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BaR_A.WN • CA....... •• ""

ZIJ/VER€ ROZEN 8l10IF.·
Benevene Zillkins, Or&nge BI0888Dl8, an 8roeu

Zinking Snuif.
DEZE !\Duir \fOrtl& ,Mft'Mrbor2d lui,. .. ~ .rijD~ lleCIdt .....

.\m~rikllBn,.,.be r.bak word, daanoor pbruikt. .
De (;roonc Zinkin1(" ~uuir it voo.. 1<>I1IdIaI.bur ,.OOr ban CUe ua

"I'eno lucht .ijll bl~""W. Al ou... andere Snail_teo ........
Roze Schoone. Bloesem. Berpmot. Oran..
Bloe~em. ZInking. Speolale ZInkin&,en Oroene'
Snuif worden I.'l"¥Ilrbor~.~" oo..teo'1i!' lijn.

WIj HlI~~I.' _ledIl. dal glJ OIUe Sutjtf op den proef lull nellea,
,''' 'IJ "111 beviu-leu dat ze eeu onfeUbur lIIiddel eg yerluweo if
OOV;IIt,t·ui.l:o au.Iero ~()Ort ,nui!. Onze Snaif U. oTeraJ yerUij....,.

WIJ nouden ...,11 ~root ~"'I ~'ltuig~brineD. He. lal bl-
viu-Iou <lal de r"J' Uil on." Snuit toor laaK IS. ,

HERMAN 81 CA.NARD,
89, 40 en 2B, Pleinstraa.t, Kgapsta(l.

DEEL No-7J. 6,773;.

18DDlsgeJiDg aait Crediteurs
en Debiteurs

Ic OIYBRR~

MORRISON & GO., PLEIN-STRAAT,
BIEDEN DE BESTE WAARDE IN

Dames' Waterproefs van 48. 114. tot 861-
MEisjes' Waterproefs ... van 38. lId. tot 218.

Op maat 'Vervaardigde Kostuums GROOTE KOOPJES
• I

III ALLE AFDIILDIGBIf. '\\'~j biedeu (le beste waarde in de Stad aan voor Dames,
)[ei ...jes- en Kinder-Kostuums. Knnnen alle

grootten verschaffen.
- .

SPECIAALl{egeIIsc hermen !! ltegenschenuen !r BEHALVE' onzen eigen voor-
raad Dieaen wij een manu-

facttll'eD TOOrraad van dimes-en
kinderen-ondergoed ten bedrage
.£750, 33 1/. pct, onder ds gewone
·priJzen. De dames mogen niet
verzuimen dezen voorraad te be-
zichtigen.

Iraru-s ilie en goed artikel verlangen tegen den laagsten
prijs moeten hun Regenschermen koopen

omiddelijk bij

MORRISON 0& 00. J Plein-straat.
- .. _- ----- ---_._-_

U:T OP :-Wij hebben alles dat verlangd wordt voor de behoeften
del' armen zoowel als voor de rijken. Plein-straat en Spin-straat,

KAAPSTAD.

J. D. JON ES & CO.
JAARLIJKSCHE

rerkooping van den Voorraad
BEGINT VAN DAAG.

In den boedel van wijlen GEORGE
lVOLFGANGSPENGLERen nage-
latene Weduwe CATHARINAGEB-
TRUIDAOU8INASPENGLERgeboren
Dreyer.

ALLEN die iets te vorderen
hebben in bovengemelden

Boedet-geliEïve hunne vorderingen
in te leveren en allen die aan
deuelven iets- verschuldigd zijn
zulks te betalen binnen zes weken
van datum dezes aan den heer
.B. L. Steyn,

E. J. LOUBSER} 'voor
E. L. P. STEYN Executrice

Klipvlei.
Postkantoor Philadelphia,

28 Juui, 1899,

Laarzen Schoenen en Klooren, '

- TEGEN-

OPRU I M INGS-PRIJZEN.

')s...... In lIet POND Disconto
BIJ ALLE GEWONE ARTIKELEN.

Kaapsehe Gouvernaments
Spoorwegen.J, D. JONES & CO.

PLEI:"STRAAT 6, en KORTEMARKTSTRAAT 5, la1meablllJ-Grey 's PIS Spoorweg.
KAAPSTAD. TENDERS worden gevraagd

voor den bouw vau een ge-
deelte der bovengenoemde lijn tus-VERK OOPING schen MaImt>sbury en Mooreesburg,
een afstand van ongeveer 30 mijlen,

Tenden te zijn :- .
Kostba.re Pla.ats 'Voor Si;ruia'Voftel of (1)Voor Licht Spoor, met inbegrip

van permanenten Weg en ander'Wingerd BoerclerJJ· Materiaal.

(2) Voor Gewoon Spoor met in-DE Uodprg'eteek9ude daartoe gelast zal publiek verkoopen ter plaatse begrip van permanenten Weg
nabij VALE SIDING, en ander Materiaal.

Op DONDERDAG, 6 JULI, 1899, aa!:kv~tdi~tl~:;r~~d~~d:
, den )Oden dezer, dan zal een af-tie 1.0.30 UU'" • Dl.O ....,eD.. hrift h t trokk con

se van e opge en -
Dl' plaat" thans bewoond dO?r den heer JACOBUSLlI Rou gel~ tract, de specificatie en de ten-

l.>!1 dL'13l'eedeRIVlet' 10 de Afdeehng van Swellendam en metende ID der-vorm verkrijgbaar zijn, tegen
L:lar g'l·heel liOI) morgen, waarvan 145 zooals opgemeten door eenen betaling van een guinje.
l-mdrneter onder du groote sloot van de heeren Dieterle en De lVet De Tenderl!l moeten op de voor-
I ,l; t vn II aanoor genoegzaam water gegeven zal worden, zoodat het geschreven gedrukte vormen inge-
~cL. \,1 bezaaid kan worden met Lucerne en benat worden en daar de dend worden en moeten vergezeld
ê'~()n..(I. v.m de a.lIerbeste Karoo aarde. is, is hij ook zeer geechikt voor gaan van een'bs-depositvan.£l,OOO,
\\ 'l1~('rJ, Een gedeelte van de~ grond 18 a~ schoongemaakt. Het die bij niet aanneming van den
[, , 'l'ml'ld bevat uitmuntende welde voor Strul8VogeJs en Vee. tender zal worden teruggegeven.

lJe t rciu naar Swellendam gaat. over de eene zijde van de plaats Wanneer daze voorwaarden niet
• 'J laar dezt: en de aanliggende plaatsen o.ngetwJjfeld van ~~ K~- vervuld zijn.. zal de tender niet
i q,I('.;tt' ZIJD, w,as,het goedgedacht door?e ~way ~tIBc~pv ?Jin~t a.angenomen worden. . . .
E --, n.]UIll een ~ldlOg te plaatsen en het IS bl] deze SIding (Vale SI ) De re~ng ve~indt aieh niet

~ ',1..Jl' P' r-onen die de verkooping willen bijwonen moeten ~pen. om den laagsten of' eenigen tender
\:. Ungl't wijfold is d -t een Kostlxtar Eigendom en de aa.udaoht vau aan te nemen.

:";>011('[1 die Struisvr gel-boerderij op een groote schaal willen drvven Tenders, gericht aan den Con-
\Ivi I'. ,tHnlig. trolenr en Auditeur Generaal, m-

len worden ingewac.ht in het Audit-
Kantoor, Grave Straat Kaapstad,
niet later dan Maandag, JO Juli,
1899.

BELANGRIJKE
- VAN-

A. G. H. TEUBES, Afsla.ger.

mo. BROWN,
Hoofd Engineer.

KaaplChe Gouvernement. 8poorweren,
BUlW1I ftD den Hoetd Eqineer,

KMpeW, 9 J~, l899.

't GAAT! 'tGAAT!! 't GAATr fJ

Prijs- Vermindering
-IN-

HUIS}{AAD, AARDEWERK, Enz.
•• Aan Wijnboeren

The Little Dustpan.
De zaak wordt opgegeven, moet worden

opgeruimd.

Somerset Weet Strand,
22 Juni ]899. l

Innicipatiteit! YID -Somerset West Strand.

ELEKTIE KENN~SGEVING.
KENNIS wordt hierbij gegeven dat volgens de W~t 45 van 1882,Nomi-

natie! Papieren zullen worden ingewacht op het Municipale Kantoor,
SCJmerset,lVest Strand, tot 4 uur namiddag, van MAANDAG, 17 JULI,
1899, voor kandidaten voor het vervullen van twee vacante plaateell Tall
raadsleden, veroormakt door het uittreden van de heeren JaoobUl .
Abraham van Aarde Smuts en Marthinus Smuts BB88OD,die beiden
benoembaar zijn voor herkiezing.

De Nominatie lal ,plaats hebben op Dinsdag, 18 Juli 1~9, te IQ
uur 's voormiddags. ....

Eveneens zullen op dezelfde plaats en tijd Nominatie Papieren ont-
vangen worden voor twee Twee Auditeurs voor net volgende jaar iil de
plaats van de heeren John Olarke en Charles Frederick Page. .

De Nominatie Papieren moeten zijn in den vorm van de hiel'ODder
bijgevoegde Schedule, en moeten geteekend zijn door vijf Kiezera, wier
namen op de K iez~rslij8t van deze Municipaliteit voorkomE)Jl.

K. J. BURN.
Burgemeester en Stemopnemer.

Municipale-kantoor,
Somerset West Strand,

23 Juni, 1899.

SOBEDUL-B.
Wij, de ondergeteekenden, kiezers van de Municipaliteit van

Somerset lVest Strand, nomineeren ' A ; al.
kandidaat voor de betrekking van raadslid (of auditeur) van de genoemde
Munici~teit, .~jj ~e :Elektie, Jf;) worden gehouden voor genoemde
Municipaliteit op den 2den Augustus 1899.

(Hier moeten de handteekeningen volgen.)

Cape Chemical Syndicate Limited,'
\

BEENDER MESTSTOFFEN
llooR

GRANEN, WfJNGA4RDEN, VRUCHTEBOOMEN a TUINEN
gemaakt' op de best mogelijke manieren en gewaarborgd vobfena Analyse

rijker in percenten te zijn dan eenige andere Meststof. '.
Door een bijzondere behandeling met Zwavelzuur net zoo snel

werkende als eenige Guano maar zonder het Land daarbij uitteputten.
Te verkrijgen bij
YOIGT f' Co., Lady G....y :&rid.,........ 0:11.

Hei;
OF BIJ

Ka.a.plIOha Ohel'ldllOhe SyDdloaa*
EQUITABLE XAJ(ERS ST. GBORGE'8 STRAAT.

THO. MABTERTON, ~

Boeren en andere.. --
Belanghebbenden in Landbouw

SUPERM:l)Efio§·pHATEN
VERV.AARDIGD DOOR '

De " United Alkali Co." Widnf'~, Engeland.
2UEIZJ:JN DB :a.STB_.

JAMES SEABIGBT &
JDBBIGB .AGEBTB~.

00.,

NederlandsclIe ,Zuid -
SP'OORWEGMAATSCHAPPIJ.

De:kortite en Goedkoopste Route v~r _~8J'I en
GoJderen van de Zee· naar Pretoria, Joh.azu:lelti\uoJen
andere plaatsen iD de ~ 11via

LOURENCO M.RQUB~
Van Lourenco ¥arqaee ~ Pretoria 849 mijlen. naar Jobazmaburg

&94 mijleR I
lVan Durban JI&IIJJ' Pretoria 511 mijlen, !lAU Jolwmesburs 488"mijJeD.
Van x.,petad· naar Pre\.O~ ~04rl llÓJ1en, DaIl' Jolwme.tburg lOUt

1DlJ1en·
VR.A.OBTPRIJZEN REIZIGERS,

Z. MrlbanschQ College -
School

DÉ schooI zal openen op den
19den Juli, te 9 uur.

KlUSeD . snllen gehouden
1t'OI'CieD. voor het Matiricu1atie,
't IOhooI hooger, en 't Blemen.
tair eumen, en ook voor de
examen. voor den Oivie1en
dieDat.

Voor Jongens die het StaD-caa..m V. hebben gepaueerd
.~ drie 0U1"0UIa8D open:
1ate C1U'8U8 Hoofdsakelijk

XJ·'lÏek.
2de Cunua Hoofdsakelij~ .

wetenaohappen met inbe-' 1

grip van Sc'heikunde.
3de Handel en Ci1'ielen Dienst-

CDl'IUi.., ,
. Verdere inliohtiiigeJl kunnen
'verhegen worden bij den
Prinoiput

W. A. RUSSEL;
Roaedale,

Orange Straat,
26 JUDi, 1899.

"OOL'l'9N'S

PAIN PAINI
GENEEST ALLE PYN.

ZALGUlDJf.

TANDPYN iD 1 mmDut
OORPYN " , 1 uUuuut
NBURALGIA " . 10 mUauta.
ZUU DEL" :10 mmuteu
VERSTUIKING t' 20 miuuten
KOLIEK PYND . 5 mimd_
XBAllP ,,5 minuteu~
KROEP '" 12 uren
PYN IN RUG " 10.mmuten
PYN IN ZY " 10 minten
BUIKLOOP " lull!'
OHOLERA " 1 dag
BBEUll.A TIEK" . 1 tot 8 dageu

1/6 per Bc»tel poetgeld 4d extra.
1 Apnten:

P. J."-...:a 6Co.
KAAPSTAD.

ILE
[RRIES

VOOk

TE KOOP.

:.#:,~>~,..~,rr-x ....._"._..:.'...'::.•~..i.t.
1·· ·Werba. .

. \ ': ,

- _.'"

.Derde Publieke 8ohoo~ ,

"Ir.'~_.,.P••••

Someraet Weat.
20 Juni 1899.

BENOODIGD
EEN geeertiJioeerd ondenrijaser

l'OOl' ,de 3de KJaJ1118Publieb
School te Jiavenaff,1L Salaris £120
per jaIu:. Een goed woonhuis to$
zijne beschikkiDg. Plichten te
W?rden unvaard na de Juni 'YaCan-
t;e. AppJicanten moeten behraam
zijn om onderwij8 te geVE'nin het
BngeJ80h en RoDandsch en moeten
0p'geven tot welk Kerkgenootschap
&lj behooren. Applikatiën ver.
gueld van' eepijen van getuig_
schriften en certificaten zullen door
dén ondergeteekende worden ont- '
vangen .tot op 10 Juli, e.k.

J;J. T. 'THB RON,
Rav8DlfeD,
Barkly oost.

A.lbertAcademie en Oplei-
. dlngs Jnstituut t~,i

BURClEqeRBDORP.
" BENOODI.<!D een ~oUandloa

Onderwijzer voor beide inatel-
lingen en voor gewoon standaard
werk, in de Aoïdtmlie.

Werbaamheden te beginnen met. .
ootobêtr kWartaal. . _

salaris £170 l'fJr jaar. .'
Aansoeken met kopieën vu ge-

t.uigaohriften aan den onderget.ee-.·
kende op of voor 15 Jull aanllt.

H. KANNnmYER,
Hon. Secretaris

van beide Inrichtingen. ,

Onderwijzer Benoodigd
V OOR de Iste Klas Publieke

School te Victo..:a lVeet, een
V~Prinoipaal voor de hoop
valéken.

Hollandach eeq. noodsake1i"k
vereiachte.

s"a1a.ria £200 per jaar.
Applicatie. met getuigaohriften

worden gesondeJi aan den ODder ..
geteekende 'YOOrof op den 26aten
J~ 1899. Werkuambedeu. tAt
beginnen met October k1t'&l'tML

J. P. HUGO,
Ageerende 8eoretaris.

Victcria lVeat, 22 Juni, 1899.

Onderwijzer Benoodfgd

V OOR Private Boeren.eohool te
Brakfonteiu, Victoria oott..

Hollaildsch een vereÏ8chto.
MUsiek ewe aanbeveling. 8a.laria
£60, p.&. Getuipc~n n.o' be-
kwaam1;Jeid -goeQ~, alamede
lidmaataohap eener Proteetanteche
Kerk, jte wOrden ~nden aan

J. P. KRIEL, Y.D.M.
Alice, 20 Juni. 1899.

VERI...OREN

EEN witte Kerrie den 23etea
. De.o.:.-.1 ~ I)let. 'UII\IIIII'" lal we 100

vriendelijk lijll -haar terug te lell-
den a&1l

AESIAB
Kantel Oenel8ild4el. .

MEVR. A.. Bo vu NDDBX Ml
alle ~ all_ijk '.

namiddap beJaashebbeaden oat-
moeteD, ... hm. ~ den heer
~ ."Urba .8Iaticm.Lt-.oo.....!

LlIIr.OOftUII.
LUgloO"'"

".....LiWDaatwr ............... .,.
~P'* ..... 1&. *_,..

01111, IlDR • Cf., UDl!D,



VERLAAGDBprijsengedurende
het Winter &isoen :-

Per Week £2.
Per :Maand £7 10•.

Speciale prijsen voor familie&.
Warme en Koude Baden. .
Ieder gemak ,ewaarborgd.

H. G. HENDRIK8Z,
Eigenaar .

_________ '__ GE.ENTB Vruohtboomen in

AAI HKT PUBLIBl Y11 .IDITIGU Znnrli:=:m8hJ;:~~i~~

GE~HIBDT hiermede kennie- hoome.~. Ook een ~amel.ing uit-
geving dat, aangezien er ~ soorten Tafel, Drumm op

geruohten zijn Terspreid dat ik met Ame~kaansohe • lto~eD. ~nt.
langeralhier mijn prakti;jk zahoort- geaoh~ voor pneet ~tp]anting, te
Eet~n. su1b het geval niet is, en dat koop bl)
ik ~loten heb mij al~ier te
veat1gen. '

C. A. WESSELS,
}LR.C.S. L.R.OP.

PUBLI~KE VKR K.00 PING
-OP-

Vrijdag, 14 (Ju/i, 1899, fs·10 uur voorm.
VAN

25 BOUW-PERCEELEN,
IN HET DORP

'r-.:J'~~~~ til.

\ '
f

DE Commu.sarissen van de Tulbagh Munioipaliteit hebben beslot.on
ter publieke verkooping aan te bieden op bovengenoemden datum

en op do plaats de overblijvende 2'> bouwperoeelen.
CHA.RLES. ADAMS, Secretaria.

Municipaliteits Kantoor,
Tulbagb, 1 Juli, l89CJ.

SOMERSET WEST.
FEN ZELDZAMi KANS~

PUBLIEKE VERKOOP IN'G
"

-VAN-

Kostbaar Vastgoed.
D
E Ondergeteekenden daartoe behoorlijk gemaoht~d door den heer

A. A. WALBl'BI;a, Jr. die van plan is sijne bezIgheid op te geveD
zullen publiek verkoop en op

\VoCllsda.g, 26 .Juli. te 1030 v.m.
I. Zijn zeer kostbaar eigendom gelegen in de Main-straat Somerset-

\I'('.3! b,'vattende een fraai groot getieflijk: woonhuis. stevig en van de
be"te materialen gebouwd, met Winkel annex waarin sedert jaren eene
IV inS!"evende bezigheid wordt gedreven.
.Jf. Twee Bouw-Erven gelegen zooals en grenzende aan bo,enge-

meld eigendom; deze zijn nog eenige der weinige Centrale bouw-standen
te verkrij!{;:,u in dit florecrend Dorp.

III. Vi) Cottages voor arbeidttrs, die eena goede huur opbrengen.
IV. Een Huis met grond te Somerset ~trand (naast het Com-

mercial Hotel gelegen) alwaar voor vele jaren eene winstgevende
Hlagt:'rs-bezigheid wordt gedreven.

Een plan van bovengemeld e~gendom vervaardigd door den heer W.
H. Budler Gouvernements Landmeter. i<i te zien aan het kantoor van de
afsldgerl:i.

\'l'ruere bijloOnderheden kunnen verkregen worden bij den' eigenaar
te Somerset-west of bij Je ondergeteekenden. -

r. J. BOSMA~ & ZOON.
Afslagers.

De Westelijke Wijn, Brandewijn, en
~piritus .Maatschappij, Beperkt.

BIJ dezen wordt kennisgegeven dat er £'en verl{adering zal worden
gehondt'll op DONDEltDAG. 13 JULI, in de STADSZA.AL te

WORCEST~;R van alle heeren die aanzoek deden voor aandeeIen in
genoemde Maatschappij, welke men voornemens is spoedig te regis-
treerl'n met lJepcrkte verantwoordelijkheid. De opgetrokken memorie
en de statuten zullen aan deze vergadering voorgelegd en d~rin vast-
gesteld, en de eerste directeuren behoorlijk verkozen worden.

Aan vragen om aandeeIen zullen ontvangen op de volgende plaatsen
tot Dinsdag, Il Juli, 1899.

M. S. BASSON. Somerset West Strand, Kuils Rivier.
A J. DE WAAL. 1.nagewacht.
W. Á. KRIGE, 8tellenOOsoh.
D. J. A. v. D. SPUY, Paarl.
JAC. BURGER, Klaasvoogta Rivie!'.
SEB. WOLV AARDT, Ashton Station.
J. A. NEL. Worcester.

J. A. NEL.
Voorloopige Secretaris.

DEPARTEIEhT VAN
WERKEN.

OPBMBARE
;
i
I

EEN

UITNOOD IGI NG.
TENDERS zullen

worden bij den C
Audikur Generaal voo
vermelden dienst
middags. van den
tum.

Rakken voor de
stukken. AJgemee
10 Juli, 1899.

Volledige bijzon
verkregen warde
van Openbare
stad.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk aa nomen.

JO EPH NEWEY,
Hoofdi specteur van

penbare Werken

ntvangen
troleu!' en
den onder-
12 uur '8

oemden da-

ALLEN cije Paarden of Muilezels
mochte~ verlangen van alle

soorten. Rijpaarden, Kóetspaar-
deo. Trek-paarden, Enkele Tuig.
paarden, dharJrers, Snel-dravende
Paarden. Teelt llerries of Hengsten;
sterke Muilen, .Groote Muilen,
KleiDe Muilen. goed Afgeriohte
Muilen, of feitelijk iedere kluae
van ..dergelijke dieren, worden uit-
genoodigd zioh te begeven naar de

STALLEN VAN

HA: L B l{ O~S.,
LOIGIAR(hT~STRRBT, ; 74,
" KAAPSTAD,

Wur zij al het verlangde kunnen
krijgen.

rheden kunnen
hij bet kantoor

erken te Kaap-

MEISJES HOOGE SCHOOL
PAARL.

liET volgend kwartaal begint
den 19d~n Juli, l39!). G ron-

dig Onderwijs gegeven. Leerlingen
voorbereid voor dA Kaapscbe
tI ni vcrsiteits-ExameDs. O~nlDgen
voor Kostleeringen ; »ijlOnderheden
te bekomen bij.

Ds. a.. MOOREERS,
Voonitter.
De Pastorie,

Paarl.

Gordon's Baai Hotel,
GORDON'S BAAI.

VICTQRIA COLLEGE
STELLENBOSCH.

HET leerjaar van het College
. lal Openen op Maandag; al

Juli, u! CJuur v.m.
Voor alle inlichtingen betreffen-

de cursussen en beunen die t'lege-
kcnd kUDDen worden aan Studen-
ten die de intermidiair en BA..
,K las&Jll zijn ingegaan, zie men den
College Imlender, waarvan kopie'ën
op aaovraag verkregen kUDnen
worden bij den secretaris van den
senaat.

Z'ACHT en k&lmlo dm Heere oDt.Ia;en
op WoeDlMlag,l.L, mijDteedergelief. LlllloeneD

de echtgeDoot STSP'ANUS JACOBUS ~~~.
BOTHA, ln den ouderdom UD 62 jueD EAppeMleD.n 3 maandeD. ieren

MARTHA MARIA BOTHA. Boter •••
geb. D. KOO_L..__J- l-JE~;eMlodllé'Ie:DI'I

r. Ib.
.. II. .. d.

lIerlJlO1, ID bcllt, oa,_,-d 0 I' - 0 If
GeICb«m._ 0 • - 0 at
Itaapeobe per _k .•• ._ 1 •• - 1 a

.. .... 811 ~I.-.ilp. 0 a 0'
8oIL.0!lleD, l!flIO"'eoord u' • 0 ti - 8 Ilt

~ heIcb.nf,I... cl , - () ft
.1.11&- ..,.,.....,,..... 0 • - 0 'tua-;,ftllft.c,.,; : ~t:: ;.
H.w.dJote ••• • It - 0 Ifdl'OCII.-- u. 0 lf - 0 •; ..ue ... ... 0 I. - 0 ,

bMoIuId!p 0 ft - 0 tt.•__ Ol-Ol

TB KOOP. Iedar ~_ • 0" - 0 •
Wor..-OOJeLo'lCleaicbe bbel pcla&eerd 18

E
EN aoed gefolrte Spaansche d bericht. ..WoI'fIiJiogen popend ...

1"1 rpIeIra III" de YOriP neka -, - poeIto
DQngek-merrie, met een man. opkOllla'eD Je"adiPeid; wIIoolprij- o"er

d lUL 1 d t --_.:1- 1 t W aI~ beboucha; _awiri$M oq.·e QII. veu en a ~ oop. .-hU td. boopt." Mhi.r il • d_ 11'_1

WOODHEAD, PLANT & Co., ,,-::.::r:"~~:~pcIU4l,:un:r.-t-=.;:o=
Strandstraat, Kaapstad. '" a de .tu' ..u a. mark' bliJft

SOOaIa laata, beriobt. Opde pIaa Oke-n&
1aeIlea ..... 176 beIea un_Pbo4l en 140
beJea ...erkoala'. De OCIIIIpeutie wu doorpaDl
aterk ea de prilseo der YOriP _k werdeo
beboadu.
W~DO'__:-

Baking
Powder

VOOr h.t bakkAn YaD het 8j_k brood
koek, potfertj., paddi.... eDS.

Maakt het Toedeel zeer licht, IDlllkellJlr
ea~

SaMe in rlJziDge-kracht, .n d. eenlp
poeder voor 't bakJren, die ollUDptutdoor
lachtneraDderiog blijft. Blijft YerlOh eD
behoudt TOlle kracht totdat he. gebruik'
wordL

De Royal :&kiDg Powder 1'&11 wereld-
wUden roem word( .nkel door de ROP.J
Baking Pow:lerMaatJoha.pPIJ 'fait Amerika
pmaakt. Let sorruldlR op 'e maken
naam op d"D omalag, om d•• ubetitutt.
'faD nagemaakte goedereB te Terhoeden

BWDg PO'~8r .utach
In York, YmeDigde St., .1mIrik&,

DOODBERIOHTEN.

Paarl,
30 Juoi. 1899..

OVERliEDEN te VlaggeberJ DP den
28eten Juni. ooze teedergeUefde

b~derJAê()B NSSTHLIl'IGDE VILLISB8
in den ouderdom 1'au. 53 jaron na een
lijden vaD bijna twee jaar.

Uit naam 1'an
A. A. DE VILL1ERS en
ELIZABETH ROUX.

Dankbetuiging

DE Ondergeteebnde weDlCht zijne
1'ele vrienden en famille betrek-

klngen van harte te bedanken 1'oor de
1'elebewiJs8nvan 8ymltathie-perlOOnllJk
of per bri'ef er1 telegram-in de Iware be·
proevinlf bij 't afstenen 1'&nlIJn jreUefde
IJCh~noote waarmede de alwljl8 Beetier-
der h.m la tegengekomeu. Die bewljlen
VUl d.elnemiq waren mij een mete
druppel in 't oogenblik van droefheid.

. J. P. TOERElli,
PaarL
3 Juli,1899.

Aardappelmo8leD. te Koop,
(
~ EKWEEKT van ingevoerde
T moeren. Doe dadelijk aanzoek

bij GIDiS. DBVILLIERS.
Ida' 8-Vallei,

Stellenbosch.

Hoe I. U'W" Le".." "1

BoUD lIW g.""cibeld,dit la h. beeie dilll'
da lil Ita..t don omrecht te komeametd.

oude W_Id. Dear ill maa' _ .I........middel:
Wheeler's Extract; ... polt ,.Id. Ja. &d.

HEYNES. MATHEW & Co.
APOTlImQI'.as, KAAPSTAD,

BOO.PJES! BOO.PJES!

KEIAPPEL, Cypre81 2/6 de 100
Heldrla Cypreu, Blauwgom in

B.tkl.. jJ- de lOO, Bakjet tllrug te .Dden
BlauwIOm .. rM in Juli, geênte Abrikooe
LilllOf'n.Eerate klu Japonica, alle sterk.
Te koop bij

J. J.._"V.D.MERWJ BRO
Burtrllh"ll&t,
~ W"llillgion

Voor Muil-fokkérs.

Goedkoop Beesf.en vleesch
\
7 AN 4td. tot' 6d. p8r lb. per

kwart te vernkgen bij

O. J. T. DREYBR,
Noorder Paarl.

HEEREN PARLEIIENTSLEDEN.

DOOR. e.en HoHandache Familie
wo~t_ een aangenaam verblijf

aangebOdenlgednren<le deze zitting;
mooie balcopkamer, goede tafel en
billtike prijzen.

I50e aanllOek bi~ 0,., Land
KantoOr.

nOCHTBN BOOI81 BI PRIBBL
uRmYBI 18TOWI.

S. W. JOU&ERT,
Boomkweeker, Bof8tl Vallei,

. WelliJagtAm.

catoltCU POit 'rU ep: laJlll&.

Bti&
'ellt ....... -"'.0- ...
de 0Dafbaa-

OOD....ue ..." werd, lMIIl.t . BID ... ~ WoocIfde, iD·.... t ....D. =- .C:::: 'ik.fi';:''':;£''~~coo...... ftD lW, eD JUl tWJIl .... ,._ op'" ...Ioer ,leed eo ...iel

Il'het8oh.'al1a1erbe"flncleadohboftll .. DE ZU1J>oA.!"R1KA.·. AN. '...' ~ der repa- "~'_"'.
CJ.n Yt!toorloOfdeD .'tI. een Itch'- .. '. '.. ... -. ,'.. ~::~=:'l~doonaent., .., ... 1

NOd. ,Bal , 1'- ov.cr. '_'. et _-L.._....... ~ ,,"" '. al . hoed·nieheid -ftD de lIIiM - bewetilll' tu t. bulp....,.._ _.. O.'Y..T..,S· .. ·L A "a',. , ... ·D... ,i 1..... ,_ ...'·.... repabllek. De z.A.&. ~ia "-paled beeftpant al. UUeroor wbllm'b.... 'fOOr,MIl .J..' .A., . IJOI!tie .dM de op - ~ieb ,,~erilll..... a. Bé X.u..l.t J.ueD DW. p. . ... ~ De luier ClIaaabedaln .. 1J'tieWa barau dur te~t 1'001' 19 clMer
t

RUC" II op dein ..__.. ·00·" .a .I__ ' •.. ~t'" .. ...... ora811 ,e·
QlRUv,l aU eie 80hatball '9Wkochl wa_u Ciiiii.iiiiii:·iiiiDiiiiIiiiiNiii8iiiiD,AJiiiGiii.iiii-!iliJtJLliiiiiiiiiiiiiil'l89&.&iiiiiii.;ij;' iiii">iiIi'_ =:;-=-~ uw _......-~- .... -...- ~.. llutoor de-Y .K.C.A., Lana-
'. m'lrpDl om 10 liar. . _ - AA...... 'fill ~ber 1J8'. o"_ ......... bet oonit6 tot 11 aar ieC!ereD fOor·

DB JONG8TB8TAPPBN. . ...deeh_BeChueMIand .. vertnIdaI .....J::" Di1tWODdenl) .ppIibUe -..u
lf.. A. BOPPMAN. ".. 'fill de Lo......... _..mie. )(ur ,; lal oo,...,....u ..... hei doel eeD

SChUm...... ZooAL8 wIJba bose yorlp.attPft .... ~ .. aótwoordt et..-ecntari. ........ .. - ~~ te yiadea. V_-
deelden ftIJtrok de ed. heer J~.B. Bew. .toor ,a. proaI&matl lt an t. " • .,., .. aII .....,.. ..... MIIIIOIk ~.
KUR Zat_'~rsen met Nil.,.... WMrin aftdrakkelOk wotdt clat.. ..=..::rr. ':U' dieacle ~o io hel
WeiD Daal' Bloe1llfolltein. ])It..! clr. 'h .~ II ... art..' 'fill de LoadeD- .u._. T_ ,.~e mew;"
WU8R "eh' In eie n_ tolle 00IlYentle, eD t.OeD =d,ouder lt ea 14 jaar ODd l'8Ip8C&ieftlëk; ,load•• be·

I I Ir loUde _ _.1_ dM arLiteI ... lprd. het waarop=....~.treM .. -- \te lijn "oor
we Pyoe to on "., nW V~ de proclamatie fI8P'Ood WIl, peel teke cloeleindeo, ZIi .keaollll de 1IIit-

nemen eA ~lD fnl de eeL UV .keeN.. ftI"4 le dadelijk ~kken. ct.d,...., dar &jl te joo, - kODde lII.,i·
Hs.SOLOT In IUn plïate.: ZO .m",," Za de iA.1L lel Dog preed art. • cl... m.a& .. aW .tn4eo sonder__ lIImiDgder
d Zo d

Loa.den8oM Intle '_...1_ I noden of....... De joapte Htldurde ut
eD ndqcnl dil om YQf .or . con... '" .. -- ..... etter ~i( .... te ~ nur laet tthuÏl1'8Dde

Bloemfootein, waar aU d. heeren 8JltrrI, m d. ~ erftn alt te 1'OeND. of =: CIie bur .. ildtia 0.......In bj, hule cler pmeeateD heeft de De --"_ _. .......:.lI.- ~- I~
ltaataprooareur en GBOB"",..oretam heer Davitt, eeQ, pl'OIDioeDt lenea lid, Ale =..'!:d un cie~n"!-;;~ ..;
Toor bUlteDlan:hehe """0, dl. "ti deD heer lWfoar,4eD .leWer der ....... .. ..... M ....hur neter.
Pretoria wll.Mn o'l'ergekom.en. oot- rlDI m dat IlllIl• ...ua. dapn .. It<den
moetten. De tfopnwoordlgheltl "Il de .. ftuad of d. Bri_be ~ een EeD aaaelllk lW enaaiip ,. ...olcea bad IrUD-
heeren FlSOHBB S.UTS en OROBLaB luenlDitelt oYer de TraanW had 8&' ~~~.l~~rii~=;
werJ gilleNu In Pretoria ..yereiloht êlecht. De beer. Balfoar wél,erde te ant- laDP die""i1_'. - ...... ier tOeD lljilll. woord.n, waaruit m.n kan aft~lden dat PUft! .... 1.__ ._!L-'d -,--
daar ,Je 1'olkaraaJ wlllier 1'.rp- hU het met deD heer Obamhm!dn op dit Rea d"'~ :~ ~ lb'r::

111 :d~d:;l:
derde om h.t sl.ttmrecht-YOOreiel.liuDiet ..... la. Ht nrd .... ,.weId 1'8Il bet bok ,.worpen
1'erder te behandelen. Aan de reeld.olle lIIUf QIdk- ,.lakkie aonder letMI, aJ.ook d~ •
nn president STBYlI weN. de po.iLi. De heer Khoclel ve1't1'Okken. . __ . Bef,.anl werd _, YeellllOOteait. V01pDe een lrabelPUIa le de beer ae elOO' PIaUld; ~ bet geweLlil IChopte.
toeD betprokeD, .n men wa spoedig zoo- R~ 1.1.Zát.erCUI ait Londen vertrok- Bel bliIk& dat de tJOO& door deatedelijlr.autori·
Ter Refurderd. dat d. TraD.vu.t.oh~ il',.· ken, eD de &ot wordt iD Taf.lbaal Ter- Mi_ .... ~ wu 'I'0OI' bet 1e.1U .. 0 PiiJIeO
..... rdlgden met d.n heer FIlCH.. te wacht "'8nip cham. DAde opentq ftD 't ea CIa& - Ofenai.I bed liobtea laDa· d• .Joot
middernacht 1,Il9teen .p lOlaI.O trelo Daar parl.meat. BinC{.IOk;' hij ClaDtoch 100- to plu ....
PretorU ltonJen v.rlrekkeD. Te oor. y.. ,.ko•• n OlD de OlDl'riDi ftIl Da. JlU.llers atacheid.
len nur den spoed wurmede d. ..ken Downinptraat t. , .. laten. waanchlJolQknadat bg ui'P,onden blieft dat ata in- ERNSTIGE PBEEXEN.
afgehandeld w..rJeD, had men niet. 'veel 1'loedoP', Brit.tch. kabloetlaDiDiet deAlf-
moeite OlD tot eeDbevredig'Dde ..ent.nd. de II'" op dell luier CUaaberlaln, 1'ooral LJ. Zondag nalll ds. MuU.r 1'811 de Niell••
houding te kom.n. W!ltdie o1'.ret'nkolUt Diet. ete lCb.itterenu Oy.rwiDninpD kerk, ~t.d, a&obeid 1'811 &jjoHde P_lllte
I.. ia to~no" toe ni.t bekllnd. der Afribaoder _.tU bil de etembO&. In WUriD hU li jaar .1. berder__ nar beert.., " ...... '" '" .-rbei4. De lIIorpu- 100.... 1 da de lvoad·
Iu E'lgellwJ achijn.u de g'lDotderen elk pftl aal hU eenip webn op de &ot ilieoáwerd _peel biiaewoondea de eruatilll

ook met'r tut bedaring t. komen, eQ moeten 'f81'toeftn .n in pen tel8graflech. lIAIkeD 1'8Il dea pacbtoo ._, maakten een. verbintenta met aija baDdlaopn mEgge- aiepen iDdrU cp b., aaIIClMhhg ,.boor. ID
daartoe beeft ni.t w.inlg bijg_ ..... n de laad en Zaid-Afrlb IUD. De kabel melclt d.u JDOr'Pl - ·"ID eerw. to, tekst:! Cor.
houding door Ii~ HENRY CA.KPULL. ftrd. dU stn verblOem Kaapstad Ileohtl xm .....11: "Voorta,broede.....&jjlblijde. wordl
BA.NNSB.AN.deoleldftr olM o;Jpoeitie.aan. ~.n koNn daar aal ~D, eDdUr.pat hIJ ...o'-akl, sjjl PVOOe\, lil' eeo'fe&ia4,leeft ia

d
~ftb_'-'- _I_ t _.._ -"_ ..,...s';'D eb God du liefdeeo de. "red .. ral

g.nomen. HU bEIertoolanp weder ftr- ........ _........... e aLl'UlnOWOOInUOn,met allila." Aart 'leiDdeder Jeerftde, waariD
Idunl dat bij Pen aotl.imperiaUlt nooh d. ODtwlkbllng der IUapkoiODi. interee- hll ...vu JetrIe op d....oorwaardeatot deo
IJnperialilt is, maar Dij li aan d.a bo' ...n- heID' Dl.t, Da hU na d. elektl .. de bIM·dar .--te, daakte hijd6II kerlteraad

Il 1 ' Kol.' uf.t ... ba J'fbMllken om IOn ...oor lija iroaw_ biï-taud .0 "erldaarded~t
ftn a e ... ratan! Ige HeeleD. Ook IiPD plannen te beyorderen. In Rhodesia hua u6aid.teeda 1'80ae grooWeameowerkiog
herhaald. hIJ dat er 1'Olpnl sUn ftlt er ouP'WUfeld 'f8811'oorhem t. doen, .. tuiade.
insicht Diet. te om een oorlopftl'ldar1ac ctaar de ln1t'Onen erg onteyreden .Un 01'''' In den avond .... de opkotut oogK'Tool<!r
f I

· i be d Iri.l- ,,-_......._...a --"" daa la deo morren 811 na het lelll8n....0 1 Pet.o milla re Toor reidaeieu te recshtnar- • wete- ... '....r ~e oom.,__v. IV. _ cle pJenah_ prediker &of tekatJeol.
cligfon. Dol Gecharterde pen wilde 0Df 'De' S. lt.' N,W8 ~~ het eohte.r Di.t 00- LUI "". I. "Wiebeeft 0018 prediking geloofd
eenige dageo geledon doeo 1'('~n dat waancbtnlijk ~ di. onbeetaan~ wet- eo un wien ill de arm dee B_ popen-

H eel pylOleen doorpetolten kaart la, om deo beard?" Voordat d .... e.o D.proUu werd
sir KlIBYle~ rh ander. haJ '_"J, beer Rhodes latet' de plepnheid t. ge. etond oudarl.J. N. P.de VilliUsop eo richtte
of ten minete iet.~trlhee1 and.... bad be- \'Ill aliid. grook w.ldoener der be1'olkiq eeDip - berteJtjk. eD pputjt ..oorden ILia
doeld. of dat d. groote meerderbel<1der op te tNden. all hij eli. w.tgeriDR .ou a&cieidcroete der pm_Dte un da. Muller00
Uberale partij anden Jacht. WIJ h~bbe1i veranclefen or wegnem.n. WU1Iu11.nsien! _11 eiDdirle lIIethet linpa 1'811 't laateteYerll'I'&II,P.. IM.
toea aangetoond hoe onsmnig h.t lOU "Onze Ju'." Verjaardag' Bij beid. plece.obedeo werden ei'Dliigege·
zijn te d8llkeD,dat de pu gekozen leider Heelen viert de.t. heer J••. Hofmeyr bedeo o(lfUOodeo0lIl leidior bjjhe& beroepeo
der oppolltle een belansrIJke toespraak sijn ....rjaardai, bU welke becleamidclq '1'&11 ~." aieuwe herden 1'OOr
lOUgun houd.n op een kritiek ~lik 'Wf .. hem .00_ oprechten ~ aroote eD belaaarijkekudde.
IOnder om vooral de hoofden lIJDer partU dat ~ DO' laug moge AFSOtlEID8BIJEENKOM8T.
te raadplegeD. D. herhallns dooi' hflD\ bIQ1'enom IlJh land en volklf . IUU' II'OOte tal.nten 1'&11 hoofd en Een afaolaeidabjjeeakolIIItw.rd giateraYoad
1'&11 preeiel dele do woord.n <lie.&utwa hart.n lIJPe 'riJpe erflU'lng te dien'D. iDde Wio4kaaIphoQdllll,wurop d. pmeeat.
kabelgram) die hij bij de eerlte gelepn_ Wat. "Oa. Ju" TOOralgedurende de dérUJiean &.1. afacheicl IllIII 1'8D harea
heid heeft gebMllkt, t.ocm$ ten·duidelUk. laaftete j~ 1'oor d. Afrikaander partij ~~~: ~d!,:!::r~oorátteratoel. Er
ete dat hIJ lIJn woorden goed ha!{,.,WO- ID't bUlOnder .n 1'oorZllid.AfrUra in 't wu _ rroote opUlllll der pmeelllto.o op
gen en dat 18 de politiek a1Jn~ partij aJcemeen I. geweeM,kan nu nOl niet he, ple&fona WV8Il bebal" de ledeodil k....·
uitdrukteD. Eo ~. Uberal. ~rt, boelt 'fOlkomen bepepeu wo~en •. Ale wij Il...... , OOILdi. J. P. nJl B~.n, M. C.
ill d.n laataten tijd 1'erechUleDde,..... 0'f8I' YQf-en·'.iatil of Yijf", JUl' op de 801l1~_~l~~~.-"1' e --_ _- -- ID' •woe1lnpll 'faD dell tegenwoordi«en tijd - .- - w _ .-

achen .lektiet gewonnen - een Ronoeg- tenaplen en ln beait .ijn ....u al d. 1I1cl1C bed Ilnproua, op • droevigb.!d1'8Il
saam bewijl hoe de wind waait. r.iten, daD "nit nt he' werk 1'an "ODae )Mt aflcheid D8_ ..ij•• ade, deedd.. B9*ha_ kraeb&ia,.bed,waarna da ,elll_te eenige
In antwoord op een 1'raag uit Pretor;. Jan" III IUD TOn. beteekeni. guien "'_ .... Ge 21 ,jOlIJr·

hem door een nieuWl-&lent pdaan, .beeft worden. De Heere spare hem nog1'ele De YOOraiUer ou P•. 121. Naar aanlei-
lOONZBJAIl" iD de 1'Urile week ,.te. om d1re1rt met zlJa penoonlUkheld clior· 1'8Il bet r.le- ~ d. 'fOOBiUercl.
......t"'rd dat h" meende dat d. -ltie en lndil:elrt m4KIUn TOOrbeeldalII "Onse hoop .'iIi~ dat • belofte: lt De Beer 1111u be·
.__, II • • . r-. Jan" op te treden. JOIll Zuid.Afrlka --," 1011 bewaarheid word.... De belofte
.MI.tig wu. doch l.i&t een 'Ynen1lohappe- 1'OO1'al waard... hem hOOI. ZIJn brak. lOLl ook cle pm_nte di. DU berderIoOlWH

IUke oploeaiug IrOD ,."oDde., worden Mr. sijn· etaatamauawgaheld, lijn vader- ,eo:_rd;n-X. Boom. _ D~be, woordet! pi
door wedersijdlloh. toéglK'flVkheid. Ver- landali.fde, .Un ed.le ideal.n. die het da, ~ Iiott lIIel d.. .,._to Iron Yer-
d.r. 'ferklaarde hij. dat hIJ'.an peD dl.. hart .. u .lken JODIeDAfrikaander kun· _..tnpa ia bet afaCIMId a_ea. A.flcheid
loyale wopaganda ln d. Kaapkolonl. n.n an 'VUren,en 'WI&l'DII&l' een leder aeaaeo aHd Pija. Bil ... ~ hij onderrindilll
wiet. hoewel de .. "."""ng" (.ritterl-) ia lijn, eisen omprinr behoort te .ueveD. 'ft& hel ,.... at.CbeiCl to aemeD.. Ht1 koa me~__ .a a- ~ JOG,. .u ODdeo ,. oeleD. ~"'I"V\rd: 1'811

politi.k door de lmperiale I'QgeerlD,onder . De Duit.lOhers op clen Baad. da. KoUer,.... - 1ieI YOOr !4e ,__te;
de Lond.DlCh. conTenti. ge1'olBd yele K.n ve.... te met dat de ul'laoder be- dOOIa .. JleIII"Dte "t1Me\ beaa'Die' da meod
Ko

lo-'''- on..__..aen ... _ • 1'olklng ftn_ Witwat ..r~nd Di.t aUeen - 9OOI'bidder. Bil (dl. MIlller~pa' omOUIe
.......u ..".""" w.aa_ it Brl.....-'- _ol rda ,--_...-t h el Irerk in bear rebeel t. dB811. Uij beacholllwde

De Oa~ Ti".. schUnt in te sien dat :. Bd:eo~::~~., 0::,. da. KaDer &la eea der kaaa~'" ..oor de
het etemrdCht Itokpaardje bij. uitee- Mid. peN· den IndMlk wekken, dat lO ~ ~bi!:.u st~er aiu~m:k
dlend heeft, en daarom begint hij naar aU•• n de andere DAticmalit.itell nieta fil ai' rou... aller.een ii"":w.-kater nr·
andlre dingen te aoekeD-hebben wU't sijn. Er le ln Johanneebllrtr eeD poot Vele kriapa in cle ~led, waar au
niet pzegd dat de Gecha ..terde kliek m.t &aDtal Duitachen eD SIJ IChreeDw.n Diet ~. ,.weeet, IOlleD"""..u.eo. Ook
Diet. tevred.n -.Id kan worden, teft,"" met d. league, 'maar integendeel laten tie -- nIIeII ....... ~. Met de ge·

"-I de T -'" aloh beaIifi hoor8n .&aD den nnt .. n _te ........te bij da broeder .. de laater
.r een omweDte Ing in ranaYaal vrede fin pgaaWgdheld. De DniieOheoou- - be, laaiapsill GOda M(eJI toe.
komt? De invloed .au d.. IrUek il rant ftD. JohanDellbllrtr ondenteunt vall ..:=:a ,_te _ ...en 1'8Il GeaDl W

echter' aan 't afnelDe'! en daarom tracht harte de bewepng VaD de Duit.tchen De. Bo$ba Mi da, dese plepolaeid hem der<!
IU eel'. oorlo, met d. Trannaai t. ftD Bloemfonteln m 't lendeD nn.en deakea un het ,.nt ..aar ouden gvoepeo
w.run. ID Johanneeburg heeft d. league an den Will' OlDlijn iU1'loedaan .. ordeD .... lOOD of doebter af te .... a. 0..
eok weder ni.uwe gri.ven lepablieeerd. d. bat .der Traanaal te laten pldeD. ~~.op~...coepm v~nertoe.ako_~~e~,. De Yalechheid VaD de l..,..e-petld. VaD ---.. Da. _.... -·e
Het feU dat cl. heer BALPOURin '$ de2l,OOO.Terddoorpenkran&lCherperen _to PaD da,... ...... erlatoD8IIwaDDeC

nU
hule der gemeenteD gewelserd ~ft om dald-'Um aan,'etooncl dan door cUt to 8teUaaboeali aaIleO lIiI nie' die liefde IILII d.

d
_1 __ '- d h C...., ...... te 1raII- .... ba allllioeII Je in bur

eD OIO...... YaD en eer HAJlBBILIJI.I!I Daitach. blad, en lDeD ~ dat er op iniddea.... Er,.... eeD ,noel ...au droefbeid
ftD een .nurelDitf'lt oyer de ~a. te Joh.n.....,1118 een TrIwillipr 0Grp1 'le maarook .... bljjdecllapiDde ,..._te. Hoe·
bekrachtigen, beeollollwen wij al. eeD ,.veraad 0.. wt ..... ,....m, la geval 'faD wel .... a&ebeid JIIIII lOG ... ll8I atee<b
I8Ir ruft...... teeb:l. aal loU .. a...._ oorIos t.U. te ltaaD. WO ... looyen echter un ellr:aDder _abo. BOboopte daS de HIeD

-"'II _..... dat d _ aiet aoodig all '"" dae:a.... da. eo llleYl'OO. Muller WD

heer CBA..BBRL.u:lI op au pna' ... lie oo-r-- • .n...,D. ........ 1eD. BU hoopte dai de ,Beerde rechfe
IChilt, I.iden wu daar.an af{clal hU een De leawue-pet,lUee. !DU - de~_ .. sou ".YeII in de plAat.
ontwUkend utwoord pt op de 'nUl ot De JlnaoboDd, die aU.. in .On 1'8rIIlO- na .... MaJ . '

_I Id een doet OlD d. p1noedereD tepn de Z. 1Iahei ~ .,.11...... 130 ha ouderlillcJ'.
~lk een eiech "'ton ,..te ..... Ook op A. Republiek op • IweepeD, laat tbaDe lo 11. P. de Villien .... adres ua da. Maller "oor

.Per lb. t pu.ut 'faD arb.itrIP antwoordde de heer .u•.do-.· ..... -d. aan d. Iro:n:: IWMIII kerkerad eo ~ dat hij onr·
B. d L d Bl-I. 1 _.I -,,-........ lIaJIdirde ....... Id ftIl .... cbeque.

Extra •. U 1Il1un.gtMwel4 " .. 0 1. _ _ 'l A.LPOUB n een ._ea _eren . teebneD. De enarlnc heeft OD'm n Da.:IIltaIW Dedaalrte ID p't'OolirollebewOlIr·
8ued fQ$~_ " '1.0> 0 III - 0 7 ... de heer CH.u •• RL~.. IQ kon DOl laatiIten·tQdgeleerd clat due partij pen. diaa- - de ..eIe bewjjMa 1'&11 li.fde ~~
loru.;;;'ii';;r-- wUe O. - 0 .t nl.t -aen welke 1'oonteU.a d. Brl_he ontsiet omnumteekeniDaen t. be • ..,.' Bij wiai bet dat d. ·,_lIIte nr==-:~~::...IIpIOO ..""' : ~ =: :. reperlng omtreDt arbiWage.1011maken; .!len ..,t dat .....en tweemaal.a .... dsi hijooderbear 100 bljj ...ea, maar b
Kaft.. .".. O' _ 0 al hoewel. H neil had -W"I~ een .... ' teebneD, t.erwUI ... lu 1904.. - duk ..... dat dep.-ate goetude badont,
, ........ ""'._ '0 I _ 0 61 av ~_... na hune namen op de petit.iee plMtaen. hem te "'teil pu- Bij koo niet
Ba,.._ aUIIIad ft&k ._ 0 al _ 0 81 vreemde mopodheid'" echeldlnoh_ )(ur dAD le lDeD ook • op uit om te I_~'IIII. "'IIIIIHtIl·I~:" :;::.~ &i~t::::~
... 1.001allep __ wwt* 1 7 _ 1 • lo te roepeD. tnchten penonen te latea teekeDIID 1111'Iri.d da, u... ...iIde daS hij he, werk::::r-" " ~ : : ~ lt Bet ge'fUr der positi. ~ thaDa,.opee . ,weta wat m de petitl ..... *oof die, .. pu daen -:t::Diet CIU pboonameo.
I1Iabte _ J OaknId " 1 0 _ 1. 1 lnzleDI·daarln, dat door oppwo~eld d. moeite nelMB om uit te vinden De B_ - m - fte du '_"ute ...oor-
op IM&iMd t a.oo. 0 8 _ 0 11 .. of _d.. baitensporlshe1d bedNftD wat liJ teekeD.n. Durom achten wu het lieD. 8~ daakte de jlllll8eote bartelijk
ia1n;' -::. ::' -: :t bn worden, en al son ell. odk oa.t.tIi.n noodls het pDbliek te waancllawea -- ftOI'o!:: ~=~e den leerur
S...... rawe"-

I
:hM 0 lt - 0 ti bO twoordeHJb dae peWl.., die sUn opeelteld Iil.....a.. toe" Dat '. ... ..... op D.daaI," .u."'UIP.iInI " 0 7': 0 I . OD~_~ penonea, lOa ~a_ door .en Jiapbond. De. J. P. 1'811 . BMrCleD cleed he, alo·nebed,

"......... 0 6 _ 0 6 .. er -- een onelndil veqp'OOte be- . . =--- ..8o'_t..... ~ nU...... ...... t;eekeD1I aan hechten. B.t le daarolD KERK BN BOHOOL. -- da VOOnUter deo l'4en Diteprálr.
..... wollcl'" ~ Iller. I • ftD't 'lOO'" be1aDa TOOr d_ WeU ván . v.. LeiSaIIIIaI ftI'I1 - .............. : SODJIPV AABTB.£lUOHTES.
J?oU.uL -... aeriDt...... .mp Zaid-Atrika om bedavd de 0;,;:'-:.... ..Da. De 1f_ Jllefl ~ beclauii' - --kl._ ~ bur lO .... ."- heW beroepea, Mar B.......... JtJt., .. - K.lAP8TA n.

Jaauaerhaar die....... .14c1 eD lid W OrieII tol het einde af te wacbteD. De..... ." tot llJer bIijcIIdIap.
22dIW~"'" .....cle laud ..- 11'....
w__ er ct.. WMk ,P!DI sabi .....w...
ndUD. V....... OéirIIipn 1'811BraCIfUN
61jj_ DOl.., eDberiDIa'" 1IeOIa'·...... _beA'¥.WIbea ~t ...=:. ·l1n._~-66~"=

89 • 67 ..am- ......... De111_..... nak, - de ..u...... ....,.._.
.....t~ ...

21tcl':.tll ..... ~,.=-.; :
11'__ ""t urid tot lflcl, ...
Wa· ~ 1IIiddeJ_ 16d; 5
baleD 1IJIiMU "1b.W= 11idtot
1ó1d_10 baleD kurie lttd tot '1....
,_. O.VA lIit de
..... "erIIDpitt- {ltd; 6 bala Blab-.............. u._._ ISfd-
a 'baleD ' Mlr ..... IN.

WU ....... :- '
'I

PRUZIDI.
Ir ...rtt ._bL .·Ir.· ·

.,lt.DOD, B~.

}(alm_bill" •
a JDii, 1899.

DOODBERIOBT.

OVEBLEDENr-Aaa .pe ia da Bai-
teIIlfl'lCbtelraat,op cWI1 ..s-, ADatuX

JACOBUILouw. op • SUtt· jaar; diep be-
tnard.

De bepafOlllÏlbed, t cleur p'" ,.bad.
Wn . .A. I. LOUW,

. Gebomi W"BL.

JUAP8TAD.

Kalkoell8ll ...
Kool... - ...
Paut..
&ardappctlell
Uleo u.
Bloemkool...
POlllpoeMa..•

1 Juli, 1899.
f, •. d.

o 1 9 0 8 I)
o 2 0 0 0 0
o u I) 0 3 9
o 2 1 0 7 4

,.. 0 9 0 0 0 0
01't--000
030--089
o 1 I) -- 0 2 Il
o I) 8 - 010 6
o 0 Ol - 0 0 0
047--060
096--0110
012--089
o 0 0\ -- OOit
006--007

IU.VWS IUUT.

Aardlppel.a
BOW
gierea
BoeDder. I...
Kooi...
Bloelllkool

o 7 0
o 1 I)
016 6
o 2 3
o 0 1
o 0 8

1 JDli, lm.
I. .. d.
012 6
o 1 6lo 19 6
o 0 0
o 0 lt
o 0 4

PORT ELIZABETH.

( V..... ~ BireM,c.-bMiP • "" •.)

r.J Jani, 1899.
STaUIIVOGELnsulC. -- Op de pIaa.. ljjk.

IIW'ktaDDde prUl8II d_ week ILlpmeeaI) per-
ClU' ,edaaId "oor ...lerk,lIIIlrorte "ederea,he'"
pea in ODi YOriI' repport ....rd YOOrMId.
St.anYedenm,laIIP ,nne ... lanre ......, opea-
beardea &wakheid doch .r WP pea aoe_Dl-
wurdiae ....raaderlag ....u 'lDiiaen. O",r bel
&lpmeeower eeD Jl8iaia, to~dalen. Oil tt.
hand . word\ wemiJl yerkochl1YOOrIIameljjlr
wepn. ae hOOleprU.... ·der ,,_.erea.
Wij noteereo:--

• lo d. • .. d.
Wl,*, IIlperteur prl••• H t 10 0 - I. 10 0

" prima ••• ... 1 0 0 - - II II) 0~ "I. Ii II 0 • 10 0
r .... le " a 10 0 II 0 0
DaNe" 100 lOO
W'ljfi- .a(I8rieU .... 0 ° 7 10 0

" goiJd&o&...,- '0 0 II 0 0
"'weede-- ._'00 ,o0
"darde .,. 100 SlOO

8,...,a (lane,) u. ..' 0 0 7 0 0
Zwarte 10"'1 101Illpet b...& II 10 0 I Iii 0

.. ",Wel", III 0 'II 0
.. ~ 0111 0 lit) ti

, ...ane 11lfe.r..,..., Ii:or\ 0 ,0 0 U 0
" ...101- ... ,:00 1 0 0 1 10 0

V.k. goed 1.0\ .1Iver leOI , 0 0 '10 0
.. . " aaed1_ 1 li' 0 ~ • l' 0
.. "kon... 0 I 0 0'1 0
" 1DfIIrIeau'... 0 • 0 0 10 0
,.b... .., _. 1 0 0 1 10 0

Irdo-(joD&e ..... >- I 10 0 • 0 0
" .-lea bard ... 1 II 0 111 0
"oI1lou ... 810 OIO

Itaerl .n, I 10 0 • 0 II
"aeklellld ... allO lUO
" iImtUr u. 1 • 0 1 10 0
IL BB... 1 I 0 1 10 0
Das ..perieure wttte _ 'It'\lftII "faDC7 n

pru-. .'
VSLLSlC.--On ...eraod.rd.
WH '110"'1'811:-- "

Beo ., biIIeede Irdenade~
......t ~..wdat. te 1 ve, iDde ...... ie·
...... pote bril ~ _liet kie-
~ twee OHerItDrea i. cle plaat. .... Ale
..__. O.O. de ~ _ J.lf.le &=die~ lIMbea_ bMberoep op bea
~ ,...., cia. T.... :
eli. A.. L 8teYtW _I. P a-daa; ---
I~: De 'bro.clen.J. A.. &l1Ite, R. P ......
lI.Bou,L.J. de V.w.._ P. A.S ...... ·

.......... tepn de helft van U. . . .......: de ........ B. J."W-,II.N"':
in _tWOOni op de volledtp alteeDlsUilll' ti p_ 'IaII 00Uer•.1.O.Xf1IIIIawi.OIIcI·oWJer·
der argUmenIeD do,)r de Z. A. IL yemat : de brOedIn A.. ZO lt ....,D. D.
in een depêche 'faD dr. Le~ 'faD April ItIY_WeD O. J. 'P. Tlaeron; _.-ar-:
1898. T1IIIiIóbeD'wee ~ raedI8Il wu _lJroeden.O. J. Kal1ft, J.II. ~-

,dU eie cc.~tle Óftl' delle B. A..:MaraiL ~I.' i ..rd"""_ eie .......
...... in 1897 le J. J..--, .J..IIIrijia, II. V......w; 0•. B.

door. deu h.... ·chainberfaln. ...... ".If. le Boai,' JL S..,._J ....J. &óoe,
.. ....A..t.. £'- --'_. 1JehaDdei dl. P•.Beu, IL C. BImlaP, C. ~. JIaJJer. ar.__...,.._ _lIDI __ i. s.-, B. v~.. ~: ... J.
Idiuri de)aeer ~ dat lat .. - de heer C. B......
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Speciaal I Speciaal I Speciaal I

Raloone's Nieuw lauser Jachtgeweer
Toegerust met Bawbone'a Speciale Jaoht-vizieren en

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

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

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

Colts met mgroolglu Il4uiJn ruDes, 46/86 tagelaer ,nil derde prtJul.

BOLINDER'S BBBO •• DB

ZWEEDSCHE STOVEN.
Verandering in Prijzen.

Ten gevollte van bIJsondert. Bohlkkln-
lien DSetid. Fa,brtlkantien.

.....

\Vij kunnennjet ge-
slaecu worden in prij-
zen.

_-------
De Goedkoop.tie In de Stiad.

Groote Voorraad . .Alle Grootiti.n.
SchrljfoDS PrIJ.IIJ.ti 8n cata.loJla ••

-\VOODHEAD, PLANT & Co.,
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

'-. Zooals in ge.emlodtnn brnit bij de
_ ~'. ~ . Mederlandscbe

RegeerIDg.

OE TYPEWRITER
- VAN OE WERELD.

\ Prachtige voorraad van Kantoorbehoeften,
--Groote en uitgebreide hoeveelheid Schrijfbenoodig-
heden en Typewriting Artikelen.

SCHRIJF OM CATALOGUS EN PRIJH1lJST.

REmGTON TYPEWRITER AGENCY,
Beneden einde St. George's-straat,

KAAPSTAD.

DEWAA'· &;CO..
IJZERHANDELAABS,

Het Goedkoopste Huis in de Stad
OMHEININGS MATERIAAL

Staanders, Draad, Netdraad, Hekken, enz.

SCHRIJF OM PRIJSLIJSTEN:

Adres:-

BURGSrrRAAT, KAAPSTAD.

Gehoekte. IJzeren Omheinings Standaards,
Span-posten en Yeldbekken.

Ons is verzocht nog meer van bovenge.
noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-
zeltde hoedanigheid als die welke wij het vorige
jaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, en Toestellen voor t' spannen van
Draad, tegen de laagSte prijzen.

BOCB &; DJBD:.
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

VAN CAIRO TOT DE KAAP.

TROPISCHE OUNLOP BANDEN.
Heerschen Oppermaohtig.

Sta er op Ttopische Dunlop Banden
op uw rijwiel te hebben.

ZUID AFRIKAANSeH ADRES :
60, Strand Straat,

KAAPSTAD.

_d JlzPaol'"~.1._.,_dip I a.*~ ". '..=....Maer depci& la a. K.•.~Die
,. . ~yto ~ b,b'-!D oa a .. 4Ip~ -.iDa

Ik DOeIIl ..ut UW DO::W.Dlaaar,' .
D. P. \'lUl de.·~ L.W.JL

, Kamlfontela, P.O. Vea~$ad.16th Kay,l899. •
Melllrf. MALCOMBSS ct 00., EaR !.oDdou. " De Schutten .ullen verhuurd '

I
_L u __ .!·m,tbeuyoa ~ ~bt4d11 kilo. w, alie'fere 1IIl~.1tt Cll,thel!oab l.c', ud l,a &!ril opiJl~ ·W'ordea onder delelye condities. en.... _ 10 d.;y ... lIIyl._,.b. . -. . . . ' ' . ,

IDIipI'GoIlhil, howe_., li,eoaaIder It tile duty of ewr;y ru_ to _ all ,_Ible .'_ to tab C:aIe voonraJl'(len als de tharia bos~":
of hls ah.ep, .1Id keep them In ~ healtb, I ha .. ued allBOllt eVlll]' ~ nl dip lUIder tbe lIIIlI, DDd dpa hten, bi d-a1.._.1 .
call _y coDllCJiellti01llly th~ your ".\mnr Bnp,d To'lMlooo BxtIaot" hu glv. _ tbe beet .~. c 'J~. t1.rll"';'!"1 ~
renlta. .' , '. bi] den SecretarIs verknlgbaar SlJD.
, 1 roll8i~ your "Arrow' Brand Bxtrao~" Ihe beIIt dlp bl the 0010117. I ~.aM trnst . .
.bat. oor MIUI~tcr tUf AlrrlcuJtlll'e wll haye every depot lu tJlce Coloal.~ wllb tJrl, dip, 1""1 W. F. NESBMANN,
&I-y. esteem It a src" pI.sure to rocom~ yOllr di., to 111]'_old 1Ihee,. • ' r. Seere~

I h~ve the honour t,p be, Sir, Yoat O~BertAQt. SI b,. . .• { ,'•.' :.eyns urg,
(Signed) D. P. van ~<.:,_v ..... L.O. 16 Jnni, 1899.

MALOO.. _ & 00., ()~!;~DON. HET GENAS RENALLEN

Room Afscheiders en .Karnen,

Voederhaver.

MijDheer,-Negen'_dea geledea ptuig-
de ik ba _ brief .·aa 11 VIID de goede uitwer-
kiIII( VaD BBEUlL: TICUIW it mijn ge...I.
Ik liea 60 jai'ell oud .. heb 2s l- laag ge-
le.!'011 .... CHRONISCHE .ABTBKA ea
Rl{);tl}IATIEK en 'r.ocbt 'f'ellichtiDg 'bij nu
berOeJn6.~ geaee.ltu\1digen, ell PrOI!eerde .ne.
__ ~ te nndeu eD had ba iaija genl
alle geloof iJ. "~.II8Ohelijb ~ " .....
lorea, tot dat ik RHEUHA.TICURO JIlObeer-
de, eJl ba __ sijn mi' Neuralgia lUaeUJDa..
tjek en pijnen ill hoof~ en aug~t ",erd_
aan, en het aieuwa ia "er en wijd 'tUIIpI'IIid,
dat ,,ou·m""'r Vaa Boor amper heeIl8mUl
gaand VIID die w01lderlijb m.edicija," ell
dit rbujk het genl; ~ ~ het
probeerde beveelt het _.

De bee., J_b VIID Zijl, VIID Vlakfoateia {8
uur VIID 8teyaab~, ia e;_n VaD een
achijnbur ongene.li~ ~ VIID abe_tiek
en licht. Nooit, fAIl lIljn moeder, )(envuw
Vu ZiJl, .... mij, .... er een erger ge...I VIID
"Koorta..ïektf,," sooala .ij het 1I08IIIeI1. De
eente doaia R.HEU¥ATICURO deed den lij-
denden jongen man rus~ slapen en l!Iedicijn
werd voortdurend toegediend, hoewel de buo
ren en vrienden Miden dat Rj Diet -renracbten
dat ~i 1_ IIOU, .... hij tweemaal .uer, en
~e van de RJIEU)(ATICURO l~ PlL-

De onde heer Van der Wel', VIID Bedden-
burg, werd genesen door een bottel.

De heer A. Coet.ee, BrandTlei; Middelburg,
K.K., yond dadelijk "ertichtiDg. Mijn soon,
Jan, ell IIIijn ochoon"acIer, de heer J. A. Smit,
van Wonderboo1u, Burgendorp, wenIeD ook
genezen, maar ik moet DU aluiten.-Ik blijf
uw daIlkbare vriend"J. C. vali Zijl. .

JONES RHEUMATICURO
Het groot.te Zuid·~e ge-»-

del voor Jicht, RhelUDatiache Jicht, ~e .
Jicht, Heup Jicht, Aangellicht-pijaen, _.,
ell heeft ",eie duizendeu. genlIen, -.-1 apr
dan bonDgeuoemden gellN8ll. Is ""rkrijgbur
van alle Apotheken ea Winket.;en door geheel
Zuid-Afrika. ",

De ol Alexandra I, De "Alexandra"

iAtBcheider, de

Goedkoopste en
m~88t door onze

Boeren gebruikte.

Afscheid er

De beste en

gemakkeliikste

ingevoerd.

Karnen van af 45 Shillings.

....

....

.IIIoo Wij koopen "Side" en Schot-
sche Zaadhaver, alsook goede
monsters Zaad Koorn en

•S Het Oudste Landbouw Huis in Zuid Mrikt

B .. BOSS R. CO Stuurt mOllste~seli kmoloties londe,
AY" .. uitstel Dan

"" . KAAPSTAD. .. ., H. RIES &. CO.,
VRUCH'TEN BOOMEN

(HET JAAR 1899). P.S.-.Alle boeren, die belang
hebben in Engelsche Aardappel-
moeren, zullen weldoen aan ons te
schrijven, om onzen laatsten brief
over deze zaak aan hen te senden.
Post Vrij.-

H.R&Co.

~i50,OOOBOOMEM,
\

Gewaarbórgd de soort van den naam. te zijn en vl1j van Inseoten Pesten
Prijslijsten en Vruohten Kweeke!'S Gids, aan een1g adres graUs gazon-

den.-Adree :

PICKSTONE,11. I. V. TANDHEELKUNDE.
P.I, Groot"dImeiJI, ,ia purl lUI 1010111. DE, heer A. FIBLD, Tandheelkundig

Chirurgijn (onlangs in het London
Dental Instituut) heeft pas een besending,...n áegll"ik~ niew __ t.cA6 Tandheel·
kundige M,i.ddelen ontvangen, en i. in de
positie gestild om zijne patienten de Toor-
deelen van al die moderne verbet-eriD~
in de tandheelkunde te doea genieten.

Consultatie uren 8 v.m., tot I) n.m,
op Zaterdage!l 9 v.m., tot 1 n.m.

Patienten buitenaf 'WOODaOhtig,lamDea
hunne 'risitea per brief aankondigen.

JAlIES \VILEY& 00
10 :-& 12 Darling-Straat.

BIEDEN TE~KOOP AAN':

DoorndraAd,- - - - ..

- - - - Gladdraac:l,
Heer A. FIELD,De

Tandheelknnd!g Oll1r1lJogiJD,

OastIe Ohamberfi,
TBGB50VBBHBT 5IBtTW. POaTJU.rl'OOB

Adderley Straa.t, Kaapstad
PK. Bua860

NET OMHEININGSDRAAO,
O~«Urln~en, • . - - • -

Varkensdraad,
. - - - 2 tot 4 voet.

-KENNISGEVING~

DE Ondergeteekende wenscht aan
het geëerd Publiek bekend te

ma\en dat hij nog steeds bereid is
cl Boarders" in te nemen (Jongens
zoowel als Meisjes) ook "Dag-
boarders," tegen billijke prij.eu.

P. J. J. LOUBSO.RBR.
Wellington,

1 Mei, 1899·

".

DIl SCHRAPBRS,

Galvanisch IJzer,
Galvanische - -
.' -- Waterpilpen-----r tot 3i.
eu alle lOOl"tAm Uur

Goedereu.

HET BEROEMDE OOOWATER.

E~K ~ bewWktwODdeml ......... die'~
'rbraibll nU.. .n.D_ W ~~ ....

...arWl ia. ." pDIIpld la. _da ...-
VwkrijpMr 'bij

HEYNES, MATHEW & Co••
Ch.ml.ten~-K.aap.tA;d.

J. C~·SMITH &' CO.,
TiDunerhont l&gIiJDen, ·

enlmerlt'I_lageohon~
ZAAGMOLEN'~
t~·en Rlebeeks Plein,

Kennisgeving.

ALLE overtredingen op bcmn·
gemelde p1aat. worden ten

strengBte TerboClen zoowel jagen
met honden, of geweren ala 't
gebruik van Toetpaden.

Alle .overtreders lUllen lIOnder
ondei'lOheid d.ee persoons ftrvolgd
wordeD.

J. A. BB.ASMU8.
VJakpJut.,

Distrikt Hanover,
8 JUDi, 1899.

88,

,.. ",,' U; , w' . 'Ol'. deB·
te ;;BJa~hên~ de,

~~'f8lr1ëiariQ·'te, '.·WOri.. .....
.....,.,_._....... JrLJ ....

DC.IIw.J[WJ.lJJt ,. Wap.n_ken-
vlei. ., .'

. De Baad ismet verpliobt deu
'lugsteD' of émligen tender UIl
te nemen. '
. 'l'enderaara sullen verpliOlit

.~ twee' goede Borgen, te
stellen..

Tenders te worden iDgediend
bij de~ Secretarie.

A. F. BOTES,
Secretaris.

,Fraserburg, •
) 7 J"ol, 1899.

•
AANDACHT •

vernem~ttDD'
50 L gedagteeken
I899, vel'8Ch(!l1en de GO'UfJ-
vernemenu Gtnette an 23 JUD4
1899, openb makende
een tarieflijst van lanten voor
overplanting te Grootvaders
bosch id de eeling van
Swellendam.

CHARLES
Onde

Departement va
Landbouw

Kaapstad
·1

BENO()G DIu
EEN gecerti60eerrde Gouver-

nante voor de Gou reme-
ments School te Elandsfontein,
BritstoWD, voor Hollandsch,
Engelsch, en Muziek.

&JariB £36 en allee vrij•
Aanvragen in te zenden bildon
ondergeteekende

J. HITCHCOCK,
Britstown.

•• TE HUUR......

,,"TAN den iste1rtfultIiiDSl.
V Een pakhnis onder Galv.
IJt:er Dak groot 100 x 80 voeten
vroeger geoccupeerd door den
heer Soorr, geaehikt voor het
drijven van eenige besigheid,
gelegen aau de Hoofd-straat,
annex het Wijnmagazijn vaD
de beeren LE Roux & Co.

Men vervoege zich bij
C. G. E. STARKE.

Van der Poel's Plain,
Paarl.

Nergens anders kunne~ zuik~

MOOIE PIANO'S
van alle soorten verkregen
worden tegen zulke

!I L!GB PRIJZRK If
als in Stellenbosch bij _".__

F. W. JANNASCH,
I IDe Beate AAnbevelingen I I

Kom en zie t:elf, of schriJf
om inlichtingen.

SChut bericht.

IN het Schut alh.ler beyindeD &ich
boven den wroorloofdeD tijd,

een geelbont. Oa, omtreDt 2 jaar oud
~.met beide ooNn· .waluWlltaart.
rec"'~. oor etakje nu ODd.. alt.
Een 'lritbonte ,. aan 2 jur olld
linbroor lDeedje ftD achter en
lltukje uit rechteroor. .Eea rood.
Vaan Kalf omtrent 6 maaDdenoad.
ODgerDerk&. Incliea niet g.loR .ÓÓr
29 Juli, 1899 .allen ..... uU de
8chntkraal op dl.n datum Terkocht
worden '. m()J'leDII om 10 uv.

G. RABE,
8chlltlraeelter.

Darling,
28 JUDl, 1899.

PAUL KRUGBR
En de opk.oJDllt der 'Zald Afri.

Jruneohe Republiek, door J. P. v.u
OoBDT, B.A.. ~rU.17.. 6d. poIItTrij.
JACQUES DUSSEAU & 00.,

a, Iterbt.rut. Itaapeta4.
In dese tijdea ... iPUJliIIf op pllitlek

gebled, nDBeD wij UlIet uden dM -Ieaiua
... dit boek lterk _be9OIaL

"---'N.-Ádï1i6~"HUTLI.:·

B. H. HB.&TLXB,
JldAKwy·a·.,

TE BtrUR·0F dee verJange-Jd. te koop, 10
.. uitstekende ~Jaatsen nitge-

IIOOh~ in' de Afdeelingen van Her-
bert. Hay en Barkly West.

Gebonwen, Landerijen, Fonteinen
BniteDgebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Tel~toor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de

Overvloed van wild.
Vogelstruizen in 't veld, dat
geschikt is voor Paarden, Stmizen,
Vee, Merino Sohapen, en geiten.
De eenige reden van den verkoop
is dat de eigenaar door slechten
gezondheidstoestand zioh terug.
wenacht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil <>pgelent

Richt u tot:
H. R. CAWOOD,
Postkantoor Papkuil,
. ' via. Ceimpbell .

TelegraplU8Cb Kares:
Cawood. Papkuil.

---_._--_._----- -

E Blf.DD _t e •• kaal kop. komt maar ... aar
door de W_ld. D.... i. nog hoop YOOr b_

a" bij Wheeler's Caplllarine gebro;kt, lo...
ui bet bat. Haar·middel iD OD5 LlDd i met post.
piel 8.. 9d.-AcenteD DYNES, 14A'ITREW ek
00. ~ Obem... ~.

Z.UID-AFRIl\.AAN8CHB
KONINKLUKI MAILDIEN81

De II CASTLE MAl L" M. u.~a~s: IJ '
nB StoomOOoten dezer i, Lijn .,.!'tr8k.
.ij kea ftD Kapmd DUI' Londell om
den anderen Woensclag,.t.e 4 U1UJUD., naar
!fadeira en: PIJ1D01lth, te Sint Helena en
AlO8D8ÏOn MDlegeode op de bepulde w.-
lO_tijden. .

NAAR ENGELAND.
Juli '6-NOBIlA1I OASTLB, !tapt. BPDUL.
JulJ 19-DUflBG:A!I' CABTI&, Kapt. w. Hu,
Aug. S-TAlfTALLOK CAS!l'LX, Kapt. Ta.HlIP~.
Ang lS-DUIIIOTTAR CA!iTLB, .I..pt. J. 1L

a.fUI80If, BN.a.
Aag. 80- OA1U8BROOK. CASTLE • .Kapt. C, J,

RoBIIlIIO..f.
Sept. 18-H&WARDJUil CASTLE, .Kapt. BIGHT.

Tuschellbtttenuu b&Ilud t1a Lu
PllDl.,.

PEMBROK.E C.6.8TLE, )[apt. J.l.UIIUU.LL, OD!;,,'"''
6 Jnli.

BAGLAN CAStLK, Kapt. Bn'lI. on:;'T~er ;
Juli. .' ..

ARU!I'DALlIi CASTLE, Kapt. \\I1'I>i:., ongeveer
lI9 J.H _ .-- --~' ··.f

AVONDALE OABTLB, K.~pt. 8. C. Bs nwlli'
ongeveer ~ Aug. \

DOUlUC OollTLE, Kapt. S'H IIIITasn. onrc't>e!
• Aug.

NTAGEL CASTLE. Kapt. n~IlIlU, ongcroer
17 Ang.

Voor Vnoh* of PMSaP Ten08f"I men
.ieh bV de AacteD T&D de OLBTLl!
!fAILBOOT ILUTSOHAPPIJ, (Bpllt).

o_:ao. LZer_
KONINKLlJKE "'AILDJE!\~'J

UIIOI 8'tOODOOftli'l8CJUppTj
,...... Tl.
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Nemen hun
p"f. '''RIA, 4 JeLl. _ (

'·'·'''''g.o aan de p<lIlta
J ,I" :'tllepeD £1311,1)1)().

RHODESIA.
Ecn trourig ongeluk.

I:

!lr ',' "(Jr,
" k l

W • I

DIE PJ!: ITIE.
H \ '. .\, Il

Do "Chioago" vtlrh'okken.
I

I). , , ~[\lI'll.'l!:8.;' JVLI. - (HuJa,)
-Ót ('I", '!J" VaD de V ' state
, , -n na r K pstad.

Natalsche parlement.
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