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wij Speoiaal de l Prijmen,- . DE Ondtqeteekenden, ..
kUDStigd door deil. heer

BoeIWl die naar den Transual
te vertrekkeu. nl18Il op

VRIJ DAG, 26 Mei, 1899.,'
na afloop van de Meubel VendUtie
van den heer W. Theunissen, het.

. volgende Terkoopen : .enz. 1Eerste "VICTORIA," zoo goed
als nieuw, 2 eerste-klas Karpaardea.
hengsten (bruin), 1prachtige zwart-
bruin HOGI!TPilRD, ongev-eer 17
handen hoog geschikt als Rijpaard,
alsmede voor enkele en dubbele ~ ..
lOpen Kar op veeren, 1 -paar
eerste-kles zwartleer--Tuigen m8
nikkel beslag, 1eerste-klas enkele
Tuig met nikkel beslag, 1 paar
geele Tuigen, ens., enz.

P. J. BOSllU &; ZOOI,
!fBlagm.

A PPLICA TIES voor bovenpo
noemde betrekking, verge-

zeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid
van goed gedrag voor de ,laatete
twee jaren, en van lidm8Atecbap

- eener Protestantsche J(erk, sullen
door den ondergeteekend., inge-
wacht .worden tot op den 80 Juni,
1890.

Werkzaamheden te beginnen op
den lsten Augustus.
Salaris -P.185 per jaar met vooruit.
zicht 0i verkooping. Vrij woning.

DE UNlOP P~EUMATIC\TYRE GO., Z.A., BEPERKT, ~~~!;c:o~~nzullen niet in
De Onderwijzer zal kostleer-

lingen moeten innemen. Verdere
informatie bij -den ondergeteekende
te bekomen. .

J. S. SCHOE:MAlf.
Pretoria., Bos 238,

Z.A.R., 18 Mei, 1899.

HBIOIJl.lftt &~e.......lt'D'. ~
ZUIVERE ROlEN 8NUtr
Benevens Zinkings, Orange Bloesems en 1

Groene Ztnking15nuir. '

D~EZE !-Inuif .. onit ~waarborwd lUiT. te ~D,. lht. de BeIte
.\mrrtk""n""he 1'aba.i wordt ~r p~.

jl••(i roe ne Zinlci:nl'" Snuif i. vooral ~t.t..r - ~ cUe .. r
r.r-one luc ht liJn blootguteld. Al onH aadel'll !laait _neo te ".teD
Roze. Schoone. Bloemaem, BQraamot. Oran ••
BIJesem. ZInking. Speciale Zlnklng en Groene I
Sr.u,~ ','"llrJt'O .:e"·urbor).,rd de"beflten te ziju. f

Wi;,\r..reu .I",·hts dat gij onse S~uif op d~n proef lUlt neUen, j
.. -n :1' Ld.t be vmden dat ee I'eO nofoilb&:u middel en l'erbeYeIl ill

: .vvvn .'... ".:e •.nrlere OIlOn snuif. OnH 8nuif ill Overal nrkrijgt.ar ..
II I; hotld~n. een ~ot untaJ ~etuipohrifMo. lieD .. I be- I

v.nden dat de pnJ" 'Van OOie Snuif >eet'= ill. . I

HERMAN .. C.A.:N.A.RJ), I
B9, 40 en 26, Pleinstr&&t, Kaapstad.

!>p. ET. N (:--7]. (',,756 J

SOIIIerse t vVest. ftP ft.NZE UITVEPublieke Verkooping
TE

DE
VAN EER8TEKLAS

Nooitgedacht en Bast~rdskraal· .-.....
Afdeeling Fraserburg, nabU .'het ·Dorp,

;'",

Graai; 011-0& 13,000 "o~_,

Huis Meubelen, Leyende Hna, Boer·
derlj Gertedscaap enz, enz.

DE heer J. W. H. Theunissen
zIJn fraaie Erf ~elegen in de

~l'I\':;n:.\H SOMEllSt:T WEST uit de
he,] wrkJCht hebbende, en sioh
',erdel' wegew; klimiuende jaren van
:,:le beslomm'3ringen wenachende te
_,:ltdoen, heeft de ondergeteeker.den
l:' ,,~lt horiseerd Publiek te ver-
koopen op

Yrijdag, den 2t3 dezPT,

. VAN

v~_~~~f&tten,
Slaapkamer Setten,

Sideboards, e:Q-Z.,

- ...;_.

Doe aanzoek bij den SEOREtARlS, EXECU·
........ .w-IJetio •• do -. I '.

TEUR8 KAMER, Hoek van Add~rley en Wale ct~=~;i~~~~D~"
St t GDBUIlt'f JaA'fIllG1B LOZDct_.·

zij:; f"ewClno assortiment eersteldas 0 .ra en. CJJlBBt1IltT J[BA.'f~ LOU]!fGU.
1 \ 1 V ~l ' i HII lo .,...._ .. jaren • ooUrt~Keatl"" "-

:'-[:'!h\·j··n ievattende cor-e aap· Kaapstad, 10 Mei, 1899." ~bd_ .. maaIlt .......... daarftll
en L·t K:dLCI' setten als in de: 1:r.:I:!·:'~~ao=~I/ ..~..:::, .. " ... __ lIiIeID PdI al nrlOjolinc.

Voorkarner . Kabinet met Spie. p U·B ' ',' VOL8'.rUJ[TOHGuv.millllD.
gt'l, ~Ll'.I·:k Kahinet, Fraaie Voor- LIE KEVE RKOOP ING VOL8TlWtTONGEB_llBD.
k!\:;,t'l' se., Zij Tafels Ornamenten, VOLSTamt'l'OHG~DllllD,

~~:~~\~e~;~~~::~~:~~n~~~~:t:: Side- Zeer Kostbare PIYaaANts,Votg: elstrui zen, ~~l:pr:,,=I::'
Board, Dumbwaiter, Eettafels, ~ UW OA OF SCHRIJF AAN
Staden, Groote Spiegel, Zij Tafuls, . , ~B.é IIIU"~I. Y ~B,
H d L U ElNZ., ENZ. . .I.I.1I;I

8..."1g" en an ere ampcn, urwer- "
kC::J, GLlil en Aarde waren, een I)E Ondergeteekende, behoorlijk gelut door deE.xeoutrioe Teatamen. ' 4& El471TRA1D8IR¥T,WPlTO.
Inr ner ccrvics, Messen, York en . taire inden boedel van wijlen !sHe ABBABiut MALHEBBE, zal per F.L:BII1188 felejps8t4.&dnll":aeuaa.'

rDZ . ,.publieke veiling verkoopen op . ~. OM Al' lE EN EENIGE SOORT
Zit,<a:rier: 1 Ouderwetsche 7' T • . "

St"~L't u:«., Ronde Tafel, Easy en '" OEN SDAG, 31 MEI, 1899, ten 10 ure v.m, Muziek Instrunenten
~~:>I~h~:~tjl'Il,1 Kleine ouderwet- Dat prachtige eigendom, ook end alst IIlt~NTEIN,' }IuziekaleBenoQdigdh~den

- I li omvattende de plaatsen Swartbosch, HoningkrantZi Kareekloof en Wol· I i
,:J aap.carnera : Ht gewone vekloof, in alles groot 8,927 morgen en 883 Tk:.~.roeden, gelAlMft om. nstrumenten Rep··araneen

a~5(,rtlrnt'nt ~[eubelen Ledikanten, • ~e-~ ~
Kleeder Kasten, Wasch- en Kleed. trent 3t uren van Murraysburg op den Hoofdw~ van Beaufort Weet. Stemmina
tuiel:" Katels, enz., Keukengereed- V:-?Orhen die met het bovengemelde wenscheijjij eigendom onbekend •

b ZIJn, mag de Afslager melden dat het veld bestaat q,}~ llrak, Ganna, Karoo R. :MtlLLu versohafti _"ia ding in
se ap, ens. enz. enz. .... d i _1 1 fa L rd...iJ· goed hikt . ----eVe rd er: 8 Vette Yarkens, 1 en Jll.Im088en zoo goe IS IWS ver an ..an wo eu en PlC lJ de lijn van Muziek, yan het grootate
Eerstekla.s Koe inlMelk, 1 Schotsche voor ALLEsoorten van vee insluiten e :struisfoge.Js. omtrent de helft lreri Orael OOt de Joodaohe Harp.
Kar, Ladders, Mielie ~lachine, 3 van het eigendom is omheind, en vormt twee k't4pen. De Buffelsrivier -
Le~gers Wijn, .Az1jr, Brandewijn loopt door het geheele eigendom en verschaft ~veM'loed VaD water. ULL... ·~
Graven, Pikken, Stoep Banken, en Er zijn zaailanden voor omtrent 6 of 8 mudd~n:~zaad, behalve uitga.
wat meer t en vere oop zal worden strekte Boomgaarden, wingerden en Limoenboo~n. ~.. - Intt e. lleiUaHel bIIel
aangeboden. Er is ook een groat en ruim Woonhuia,~, Wagenhuis en ver- BuCeIIllbo

schillende buitengebouwen. Kraaifontein is te ~ bekend. o.m.opge- , ,
Yerkooping te beginnen om 10 nnr bemeld te worden, en de .Afslager zal slechts· in plich. t doen door te KAAR8TAD.P. J. BOSM.A.~ &; ZOON, .A1Bl&gtl!S. zeggen dat bovenstaand eigendom EEN DER ALLBJtB1I8TJ: in d6Ie gebeeIQ
Ste:lt,nbo~cb, Afdecling is, en een geschikte gelegenheid aanbiedt om een werkelijk
f Jfei, 1:-9\1. eersteklas plaats te bekomen. .~ R. MULLU'S PrijslJjaten worden
..- -- -~-- Terzelfder tijd zullen worden verkocht 100 _'olW1l.S8eneVogellltrui. franoo gesonden op ~:naag._~

VERKOOP VAN zen, waarvan meer dan de helft in Juni, e.k, kdnnem worden geplukt.
L' I GEN D"0 M Termen van verbop zullen zeer billijk zijn. ~ .
.1:.1 . . Het grootste deel van de koopprijs kan onder ~rst.e verband blijven.

Onthoudt dat de Verkoop ing zal pla.a.tsvin~n te Kraaifontein, op
Woensdag, 31 Mei, 1899 ten 10 ure, v.m. .!

, 11.', ,.

ALEX. INNES,:, Afslager.
Murraysburg, 24 April, 1899. ,

N.B.-Een ieder die eenig vee op dese ftrkQÓping van de hand wi
zetten, kan zulks doen door den Afslager bij tijdseir van keJlDÏ8 te geven- ;
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Le. ffooh ~ O~ daeo elk .... Ikel ".•• lIqDoheo DI._eo
'lllre+rdea,oDveraoblWIt 'IIIr.eo de P.... ook 1&

t l

DE "IJTfLE· DUSTPAN "
{ . ,

Ka~pl .. t Hui.raa.cl :Lev.ranoi.... ,

I 46 en 50 Pleinstraat, Kaap~tad.
! .

~. C. SMITH & CO.,
HOlt,Kool en Timmerbontl~azijnen

KOLONIAAl- EN AMERIKAANSCH WAGENHOUT, .
r ' .
; STOOM ZAAGMOLENS,]

88, i Braastraat an RiabeakB Plain,
i
+

" PACKARD" ' ORGELS ..
I • .. . ~
! ".ii Ortt.l. iD. de we~cL ';
!
I
f.

K.AAPaTAD.

Will zij een Orqel,

In het Bloeiend Stadsgebied ru

WOL S E:L E Y,

rat :M HoofdStrut' P·K.Bu l1IS
port babe\h. KMpItadLO_~._.

TaIIdheelkundlg, Instituut,
IBBPB.~T,

Ulster K&me1'8, GroentemaJktpleill
SchriJf om PrijWL,

Verrotte Tanden. gestopt in tot hun
vroeger natuu-rlijk gebruik hersteld. en
T&1lden .Zonder Pijn .~ Aigem~ene Ciltologus.
ieder bekende methode uitgetrokken i ~

Goud Stopsels. ~'
KUD8tmatige Tanden, p8888J1d ge- ZW' EDSCHEmaakt door luch~miging, allooi: _. .

sonder platen, voJBena het atellel ;
beba4 ale Bridge, Bar, en! "BOLINDEBS"
CroWD. werk.
.Alleen het beste m&teriaal ge-

beIiri. en alle fooien. gebuew
en ~ oe billiJkste 110haal. overeen-

Dmatig met goed werk.
en BVERARD DIGBY,

L.D:S., ·R.O.S., Eng.,

muilel.

loop~ '1. bet bate

Het ~'Paokard,"
. .tegen fllS, .£20 10&

ex:thooger.
,\

Cere.·~elt S....eol••
De heer H. CARS~~ zal

MAANDAG, 29 MEI, 1899J
IJ can ~ ::;1 i. an den mailtrein uit

«aapstod verkoopen :
l.-Het groote Gebouw toebe-

hoorend aan den heer S. BROWN,
kgenovel" den Hoofd weg naar Ceres,
op een plek die den handel van de
buur. t>ellcersc nt" Het is bijzonder
sterk gebouwd. onder IJzeren dak,
en bevat vier kamers, groote berg.
plaats, enz.

2.-Tw.\.AlF ERVENwaarvan som-
mig-en een front hebben aan den
Hoofdweg, allen uitstekend g'óllegen.

Bij de schaarstB van Grond.
~ebied in deze opkomende Stad is
dlt een uit~tekende gelegenheid voor
persoI!en dio er zicb willen vestigen.
. Terzelfdertijd zal er een Robey
:Machioe van tien paardenkrachten
met 8u::omketel verkocht worden,
II l'cn kleine Flour.mill.

Yl 'or verdere bijzonderheden
r:cLte men zich toe

E. R. SYFRET.
8'1. I;t. n90TIZf>'S Straat,

Kaapst&d. IK ~Iei. 1K00.--------Likdoorns%
Likdoorns!

Likdoo:rns S
"'~.~'"n Ld,dooMl l.alf ~la't het dood ~Jk!ID 1111(.

)let reet ""IJ J. IOd. oen pot jo.

HEYKE~, IATHEW & GO., KAAPSTAD,

•Nederlandsohe
STovlS,~

beroem'e
. ;~

.. AfrikaansoheZuid
SPOORWEGMAATSOHAPPIJ. ------, ----------

Kortste en Goedkoopste RlJuta voor Reimgers
Goederen van de Zee naar Johauuliu'r. Pretoria

. r

9.lldereplaatsen in de Transvaal. ,..
Dagelijksche personendienst van u,Ul'IXlOO Marques

(Delagoabaai) in 24 uren naar -JohlJUi~burg eD 21u1U'

naar Pretoria. .'~ BIJ BEL S ~ LOP"'"~'-'
Tarter loor ReiJlgen ow lobannesblltg £(t7L-BD J3 t7s. '---;.. ....., .~.

. Goedkoop en Stevig Ge oonden UA.,.' --
" " II "Pretoria".£4 68.' 6d.:-iD .£8 4~. AAK HET lo ! "BW-D- B.-JE-
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal) naar -HOWO BIJBEL-DEPOT, "" &&~ .a.&~ 111.

Johannesburg, Pretoria en andere plaatsetl inde TraJ1svaal VU' BBT ; ,

en Oranje Vrijstaat. 2UIO AFRIKAANSCHE EeJst in 1888,'
BIJBEL GENOOTS.CHAP lIP

7; KERK STRAAT,"; . En sedert altijd de Voorste, ',.
Nabij ADDERLEY STAAT, " I lleer populair dan ooit te voren In 1800.

KAAPS' AD. ------------.

WpoDHEAD, PLANT &CO.,
George's STrant, Kaapstad.1 Sf

VENSTERGLAS 'YAN AllER lH SOORTEN.
CBUBB & 14AX~L.

Van. Bu • ., ........ eo, K ... pa i.~(naut Stl.d11'.u>.

HEBB~N in voorraad een groot en ve~~iden IUIIOrtimellt van
allerlei soort Plat.- en Plaatglas van -allerlei gI'C)OttArn, en .WIeD

met genoegen die vriá afleveren aan het Kaapiohe Station tepn de
laagate prijzen. . \..~

Bezichtiging van hun voorraad wordt geyraagd. Dese bent
16 ons., 21 ODS., 26 ons'J 82 ons. platglas; Plaatglas t iD., J in. en tin.,
Gekleurd Glae, Cathedraal, geribd, en met tigu~ voonieJl gero~~;
Ruw gerold en elke 800rt geschikt Toor de ~en~ huJa,m en . . la,
verandahs, vallichten, plantenhuizen, enz., ani. ;

De aandacht wordt ook gevefltigd op hun Gelood Licht J)E~
ment, dat begonnen werd met het doel het goed~werk: te helpen am h8~
geld in deze Kolonie te houden. Chubb. en i!MaxftU heb~ dese
Oeloode Licht Versierde Vensters geleverd aanie Ned. Ger. KAttk ~
Wijnberg, de Engelsohe Kerk te Wood,took, ;de X ..t.hOliei:e Kerk,
Woodstock, en de St. JameB Kerk te Zeepunt,'~el als aan adert
kerken in verschillende deelen der Kolonief H~uiDt, ens. In elk
~val is het werk gedaan;gelijk.wm bet bette * nog tc08 uit :Iuropa
ingevoerd. :
AD.....

--lIn~ L. NUTTALL, Sec staris,
P.1t. Bus ~15.

Telegraf1aeh Adres: lf BUULS."-
plUJ8LUSTEN FRANCO.-Bijbela iD HoUandlch. Ingelach,
8!l1~tin voorraad gehouden.-

TIg eB _rijS} Tegen HalfpriJsJl-

Schrijf om OD~ boek "AJle! omtrent Dunlop Win:lbanden."

KALKTE KOOP

, 60, Strand ...Straat;
K..AAl?STAD.\

1:1ccnigoekwantiteiten te Somer-
~t't y,' est Static.-Knn naar elk

,,:a~:on verzonden worden. Doe
'.I' 7.0e;, bij R. :\1. OWP::-;, Somerset
\\f'5t.

•..,:
~. ft'.' ....~. .I .~'''-_-.~ ..

.

WAA', &too••
IJZEBHANDELAAJS,

Het Goedkoopste Huis In de stad
MHE-ININGS MATERIAAL.

Staanders, Draad. Netdr.,ad, Hekk814 enz.

Portat Vergroot!lIgen., uitge~ op de beta
~t!., eD In lameD vall "dllim Vergulde Lljilea
geset, tleeht. '16/', wutde dubbel r.ooyeel.

Ken groote ~iment OIivert en W.tenert
8ch11derijeD, 1tQD&t Photograpblen en Photo-
pay-'

Bpentale IAQdJ'ácht wortlt gewijd UIl St&la
CJn'fllnJl, &eIIeD ./' in ,M x SS duim, ~ ID I
duim toIiede lIi1rllDho1l' en VerpJde LIJeteD, !toa
PI8It, elech&a 16/-.

·,'.AT 17WPOll'faft IB ... LUft 11l"R. au
.G. BUDRIOKS,

At.T. RUTTER,
\[

'h: F lt \" n de beroemde Kolooia.le
_ - 1·:';:'I·:::i"en"CH.lGHTO~"zadeI8,
\ "~cLl uo;,'r ,ie cehp~le Kolonie. Zadels op

. .' £;} roeflr Oude IULdela{"'le" Icm,..,."t \'Iln en· [(t
I..::~\" upgemaakt of sekuur nagemaa
'Voige:J.J patrunen vaD Je Ida.lOten.

TUJ:GEN
Met d. nieuwe Sohulfstreng, all' het
lohA....u te 'rOOrkom~n.

V"", om Pnj~lIJ~ten
.... D"LING.",."A".
f ~P'TAg,

SCHRIJF OM PRIJBLIJI:!TEN f

CHUSB ..

£cIoJai&le-
Ioll1llUBi '. -•..

Werba. ~

, S~lenbosch, 22 Mei.

BENOODIGD
EEN Assistent (man) in de

Tweede klas Publieke &hool te
Steynsburg. Applicaties aan den
ondergeteekende moeten in sijn
tegea 25 Juni, e.k. Werbasm·
heden te beginnen met Juli, kwar-
taal, e.k, Kennis van Hollandsch
en een certificaat 'tan goede ge-
wndheid eeue aanbeveling. Salaria
£lSG per jaar. ,

W. H. BOSHOFF, V.D.M.
Secr. pro. tem.

Steynsburg,
20 Mei, 1899.

BOifdnande Onderwijzers be-
noodi~ te KO.ll8fontein t11l
PalDlletpanJ. wijk Middenveld.
dist, Bosllon. ;
,\ PPLICATIES voor bcmmgeoo
:1 noemde 'OOtrekkingen verre-.
seld van de bij de wet yereifióhte
getuigschriften van bekw3amheid,
goed gedrag, en van lidmaat-
schap eener Protestant"'JChe Kerk,
zullen door den Ond~
~wacht worden tot op den 20aten
Juli. 1899 .

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Ongehuwde personen verlangd.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed WOrdeD.
N.B.-De geslaagde applicaDta

moeten zich vool'ZÏ6n van een onder-
wijzers ide klas Sj>OC?MVeg Certi8.. . .
caat om. tegen halfprijs te reilen. . "

J. L. PRETORWS,
Voorz. Wijb Boh. com.

Klipppan,
P.K. Lijnfont.ein,

Dist. Boshof,
10 Mei, 18903.

!FR][llIDER HOOPDOIDII~·
ZER BEIOODIGD.

TE KOOP
AMERtK.AANSlJlIE wijnstok ..

jes en geënte wijnstokken.
Zich te richten tot

:MEVROUW BLER8CH,
,,- SwlIêbbosch •

ElUf man met eeD ka&! kop, komt maar __.
door de Wereld. Daar UInog hoop - b.-

M lIij Wheel.re Caplllarine ~ t..
M,.~ .... ~ BlI6l'"1lliddel ill 0116 Laad; JUt POD-
pId'" N.-Apaten Hn!iE8, XA'l"l'DW •
Oo..IMJI'''' ~ ... ~

...



HET WOORD "AFRIKAANDER."
WAT beteekent het woord "Afrikaander."
&oo.ls gebezigd in uitdrakldngea al8: hij
is een AfriJ.-aander. de Afrikaaod.rpartij.
enz.? Deze vraag mag onbelangrik klin-
ken ala men zich een dorren woorden-
strijd voor deo geest stelt., doch de vrug
wordt hier gMaan met het oog op de

BEVALI. EN van een ZOOD op 1idezer werkelijkheid-op de .zaken die door dU
Mevrouw S. J. Van Wijk Pretoria. woord worden aaogeduid. Wij verwach-

ten niet dat allen die dit woord gebruiken
l' dezelfde beteekenia aan zullen ge1'6."\

als wij; doch dit neemt niet weg, dat een
ieder behoort te weten. wat wij "oor de
ware eo juiate beteekents ervan houden.
en in welken zin het door ons wordt
gebezigd.

Het woord AfrikaaD<ler wordt in het
Eogelsch vertaald óf door "Africander"
of door "South African." naar willekeur;

S. MILLER. en het i8 niet ons dool hier te bespreken
geb, Swartz. welke vorm te "rklezen ia.

Onder het woord A£rikaander Yenun
_________ ' __ ._._ wij ol iemand die Zuid-Afrika als lUb

DOODBERICHT vaderlaud erkent en liefheeft." Het komt
er niet cp aan van welk ru of welke
nationaliteit hij afkomr.tig il, de toets ia
of Zuid·Afrika r;ijn vaderland,lijn "home",
is, Er zijn er enkele (gelukkis mallr zeer
weinigen) in Zuid·Afrika geboNnen, die
geen Afrikaanden .ijn omdat lij han ge-

la d
", .. lijk •••

boorte nd YenIX1&'8ll of in 't geh~ geen Middel1Md ..
"aderland hebben; terwijl het 008 ver- Ooete1Ijk
heugt onder I!e Afrikaanden Telen te
kunnen tellen, die met in Zuid.Afrika
zijn geboren, doch di .. naar dean: 8Onni-
gen suidhoek xijn ~elwwen (,m hie~ wortel
te schieten, om hier te blijven en sich
aau te sluiten bij de beToUring dellanda,
om Toor- en tegeospoed met die be"olkin,
te deelen. Dit il Wit wIJ bedoelell door
le .eggeD. dat een Afrikaander ie~d ia
die Zuid-Afrika ala sijn ftderland erkent
en liefheeft.

De Ca~ Time, g~Ct aan dit wOQrd een
veel nauwer beteekenia. Dit betJreuren
wij. want daardoor wordt oie BtrVdi veelal

HEYNES, MATHEW &. Co. een schermen iii de luckt.f ullIijn;lead ..
.lPO'lBBDS. IUAPST.u>, van II KaaOdIC O~ .. or- &I~&' .pc ~:rl~:::'

. I

GEZEGELDE Tenders, duide-
lijk: op de enveloppe op-

merk:t " Tenders voor den bouw van
een Brug," zullen aan dit kantoor c

worden ingewacht tot Vrijdag mid- c rooie voors/eI/i"/! te 8 lI/1f.
dag, 9 Juni, a.s., te 12 uur, voer Veelvuldige WUziglDg, van
den bouwen voltooing van een 't Programma. i

brug over de Mosselbank: Rivier
bij het Klipheuvel Statie, Koeberg. Prijzen:.5 ah. Stalia i 3 ah. Pili 21h.

Teekeningen, specificaties, en GallerIJ ; 1 ah. Kaleiem-lalla1I·
en voorwaarden voor het contract Speciale Middagvoorstelling op
kunnen of aanvraag gezien worden Woenadag, 24 Mei; Zat~. 27
en het bureau VaD den raad tusschen Me~ bij welke gAlegenhed~! kin-
de ure U uur en 4 uur n.m. dage- deren onner 12 jaar tegeD balfprijs
lijks. I zullen worden toegelaten.

Het is niet vereischt dat de- ----;._-------.-+-
~~~a;!n, eenige wuder ~~~~t lEKNISGEYIRG w DIKNSf,BOQEH

',Op last, l'3EGEERT rij eene betrekkini in
Kaapatr_d. all Kok. BiJ:nenmeld,

H. VAN DER WESTHUYSEN, Kindermeil of !Ugem~nde Bediende"
Secretaris. Schrijft dso aan Eevr, A.YOT, "RegiiJtry'

Kantoor, 14 Hout Straat, Kaapetad..
Afdeelingsraad-bureau, lioede referentiën moeten inge.ondeu

NolO Groentemarktplein, worden.
23 Mei, 1899.

OM te Planten en te Zaaien! Pitten VaD
) Kroon UeODen. Dito Spardennen. Raap-

. -, saad ..oor Groen ..oer. UeiD.lII nn " LoDJ-
J. J. R&DE)(EYER te Paarl, heeft keepeR:" Aardappel Moeren en alle IOOrteD

k Z ad V G~teW~te OOp, a - oederhaver, en fe-koop bij
Tarwe. B. J. JOTjBERT,

Dwara in den Weg, PUrl.

~enders voor den Bouw van
een Brug.

TE KOOP.

PA.ARL
Gewijzigde

Publieke

Kennisgevi ng.

Verkooping
VAN

Kostbaar Roerend en 'On-
roerend Goed.

ID den Insolventen Boedel van
JOHA.'INES CHRISTIAAN PRINS.

Dinsdae. 30 Mei, 1899.

DE Ondergeteekende, behoorlijk
gemachtigd door den Trustee

zal op de plaats verkoepen te
Bosch-straat, Onder Paarl, de vol-
gende goederen:

ONROERF...'WE :

l.-Zeker Erfpacht-Erf gelen'cn
in Onder Paarl aan den Hoofd:eg,
gedeelte van het goed genaamd
cc De la Roche," grootte 4 .morgen,
4tH vierkante roeden en 137 vier-
kante voeten.
. EeD Fondeering is geleg1 op dit
stuk grond en het is Jveneens
beplant met verschillende soorten
vruchten boonen en een wi ngaard,
welbekend als een ven de meest
vruchthare stukken land in Paarl.

2. Een stuk erfpacht-land in
Bosch ~traat Paarl, meten de 94-
vierk3nte roeden en 30 vierkante
voeten.

Een woonhuis is daarop opgericht
en er is een tuin.

ROEREND GOED:
De gewone sorteering huishoud-

artikelen beataande in ;-Tafels ;
Stoelen; Bedstede ; I(offer; Borden-
plank; en verschillende andere
artikelen.

EVENEENS:

Een Zádel, een Open Kar; twee
een paar Paardentuigen; twee oude
Geweren, en aantal Spaden en
Vorken; 8 manden ; een half anker
2 Varkens. 6 Hoenders, en andere
kleine artikelen.

De verkooping zal te 10.30 v.m,
beginnen. .

Verdere b(f~onderheden betref-
fende de goederen kunnen op aan-
vraag verkregen worden bij de
ondergeteekenden.

l'AURE, VAN EIK &; CO., A.f81agers.
Paarl, 23 Mei, 1599.

Geboortebericht.

OVERLEDEN op deu 19den Mei. I.l.
del! morgens om t; Uur, te Gordons-

baai. lJ'i,in teeder hebinde pcblgenoot
JÁ.U ED1WSO ·MILLER J. W. Z'lOD, in
den ouderdom van á:J jarell en 16 dagen
TeY8D8 bniug ik mijn bartelijken dank
toe aan al de familiebetrekingen en
vrienden voor hunne deelneming.

De bedroefde weduwe,

Gordeusbaat.
20 Mei, 1899

VAN mijn teederzeliefden echtgenoot
NICOI,AAS WILLlUI DUB0I8. die

overleden is den 12 Mei, l89!!. In den
ouderdom van 53 jaren 6 maanden en
3 dagen, nn een la"g en pijnlijk lijden
~an twee jaar en li maanden. Tevens
bren,; ik mijo hartelijken dank toe Ban
den Hrwaardeo heer De Beer, en den
beer F. Dreyer. 1"1'1 and ..re leeraren ; ook
den beer en mevr. L_ Slabber, den
heer en mevr. Mc Laubser, den heer J.
PiUlUJ'. den heer T. Cetbons, den heer
ell meYr_ F. Brand, ook aan alle vrienden
aie hem 1100 getrouw hebbeu bijge6t.tan
iD sijn lijden.

De bedroefde Wt'rlUWf',

M. C. M. DU BOlS,
geboren Heyncman.

Hoe 1. u. Lever?

BOUD u gez>"óbeid, cM i. hOlt &este diosr
dat. rij kunt doen om ,.".,M te kOWlctl!Mt d.

oode W~d. Daar i. 1It8&r e..u alll<'...,..n middel:
Wheeler's Extract; ",ft poat ~Id. Zo. 6d.
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NU IS DE TIJD

HET BEROEMDE OOGWATER.

EEN bottel be_kt woodor,. <Illdege_ die di~
pbruik8ll lulleD erkeDDtlDdll4 bet de pheele

... arbeid il. Me, po.tpld 3.. _der poelpld 11.-
v. rl.riitJ .... r b j

HEYNES, MATHEW & Co.,
Chemlsten, 'Kaapstad.

\X7ILT u eene plaats of ander
V , vast eigendom koopen, of uw

eigendo-n van de hand zetten,
suhrijf dan aan oen heer Schonken,
"Cape Times Buildings," Kaap-
stad. Hij koopt en verkoopt vast
eigendom uit· de hand, en geeft
immer voldoening.

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTA •.

AppeleuJ •••

Bol""
K.,ul
Bloemkool ...
Eenden
Eieren
Beenden ...
Ganlen
GoaYR.
Zoorlimoenen
Naartjetl
Uien ...
Limoenen ...
Aardappelen
Patat..
Peren
Pompoenen .
Kweeperen .
Tomaliee
Kali:oeoen

JlIEUWE aUIlKT.
23 Mei. 1899.

.£ I. d.
o 16 3
o 1 "o 0 1
o 0 6
o 3 8
1 0 6
o 3 0
o " 4o 3 8
o 3 9

..,.-066
o 7 6
o 9 11
o 12 0
o 7 0
o 7 0
o 0 0
o 7 9
o 1 8
o 8 6

o 1 0 -
o 010 -
o 0 Ot-
o 0 1
o 2 8
o 10 10
o 1 0
o 2 0
o 0 4
o 1 6
o 2 b
o 6 10
o 2 7
o 1 8
o 4 0
o 1 3
o 0 6
o 3 11
o 0 9
o 6 6

VROEGE lURKT ..
23 Hei, 1899.

£ •. d.
o 6 3 0 11 1
010 000
010 038
015 024
032 OOu
o 19 0 1 1 ij

o 0 O~ - OOIt
012 062
045-088

Aarda~I;o______'
Peren
Appelen
Gaans
Zoorlimoenen
Eieren
Kooi ..•
Limoenen
Uieo ...

JACQUES DUSSIAU , CO.,
8,K.. k.' .....

Kaap.*a.d

DE ZUID-f\FRIKAAN
VEREENIQO Mt:T

ONS LAND.
DONDERDAG. 25 MEI. 1899.

Objectiedag te Alice.
Alice, 15 Mei 18~,
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ORANJE VRIJSTAAT.
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lf ~ t- rij hauch u w erd M~em-
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!I .•J h, t l r ee n b!J indere
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RHODES!
Gro:lClwaarde In Bulaw yo.
• l.\I\I~ 1'\ .\['\TABELLLA~D.

" ,,", 'c,; \!Ft. - (Reuter.) -
~,.t,." u- t 1)'I.nodcr groud vo rr boeren-

f"'U'-' I.....; ~eIlJe ra w arde, --,n aata in
" •., , .: -t r ik t werd Zat rdag erkocl;tt
v ' ':".'.. : ~,

~le w uit Bulawayo.
r, ~rl.t. -(R""tcr.)-Brecklao,

"'JOr Acuit Crewe tierf n
,n.-,

4:1 l.:."lken io he t Me

G WO"" VERGADERING,
OP 12 .MEI, 1699.

A, ,..e>l~: bren W. D. Lot
('.l'. en .M.), M. H. M03Wrt, .

re der, D. . N' uwo t en .
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".JdES
10 .& 12 Darling-

III EDEN TE KOOP AAN:

.Doorndraad,- • • -
• - • • Glacldedraaci,

.NET OMHEININGSDRAAD,
Omhe:lningspaleD, • - • _ó • •

._----'-"'" ~
Varkendraad,
- - - - 2 tot 4 voet.

Dli SCBRAPBIS,

GalvaniSQhe - -
- - Waterpijpen

i tot St,

en alle soorten ~zeJ'
Goederen. I

Speciaal! Speciaal I Speciaal I:
, --

RAWBONE'S NIEUWE SPORTING MAUSER CARBINf
Toegerust met Rawbcne's Speciale Sporting versieren en gesteld op

200 yards. Uitstekende waarde. Prijs £7 10•. net.

Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
Hagelgeweeren, Rifles en Revolvers, van eenige 1OOrt.

krolt. Dynamlët, Detonators, l.ont en Lont Ontstekers, altijd In voorraad

.Een degelijk en duidelijk Boek
i de Wingerdziekte.

na
lijD, K"~

DIAM
~ ~

TE verkrijgen bij de Drukpers Maatscha.ppij VAN D~".SAlmT DI ;-'.a.!:~
. VILLIERS & Co.(Beperkt)eenigeexemplaren-tegenéén shilling per a· Ba. ~j WMtNlV8Il

emplaar (postge!d ingesloten) Vooruiibetaalbaar, van dat voor onze wi;;' ...NIl pak-
boel'en zoo belangrijke boek : -- "'Ll'Ml

"Een Wijnboerzoun in de Fransdie Wijngaarden," door Advokaat. ~t
lULAN (thans redakteur nu u Ons Land ").

De beer HOFMEYS (,. Onze Jan ") schrijft over dit werkje :- \
te Het boek van Advokaat ¥ALAN is het duidelijkste en voor Zuid

.Afrikaansche lezers meest verstaanbare dat ik tot dusverre over het
onderwerp heb gelezen. Het vere.enigt degelijkheid met helderhe~. ,en
~ over de Frunsche manier v.~n.WiD~~rd planjen, wingerd bewer ing,
Wl]l1maken en pbylloxera bestrijding JUIst wat een Kaapsche wij boer
behoort te weten, zonder te lijn bedotven onder een hoop van ODTe •
bare~ .~el~heid. Elite bladzijde getui;;t van ponoonlijk onderzoekiD
het heerlijke wijnland o-uer Hugenootscha voorvade1'll. Vooral ct, twin.
tig bt.dziJden Over de pLyllo.xera Lijn le'tlD.3waal'd...

."ilk.1) wijnboer behoort het werk te u.cJiitten en te beatude~~_

. ,KENN;lSGEVING. ~
tu ODderg8tee. kende WE'nteht I '.&T het PIerd Publiek bebad t.'J_eD ckt hij DOg steeds bertid it ;
A Boudm ..Io·te DeJD8Dooi • Di 1
~., tepa billij~ prij.... r l

P. J. J. L-ouaSCIlEB. ji

llfei, 1899. . j

Colts met vergrootglas l$liJn Rlftas, 45/86 tegen zeer nrminderdd prijZ8D.
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