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Beroep, .'

ZOOWKL ALS .A.K.U'1081

Benle sterkw dtaOllll·WD B~ I
I

vu Da _ I
HEERR MÏJI,l,E!', i

:<Groot en Klein Hanelen, '
en 47 STlUND SnuT, Kaapstu.,' I

VOO'( DI! BUTE I

P1&noa. .Ha.rmoniuma, A.meri.ka&naohe i
Orgela, SirlJt. III lIlau lDmumeJlten I

Ook voor SJW'8ll III aJle lOOft8ll Kwek·
I:. hl UL1tJi beD.oodighedeD, :Repmtiea, StemmeD, enl

i:l I('LI.,. Oferal. lese.. II .. OTnUJllhit hibcWu4, ~ I
T,.'fM'''' ."~,,,,,. .1 '-rib iJ NUU' 'i' I.t LlI t Il.lpáJ4.

ost Bus lS3 Prij6'. 'Dil' K"kD''',lso~ QQI'DrQllt

PEEL No-Tl. 6,751:

~'~.......,.._.~
AMERIKAANSCHE EZELS.
E
E\ ,Iantal Amerik.8a(Jsch~ Ezels

:,. k()()p, De dieren zIJn allen
",,),' -Icrk en in goede Conditie en
~"!"t,;d, g-esllbikt voor dadelijk
~l'il: .•1).; DOB aanzoek bij

F. H. SKEA.D,
Dock Road, K&&pstad.

20 Eerste-klas Gedresseerde
Ruin Paarden.

12 Eerste-klas Gedresseerde
rnerries.

Up III ~~DAG, 16 ~IEI,
Z .::,'0 .lpSl'IJJl'lde Paarden publiek
\,'r~')c'!.: worden aan KLAPM.UTS
-: \ i i. Zij zijn groot en sterk, 1~
t':! I', lumkn hoog, in extra. con-
1:.':,., ,'Il c;L'sclllkt voor dadelijk:
""iJfl"k e-n daar zij voor kontant
~t'ld d, ,;r dpn ondergeteekPnde per·
-oonlijk ZIJn ingekocht, kunnen zij
Cc' :Iilndacht aanbevolen worden.

Let np d.:n naam en het is genoeg.

J. \. HAUERMEESTER, Sr.

J, <. ,\f.I HAlS ~ Co., Afslager'.

D,; Pwh[~e Emutem Kamer, Beperkt.

Publieke Verkooping

Een Kostbaar Erf,
TE

VAN OER POEL'S PLEIN,
PAARL,

Maandag, 15den Mei, aanst.,
tell 11 ure 's morgens,

ZAl. .t, olldl'rgetel'kende, daartoe
~ ::.eC in-tructies begunstigd door

,\!r-. L,,' 1',\ HE~RIETIA ARNDT,
p ::, :"i-; ,](wn verkoopen, haar
lir~('h:::: Erf, !;elegen aan de
noo:« ler Zljd" van het Van der Poel's
Pkl~l, !Il,,:attendc groot en gerief-
l!< Wl)u[lhlli,~ en drie kleine Huur.
h:lli..'n, ilJk" goed vertuurd ; de
.2'"hi1,,1\·l'lizijn In suffisante orde,
f)~':"r IJz,'ren Daken; de gronden
[1t'1'(lltl'llIrauien tuin er. boomgaard.
L'n,' schoone g ~legenheid voor
gf~':1j bt·.1I·g~lng.

J, .~, rir: \iLLIERS, A. P. zoon,
Secretaris.

J. \ J1.\lt.\IS & CJ" AJslagers.
p",,:i,' \Il'l, l~g~l.

STELLENBOSCH,
Puhl ipke Verkooping
DI': unl!cr'geteekende behoorlijk

';:L:I'Wl' gcla~t zijnde door den
l,er H. \!:~ Pllfnl,m, .Old Fir Tree),
lor: 'Ii: ]I',dorp, die zijn Eigendom
:1: ,I" h.md verkocht heeft, zal
';. ~,oni)l'll

OpDINSDAG, 16 Mei, t899,
TE lO nu:.

lr.·e '-',": on,· assortiment Huisraad,
h"'c"i,nd" uit :-.~ IJzeren Ledi-
,Mlt, r: !:H'! ~latra8sen en 2 Spring
\I,tr:l'~"ll, ko,.;tbare Kleederkaat.
Wil';l" Taf,'l~, Prachtige Sideboard,
, Tit:,l.-, Breekwaren, een &.antal
L'el"',;,'nh'lut Stoelen.
, }'_ril' :iti~e Plano (ecn zoete klank)
.1[ ":": ril :-;toplp!\. Karngeroodschap
t':: l\t ;lkt'n~''l'eed8chap, een Dubbel.
'JO;, li, \\,'t'1', Ladders en Gereed·
,r:i,Jpl"'Il, vnz., enz.

1. f:\ E:> liE ilAvr. :
~ l\O"11n en Kalvers
..: \' il,\ rzen
~ \'arkl'llS
Een :t<1ntalPlnnouth Rocks en

;tn,lpfl' Kosthare Hoenders.
()."" ""rl aantal Vloerblankcn en

eon,:.' I'hnte!l illBEkken en Potten

On;houdt den datum: DINSDAG, 16 Iel, t899
PACL D. CLUVER, Afslager.

SteUen.boiCh, 9- .Mei, 1899.

3~~~~:~8~~~;~N.NoOi*Q'acht en BasterdJkra~UU1U~u::wn":~:u8ne~""""'nA"
Afd~Ji-~g_!ra5erbu~t,,napij, bet",Dorp, 1 bijsmull8!'1

! ~rt
G~o"" Cf1'ka 1.8,000 D1orlten,

~, '

Do~ aa;~zoek bij den SECRE1'ARIS, EXECU-

TEURS I\AM!En, Ilouk van Adderley en Waal
Straten.' '~
Kaapstad,; 10 ~ei, 1899.

Ve7'lroopif19 te beginllen te 10,30 ure precies. _,.;..:_.ó.j;;~I· -

P DONDERDAG, 18 DEZER.

ZAL worden vJrkooht op het
Eigendom van den heer J. J. P.

DU TOIT,Bird Straat, bovengemeld
getal Aanteel Beesten, waaronder
zijn Kooien in melk Kveien, die op
Kalven gaan en vaarzen, allen van
extra melkgevende ras. Yerder 1
paar moeie Bruine Paarden, 1 paar
Ezels, 2 Molwagens, en wat verde
zal worden aangeboden.

P. J. Besman & Zoon, .Afslagers,
Stellenboech, 6 Mei, 1899,

STELLENBOSOH.
Publieke Verkoopins

VAN

TWEE ZEER

KOSBARE COTTAGES.
DE Heer .\t. Zerf, versoheidene

aanzoeken gehad hebben tot
het koepen van qne Twee Cottages,
juist voltooid, Stevig en Kostbaar
gebouwd volgens den niouwsten
smaak en voorsien van alle gemak.
ken, heeft de ondergeteekenden
geautboriaeerd die publiek te ver-
koopen,

OP MAANDAG, 15 DEZER
TEN 11 UBE (v.s.) PRECIES

De Cottages zijn gelegen aan
den ingaan Tan het Dorp in de
Bird Straat naast het eigendom van
den heer J. J. P. dn Toit, en tegen-
over de woning van den Resident
Magistraat.

Een Cottage bevat4 Slaapkamers,
Yoor-en Eetkamer, Keuken, enz.
enz. en heeft 8('- Stal voor 4 Paar-
den en Wagenhuis.

Vergeet den 'dag en datum niet.

P. J, BOSMAN &; ZOOi,
Afslagers.

Stellen bosch,
1 Mei, 1899.

N.B.-Voor verdere bijzonder-
heden doe men aan wek bij de
afslagers.
-_._.__ ._~ .._---

Somerset West.
Publieke Verkooping

VAN EEIUlTEKLAS

Hnis lenbeleD, Leunde Hau, Boer-
derij GereedschQ tIll, eoz.

r )' E heer J. W. H. Theunissen
zijn fraaie Erf gelegen in do

IMA1~STRAATSOM.E&s1l;TWEST uit de
hand verkocht hebbende, eli zich
verder wegens klimmande jaren van
alle beslommeringen wenschende te
ontdoen, heeft de ondergeteekenden
geauthoriseerd Publiek te· ver-
koepen op

Vrijdag, den 26 dezer,
zijn gewone assortiment eersteklas
Meubelen bevattende Voor- Slaap.
en Eet Kamer setten als in de :
Voorkamer: Kabinet met 8pj~-

gel, Musiek Kabinet, Fraaie Voor-
kamer set, Zij Tafels Ornamenten,
Schilderijen 1 Piano, enz. enz.
Eetkamer: Mahoniehouten Side-

Board, Dumbwaiter, Eettafels,
Stoelen, Groote Spiegel, Zij Tafels,
Hang- en andere L~pen, Um·wer-
ken, GIM en Aarde' wa~n, een
Dinner Servies, :Messen, Vorken
enz.
Zitkamer: 1 Ouderwetsche

Secretaire, Ronde Tafel, Easy en
andere Stoelen, 1Kleine ouQerwet-
sche Tafel.
Slaapkamers: Het gewone

88sortiment Meubelen Ledikanten,
Kleeder Kasten, Wasch· en .Kleed-
tafels, .Katels, enz., Keukengereed.
scbap, enz. enz. enz.
Verder: 8 Vette Varkens, 1

Eerstek.la.s Koe inpt:elk, 1Schotsche
Kar, Ladders, Mielie Machine, 3
Leggers Wijn, Azijn, Brandewijn
Grann, Pikken, Stoep Banken, en
wat meer ten verkoop zal worden
aa::tgeboden.
Verkooping t~ beginnen om 10 uur

Stellenbosch,
6 Mei. 1899.

IllJInMrJ BncIt .. t-r .
Bruf IlaruUe lUtICbJP8.

TE ..

Kaapstad
terug.

Simoll88tad
M~'lPWlt Lllcqlhnill' ml te-

....----+----
Aliwal Noord EMIilltA ~1OaDV

Hooge toJV~"".,"'Ao Kweepertontel n,
Paardeberg,

• ArdeellDg IaImesburJ,
beginnende ten 10 ure der ,oor-

middags,
de volgende:

Levende Have:
3 Kar paarden
1 Koe

100 Bokken
PUBLIBO Lo~Varken.

,:', ;

verzocht
nOEllDe:n.er 100 lbs.,

minimnm
.1~"'tJl voor de .

elk geval

:)

Speoia~l! Speciaal! Speciaal I
, ':H I

RAWBONE'8 !WEUWE SPORTING MAUSER CARBINE
Toegerust ~et ~wbOnê's Speciale Sporting versieren en gesteld op

200 y8.rd~ Uitstekende waarde. Prijs £7 lOs. net.
Patronen van alle iroorten en gehalten altijd in voorraad.

: . ~agelgeweeren, Rifles en Revolvers, van eenige soort.
)..

Krult, Dynarrylet, ~tonator8. Lont en Lont Ontstekers, altijd In ve rraad

.Colts met ~ergrlr1gllS lagulJn Riles, ~/86 tegSI zeer nrmtldercle prlJZ8l.

Boerderijqereedschap,
Vu.twerk, besta&nde uit Stukvate.

Kuipen;-en Keldergereedlohap
lOpen Kar ...
1Kap Kar
Graven, Pikken, ens., ens.

20 Legger W ijb
a Legger Brandewijn.

En wat aog verder zal aangeboden
worden.

gevraagd
voor bet
één post
tU88Cben
Danger van

doordenon(jle11l~teeke,njle
worden oot

salaris £150 per
Hollandach eeue V8zteis,chte.
Werk te beginnen

D. HUGO,
Paarl, 8 Mei, ]899.

G. W. KOTZE,
, Secretaris.

J. W. Moorrees Jr. & aD., .
-~ AfslotBrs·

..-lere vormen
vm~kl'l8A't!:n....',. ....n aan bet

inspecteur
Kaapstad,

kantoor
2; Bij

()oInJDl.ris. Bree-
den Oi-

U,.bdon. en bij
voor

}L...lmesbury .

Onderwijzer

~
.(
. \

::,.
1<

TUIli S~;~ I\fetDraad
~ ----------------

Keuken S~v~ Keukengereedschap.
~cH!tanten, Matrassen, Trommels, Reiazakken
: ~p

10:18 bij~~nderheden Op Applicatie.
V 1J~~RBE'-l~ERDE

Amer! sche Chilled Ploegen

Onderwijeer
pub.

dist. Fra-
lioa tot WAARSCHUWING.KafsiJjd~rs,VOOlj.

IK, ondergeteekendc, GEaT E:u.s-
:MUd VAN DBR MERwl, geef

hiermede kennis dat ik niet zal
gedogen te Jachten met geweer of
honden op mijne gronden, .en. ook
niet zal gedogen dat met Voetpa.den
zal geloopen worken. Overtred.era
sullen ten strengste volgeu ~
vervolgd worden..

G. E. VAN DRR MERWE:
Zwart 'Vallei,

Boven Olif~nts Rivier
Dist. Olanwilliam.APPLIC ,TIES voor de betrek-

king [van .Assistente aan de
Publieke School te Potchefstroom
(Z.A.R.) wo:rrlen door den ouderge-
teekende ~wa.oht tot 15 Juni,
1899. i
Applioan~en moeten in het bezit

zijn van Onderwijzen Oertificaat
Derde K.la'sse der Z.A. Rep., of
daarmede g~lij~staande certificaten
en dan bereid zijn binnen redelijken
tijd het d~r de Wet verei80bte
.A.anvullings Examen te doen.

Applicanten moet met de sppli-
caties bewi;sstukken inzenden van
lidmaeteohap eener Holla.ndscbe
Protestant.eChe Kerk, en van goed
zedelijk~. Zij moeten in-
staat sijn 9m grondig onder'!ijs te
geven in de Hollandsche en: ..Bn.
gelscha talen j ter~l het medium
t'an onderWijs de Hollandscbe taal
is. Kennis van Musiek en ~and·
werken Btra}tt tot aanbeveling.

Het &lam bedraagt £150 's
jaars, en ~pplicanten moeten zich
verbinden 'b~ eventueel vertrek,
daarvan minstens dne maanden te
voren aan de scboolnommisáie
kennis te geven. In dienst te
treden op i den lsten Augnstus,
189~.

\. ANVRAGEN
,"\ ten worden
den
Juni, ....,.........-d-·betrekkili:Jlv~lI.t1
hulp onderwijzer in
publieke school t~ Vl.:-D"':&6

Er moet onderwns w()td.lm
in Engelsch. ....u••£.......UDW.. '

<aan gevorderde
werk (volgens de d.e~~art:ementee
cursus) tonic 801fa en .

Salaris £65 per " 'vrije kost
en huisvesting. Ue; aanvragers
worden verzoohtmeetQ deelen of lij
met hnn werk kunnen' beginnen bij
de heropening der 8Obpol in Juli.

- H. J. RAUBE~HEIMER,
Rooretaris P~lieke School.

Klipdrift, George. .

TANDHEELKUNDE.

.__".

r~~-~~~-_...~.~-._._-1<,; ______
,. ~.!...- ...... cr.......J'l.._. __

y.» --'T ~
_. , ),,2

Ploegen "'..O~~.iii Heuvels, .en E1lkele-voor Ploegen pl. et
Dubbele . nkele WIelen. Ook Kletne Ploegen

~ ~ voor e~n en twee Paarden.
SohriJf !D1,Prrjjzen en I11~.'tra'tfe •.

GEORGE PINDLA Y :& Co.,
. ~ J

Invoerder~van Landbouw Ma.chinerie Kaapstad.
:J : t~} :, .

De Heer A. FIELD;
Tandheelkud!g 0h1rUra1Jn.

Oastle Ol/omber",
THOSBOVSBHST lI'tBUW. ~B

Adderley Straat, Kaapata4.
P.K. B1III 860

BENOOD[~D
l~EN Onderwij~ : op. de
.J p1aate Andovertgeeertifioeerd

en bekwaam om de iinderen voor
Elementary op te w.. ~en. en be-
boorende oot eene. P.ror.estantaohe '
l{erk. Werltaaamh8d,n: te aan- \i' oot!\..goed.~~e~D ~~:~

varen na de Juni ve~ Salaria ,""Geg8 Dl8ll aioh bij ~ ...
£50 en alles vrij. lJoJl&ndJoh en eanigiDg, door de ~ ill. 1818
MT'oUekeen vereischte.! l'1I8IU oppricht.

OWFF A. GB.BY~ING, Dep6t voor HoU.nd_. tnHuijel_
Vlifll81lde Bludjeli.IIDn. Sec.; der SchoolooJllDlÏ88ie, P .~ •• odover, Voor Prij.tijaen 1tObrij.,.. ... UIl

iV.d. "Publieke School" • Wodehouse Onderpteekeude,
Potchefstroom. B. PIU.u...B..

; . ... Aangeko~en B BearetarW
YMllbarg laiajes B.. gescb031. OP cle P1aatBViddelputa, distrikt ~~~

: -- HaY.88Il Lieht Btmn Hengst
OVDBlP'f m, :Jt¥.PSTA.D Veulen, omtrent achttien maanden GEOOOULEERDE

-' oud. ongeteekend. ! •
Indisn hetzelve jniet gelost LIMOBNEN,. Naaltje boomeQ.'

'lrordt met vergoeding 1 Tall .dyer. oo~ de limoen der toe~
tent.ie binnen lieS we~.¥ ~ af de W:aab:~ Na ...eJ... Nu pb.mttijd
datum sal hetsel ...e al&] JD1ln ageD Doe m tijda umoek bij
dom beschouwd worden. JAOS. vAN DER KERWE, J.m.

O. LIBBKmfERG, BlanwveJlsi WellingtAm.
lLddelputa, .P.O. :P.amp.Wl.

_____ 20--;jr,<LA_priL_1_899_. ~e wc:oop:
"enfS .W-GUd. ALF. W. E. BN groote hoeveelheid loaae

D1*:Dal8 ;;;J.iiI_ mJ- Iud: PrOOuktea .en Agen t . ~Prij.) Bolijnen. Doe aan-
.IAfi1 ... ~n. 8~ III »r-.; MD. 21, NIEUWE soek bij

Z. A. BijbelvereenigiJJk.

DE:WAAL &Ca
UiEBHA;NDELAARS, lIJ
:' H~l Goedkoopste Hbis in de Stad

OMH:E~NINGS MATERIAAL,
St4n~~3, Draad, Netdraad, Hekken, enz. '

~ ~'r.' ------------'--
,SCHRIJF OM P'RIJSLIJSTEN:

.Ad:re.:+ \t
Burijstraat, Kaapstad.

J. HOLLEMAN,

VRudHTEN·BOOMEN
\ . N: ,....
i ~

Gewaarborgd:de
Pr1jslijsten eD

\

;j1A50..()I~ BQOMBN,
den naam te' zijn en vrij VBll Inseoten PefJten

Kweekers Gids, aan eeD.1gadrea gratis ge~n·
den.-.A.dreB :

.
<. ,

J. B. MARAIS,
Wakkerstroom.

~.. .



•
~

o·

•.t-Oo
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~

Rondgaande Onderwijzer be-
noodigd te Wefkon, wijk
Taalbosch8pru it. distri",t
Winburg.

APPLIO.A.TIB8 'YOOf oo.,nge-
noemde betrekking terge-

seld van de bij de w'8t T8l'eiIOh~ ge-
toiglohriften VUl bekwaamheid en
goed gedrag, VUl u laatAIteSchool·
'OODllDisaie en vanlidmaataohap eener
Proteetantaohe Kerk, sullen door
den Ondergeteekende ingewacht
wordan tot op den Sll1te'l dag ftl1
Mei, 1899.

Werk .. mbeden te 1)egiDneD, op
Sl Jali, e.k.

&laria £120 per jaar en de
IOhqolgelden.

.Alleen ~~huwde personen sul-
len in aa.vmermg p.aomen worden.

Billrike ~n, gestaafd door
kwitan~ee, zullen vergoed worden.

N.B. - De geslaagde applicant
moeten zich voorzien van Onder-
wijzers 2de klu_ s~eg certifi-
caten om tegen halfprijs tt' reizen.

C. H. J, MAREE, Jr.,
- Voorz. School Com.

Mooivlei, P.K. .Allandale,
Winbur~, 3 Mei, 1899.

Staats· Gymnasium te
PRETORIA.

OPROEPING geschiedt mits
dezen van applieanten voor

de beLrekking van:
Docent in Wiskunde aan het

Staats-Gymnssium te
Pretoria.

Bi] de applicatie moeten overge
: legd worden:
. Bewijs van Lidmaatschap eener
Protestentscha Christelijke Kerk.

Bewijs VLD behoorlijk: voltooide
academische' studie.

Bewijs van voldoende kennis der
offioieele landstaal.

Bewijs van goed zedelijk gedrag.
Alleen applicanten van beslist

christelijke beginselen komen voor
deze betrekking in aanmerking.

Salaris £800 per jaa r.
Indiensttreding I Juli, 1899.
Reiskosten worden billijk vergoed

indien de benoemde buitenslands
woont.

Deze applicati ~B moeten wordtl~
gerioht uiterlijk tot dou laden MeI,
1899, aan het kantoor van den
Staats Secretaris, .Afd. B., mdt
vermelding op den omslag : "Docent
GymDl\sium."

T. J. KROGR,
Onder Staats Secretaris

Gouvernoments Kantoor,
Pretoria, 19 April, 1809.

Stellen bosch Mdeelingsraad.

Te .ders ,oor het boulen JU
'Koningen "or Arbeiders.

'rENDERS worder: hiermede
gevraagd: Voor net bouwen

van oen .Ar(.eiders \Voning te Vaal-
fontt'in Uitspanniog. Bijzonder
Iwueo to verkr~~. n bij Raadslid
Thellr:issen, Somerset Wf·et.
If. \r(o:" !IEt ujJr c:,tiog van een

I :\Ilmer, en het reparccroll Tan het
.I{ebouwen den slltl bij den 228ten

I lfijlpaal, bijzollJerhrden wllarvan
I 'tlrkre){en kunnen woruen bij Raad·
~Jici lirinlc, Kui:sri\'jt r, of bij deo
~ecrctarid.

Tenders zullen olltvangen worden
door den Secret.ar·is, tot op een
ilJaluitende den 25steu Mei, 1899.

Op last,
PAUL D. CLUVER,

Secretaris.
Stellenbosch, 10 Mei, 1899.

-_.- -- ----------
9-ULPON lJKRIIJZERKS BEKOODIGD

VOOR DE

BREDA800RP, 2de klass8 SCHOOL

1\1OET bekwaam zijn onderwijs
te geven in MuzieJr, " Tomc

Solfa," en Naaiwerk .. Kennis van
bet Hollandsob eeue aanbeveling.

::Sala.ris£75 per jaar.
AppliCADtiee moeten met de noo-

digs certificaten van '!lekwaamheid,
en goed ~g, iosezonden sijn
voor 1 olmu, e.k.

BolicitantE'n moeten tot. een pro-
testant.che Kerk behooran. Werk
te bt>ginDeD met het Juti kwartaal.

Ds. J. A. KOCK,
Bredudorp.

t meritamcbe Tandheelkunde.

\
X7ILT u. eene plaata of ander
., vut eIgendom koopen,. of 1nr

p;ll6ndo'll Tan de baDël letten,
schrijf dan aan eien beer Schonken,
•1Cape Timea BuildiDp," Kaap-
stad. Hij k~t en verkoopt 'tVt
•~ ui. de bud, III swft
ÏIWDIr rihnm,.

,..,

-.&a,,,, :;;VerkÓópiná- I!
PlaU it ~~ 9Ptepftll,
. . r ~k.· ni1iDg te.-nr·
~o.' ., 149 te---. del~. ,., ,. e~.- er~

MErr~1800,
ONo. 27, groot 8,844

een hnia staat. en ook een
van Grikwutad nabij Wit-

Nederduit.oh Gereformeerde
heQhtgebouwd huis stut, met

:1"

; den winkel ea in het pakhuis.V. Alle zachte en ruwe goederen
VI. Een kar en een pae.r paarden ..

Bij de.zeHdJ gelegenheid zal de !On~ergeteekende op laat van
Mevrouw.E. J. C. BREDBNKAllP (Q~horen PIenaar) verkoopen :

De welbekende Plasta WIT PL ".S, !0 No. 8, groot 2,652 morgen
en SOS 'YÏerkante roeden, waarop een auiJ staat, een put en een.dam, en
die~ un de hierboven gemeld/j~R~ ROBEND~H, In de af.
c\eeling Hay. Da twee plaatsen ~Ite tl&Ulen een IDOOl Ituk grond
uit. . . j

• I (

Zaterdag, 27 Me.i, 189~om 9 uur v.m.
OEO. (J. GIE, Afslager.

,~:.1' •,>,' t-:'- --
: WIJ~ ACHTER-JUNTAH.

" :' ::)--
l.-~. ~ 'I'U da berg. _ TOO.. nlj

Ntd~·. Nóoitgedacht tOt- iD ~ 1*1
"1IIl .

:I.-PAd . OOrD 0'1'... Theefoutein,BtuHi-
""",ht, :1JlipfODteÏD tot ?p de buftD8te
bcaogte I ~.'aD EIaodsfoDtein.

3.-PtIl ~ TheefODteiD, W.tjecf~iD,
SliDg~tei1,l tot op d. hooste .,...
~teUl.'.-Pilei ;1i , 'Welbedacht Ofti' Driekuil tot
JQeiD . Iwaoster eo 'I'Ul Driekui tot
lfiddelJi tUI. .

5.-hei ....w Welbedaoht o,..r Grootrivier
t4t B~'lhracllt.

6.-P6d ~......•~ JHolri'tier over RietfoateiD,
N.risi~~ iD het Bokkwelda-pad bij

7 .-:.r~tfooteiD 0'1'''' Riet'l'lei, HOG-
bliek t4Iii jo het pad 'I'aIl TOOI'll. .

8.-~ ~ KraiIPIr.d bOYaJl .Rietfoa~,
BaUrlyt.,r, Jugora, RheebobfoateUl,lQUO~.tot LoeriellfOllteiD.

9.-P4d ~ de Bl.. ~nrh~ onr Kop-
!.'~~.1 i tot r-ieefOllteiD.
6~ '~ ____

WIJK r':)NDE&-ROOGEVELD.

; ~ - ~an het publiek en miJ'u be~Unstiget.. wenach ik bekend te makeDl.-~ ..t):..ODd.r KDeoIltebaak 'I'M het , ~_1. h bh' h
"'ter ~ op HatjesfOlOt.em bij 't h.u.-.... 'dat ik eeue speciale stn ie er vlm gew_a.t e om en ID et,
h4k. ,",' ~!rmeen te VOO~D. met allee., wat hoo4. ig UI voo!' oud en jon.g 1.00818:1J·-~H~Bl~~~.-;:-= "ns en Kinder jpaargeQl8akttJ Klt¥eren,. Waterproo~ Juten,
=~fjeu"p'aata tot oDder de Roo;' Woljasten, Hoeden, Stavel., Schoeu, HeÓlden, wit en gekleurd Onder-

3.-~ 'I'ao:.~tjeafODteiD'. Hek o'l'er ~ ileedenm, Sokjee, Daaten, Boortjea, lO ~ycliDg Suits." en een duisend
.. ter t'4; Middelpoet. andere utikelen. ;

(.-hd n.a.. Kuihrater, .KrtUepad, Olll tl. BcbikkiDgeD gemaakt hebbende met' Enropeeeohe Fabrikanten ben~~ ~ to~ ar:"'e~~~;be~ ik in staat gesteld allee, deg~jk ttl heb~ en ~r te verkoopen
to\-- bee t;Kruiapad ooder Achte"eldll- daa eenig Kaapechan koopman. 5? JJ8t~n Zijn ~ ontvangeD, en

6.-t:rt~~"~lOOJerivier O1'8r EIaDcWOIl' voortaan lullen met iedere II Steamer pag mger amveeren.
t.eia,-' ~~ta, Middelpoét tot Daar mijn Snijdeni veel grooter ni~bl 'tIid is, I11llen kleederen ge-
Reoiklqcj0 'op de lijD VaD .8u~.rIaad. _'- ...:I ...._ ~ .. f .ë.~ ......1r borgd ~

6.-~ ,"IIff'( Bo'l'en-DoWDis onr Kal!Pt, ma-.t wo"",en -e-- t"8nlp PI18 van a r per rw-, gewaar lt.......
lAagfo·tiin, B.&rderug tot lJOODe. en net ja MOIlswn en l6)f·maat voormer;. 1101 -deD op aa.n~ geetuurd.
k~ tot. 8tiDkfoote.io btJ Bbee- Tot troost l'90r al mijne moeite ve~acld ik oDdel'ltenniDg.
IICI8te,..~.

7.-Pad 'I'~ onr KleiDfoatoiD, D J SCHi:"E 'DEBBd.ihl t. onr het ~ door • • ~ ~"\ i.. I

=~er ~ofaddersfoDteiD tot '. Boek van G""'~uf:um en Kain Straten,
8.~~., Boesak oyer BraltfoDtein 011- . . Jl - (

det CM. ' lbe~. o'l'er Middeldrift, 1 101AA RL.8eJUmm. pea tot waar het iD het r
groot ~ 'I'Ul Cal'riaia eD Ceres komt. f _

WIJ~ NoQJ.D-ONDER-R0GGEVELD. KLEED:ERENI nE.EDEREN I !
l.-P" ~ ~1I'1Iit tot 0IId.....- . "

:I.-,:a1eo~:~vioia O'l'U' Kalkpt-Kier.- a ... AA._..... VOLG:ID •• r afr AA".l' .... :rxo Róndgaande Onderwijzer benoo-
::'1' !~~Y::nD~~~t Oil- PRUm LUG f PASSB' GEWAARBORGDf f digd te 1[0 I avan Otterspma,

'-t::..~ ..~_~ J. J...DE Vl,ILLIERS i!!!:'':!:. Val8ehrivier,di.L
._~~ ::"ii; KLEEDERlfAKER. \fORf;ESTER.
wa: ~~,... :m, iJUlvliLD. '..udt repJr ~ se1fmeatneming tD ~ op lWm'IP, per poIt APPLICAT EN voor bo'Venge-

I.-Pad ..... - MatJ- '. ; Mn eeni,. ad- in Z.Ju A L.!L.. noemde. trekking vergeJeld
foIIite~,~ . YopRtnW-- -'_" WQ, AU"J~ • h ~.
teiIa, ~ tot. ,- j van ~e bij GO. ti vereise t:e_ , .

S.-PM 'I'Ul~ 01lWo OYW Bo- " IChriften va.n ekwaamhe).(i,
teriloof f.Pt aa.u DOomrhier b~ de Kaapsch GouverD-emerJ.ts Spoorwegen, gedrag ~n van lidmaat.ohap

3.-~· .....~elcWr'Jt 0.... ~ - .J,. eener Protes tache kerk zullen
~~VU'llTiet tot aan de lijD ..... ,PubUek.1raoanUeclaJ,aa, gg en a4t ".t. door den 0 ergeteekende iDge-

(.-Pad: n.o tit KnUaJM. I~ XardeIDoer , .. t . wacllt lf I1fde tOt Dn..n":Il' '.W, 22
;:Ls~~PO' Brakrinet' ~ ...... VA~ af 1~ ){ei,ltot 24lrlei ingesloteD, .Vllen e~eOJl familie 8%OUrIie Juni, 1899. I

WLJ~\ ~~D-OO!?T BOKKEVJ:LD. retuurtJeS nltgerej~ worden tuuoh~l alle atatioD. op de .If!apache, Werkzaáinh¥en te begionen op
1.-~~\'ao~e~.de~..rn:; ~,:ro!t: Vr~~ta~~~.2e~.!n)dwnde ~.~d egen (met ë._~~ng van de W11lberg 'lO Juli, 1899. t

we"'t~\i, en ~lmouu-.& '"1n 0 .,r e gewone TOO1; "'~. I _. salaris £12 per jaar en de
S,-P~d ..yall ". illems-ririer o'l'er Groello'ri- . Op den Beobuan~. d Spoonrfo' I1Illen J ste, 2de en 3de klaue, IOhoolgelden ..

d::. Oor ~. loof tot IWD Rostz8Vl.d&o retourbart~~. uitgneD wOl'den (o~~ voor welken afatand) tegen Slechts onge uwde pel"3onen ko-
3.-Pad ;.'I'IUI t!illem ...riyiu 0'1'''' Grae'*!l de gewone Pl18 l'oor de en.ble.l'el8.; eD 0Ii.' de NederlandlObe B~eg men in ráanmt~iDg; .Kennis ..van

.~ ~.~ 'n .... berg tot raD Zoat-r~ zullen lBte eD 2de Jrlaue ~aal'tJea mt gep-.;tm worden tegen 'Vermmderde:D mUliek (harm1nium) eene aan~
4,-P..d~a~t-riyjen-dtift O'I'er x_po prijs tuucben Mid.Vaalririer Brv J, en~ de Neclerludaohe Spoonreg V8li~. ~ , , .

:.0.,'., P<1o ~eishoogte uit, O'I'er POtkIiIi WOl'Daamate station". LOgies-ver ,!braar tegen £2 lOs
tot -aar I,Ad nD RheebobfOllteio bt-. per maand all . "o~lo.~n
kom{ buYi%rde hoogttl na xoopmau- GELnrQRHEID VAN KAARTJBS. ' . .: O~- "".
Idool, 't, ~ Billijke reis sten, g~taafd door

a.-Pad ~an :tt
oen

-
ririe

!.over. Bd ........ '. De ~rw3l\r''1 r"ig ruoet beyco. anan "'3;' den den dtt.g van nitgifte, en kwitanties, mll D vergood wordeD.=~~'~Ar;:V~de = de terugkeen!nrlo :1is ~t volbraf ,ht wo. niet later dan den 24sten N.B.-De laagde applicant
.,... IobMti ~. Juni 1899. 1Uar~jcs "ullen 1lÏet 0 angbaa~:zijn in eenige richting met de moet zioh voor en van eeue Onder-

6.-PaJ 'I'Ul t ~II-ririer met het oa4er we1r ...1"bohe. Eeraw Kla*. Snelt1"cJin. ,.1 ...naers 2de klas Srlnn. rweg certificaat.pad O'I'er "Jll_ri'rien-drift, Scbuial-......., Il - .... t'''''
hoogte of~ter Vu ~ ~ P8IIaglers zu en toepWa.tea -"orden ~ reis te. ~rekeD aleoht. op de om tegen halve, prijs te 1'eÏJen.

Aaa 7.~~j.:!t ~rlijie afleiden terugreis. Voor vornare bijzoDde rhedeJl zie pnbliek, aanplak bil;etten, .A B~PRELLER,
gemaakt ""rde~en alaggat_ moete. tie- of doe Iwusoek "ij ccui;.tu \,Jtatie. ! I se S h C
hoorlijk o""'I'I1l&O' gegruisd 1I'Or'deoi. _ c. c. om.

Tenders DIOetéti ~JDet g~ brief jel • C. B. ELIJIOTT, A1ltemeenbeetunr. De Bank, BotLLiHe,-.den W'Orilen,J~\'U "T.oder" op de Kaapstad, Mei"..1899. .. I -, WtV
COG"". ; :~ Diat. Kroon8tlrd,

:F=e~~"':~:ï:-: "PACKARD" ORi ELS. 6Mei,189'.Gee. teade,. ~rdaD iD oabaapi 1-- 0

~e=U-_~~':"J:: - 'IODtaga PU,blieke SchoeIvoor '" ~ ~ uit'l'Clel'iq 'I'Ul dien teil- . .

der. ~!ut' Be.t Orlte.l. In cl.
'~ 'N. 8. LOUW,
"" s-.t&ria.KaDtoor lau ~ Afdeebpraad,

~ 9lj, 1899.
.. H---

'. 1'Elt,ER VORM.
,;----- .

TW'..lWEBS ~VOO..t HET REP AREtB,£lIf
V~EN.

Ik, CM o.d~. _ , tender hiermede
'I'OOf bet . . en iaataDdhoodeo YVór

~.~.~ ..~ ..~ ;. eaiD:~~:"=
~.,! ~eill~ ~O:~,,, 'fOOl de Schrijf om Prijzen f

,.. ,..j. {
: Nï!'Weektllio. . ;.

Wij de CJade~. ".{. , nrbiDClea 0QtbiedJIi. iD. IJ .. ua" 'fOOl de bllibQorlijb
~ ftD ..• ~ tea .

' ~&.I-{ .
__ ,__ ._ PlWloACl' ··u VOOR

Grikwutad, 17 April, 1899.

Hospitaal.
--------+---

.gde St., J..merikA.

BBNOODIG 1).-Aasiatent voor
. ~tandaar(I VII en Scbool

Hooger werk, be~waam om onder.
wijs in HoUand.sch t.! go,·eD. Salaris
£150 per jfllU'. . i .

Werkzaambeden te aanvaarden
indien mogelijk (,op 19 JuH, doch
zeker op 9 ·October.

Appliclltles I")et afschriften van
certificaten 0[1 alarihevelingeii Voor
15 Juni te wordén gericht aan

P1wlj... ,
,

Wilt tij eer. Orqel1Zee ODt ~!.J tegena~.". loopt del .et hstl
Het "Packard",

tegen £18, £20101.en
Algemren6 Catologml.

./

en hooger. DsJT ..C. TRUTER,
MontagU.

•
ZWEEDSGHE. Omheinings Draad

t'~lJOLINDEBS ": beroemde maaksel.
Verniste SWen verharde

Draad No.8. $Peciale prijzen
om uit te ver:it.oppen.

I .

7/8. per ].00 lb •.
~.-

NT & CO., lOODHBAD! IW"I'A
!, . . . J. 411ilW"Ktmf·t(J~. .. . ... KM·· Al), ...

WOODH~AD,P
BtJ -f1Iff!~" _Straflt,i

...i..Jr....
~~

Flll?lieke YerkoOPing,

DE ~I'gf'tee~nden met illStrr
lto.tJee ~gunstigd zijnJe zu!lea;

pUbliek verkoopen VOor ~keni
van den heer P. B. !JE Vil Lt, (lpnc

W0011.Q,(iag, 17 ct :zer,
TE

KLAPMUTS STATIO
SO

PRACHTIGE (RLKERDE PURD:l
Deze dieren zijn in 76 ~r ~', dJ 1

conditie, geschikt voor urldelijk , I
bruikt, en ~ aandacht aan kOOF~l
~rw~g. i

!.B. de V!?iers .t Co., !!slagt, I
Paarl, 12 Mei, ) 899. •--------__ '

VERKOOPING
Uiii8tekende

Koeieu, Vaa~ell,
Varken., eriz,

DE Ondergeteekendl'n t~
verkoopen op :

1

WOENSDA.G ~~RGE\" .tInt.. j

DURBAN· WEG STATIO
12 Me 1k ko eie 0, Verachel_

Vaarzen.
80 Eersteklas Va,.ke.ruI.
Verltooping te beginne!! Gm 11 Ullf.

LIIDilBKRG, DE VILLIERS a c.o .• lfIIi.
v." H.M. 'mp. ~e~

SOHUT-VERKOOPING.

TE PErRU8ViLL~ np ZATEln
..den 2;"'f'0 Ai .. I, om 10 llilr T

•• lndien piet e ~rd~r fl1'loet. .
. Ben Docker blanw Mt>rrie, Wit

kele op rug, kniehalter me:te. Il
voorbeeneu, ri"llJ om deu 1lek,3j1!l
oud.

T. N. UN DER WALT •. 1'

8chu.tm_
y~~d~. ~ Apri1._!~9. ]

. AlDD.LtNO STEYNSBURG.

TWEEFONTEIN SCHUT.

mE word.n verk,. h· fl! 8tfo)'lllbat,.
-'- den 27.ten Mei, 1899 Indie ..
tnoJ'en gelOIt :
2 Augora Rammen, rech:l!l' COriJ,

linke· oor baH maan achter tn bij 'lil,
omLi't:Dt 6 Ulaa!.rien wl·l op, Nd.

J. J, VAN zut,
~.tLuLmet ..

GE" lt \AG; )

TE huur met keuze "an kooI \I
een kleine Plaa~.-Doe i..JlII

zoek .., Plaats" Bus /~2, aaapuL

A. SPOLMJOER} G~"
OEr'ESTJGD ,)" J.: '!lX •

ChrollOme !Cl", lIo:olu~- e:J i.: ,;;J;J.hn "
Jl,,'u4l Gd.ou~ Dcrl'~:J. u,'.

Gouden en Zilveren 1l00oJO[,ff iJ'
roorrnad gehouden.

KOLONIALE WEESKAMER E5 TRUn
MAATSCHAPP:J.

No 4, K-ERUJ.EIN, KAA =-STAD.
-POSTBUS 14.

TeUg'"' m Kal/cl .JJru: "FJ':Jn:m.~

OPGERICHT 31 LIaRT, 1846

Jtap!taal ...
Resorve Fonds .. 'Ol-~

V 001' de Admini,~.t1It!9 Vlln r ,p,L,l. ti .'

I:ij(Codommen, Ill8.1!::leou~u.I"n .. \·,GO.nIlllJ'lo.·.
t..·Ur8, Voogden, OU!'at.oL'6, T, -we' ',,"
iUljh'eoten ncmdels eo -ODd'r [ll.-eJ,J'"
Yuur'\".&rden. lll~ p~l;tora, .A', i,;"c~1\Ap"
en voor IIl8e&eL8uen en·:-'·ï",t'!";61<u,w
Lilt \vid'lteuren VaD. (iL[,i(,.l::J~'U· .'II-.
8<lh.;';';.ijeu en Firma.,.

'1:-0 )r de Invordering va., Verblll'
QQ I, ..visIlsIe on !l.:1dlire f,,'''ulden.
Vo'),. 1e'lntna V.ln C;~I j j.J Eerstt .

'1er'o:Jlndo" V:l11 V.15:';j,jtJnandert,
lfoet'1Jt}!(.l~rde S~C1.'.I~';i~~,1~.h~te:
leZ,CJIl Yan K<iP ••.l •.. '._.l ")-00"
V~·I'''o<.)p var. V.J.~.,~J;;'~ !jn an
E.~~...nC:om. ,_

D:ï:n~:{TEuaZN :
P.iC'l..n:~VILLrl~n~. Procureill',

JIAql;Y [1,,",',. C. T. \'()',
J. G.:: .;"pre., Jl~!. Ao -r~ty

C. :t Le:: ... ::', j~ .1 l:.,

,,!etillit0'1 dio Lril ,,·e1i:.cher. J'Ie .~i~it
,,-t\q';' ..\m he 1 t.~ 1101:!!ne'!rt"1 "'l

~U!"~l:R.:O rlr;Q.j·;tunel' en Tr~ J~ 1ta*
fcb~l'l"j·"
.{t.;-~~" T1BOlvc'do Ta.l.: wC ".Ji ~ ,Il.:

dllOr <ion S"(';Ui.ll i•. voor W· n' ';lden '0'

tLULl;;dl14~,;,jj .cr,wtl'l'ourJc! ~K l ,il ta!.

V/AARBORG. TAK:
\-0;).1' h,·t r; il"" an,leer·en. Tlln dp !?fri,!l

l~iI, .Rt!{;hla~j'Ii'<Jllbcii. fOil G~·l,>a,.b-
"ow PtI;"'jllcn ,118- Y (;I' ..nl" MrdtljJ~ p~
lil'll! hP.:'looJen, bij .le~ 't,eUl:C:: q.~ rfI .
J~'hjluK:he Prvmio.

~Oe Poli"sen der M..:i';r~"iip:J ,,~
d ...11 in ontv"n~ :;retJomen CIJ'lT di!; m~,.,j){~
.l\.olo.mi&le. l'rar ...... leohe I'D 0""11'" ,~.
,t.aateche R~ri1lff8D, MODicl;",:i: .i,"! til
A£~ee1ingsn.de .. .B..n.ftn, ande:-e l'tMIiJif
Ltuich~a eD llMt.-chappijen .
o.Df~ __ rul_ Din"i:;r"

lO",& "JtIa OIl'" at tiW~cI4...

lt lf.lTIr'l'LD, .... ;
I
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RIJTrIG EN VOOR INV!LIDO. !

\' 7'" A \' es tut £ 12 elk, Det.-Geill1l3-
\ . ",,·rde bladen op applicatie W.

~ iLI i.: ~ ,r \ 'ol,. Mandenmake",- 6 Lelie-
,f \; ra v.'.'11'1\81,. AUerloi soort

\1, . ' !' I., ,: .. llinl( gefll8&kt.

~~~~
'~)JODBERICHT.

.: "I ,';L)l)t,"n Kiu ]\a \·J·i~ ,),1
'" '.·e li ,·rbaar en et'Lli~.)

il f. 'Tl:::t SC"U .xx A. ill den
",' \ 111 !l maanden en 26 <h~61l"

I ',:"" "n~ .. "P den 9den Mei, llS:Jil,
:: ·'~t·ll4cb!' titnten met"Engeltiee

:- .'

KJ. nn TOIT,
J .I: [Jl] TOIT,

Geb. GRUFP.

, .c\ L'!Jl ilie en 13l0ed-:-8I'Wllllte:n
-\ '.\ JC Jr bckvnd gewaa~ dat het
~ ',' 'le,:" van Heurei en anrde
" , " "",' ~ r"t z ic a t t o Dt'lli~ll. op de-u

\ ' ".'" lt' t." ..'J.,r beminde zeontje
'I. ~'.' il.\YIIJ E:JL\,~ LOUWRP..\'8
"~I; ,",1 ; l'~di~:.'ll ouderdo.n van

., ,;eU t' r , ;!: '""eu, Op den Illt~n
.: ,Id,' Juc>Js Ell';,,! '\\ eer onze woning
, ,'Ii LJOl 011;:" bemind dochtertje

I· J' -: I, \[\fll.\ WILHELMIXA JOHANlVA
: il j'n1 q'l'Il ouderdom van vier

«ebt tlS(;f'D. Doch wij frooa.
n--t Jf' g'lthchte dat onze twee .

~S \,I:~,g,'n bj JtlZU::I den Kinder.
\ _~c~ 1 L Il ell roepen te uwen met den
~''-L':: .:[-::'Her. zoo als in gezang 43, vers 4
5'.1..1: -

:~.~ w' (',.·uma.u.l erven. !
" '!,.n,lt_'r r ijn ' .

•1Ut.lr·>, l ckl, ol .terven,
.. cr Z' .i.Ie zrju,

'1 .Wu...:.l·dt! deugd,
'\. 7. j:l .n ..; Ht'Jllt'ls vreugd j

v e c \\-:] dl! leven,
:.~G.....;~ bcna ,'ll reven.

\'-:.'or !);"D>:en w.] onzen bvtelijken
;C'" :c,,' d,lll Je vele vrienden die ons te
;,~ ,- \\ ,,~. eu voor narnelrik aan J.
;~:'::, IJ ,'L G, .le, en R. v, d, \Velthllizen
e ; r-i~t:

D- ~e 1:-',et le ouders,

C J, &: ~L M. SMIT,
Geboren Zanderg,

ii: ::..D ,:, I'nt'ska..
~ ,\1-1. 1 ~'.' '.1,

, .!L';r:l' .:: L·)!:~···.:::.~~'enia d-n Heerle'? ,kOl ,'-i -n :,[, i, 1~~),I.mijne teeder
: '':"'j"O~~ .\:-;:-;,\ S('8JNliA

.1 "T, Il. J '1 ouLr-dom van 35
: ,d,lt~nJ<) !lJ';, j kindtoren om~(I " • • !11 J

.l.: ,:,LJer':,-::.cur 'l'f'rlll8 t e betrenren.
~l" .: .: "l 1,1''':,11 Ik rnij aen hartelijk:en
u .v • " :'J<' ~,,,. l), ;,10<)rrf'e8, voor Zijll trouw
o.. ,,~ ,',lur,·::,·Je haar ziekte, en san al
'J, v : , .. l':l -n v-ienuiunen die ons zoo
v' ; .: '2'1 -axur, gdwnudD hebben gedu,

J, J, BLIGXAUT,
"jCl ;lt'r Spny Straat, Paarl.

IN MEMORIAM.

_\_ ,'," v.iu den heer '\11'ILL:;Y
:--:HL\ id \lr.

" ': d,'n m"r~n "an de']
\I,\',l'( i\"IP, wel'd de tr-eurize
: :" ',tT'rrpiri Jat Willie

;",1,,: !lIJ' \\.•S I'egén jaren
;t,rt'Iï\.wn.a), en daar de

I::, ',,'1 I:,at,t~n tijd toen~rn en
: ' "'<1' nie t ver-I .. ten wilde, werd
l .. ': ~r..art nnar Calv inia ver-
",:,'r hanrlen riel' geneesbeeren

te , '- Eo, daar hij zi..h wooer recht
~C,' : _.' ;", ;'"",! .ot hij ;,[aandal{ morgen
CfC ~ ',' " :Il.,~:·: wc.ier naar zijn woon-
l:'ia'~ . ",:_: >_' !!HJlll.

'.. ,_'" llJe hij dCIl dienst in kerk bij
'I f de kerk kwam gaf hij t~

(e- -, ' :,' ,:, rn>ck gehouden door Ds,
D,' et "C~ .l.e pe u Inr\r<lk op hem g"maald
hé, ,'C '!,,, "in Hcerer zoo dankbaat
'os:' " "'''':er tf' kunnen ~ingeD, Dell nIL-
m:1: '_' .: ' .: h: i her dorp rond om allen
k:-,,',: \f un,I<\I{ morgen beelvroeg
~e v-r: "·',,~"n. ;,la"'lda>( ochtend omtrent
3 L1' c""'a"kte bij met ,J~ volgende woor.
e.c. z-r.r»: rot z ijn echtgen001e: "onze ge.
Gare,:;' 11:,< \·Rnda.ag naar huis te gaan, D1a&r
G- i, ::"dH boe is anl:el.<. om za.l niet gaan j

m: ", , ':",,\.1:-: i, Ilcëiudll.!',l," en hij voelde
een : :~,'. ':0 c'r d" m:la~. De geneesheer
"e~1 ':-.' ,;" I::eroepe'l, maar alle pogin~n
"'r~: \', :.:oe:', ên om half.\-ijf ontsliep hij
ZJ.:.:.'_ ·n z~_.. en den lleer.
,I -.,1".: C:;!.f!ldclai{ om J unI' werd el' een

l::,~,...,< .:e"":l len 'in de kerk die goed ge-
• '~, 1 ',q,< ",. ,r h~lan ,.tellenden, Broeder
\'""el' z, ",IeilnIl ;;prak een ernstig woord
i"cr ,e II '1',!"r: .. Er is maar eene schrede
t:-'C:'" ,;c" "1' nsch en den dnQd,"
~',il,')P \'011<<.Ienallan da lijkwagen tot

bo 'e,l h~t dorp ah;a&~ het lUk weder
Ove," cl.Utt,t werd op de WB'I'e"l die het
!:ou ,-n°, •..ren naar da' woonplaats Bloem.
tO:;·t'1n.

Li~ i)·'"raf,.,;:. vond plaat. op Bloemfon.
tw, u' ': I'·rdaz. den 23..iten dell namid.
~~.;; . ':: J : lr. De opkomRt toonde dat dit
•!~:c'7":, L:e: 'pof'rjig Terlleten zal worden.
De ou j,,)uderlinll P. Bnr~ Ilprak een

kor: wc...r,] (lYsr OPflnbaring 20, en over den
tr0G "'":1 am bt8broeJer die hAAn Ilega.an ;11.
DllarlllJ 'u!I.(,Je ondl'lrling A, C. Vlok, nn
~ll;r.e~:and en sprak ,)ver Jozua 1 " Mijn
K:'rca: .i!OlP~ i5 gestorven." Dtarop
'I'ci.d",je ZO<Jn van den overledene mede-
di-i,n,l~ dat de tent die door broeder
ï:, I: ....spr<Jlcen is esn bt-lofte wae die hV
na 1; lj dood moellt over brengen aan
11·~eCl"r. ·Ji.) zijn lij kdienstz')udet1 houden,
.n dj' h~door ,ie droefheid vergeten had
&at bro~iér Del Villle1'8 het mede te
jr",":; D:,u,rom had bij het lfOed gedacht
b" :,~:.- J HQ, Twee maanden vÓór zijn
del),l :,;,1 ,le nu overledene aan hem
bP~P" I ~em.akt (ht bij all hij mocht liter-
'1'":: -I\~ z:jr. echtllsnoote opgedragen had
p', ' ,:,." ~d ha.d wat er gedaan moest
w ': ii," .:"f tosn den tekst Jozua 1, v 2:
I:~ /(';,.,'ht )f'lleii is a'e8torv~n," en daar
• ,,' l';n ll:krede iehouden worden

. !.-", (nn ell S0geldeurden volgden bet
, . \.: 'lraf .

J" .,.~ \~:\!l ZJid ROZg'e"eld, ik: kan
, ,,~;"'en i"t~ tt! !e!t~n o.,.er bet

ii'<!"', :. -r.l;: nw 'Iu,l.ouderhog. Uw op-
4\ ",' , t;~ l..-f'~v>lndd.f~t ~ij hem gewaar-
r.__. 1 : .• ',' Pil dllt ~\J zIJn been,~~ be-

'" : r"('\l t\\'iJft!1 Ik of giJ OOit de
': 'IC ' ben) c"lcE'Dd hebt, Hij beeft
, -' , ',", Il "n,ll'r n I't'dimd ala diaken en
C : ',e,· ".' "n hl'eft altoos getracht de
, ,,' c'C" :·'er u b!'kend te maken, en t'
• ','< , ~"l t~ ,porer. "In den Heer te dienen
t'j r,<a""erlief te hebben. Hij WIY ~~ jaa.r
. '" - , , I·i ti en heeft u al toea bijgeetaan
-_. ;0,,1 ~n dlia,1. Suza.l bij niet meer
,., '; .' -·it:~'1 pn jlij Jijt er "oor verand·
lro-,"'c. ,,; wat Clj flaU U gegegd beeft.

..

ko..

GEVRAAGD.

ERNE Gouvernante op eene
plaats in de Z..A.R. gelegen

4 uren van Klerksdorp, om onder-
wijs te geven in Hoilandsoh en
Engelsch aan omtrent 10 kizide1'eD;
KenDis van muaiek gewensoht maar
niet noodzakelijk. ~alaris £W per
jaar met vrije kost en inwoning, kan
later verhoogd worden. Betrekking
te aanvaarded zoo spoedig mogelijk.

Applicatiea te zenden aan
P. W. JOOSTE.

Adres: Brakpan,
P.K. Hartebeestfontein,

via .Klerksdorp, Z.A.R.

Soruerset West Strand
Municipaliteit.

HH~RMEDE wordt kennis gegtJ-
ven dat eene Publieke Verga-

dering van Belasting-betalers of
Huishouders, die recht hebben te
stemmen onder wet 45 van 1S82,.
gehouden zal worden in het Muni-
cipaal Kantoor te Somerset Weet
Strand, op Vrijdag, den 2den dag
van Juni, ·1899, te 3 ure in den
namiddag, met doel eene resolutie
te passeeren ten gunste van de tc>e-
passing op de Munioipaliteit van
Somerset Weet Strand. van rechten
toegee taan door Wet No. 20 van
1896, genaamd de Munioipale
Amendement Wet 1896."

OD lut van den Raad,
HEJ.~RY FAGEN.

Ageerende Secretaris.

ADVERTENTIE.
WEGGELQOPEN van de Paarl,

den 26den April: twee Hlaoht
koeien j eem Vale en een Bonte.
Gelieve kennis te geven aan N. J.
Rt'S30UW, Slachter, Paarl, door
wien alle billijke kosten sullen
betaald worden.

tracht ateenen
lndien mogelIJk é6ji.r.1!Illoftic.lee,e,
80happelijke I&IlDeIl18p~~
De Volkn/.,6m

80hijnt oók. nbt me~
en zegt: ~
..Nu dat de 'U~"M"'''''''

reeds bezig il ae
ring in ",ko dil 11' tt111111hii~r·llitl.. til.
wegen, zien we

Druipers Maatschappij nn de sandt
de Yilliers en Co., Beperkt.
HIERMEDE wo :it bekend gemaakt

dat de heer W, L. F. SCHULTZ, te
Oclesbere alII tweede agent voor otu Lond
en Weekbla.j i. IUlDgebi.eld.

C. P. SOHULTZ,
8~cnltllria.

DE h8@1'GBO, E BOULTO.!, nu Pms
Aloert bedankt, hebbeu de alII onse

\fIeIl t, wo versoeken wij onze ldieDten
zich tot den heer 8. DR KOCK. te wenden
in alle zaken rakende onze bezil.:heid,

C. P. 8CHULTZ,
Secretaria.

Kaap8tad, 13 Mei, 1899.

VElUOOPINGEN
LI~DE.sBERG A: DE VJLLlEhS, .lF8LAGERS ltaat· om hei

atemreohi,
di. meer ai.!
vu blli~n.

17 Mei-Te Darb&Dwei Station, U mallkoeien,
tnnige 1'1IArMJl en 80 yett.e yar_nl.

A. B. UJli VlLLIKR:1 ot 00, AFSLAGERS.
17 Mei-Klapmatatatle. SO geleerde ~n.

P. J. BOSMAN .t zoox. AI'dLAGKB.
18 Mei--8tellenboleh, een aantal melkkoeien eD

't'MlWe1l, beDeyenl eenige geleerde paarden lID.u.
ed eeue bOlmM,ibeid lO8I6goederen.

26 Mel--8oiDêtiiet Wst •• een pl'a('btlge _rU·
JDeDt bul.raad, !oae goederen, leyende haye, en&.

J. S. lLt.R.U1j ot Co• ..u'SL£OJUU1,
13 Mel-Noorder r .. d, eeD mooi erf,ce"'reD ull

Vr.n der Poela I'Jeta,
16 Mei-KlaplllotataLlolI, 31 extra ~..--de

~arden, ,_abikt 'rQOr dadelijk pbrllilt.
PAUL D. OLOVES AnLAGEB

IS KeI--8tellenboecb. een pracbt~ uaoriiaIat
bal8ud, Ie'l'ellde ha .... potplanten, eu.

WH F.KLJJYN, U'!lLAOEB
17 Kel-Caledoll, 7J mwie purdell, lDerri~ 8Jl

UelI.
17 Hel -Caledon, SS fraaie eerÁ6 klu _la eD al

do do paarden, meelt allen long.
A BEROIU.NN, AF1LAGBB.

10 Hei-Cler!l. t_ oi&cutrekte plaaben l1li _
t ..eetl<tnrl:aDd op l!Bbre r.nden p"'a.m.

CRABIE, AFSLAOBB.
'4 Hei-Oroot Trellrlor.tein. atdeeUng Faure-

lIDith, OVS, ~. IeYUde ha.., b.u.r-i eD
boerderijg~lChap.

ALBX. lNNE8, AFSLAGKR.
81 HeI-lUaal1ontein, aJciMlln, Ka"T&pbnrl,

1'Utcoed eD YoplatruL.n.
J. W. KOORDJIS J. I: on.. .AJ8LAGBB8 •
18 Hel-X _peerfontein, Haln.e.bllr7. IeYlllld.

ha .... bomieri~eJU,
o a'B PROBABT, AFSLAGER.

II Kei-Groot.foate1D, netsoed. IeYUde haye,
granen ,
.lJJI!i(PBR8. KO(,U A: UIG" il8LAIJJ:lls.
13 Hei-Caledon, lt JOI188lIIerrlea eD 10 jÓnge

paarden
li) MeI-C&ledon, li sente ~ Jonae paarda

eD enIa.

landache anton.
Wij wenschen;

de zaak nit te
haalde argumeJl.ten
laten wij ook o41*Iltt;.tpord
Jl:en alleen np, .
wijze waarop eell P'IIQ:-;a1t1le'iOell'd
Een goede laak;
yerknoeid word~Jl.
Zuid-Afrika uit dit

B DJ: VILLIERS, AFSLAGER.
l' Mel-Wacbteenbeot)e, dlatrikt HaDoyer, le·

ye~e ha ... en boerderij~hap.

MARKTPRIJZEN .
KAAPSTAD.

.[ZUWI M4JUtT.
12 Mei, 1899.

.£ I. d.o 7 4
o l~ 7
o 2 li
o li 10
o 6 9
o i •o , II
o 1 6
1 8 0
o 9 8
o 9 2
o 6 8o , ~
o 6 IIo 7 8

g g ~
o 0 q
o 6 9
o 6 10

ZaarlimoeneD
Appel.1I
Hoenden
EeDd8ll
Kalkoen8ll
PereD
GI1&1'U
Boter
Eieren
LemoeneD
Aardappelen
Uien ...
(}mUll
Paa..
Kweeperen •..
Kool
Bloemkool ",
pO:Dpoenen ...
TOlD&uet
Nurt; ..

o " 8o 0 li
o 1 li
o 1 10
o ~ (j

o 0 8
o 0 6
o 0 1
o IS 0
o ~ 8
o li 0
o 2 2
o 8 8
o ~ 8
o 1 9
o 0 Of-o 0 Ot-
o 0 Il-
o II , -
o 1 7 -

lleel •••
lIien.
MJetiem .. 1 .u
~ ......
V.r ••• .10

Jt.af ••• ...
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·ONZEUITVERf_ MORRISON & COI, ;
Ple:lnBtra.a.t,

en lONDERBAR,b; waarde aanbie.
. den in K08tumen door KIe.'

, , m&im gemaakt, ~genj~ Ju..
~_. tl~ C&_l)88, BaatJ8S, Boa's,l_

Boa s, Theenwns, Opera· ~
W~~n- K&ntels, Walle Sha,~
)(818~es- Ko3tumen, alle grow
:MeisJes- Ba&tj&J, Jongeru ~
Warme :Ba&tjes, Dames K~
On~: Handschoenen, Ko1lBel,
Hamden- Blouses, en duiund VIl
an~re ~rtlkulen, die tegen 0ll7.e
pr:gzen m de ::Stad niet kunnea
geëven8&l"d worden.

Een .bezoek aan ::mzen P~
wir [el zal alle klanton goed ~
talen.

VAN

BUISBAAI. En.. ===
BEGONNB!f ..

lAANDAG LAATSTLEDEN:0_. GA7!IIG. . ... LM............
LODJIG~

GmIRut1tT JL&I"~.uIU'" LOZDG_
GJDtRUIXT,,~TIBrG'8 LOD1fC&u,

. .~"i:;'::=-u::
THE LITTLE DUS! PAN, ....~==.=-...:.:

v~~~=,~;O.GQVD.&.AJU),

Plein-Straat, Kaapstad. ~~L8T~~:::=:~:__----------:=::::---------- Kco<II"C'.U_:-te'· bol __...-r-tioh~oorHouteit, H ._ .. x 'I'n,lr ..... nr·

LOP kochllu B~ &II,: . bij alleapillWoa.

D......, .'... I, . OA ~F'8CHRUF AA"

U A~ BJ *ULLEB...n-H' ,"•-J~-.4&"'47~T._WPII'a'ft AR AI. .17.1&.' P.K. Bu *33 H t'eIepdIoh AdnI: .,&ell....
~ ,. it, ,....;..._

; O~ 'l~t EN EENIOE SOORT
Muziëk OCnstrumen~n.

1800 Muzit&~eBenoodigdheden
• Instru~n~n Reparatieen

Ste~lI~llng.
.' ~;

:MORRISON & CO
, t-------

BENOODI®,
EEN Gecertificeerden Onderwij_ i

te Doornkop. Diat. .Middelburg,
Z.A.B. i

Salaris minstens £ 125 per j&e.
met vrije ;')gies (buiten wasschen~
Het is mogelijk dat het SaIa."i ji

spoedig zal verhoogd wordfS.
Pliohten. te worden aam'aard Q!

m~gelijk op 1 Juli, J 899. li
App!ica:ties vt.lrgeze,ld van debi]~

wet vereischte getUigschriften T1l
bekwaamheid, en goed zed4
gedrag, van School Commissie ti
Predikant der Gemeente waar
Ap~~ikante~ laatst werkzaamwant.
beWIJS van lidmaatschap eener pro.
testantsche Kerk, zullen tot op .j
Juli, ingewacht wordet: Cf.)().r

A. P. OLIVIER,<
P.O. Witpoort,

via. Belfast, Z.A.R.

Eerst in 1888,
En sedert altijd de Voorste, •

Meer populair dan ooit te voren In
Sehrijf om OM boek .. AJlee omtrent Dunlop Win:lba.nden."

DE DUNLOP PNEUMATIC TYRE CO., Z.A., BEPERKT,
60, Strand Straat,

KÁ.A.PSTAD-

R. MftJ,LD j.ereohaft ~g ding in
de lijn!vanilluziek, van het grootate
Kerk, Orsehtot de JoodJoht> Harp.

:. ~ 'e ..;. -
Vx.."._'S

> : j
Grootea ll_bldel lulet

! .:

lludélililel,

K~A~TAD. vervoerdRoom Afscheiders en Karnen.
De "Alexandra"

en A. FlTTIG, 1
47, F •.trgBtraat, 1

Kaa~:

.
TSTH,AATR. MIltLB.~8 Prijalijsten wordeD

franooi~áden op aanvraag. .
De IC Alexandra ,t

Aardappel loeren.Atl5cheider A.ftIcheider, de

De beste en Goedkoopate en EENE Scheepslading Magn.
Bonum in halve mud

in uitstekende conditie om nu II
nlanten.

gemakkelijkSte meeat door onze

Boeren gebruikte.ingevoerd.

Karnen van af 45 Shillings.

Z UJ D-AP'Rlh.AANS~H E

KONINKLll.K~; MAILUIlNS! :

._....gr~a
Nede'rlandsobe Zuid - Afrikaansche

SPOORWEGMAA TSCHAPPIJ.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en . ,
Telegra~h Adres: "BuBlU."
'1 ,--
PiUJBlaJ'STEN FRANCO.

" --
Bijbels ~) Hollandsch, K~a. I

enj., ui; ~oorraad ~houcfen~

Tegen :B~riJaI Tegen RalfprJjaH , fJroh'e~, .;_()I,~DSt in
pOl'tl!t v:J::ttapn, ait~~~be.te HCnrdJl etl F'ornuis'

Tarief foor Heiligen naar Job nD~bnrg ~ 17s.-en .£3 171, :!~~:..!::~"i:"::d"=;"_' Lij.tea .....'.tll••ln·de· rs " ('~' ra~'l "
• Ken . groote· UBOrtlment Olln:rh. watanwc II.

" " " "Prttona ~ 6a. 8d.--eD .£3 4, :='~~:.jtn,~tnat PbotographleD eD J'boto.
B~ .aiII1ncbl word'P~ UIl 8taleD Gladde Galvaniscbe en

DagelijklOhepersonendienstvan Durban (Natal) naar =~~kL!~m!::v~ Li't::~ poten, Opwind Bou_
Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen inde Transvaal pJe.t, -ta 16/~~~ tot 7 voet, Kemphekkeo.
en Oranje Vrijstaat. !.UT 1fw PO.fur nr ... LUI'! IP'I'IW au 00"

{l. .~~~!lICK8, 13ijzonder 8teJtke .N'
i i

Groot cda X,.. Portret V~ 0lil
&h1lff"J Lij" J't,lmU,. ',

2ó en 28, KB~T, K..UPJJl'AD.
Doe - p~ - \~ .. 'fIIIIIdJr

TE verkrijgen bij de Drukpt'nJ MaatAICbappij VAN Dil BANDT DE ==-:n=-ea alle 1AIIUch'.-I. MIl

VILLIER.." & Co. (Beperkt) eenigeexemplaren tegen één Ithilling per ex- _---"- '
emplaar (postgeld ingesloten) VOOnLitbetaalbaar, nil dat voor O~1e wija- 1\E~JN1SG E VING.
boeren zoo belangrijke boek :

II Een Wijnboerzoon in de Fran8che WijngtUJ.raen.," door AdYOlraat.
MAL_\N (thsne redakteur van "Ons Land ").

De heer HOFMEYR (" Onze Jan It) schrijft over dit werkje:- maken fiat
« Het boek van Advokaat M.u..uf is het duidelijbte en voor Zuid «Boárders

Afrikaansche lezers meest verstaanbare dat ik tot duev81T'8 over het board_"
onderwerp heb gelesen. Het vereenigt degelijkheid met helderheid, en ; t
geeft over de Fransche manier van wingerd planten, wingerd bewerking, ;
wijn maken en pbylloxera ~.trijdjng juist wat een Kaapeohe wijnboer 1 Mei, 1
behoort te weten, zonder te &lJnbedolren onder een hoop van on'Y8rteer- --...._--+!.......,;_ ..~---__,.-
1Jue,~ geleerdheid. Elke bledsijde getm,t vaa pertOODlijk onderzoekin
}'W heerli~ke wijnland onzer Hug6Dootaohe voorvaders. ~ooral de twin-
til b1adsildea over de phylloxera DJa 18l8D8waard."

Bl.wijDboer behoort het werk te beaitt.en eD te ~
, J

Goederen van de Zee naar Johanneaburg, Pretoria en
andere plaatsen in de Trana~aal.

Dagelijk8che personendienst van Louranco Marques
(Delagoabaai) in 24 uren ~,;ar Joh~nneeburg en 21 uur
naar Pretoria. r

, UNION LIJN

KONI N KLJ.J K}I~ ~!AI LV I E~~~!

mOIBTOODOOTM_U TSO;..urt)·
<._:!PERK T·.

Een degelijk en duidelijk Boek over
de WIngerdziekte.

Bet
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