cite Mt _..... CIetI Y1ID ht5 pablitll

. ,............ -~ "roepreD tdit.eur, weder oatwakt, ordi _ __ •• _~-brachten slechts één stem uit, en dat ",oor W&reD. Waa het miuchien dat de re,ee- uitpa ... en door den beer .A.n.hurTa-... pa$ !lOl ...... , .... het ternia _ -I)IOOJ'-
hun kandidaat. Werd dit niet gedaan ~an riDRB-parfQ be't'Ïeeed 'WU om den uitalag br DI'!A.FD&BLIliOTtn.Iu.aH ia doer lIe& -..Jd. ••• MOOIIt di. -.-al tooit ........ tot ....
zou sir HENRY aemakkelHk de eerll+..i.op eerder betend te lltellen? Waar wij hei koraet.ohap Walorft),.ijk No. 5, lItIUMIk I" -1I1riDc ~

II ... "'I' "erzuim - hei on ...erldaarbUrverll1lim- daan bO dU. afdMJi.........d, 018 eie ....-u.-.. Bn LUI.UKl OIIO&Ln o9Vlnna du ....
de lijst geweest zijn. i te Malmeabury kritiaeerllD, daar maken " ~.a d. OIDhe~;;;;~t aldaar te PrOIrlt- ~ .. '::~.::!:r ~:Vb=

Wat onze eigene positie betreft, ~n- wij met bewonder! ng ml!ldiug "an den .Mru.· "'t wwd bij iwakbr jaW *- d. trtia _
nen wlj gerust verklaren, dat wu ~r loflljken lIP08d te PikttbslI aan den dill Da UDEB.LllfG8It.UDVAlfhADRBtrllO ~ Jtatiota ..... titt. LRiI 'I'lOtf welk .ta&ioa .... _
..oor sir HENRY gedaan hebbeu dan onze gelegd. De amb*tlnaren iD dese Id.. - tend..... Oor het iu orde houden Y1ID dta... ea _ ~-IIIMi bIIia Ai .ot OPII& of Ga-

afdeeli"a'nlrdienenallen loC .oor de -ze ...oaf de lfraatrburr p-eoalou "tG ZU:ri ...... --'>--LiIDd *-'-i JCi.btrl .... llt&tioa .... Detijdgenoot, de CalM Tim&. Gedure~de WllllI'Op~ de Itemming hebben ~:'cl. ~':'outeia u LaDJltuilta, tot aan:o.m~ h::"&.utb Iatd~ ~_ t.e .lrilllllerley,
het eerate (edeelte van den strijd: te De Btrijd te Piketberg waa niet "an zoo ',,-- ID noc Diet a~ter nkbr -ïJraCIe, lOOideliti
Oudtshoorn deden wij "at wij konden 'om monnt beiaDa alII di. -- Malmfl8bury, daar EIiNGItOOTIrLJ.Olllf-Groooti'. P_, Mail aUn ........ q _.JI"OIII Y1ID d_ tnin. B.t

"._- ...., .. naeldt Y1ID MDliaotn IS dui~ iD ~- . V" 8 L_-'- a_"LzlJ"ne verkiezing te bevorderen, doch Ina- d t -'---"'daat . - t t d naam .taOo. w.. ...u.n R'OOtDa. ..
e ege........... rue. 0 e.oop - oen poad wepnde, afkomatig Y1ID de p .. buMrd •• On.... err bii lIel ait.priaaea maartunrlljk op voorwaarde dat hij zich dpor de proa'l'8Mieve partij behoorde. D. twee Karl.., nn dta b_ Ohar... Peschey, iD bet wa in ataai ..t:_ w.r.n trein -Ua_-.-t

woord en daad neutraal zou hondieD. oud-l8den, d. heeren D. C. de Waal en diatrikt Albaw.. t. HUt. DUr Enabtrlty .
Daartloor meenden wij te handelen in D. J. Marai!! zijn herkozen en wij wen- l(0.rlf4TIIILr,JIITIl:JJVQPR. LEDlilfYaII den WIJ WILLEN: eie aandaeht Y1ID._leJen

den geest "an de reeolutie aan het einde schen hen ~luk met han overwiDning. !-:::''lillI~:-!HCd!.rw~::,::-~ ~ ... iirell op de l4..ertau. _ene hei kiDder-
van de laatste se88ie van het von"Q p:lI!le· 8epielllber, &UI hei kantoor ..au deu oirieleu lllldinpuil, in irarhud .etde Ned. Oer. brk

" Sea.......... . JC t.d albier, II&IIkondileaclede jurljjbabt buur opment ienomen, uiting gennde aan ,"un. West. OOIDIDï.uu te upe . 2 &ptemb!tr .~. tot .ierkiDr der ~ _
de hoop dat sir HIINRY herkozen ',on Het IIplJt OIUluit het onderstaanie Ex·PoLJTBDJElfUU.-.John Kil.en Den- due hoopt Il~ iDrieb&ina, ter reCIdiar u

1 b telegram op te merten dat er Aenlg mis- Dia O'_'1l, de twoe ,..- poli8edi~ -.erp1'liDr "1.11 ~. oa "_"'_'Ibnd..worden als speaker van het ager uill. d t-huldiad vu diefatal Y1ID hoendtra, .trdon nil. B'* _ta-.heeft ..s _. tea eiad.verlltand schijnt te bestaan omtrent e Do d-..I-- d d .L· _IL --t -r. _ ._._ ..Maar wat gebeurde? Sir HENRY ging n - .... oor U m~ .......... 1tI' - ou l1&li d. A..: beboette u,._I_I:I .. \'OOri-tOIitie vaD den heer Jan LIlttig in d. 3 ----.1 __ L-~.R .. L_'.I _ __"s_u __, ' __ .,..naar Oudtshoorn en dOO'freisdl'lde geheeie ......... _ 1IIInI_ -- ......... _. dlll'lllh ~ phoor te , _ fI:OO'
h d heaofort WeBt elektie. Dit tel.gram DB luuallaLIJft voor de afdetlintr (JJu- ter u ~ .. boa dou OP&rabD

kiesafdeeling i a gezel80 ap van en eer werd op III dezer nn Klaarstroom "er- william ja opcet.rokba, .u lifi aldaar ier ia..,., .ill d. Bnau~ ..... d. Jiaina ook .... 1
GERT OLIVIER, den progre88ieven kandi- zonden: tot op d... i9ateD A~ ala WSDDfltr eeu 'beter sal worden deu 'i I.ft) ia,IDI' de Wsen-
daat, ter wiJ'I d., heer J. II. SCHOE.iAN hof sal gehoadta .ordeu ..oór bei hooren ..... wooNip. He' rekeut daarbO op d. PWiIJiP til

Op de ..orpdering te Zeekoogat toonde d. ID '-JuiieD o"er d. objeoii.. u eilCben iD ruimt o~ plcMlijk. ala mCIeJUiaaalleen gelaten werd om ie zien hoe hij beer Jacbon .. n .wakke kODDia••• de politiek ..erbud daarmee. Y1ID aIlU die .. i....d.. jjdtnd hart btbbea ~
zijn m:lSt ..ou opkrijgen. Daar dit geenIl- t. be.itteu. HeD""" bjjkaDa tot naiataltpD A.UI BPIICUL4TIIUII8.-T.Port ElUabtth il llebooftl,. kleint!n.

o"lIriepau oyer de Luttig,kw .. tie. Na d. _'__L adEir;s de d~lld kon 7.ijR van· iemand die ond_itoDer. der Bondabodidaten do "erp. rotd ....,..t ...e tamtlijla op prija. Iu d. ".r-
h d h·-...u tenti. door de heel'eJl .&ru.cro"i eu Co., Y&IIzich lleutraal wilde on en, ac t...,u "\I derin, ... rlateo baddea wenl MU ..o.um ..an Port Elbabetb iDguouden, .ordeD de prjj_

den tlJ"j pekomen omtrent zijne kandi- .ortrouw.n ia d~D heer JacboD ps--M. duidel'''k-n-..ea.
o De hoer Luuit pt t. keDDU dat elo Ir:i__ "II .. -

datuur verder te zwijgen. Maar met geen '"!'Ol' bolDniel ~den te .temmeDU oolr da. o. lill ZBX V4lf T8 WOR.DEN.-DeEz:,n--
enkel woord hebben wij hem ooit ill' het .ij y_ h.m mogen oUm-... Wut indien bij legt: Uit Pretoria wonU "meld dat _predd.nt

berkoleDwordt, ~t bë'r.t hij naar het par· Kl11JérfI'OOtbelang atelt IDde KoJon.cbo ... r-minst tegengewerkt. ,_ H' 0" .1- • t kie.na'D'O dit hJ'J' sich da-lll"u d•• --cb....ment. iJ wee.... t • .lemopaelllerJIal. --.. D- r-
Sir HEXRY heeft r:ijn nedl'rlaag,onlf's offici...1geau~horilleerdziju t.e ..erklanD dat bil laat ..oorJO:l8D.De oude pr_deat lDoet uOi

inziens, to danken aUR zijn onbepaald Mranel.rokkell beeft. orde.teljjk frï.eh WeHDala bij IOmmigena de
u iroot. redt ..oerin,eD .. km _Dboona aolldervertrou weil in ,Je kracht van den heer De poeitie,is toch zoo heel duidelijk: er lIÏekY1ID. te wordea.

OLIVIER. Lit Oadtshoorn hebben wij, De heer Jan Lattlg is genomlneerd in SIR.J.lJla 81VJ:WB.lGlI'l' ia riaiermcqUlDet
WI de elektIe gesluten ICtu, vernomeD, dat het ... a..la._-tahof, en daarom UJ. .Hn. deu maiJtnia ..... b•• biDDtaJaad YWtrekba.

....... -~ ..." 'zUn rek la 1ntl'8ObjjDlijkDUr De .Aar OlD eiehij zich geheel met het OLIVIER-comité naam op het olleiêele lltembrietje \'OOr- luuididetuur Y1ID .. Klem Joggom" ID&jjamaat,
had ingelaten. Groot Wall zijne telear- komen. Noch de Dl8gi8trut, noch d. deDheer A. P. eie Villien, te be'l1K'dena. De
stelling toen de aitslag bekend gemaakt stemopDemer, noch eenig uder perllOOn Ir:i_n Y1ID BiohlDODd.alIea wuraehjjalijk

heeft het recht den naam van deR heer tL.-- --, 1._11_ I..... ,_.~_ ..."'-"-WEIrd en hll" bevond dat hij verkeerd ge- ...... • nit ........e ... w.... _wu ....,._,
Luttig van hét- ofticieêle Itembriefje te doch lij dM .alke btlofieu ,_ prak.oordeeld had. Deze teleurstelling is heel nemen. De .beer Ju Luttig heen ech- tiach. waard. bebben.

verklaarbaar, en het is om deze redeD, dat ter publiet in ons Land en clo Beaufort DooR. lIEN TIJOI!JtUXOIiVALLaK.-Dtbeer
wij zijne buitengewone t08llpraale, toen de Welt (JQurin', onder zijn naamtukening, O.r_ ..... RoMhoeIr, Hl1III&IIIIdorp~ wildo
cIJ"fersaangeleondigd werden, stilzwllgend bekead gesteld dat hij weDllCht WUf te bokba japD,toeD hOop"" qjger • Hij

trekken en dat de ties 3r11 niet "oer hem achoot op be. dier eu .... riel. H....nooMeclat
voorbijgaan. h'* dood waa iÏD« h~i1 'af toeD b•• wor op

Maar laien wij de zaak nu uit een andu behoev.n te 8temmen-hoewel zijn naam. htlll aproq eu hem . _i YOOrdttbjj ..
V .. lang op het officietUe Itembriefje zal Btaan. io eltat!de h.. Doe door lie. Ijjl te

oogpunt beschouwen. eeltig pren Dat de oppoeltie van den DUID van japD. De lIeer Gerber _. noc ht5 bed laoa.
heeft de Afrikaander partij den speaker den heer Luttlg op bet Itembriefje ge_ d.D W..-. d. ~ wonden.
van het hais een z@tel bezorgd. Sir C. bruik zal maken om lndien mopliJt Bn osVon _* de YjjaDdiP toe.praken YaII

BRAND Wil!! twintig jaren lang ,-,peaker en steJllDlen ...oor den heer Jacbon te krU- dID beer ~ iD de repabllekeo.ekt bJiilrl
8 II bo h -u '"'nekt van zelf. Maar de spnte. duidaJjjkuit bet ..o~ uittnkatl ui* _ Ill.al dien tijd lid voor te en sc; en ..- -r leidia- ribl Y1ID ~ Pc'.~.,...._:"Toch

d van de heeren Weeber en Ooethu1aen ..- ~"lf'sir D. TENNANT voor ongoveer eu· komt er aii bet miCldeD _ deu ftI'Ir:iUiDP-
behoore. ook te zorgen dat &ij gewaJit'1ld '-_L . _lo:' d' _._zelfden tild als lid voor Piketberg. Is het J .trjjd MD ...--au,. aiem te ..oo,_n, .....

'J zijn met den. bri.f van den heer an een 'tI'IIU'ICbu.ÏDJklinkt -.- d. repabliobn,
nu niet tijd dat de "progressienn" een Luttig waarin hij verklaart terug te tre· om op hare hoede te aUll .... dta ............
kans znllen krijgen om aan den speaker den, en dan sal de tegenpartij nieta ru- :.:t,!..'.:a.... aJijlt .erkt ID iDHt pablitk
een zetel te bezorgen? Sir HENRY JUTA nen uitriohten. '" tere preUdoni :Kruitl' en

-<--: ZUD..OIL alle lr:i.plek1rta, IIOOWe] te JCim-is uitgevallen en dit geeft hun een .........e berlty, ala te Barkly W... u K1ipdam .... ft
·'Kans. Zallen zij er van gebruik maken? Paarl. Rhodes ~a PI uitc-f.uwd tepu d. r.,..m,

De Cape Tima Wil!! dadelijk gereed om De over"iDning der AfrikaaDder partij Y1ID pnÁ1tDt Kruger. '
Namakwaland aan sir PlaTBR FAURE te in de Paarlache kieaafd.elln~ kan be- £Elf WUDBLI50 OVD Dil ZEIL-Mu -rt

._ del 'Sek_ bpiWiD Oldrieve ..... &.ion,geven, terwijl hij de vorige speaker met IIChonwd worden ala een van de IChitte- Araerilra,u.an. een wand~ 0000111_* 0.....
mooie woorden wilde teYreden stellen. rend.te van den elelr:tie-etriJd, en getuigt deo AtJaatiaaheD 0CIIraII. Bil been sich '.ee

lui4ie van d. eeDllpzindhekl eu Yader- achuitjOl ..~, 5 YOtt laq, waarY1lD hii
landaliefde van de waardige afatamme- &UI Itder ..oet _ hoeft be..-ti.f!d. Die lehuit-
lingen der HUi'enoten. Sir Pieter Faure jOl IUD iD stut hem ...... lrIreliik ho..en bei
Wal ongetwijfeld een populaire bodiclaat water te houdtII. De kapitein heeft -..nobei-

d Rhod .._-- hij bebal deoe proetu.miDpn .....ut met lIjIa _
...oor e -partij, .....- ...e IehOODtII. Hii iDaaIdt -tce ioehij. 0...
zijn pel'lOOnlljken invlOed nog over de lI.-IuIaetta bui eD iDd. rolf 'I'&Il Htxio?
prestige van eea hoop bet.retlrlng ala Hier.erd hii doer eell ttorm .... iD cl. _ ...
miuister van landbouw belCllitte. De clreftll en d. tooeclaonwerJIcleebtu aa. bil .....-
héeren Hojfman en Marais en hunne !oru....... Leter uaeu &jj bem echter land.
onderllteuners hebben onze hartellJte WaartaJ OYerd. IOI ..en heeD rljjdID .. yeel
eelukweIlllCben. De Afrikaander PertIJ .. mak.
heeft in dezen BtrlJd pteond wat ZIJ IIOn- Y'LiJTIINWIlIUtU.t.CHT.-AIa_ bewUawat
der -Id, door onderlin- oPOani8atie doe. werkbaebt eu ..IOi "ermopn, haleD wij bei

.,- .- •• ..oorbteld &UI Yalleender bekende PrOkIUWqn
kan. De Cape Timu weet te ....rteUe .. dl.t hi.r ter.w.. Dut dit sich ua iD MD der uit-
deBond een menigte afpaanten gelOnden rbNidaie pralrtjjkea ba ....htqen, hlpu yler
heeft om tegen sir Pieter te werten. Dit Jaar ,8IedeD aUD.... , de _
il van alle waarheid ontbloot. De eenlie &. 6d. De hoer Suami 1Iarb leende hem _
persoon, die van Kaapttad gegaan WIUI, butoor, terwijl ajjD bnJer die drukker .... YOOr
was iemand die als agent ton &geel'6ll bij hem -it. oom_a1lretitl drukte, Yoor d.
d Il' d HIJ Mn 81.6d. kocht bij YOGI' Ill... Il bOtIr, ..Ioei·.ae te IDg er lltemmell. lI~g achrijfpapier, tenrjjl bjj _ aa ... erip 5.. 6d.
op llpeoiaal verzoek' en ,lecht. nadat dl half-ptDDl .WD.. kocht, om sjja _1IDib .
8~mbu.~ ilias geswten. li_ rend t• ...-. N. twee .eIrOn wa hOill

De •Paarl heeft lw.- ouden 1'98111 als het aiu* &jjllbutoor te betaltn, eD lIiada dian ~
Mecca van het .A.frikaaDderdom ander- AU:lF. aken .'-1& mter 811 _r YOOrIlit,
maal gehandhaafd. De meerderheid der soodat hij IlUDI bardu arbeid ticb een ~Ir
kiezerll heeft getoond, dat ZIJ sioh Diet -.-brcl heeft, di. ouder de eerste geaoomd
BtraIfelOO8laat mlnacbten. wonlt.- V01"- ....

Het ...oorbeeld van de Paarlache kiezeJ'll WUlI!ICUUWIlfO,uN OND&RWlJlIiUIIElfAP-
spore de kiezers In' de ove ..... blenn PLlIWITEN.-Zoo dikwola k_ er kJacbten

• .. - ..an _ttriMe.a ..an ..,boolcolDlllieaiOliD., dat
kieaafdeelingea aan om met ....reenigde -..plibn'-Q YOOrbtirekkinpn baDDe.pplikatiee
krachten hetzelfde te doen, DJet _t pnoegstme ~ op d. poet

dota, • .&trOm hei teb.-t dOor aeeretariaaen
altooe dubbel lDoet worden opbe~. NQ
-.oor eent ia dit aiet billijkMpIlO". .. IIWI
di. (!pbetaltn -JJ en ... "'-le .terlrt lie.
geeaaai .. ' tot UIlbt .. eliDg der IIpplib$ie Y1ID

~ applibut j iu .... ndteI er 0Ilt.~' Da. E. de ~ il _ Barbénoa, &jjN
eon dadeljjk pYOtl "ID .Aea., u zoodaDlP aieawe ..-te _tro!drea, "watt bijzt!
~ .ordu daD OOk'ter ·OdeEl:YOIl deaer hoop* l1&li tt ko_. In de Kw'·
of bmu het IAMi iDaanmerking, 4ua, rieht bij eeu ~_ tot de...,..tibnten
eJleudi. tppJibtlOi dOfll,aat iDdiou aw. ell hUDDeeehtpaGlot.D iD eD 018 JCaaPatad.ptuiglobri,fton GlIder denaelfdeD 0_ met _____

aw asn-a oIuit, er ..oldooade .... ia op DJ. .Adritu ~, "l1li WiiaIIeIt. CIit wit
lijn, ier beelJCMldiiÏDJYID a. umoek. eruatia oapatold .... ja nil .. bei ......
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&jjn_ uitpbreid en QtGOSI daPJjja toe.. De
heereD Bïao -pIoyttnll. ~ 100 werk- 9OlDKJ'! AAaTBDlClJl?IDI.
litdu, WtarVaIl eeD tw:UaUgtai bek1raaat •. 1Iieen-
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met atipihtid ell apttd ui..... otrd. De
pilarea 400r beu ~ lijn uitait- ~a.a.
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Kansnnatine
" G

Bloemen,

IBACH'S' PIANOS,
(;l'a reIl, Schoffels,

KARNEN,
KAr~p-DRAAD,

KEUKENGEREEDSCHAP,

G'Ii"ASWi. '~R~ I \ t.J.. ~ l :.. }-:._. .: •.}.._J..,.~)'

Setten ,Croquet
TOILET ZEEP

(Prach tige Selectie),

BREEKWAAR,
ALGEMEENE

IJZERWAAR.

Ol.IEN.
"

VERF EN TOUW.

NB. - F..lkhuiShouders be-
hooren om OIlS Groothan-
del Ve~oopers te vragen,

Woodhead,
Pla:nt & CO.,

St. George's en Strand Straten,
- -'-----.+ ----

Rondqaande Onderwijzer
f:I_:\')(J)-1qrr TE

KInderaam, wijk Middenveld,
District BOSHOF.

APPL!C.\TIES voor bovenge-
IIUt'I:J'!'- hetri'kkmg, verge-

zelll \ :tll de bij dei wet vereischte
g-.·t:i:"'''c:,r-iikn vari bekwaamheid,
t'[] ~(,,:d l!,·,jrag-, van de laatste School-
('Ii:nml':;:',' "n Predi~ant waar .Appli-
('I:l~ w\'rkzaum ;-was, en van
l:Jmaat, ';IJp l'enel; Protestantsche
K, rk, zllllcll door pen Ondergetoo-
k,·nd,; :llgew;lcht' worden tot op
1') :-;,pte:)) her, 1898.

\\'\·rkzd.amheden!te beginnen zoo
spot'dig mogelIJk. .

:',,:,ms t: I~II ]Jer par en de school-
f!t'!,jl'n. .

.\ll, eli !Illgehuwde personen zuI-
I . d1':1Ii' :Ia:lml'rkincr ~pnomen wor en.

fJilrjk" r~L--;ko~t$ gestaafd door
k\\'Ié:I:ltl\" zl.llen rergoed worden.
\.Il.-11(· gesl4agde applicant

I")"l IIC:! VOfJrZI('lJ: \'an et'n;onder-
\l:jI.' (> ~d" Klas ~p()():we~ Certifi-
(' '.I' ":il eeg-tn halt,pI1Js toe kunllen

\. D. GELDENHUYS,
. St'C. Sc h. Com.

l\,I)" P:l;'. I'.K. Rii,t\'allei,
Ik IlO', (J. \'.S., ji .Aug. lRnS.

'W'ZLLD'IOT EN' co.
"i'(;f:RICljT lS61.

)! "{'·"_lr_. B'-'ekhonder-sCDTrust Agenten.
A " ;: \' erk00pen 'Vastgoed, Plaatsen
". ""'~:. J ['t'l 1..:11: tl'l t.
.:1..1.[: lf .' n '.~.i A...;'t!Dteo :,"oor Boeren in het

.;, ':'u''',eu Vdn VeileD.Wol. en Prodnk-
:f:n .

~.•. <", n "n Le"ncn Gt'ld op Verbanden.
• "',:,_ r. 1l':ur,kontritkttJD op, makeD

:."<In~"n "oor' het TransporteereD
"n t.:,'''nd',m. en andere Takkl'D IDhet,,·,·t .\~",.:,;chap.:

,.
r-...\ .',J!', r.' ]Ut.l.·s Gebouwen. Kupstad.

. 'SI K3.!irc~B 11Llj t62.

OVERLEDEN tjl Montagu op den 7den
AagustU.8 (aan eene beroerte) de

Heer JACOBUS AI.BERTUS BEBNARDUS
VAN ZIJL, in dell onderdom van drie en
zeventig jaren en feB maand.
Wij "illan mitis deze oaeen bartelijken

dank bemigen aan alle vrien4en die ODS
Zoo trouw hebben bijgestaan gednrende
zij.e zif'kte eu <lood. Inzonderheid
wenschen wij onzen dank te betuigen aaD
Br. Castellil en Mni. Leroex Voor hunne
trouwe hulp.

Hoe zwaar de slag ons ook getroffen
heeft. nochtans willen wij h.trusten iu
wat de Heer gedaan heeft.

Namens de bedl'OIIfue weduwe Iln ge.
zamenlijke Kinderen.
Ladismith,

15 Augastus, 1898.

\ AN bloedverwanten en vrientlen
-\ wordt bekend gemaakt dat het den

H eere behaagd heeft tot zich te nemen
UI' eon smartelijk lijden van elf maandeD,
op den l:!den dezer, mij. teedergeliefde
echtgenoote ELIZABETH CATHARINA
ALETTA, geboren Le Roex, in de.. ouder.
dom van 54 jaren en 2 maanden .

Tevens wordt Dr. l"ord bedankt voor
Zijll onvermoeiden ijver en belangstelling
aan den overleden., betoond, ook bedank
ik al de familie ..n vrienden voor de hnJp
en ontlersteunin~ aan mij en de mijnen
betoond gedurendo ha.arslllllrtelijk lijden.

De bedroefde Echtgenoot,
P. B. DE WET .

Hartebeest Rivier,
Dist. Worcester .

15 Augu.tas 1898. KERJC EN SCHOOL.
! ~---

P~TEN.
~~

ZONDAG,i21 AUGUSTUS, 18:18.HEDEN' oDtsliep zeer kalm, na een
smartvolle lijden vao vijf maanden

lllij n teedergeliefde ech~enoot PIETER
F. KROPHoLLER. geb. te' A nsterdam.
Holland, in den oallerdom van ;-,8 jaren en
eenige maanden.

De treurende wedllwe,
W. M. KROPBOLLER,

geb Jau~e van Rensburg,
~lkgat, C'arnanon,

ij AUirUstuS, li'i::J8.

ItOLOlfULilIlIIGRIUXO ft. DilUPr&l&I.UI
1!TOO •• 0L&lI1l.u.~. .

Ad1'Obat 8cbr.iaer, Q.C. ( c.;:8b.il, Q.C.) dttd .,...,._
lOa. lId. - m. kOND, op .... YU .....
lIChe _telliDr iD lib"_"'" MW .. No
,..riufMPOOl alt '
daktta, itnriiI .. ~ .

.A4 Obuoor" _' • IppiL :, .
.". t.o •• tass. , ~ ~

UII.UILI'r.&.rJL
Adftbai :De WMl .... ',

lIabiIitatM _ " ...... '"...... .. .• CIaee _ !IJWtr ,_ Ja,..... ,
Vater, Dtappli He .........
...... tpeoote: .

GElIDALB JlOTlU.
A A~ Fami lie en vrienden wordt hier-

mede bekend gemaakt d&t het den
Heere behaag-d heeft om op den 9d.D.
Anj!ustus 18911, door den onverbidcielijken
dood uit onze armen weg te nemen ons
teeder~lieid zoontje (eenig kind) Lourens
(;eldenhuis, in deo ouderdom van slechts
2 j!Ll'tmen 1 maand. Hoe zwaar h.t ver-
li~d ook moge ZijLl, nochtans willen wij
zwijgen en zeggen, h God. wil geschied~ !"

Wij brengen onzen hartelijken dank toe
aan on"e onders, schoon ouders, broedeni,
zusters on vrienden, die ons ter hu lp zijn
gekomen in zijn lijd ..n.

De bedroefdo OudeNI,
RIJNO &W.-\RT,
LETTIE SW.A RT,

geb. Badenhorst.
Dipkaslliond, Swellendam.

", . ERHUISD nit dit tranendal onze
9 teederge!iefde moeder, A.,,'i'NA

JOHA~~A ELIZA.BETHBASSON, geboreD
Delport in den ouderdom vu 85 jaren 8
maandtD, en Il dagen.
Zij ontsliep kalm en zacht na een ziek·

bed ,"an weinige dagen op den 14den
Angusta;;, ten 10 nre 's morgens'
De dood baarde haar geen Vree.8,want

het leven Wallhaar Chri.8tas en het stenen
haar gewin.

Wij breDgen onzen hartelijken dank toe
aan al die ..rienden die ODS zoo tronw
hebben bijgestaan gedureode de ziekte.
De Haere vergelde hen naar den rijkdom
Zijner genade,

De beJroefde Kinderen,
NICOLAS J. S. SWART,
A~NIE M. SWART,

geboren Kotlrts.

.A.LLEJlEt.LlElI.

Kletspraatjes.
De heer Rhodes ill naar Port Elizabeth

geweest om een toespraak te houden, doch
zijne aanmerkingen waren nietIs ande~
dm kletspraatjes. Hij gaf voor dal h.IJ
door Ons Land Inialeid is geworden aan-
gaande het gevoelen der Holl.aedache
Afrikaandel't'l, hoofdzakelijk omdat 8W
James Sivewright voor Stellenbosch ls
ingekomen. Hij wist toen nog niet van
den uitslag t. Paarl, Malm_bury en
Oudtshoorn, anderll aau hij met wat meer
omzichtigheid geepl'9kea hebben.

De heer Rhod.. zeide o.&.: ..Denk
slechts aan 80mmige leugenB die doorden
Bond ver!lpreid werden. Zij (de Bonda-
mannen) hebben lI081migen van hun
eigen landalui beschuldigd dat ~ 01Jl88-
kocht zijn. Waar de bank vandaan kwam
die hen omkocht, weet ik niet, en of zij
het om~1 waard waren is een antler.
urru/{J."

Dit is wat de heer Rhodes nn de
Afrikaanders denkt die te koop zijn-ze
zijn niot waard gekocht te worden~!
Mogen deze woorden kliDken in de oore!}
van allen die iD verzoeking worden ge-
bracht

Maar laten wij ook niet vergeten dat de
Illan die een ander omkoopt even laag
gezonken is als hij die zich laat om-
koopen. -

Bloed Rivier,
Dist, Prince AI bert.

17 Angustus 1898,

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD.

vaoWI: I",I:I:T

19 ....ug. 1898.
••. d.
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Boter
Kool
Lloem\;O(>I
Eenden .. ,
Kieren .,.
Hc~mdl~r8..
Gu.aT'tt,S ...
Zuurlcmlkilt'O
~artj"" ...
Uien
v.moencD
A&r\lapi'ekn
rata~ .....
rompor'...n~o
Ka.lkoenen
L(",~u\ll~ ...
-------------------

Spoorweg-cmgelukken.
Het noodlottir 8p!)()MJer-ongeluk te

Laingsburg behoort nauwkeurig onder-
zocht te worden, te meer daar ongeluk-
ken van dien aard in den laatsten tijd vrij
ditwiJll voorkomeD. Men sal zich heriD·
neren dat eenige maanden geledeu een
IIOOrtgelijk ongelnk aan 't PaarlllChe Ita-
tion plaats voad, en ~ hei niet \'OOrde
bedachtaaamheid van den "guard" van
den pa8!lllieratreln' te Lady Gl'8J' Brag
station om de "rem" van dien trem loe *ti
draaien, dan ton er een YreeIIelijk onp-
Ink pJaatls gehad hebben. Eenire maanclon
later liep een deel van een goederen trein
weder van Muldersdei.jlUlctie naar Stel-
lenbosch. Een "porter" te 8telleuboech
lpI'Oug met levenagevaar op een der
tracb, en sJaqU ".I~ .riD de
trucb tot IItil8tand te bl'edgeD' .08J'Iiat ~
tegen eten pallllgieJ'lltr:ein tIe &-maps-
cro.ri.ng stootteIl. DeD dag na het onge-
laic te LaiDgllburg gebeurde hetaelfde te
Matjeefontein. Het lpoorwer ~ebltmi
behoort stnmp stappen te nemen ter
voortominl TII1 deaellOOn 'rIA onplat-
ten. Sir JIID6II Sj"ewn.ht, de com .....
ril "'Nl lpoeor'WepD behoort alJn beate
NIldaoht UIl deu zaat te senu.

VBUD.A.G, 1• .&.UGUBTtJa.

Wij zullen zien.
III de Cape ArgtlJl van Donderdag ver-

8cbetln een briel geteekeDd ".ModerstioD,"
waarin hij Ilegt : u Ik ben overtuigd dat
wij de progreB8ieven, in het edeu der
dw~n aangáande den uits~ der elektie
leefden, eD de ontnuchterin, zal .apoedig
komen." Hij gaat dan voort aan te tooneu
hoeveel stemmen de pro~eYen moe-
ten he.ben op 20 dezer, om eenige kanB
op een meerderheid te hebben te behou-
den. " De midd.len door de progre.ievetl
aa.gewend zullen de ooraaak -vn van onse
nederlaag. Vele gematigdeq werden naar
den kant vau den Bond ~ven, ver.
ontwaardigd over de onw.-rheden die
iepubliooerd werdeu, a8ggt)nde dat een
7.aak die zooveel lengens ell • aquaring ,
(ornkooperiJ) noodig heeft,oJ!unogellit eell
goede zaak lam zijn." AI. de progrea-
!!ieven zeU beginnen te proU!steeren tegen
de lage middl!len door hun partij aan.
gewend in dezen elekti~d, dan moet
het erg rooeg zijn,

De heer Joseph Nolan,
TAND,ARTS.

DEYXES M.ATl1EWS GEBOUWEN,
AlJDERLEY STRAA!z

KAAPST~

fl['I:.,TREKKEN VAN TANDEN
. ZONDER PIJN

Gf~EN CHLOROFORM.

GEEN GAS~

oEE1'o"EBEDWELMTh

J)e beer Notan maalrt eeDeapecialiteit vaD
Valoch. TaMeR, volmwt eD 0c,Cle natnurlijke

I leliilreode, tegeDde Jaagn lDogeUkeprjjl8D.
. &UP'!>T p.oDiG ~ [ADY.)

i
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LAATSTE TWEE WEKEN
L\~

MÓKBISON &ees
c.~C>C>'::r~

Draperie Verkooping.
Elk Uur van de Overige Dagen

!
Behoort door het Algemeen Publiek voordoelig te ,worden besteed.

DE OVERSCHOTTEN
. van alle Wintt'l1rocderl'n znllen I't>nyontlig ~1,dUl'elldede tegcnwoordige week
1 worden wezgevaagd. Alle 1'I'I\III'ZlIlIIt' Huisvrouwen die begeerig zijn te
I .,..". - ik 1 tei sparen zooveel zij kUIIIWll behoorcn til' volgende uitgezochte art een
! zien: Meisjes CostUUIII~, linedI'll, en lIocdj~, Dames Costuum Dressen,
l Jaekets, Capes, Dres~iIl:;!' IjO\\Ils,llallll's Hemd Blouses, Wollen Sjaals, Stevels,
I Bchoenen en Slippers, Dom (luilt>!, Kombaarsen. Calicoes, Lakengoed,
! Flanelettes, Linoleums, Deur Matten, Tapijt Yierkanten, Thee Mutsen.~
1 llle Overschotten YiD Dres Goederen, Geruit, tegen minder dID HalfprlJs

Plein-Straat, Kaapstad.

j

BELANGRIJK .~ GRAANBOEREN.
MASSEY BINDERS en SNIJDERS
De "Massey Harris Binder" bleek de

overwinnaaar te zijn op de proefneuringen te Bollone (Frankrijk) op den
5den Juli, tegen de beste Makers in de Wereld.

Vroeg aanzoek noodzakelijk; ulsoo Seizen, Sikkels, Wan Machines,
Doorn Draad en Staanders, liladd« Draad in drie grootten.

Tegen laagste prijzen voor Kontant.
i

i
I
I
I

i

i
i
I
i
!
i,
i
i

I
!
i
!

j
i
l Bulb Teei ~StaDdaardiJ'

i Getand Draad.
i
I Zwart StaalI Draad.
1
1 Gegalvaniseerd
i .'Staal Draad.
i
i

1

B.1II.B055&00,
Landbouw Handelaars. Kaapstad.

Draad! !Draad! Draad! ! !
DE ONDERGETEEKENDE~ ;HEBBEN{IN V00.aRAAD :':,:

.~:1.' 1 • _; •...;..~. __

.J

Hoek Palen. ,.
-..~ u,_.k
. -Jlij ft ,,__

Opwin Bouten.

DE Kiesgerechtigden in de ver- GROOTE
sQhillende distrioten der Af- 0 · IIt1t U Ir

deeling iOalflnia ~ bij .dezen . pruIm UbS :1 erI.OvIIUI·...
verzooh~ in g~hrifte kandidaten
te nomiDeeren voor -de vertegen.

=~~in d:eAfr:~ ·DRA'PER I E'N; :{m~m:!.d:o~-Di:t. r .
~d:JdaD Vl. 'jf personen worden NU AAN DEN GANG,

C~~ ~:!~ot':n~ Te Caledonian H
.I die' nomiDatie V&D nulen

t'ne 1vaard. e lijn.' Elk kandi.
D. I. tt Co. richten de aandaobt op het feit dat alle artik.leo door him Yen'IIAI'digd door de lajIIabI t nioet abonderlijk worden

Gouvernements;r:rwegen worden venocrd 'AltAn ·20 per. cent minder dan In eY...a geoomu,eem door niet minater dan EersteklaaseDraperien
-vv rijf kiesserechtigd~ Geen stem- wegruim.iDp prijzen.Huisraad. Dil bi ongetwijfeld groot voordeel Bali onze vele klu_ dOOl'h~ guIChe land. die," gerech~e mag meer dan een

lamme Orden in onze banden te plaatIen deze groote vermindering ver-kere1l. beba).,., ~ te ........ :notnin~e teekenen, op verbeurte

GOED EN VERTROUWBAAR HUISRAAD :::.tr~ra-;:~n~!~ lOl' nOBG BB OORDEELT
GEAU 'KT V.AN ) komt, • beschouwd te worden ala

H G d U· d d I d Kolon] nimmer idaarop te ajn gepJaatat.out oe ltge r.oog In e 0 OOIe, .Alle Qominaties moeten door den
.. ' d 1 ikel I I' k-1:' 0 L 1"... .1. ..... ODdergeteekende ontvangen wor-Kropen tegen !ageren pnJZ6 dan mgevoer e Artl OD.T&Il n .,,,.ure wauteU. '. en.\MoI 5 li .- I den niet later dan den 26sten

enorm Voorraad Tapijtfn, Llnolellms, Bcdste4U1, lIe4degoe4, BeW&sell., Poneldl II GIu.IUr,ilfItrtpIut.llllu.-.a. SEP1'E)MBBR l~ en alle nomi-
GoiUustreerd Catalogua en PrijKlijs& gepost vrij op UD'fTaac. .. naties na dien 'datum ontvangen

. ~ F b . k~ Pakh· Bar-·. D-a.- c...... zullen Tan nul en geene waardeYertoonkamers: Lanqemarkl Straal a ne ,-"n UIS: RUIl ea INUIII ....... zijn. Elk stemgerechtigde, die sulk»so>Ra,p ..'êa.d. een no~inatie teebnt, moet zijn
woonpl~ opgeven.

Gedafieerd deaen lOden dag van
Auguatua 1898.

F. E. PHILPOTT,
e.c.

VORM VAN NOMINATIE. (Jordon's Baai Hote;

BD/i'd' Koloniaa/-pemaakle Esschenhollf8f1 81I1d:.é""r 8,f.
£9 : _18 ',: ~O

ilet soort dat alles Verfstof is. GA. pP' SCHRIJF AA"

Brilliant! Duurzaam! Economisch! O' lLLI U BmGI SOOIT
Muziek Instrumenten,
MuzIekale BenoocUgdheden
Instrumenten Reparatie en

Stemming.
R. )(tlLLD ,...,b;tt eenig diJII ~
de lijD ftD )Juiek, 'fBn het ~
JUri: orgel tot de JnodIcIM :a:.,.
-U'LLBR~ r..

~'. iI..... 1llallt...........
KAAPSTAD •

Wij, tile Ondergeteekenden, stem·
gerechtigden voor district No .
nomineeren. ee.bij,:;zen A.B. V&D ..
in deze ;Afd' om een lid van
den Afdeelingsraad van deze Af.
dealing •voor genoemd district te
worden.

Gedatleerd ~n dag ftIl
......... 1898.

(Geteokend): ~:~:}I
G.H. Geef
LJ. Woonplaata op.
K.L;

I

Diamond Dyes overtreffen atle andere in Kracht, Reinheid en
Duurzaamheid. Geene anderen zijn oven goed. :wao~t u. tegen. Ter·
valsohte kleurstoffen, omdat zij van !f08d:k!)Ope en. infeneure materialen
zijn gomnakt, en slechte, flauwe, vlokkige}deuren geTen. om T&D

succes verzekerd te zijn gebruik slechte

DIAM01\lD DYBS,
voor het verwen van TabbertC, K01l88Il,V8'leren. LinteD, Gf.reu, eo.

'T IS GEMAKKELIJK OM MET

:J:»i.a.......o:n..d X»yea

1AtD·
~I

D
DEP

VAN

PLEIN S'rRAAT.

Pa.,
werd
8CbalIr
N'_tce
£160 ..

Dec,e:;
·HeeL

eeaJaai
.&naat.
diDa' em
Ioop& 0

VOOR UZBLVEN I

Gatto en Sharp
CALEDONIAN .HUIS,

PlfII STUIT.jillPSTlD.
PIE'!'

Fruer
. lGbuWl'-~recht d
deDYO

Del!
Y.m Ea
'I'el'plil
repen

Aan de z.eku.-t.

H_ G. HENDJUKSz. Eigenaar.
BEC

PUOll'l'IG. POBrl'IB.
t%OJ:LLDD: EIift.&.J'&L.

TBRJ[U BILLIJK.
VOu .• LIODTIK' VOOR.B.mB'1'D

ZUID-AFRlh.AANSCHE

Afdeel1ngsraad, Ladismith. ItONINXLLJU JUlLDIDfrte verwon. Ze kleuren zware ~W'el als lichte stoffen.

Wij waarborgen dat z~ meer goederen, pak n~ ~a,k, zulleD kleuren,
aan <X'llig nn.lt-r kleursel ooit ~emnakt., en meer brilliante en duurzame
Irleur~~ te ;;IWCll. Vraagt om de Diamond DYeI, en neemt geent
'undoren. Overa! in Gd. pakjes verkocht.

BIJ BELS. HIERMEDE geschiedt kennis-
geving, in termen van 8eot;e

152, Akte No. 40 van li90, dat de
.Afdeelingsraad van Ladiamith v UI

voorneJD6D is om de volgende sectie
van den 'Publiebn Weg oRde pJa'lts
Bu1felavlei te verleggen, eD desel re
voor trafiek te sluiten, Dam.:-
" Den we~ leidende van af de Pu'i-
lieke U ltapa.Dning, voorbij h '3t
Woonhuis op de plaats van Dr.
Wataon,· naar den eensten nek ten
oosten van genoemd Woonhuis," en
te maken en voor trafiek open te
stellen den volgende, nam., .. van af
genoemd nek ten oosten van het
WoonhuÏ8 van Dr. Watson, langs den
voet van het randje ten zuiden van
den tegenwoordigen publieken weg,

Dagelij l: sche personendienst van Lourenco Telegra6soh Adres: " Bijbels." naar en over den lagen nek in dat
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Jo, hannesbura PRUSLIJSTEN FRANOO. randje, en. van daar in een rechtuit

• lij.n ~ de. uit.panning IVan
en 21 uur naar Pretoria. 16,000 Bijbels in Hollandscb Nleuwegeldakop."

J:ngel.acb, eftz., in Vool'raad Eenig'persoon die er ~ bij
.rehouden. heeft, ~ obieeae t . ' mde

---------- le" indil. egen ~ver ~ eDeD ten dien Kan-
tore binJl,en Drie Maanden van af
de eerste publikatie dezer Kennis.
geving.

TE KAA.PSTAD BIJ
DuivelsKnijpers B. G. Lcnnon & Co., P. J. Petersen ek Co., en Heynet

Ma thew Br. po.
Opwiiilrlachines.

Gegalvaniseerd Oogjes Draad, alle grootten. Oogjes Draad
I speciaal sterk, voor Draad voor Varkens.

-I
I _ VRAAG ,NAAR ONZE PRIJZEN ALVORENS ERGENS
! ANDERS TE KOOPEN,
I

'JAMES WILEY & Co., CA~~~:iftAT,
!

I Flndlay's'Amerikaansehe "Chilled" Ploe gen
i
i
1
j
r .

,
i,
! Deze Ploeg VOOI' é~tl Paard, is zeer geschikt V00r Wijnboeren en
i Vruchtenkweekers.

I Prijs met Enkelo Wiel, 1 Extra 8:lt'lal' en Sluitcl kompleet, £l 125.6<1
I •
! Do, do, do, grootcr soort .. , 15s. 3d
I
!

IGEORGE FINDLAY &
---------

co. ,
GIL\ rESTIL\.AT, !(AAP.5TAD.

i

r AARDAPPELi~IOEREN
j BESTE I-XGEYOERDE

ft' :E.::a,.,I.y ~o&e"

Bij GEBROEDERS GRAHAM .,
CS ·.Vaterkant Straat, Kaapstad.

Wij WaacborgeD alle Aard ..ppcl MOC'ren door ona ~kocht, &uiTer:te ap.

~, --
Goedkoop en Stevig Gebonden.

AAN BIT

BIJBEl- DEPOT,•••_.~
Nederlandschc Zuid-.Afrikannsche

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.'

HOOFD
VAK HET

ZUID AFRtKAANSCHE
BJJBEL GENOOTSCJlA'!
(Hulp van het Dr. en Buit. Dij},.

Genootschap), .
Gsooen.zn....ldpI61 D,

JU.AP8T.lD.

Enw. L. NUTTALL, Secretari, .
P.K. Bo. 216.

Kortste en Coedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatser- in de Transvaal.

Tarief loor Remgus our 1.1luneUarg Jl f71. .a f7.
n Pretoria a la. 1d.--edI CJ

H. W. BECKER,
SecretIria.Afdeelinr.raadKantoor,

~th, 20 Juli, 1898 ..

IJ " n
Dagelijkscha personendienst van Durban (Natal)
Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In

svaal en Oranje Vrijstaat. .

ROYAL
BAK-

POEDER,
Omheinings Materiaal tegen Kostprijs.

--------
EEN BUITENGEWONE KANS.

EEN& groote voorraad is in onze handen gesteld, en wij hebben
besloten dezelve tegen kostprijs te verkoopen, n.L:

Zware Driehoekige IJzeren Palen geschikt voor gladde en
doorndraad, 158. 6d. per dozijn.

Bouten en Krammen benoodigd slechts voor doorndraad, ss. per
gros. .

Hoekpalen, met 2 dubbele st~~l 3ós. per stuk.
Dubbele Hekken, 4 voet • ·~fti voet, met pilaren, hangboomen, en

staanders kompleet, 6d.
GladdeZwarte Staal . £8 per ton.

.OCII~
IC A ...- _-.;;;;_~I;;;;;;;:J

I
Ib:IDI

belcnm
digeade
-oper

V_ZO_ KJ...
KOIfIRLUD MAfLDIENST_.

Het 1

lU,TJ

Kleze
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T~ -r-Le runuster heeft het r-idder komman-
de u r s krui- yan ~t.)!t
komen

De valsche munters v r 't hof.

Bl ~T "AAR nut: 'RSDORP.
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'Ii. :~, JlppLlV r;UJtwl)ordt'JlJkl~ t" r n'e Jat
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~T}.Il' \:111(
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