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DALTONU 'BEiD'
.• . " i •VOOR de s.te Warde ill Hulaho1ld tum,eo, ~~.,. i".;: ~. _

Bedrukt Katoen, ~lotaa., ~IlDeD. i .
Damut Tafellakens,Servetten, PIW.n~ ~etie, . i~:.'..
enl., ens. ; •.." I " .

I .

DALTON & BEID,
fl3, LANG STRAAT. K.UP8TiD.

\'001' de B~teWaardein't maken van Kostuum's,
Mode Artikelen, Kousen Hand",l. lI&ndsohoenen,
Linten, Kent, Onderkleeren; KratoQrij, enz..

.Monsters PostvrfJ op .Aanvraag.

DEEL No-Tl. 8,777
.A.".ngename L&u.ti8I dar l&tuur.,~ OODIGD

J818te AaaiJtent ~ ouder-
!rijm voorDo~t lamUlU
Gemengd. Publitb 8ahool.

VE R ZEG E L DE. Applicat.iea '. •. .... .
gemerkt "Applicatie 'fOOr H' .. I ~D~. geeohiedt

Eerste Assistent !MaDnf'~e Onder.. '. u08l&Datié ftI1 '.

wijzer" teaamen' met de ~ 'VaD. "'1894t, ..yool' het ·YeldkOriiejl8cl.~Prj:~t~l:tj~
Certificaten en G~tuigroh:rilt$D •. Sfteyu~ al ,pJaate hebben 1lI 'lei',~ltlJ~IJrJj,,'-:
zullen ontvangen wOl!den dpor daD deJ,i·:V:-~ruet op . '. ,0'

Ondergeteekencie niot.later - den . :delll~~~lQ~a,f"den. A~ e.k •. ~.. .
'vlm ~' A.aeiBtêa. ' ....
Onderwijzer, om in het algeDllllm
behulpzo811IDte zijn in het onder ..
wijzen van alle onderwel'P«'P, maar
in bijzonder bekwaamom Hollandaoh
te leeren in de veráohillende
Standards tot de Matriculatie in
bovengemelde School. Salaria £200
per jaar.

De geslaagde Applicant zal zijn
eiensten moeten beginnen ZOO
l!poedig mogelijk. IeJere informrtie
kan verkri'gen worden bij

JAS. P. ~MIT,
Secretaris, School Comite.

Kantoor van den Resident .llUi1!:181"BL~

Steynsburg, bden Juli, 1

C~~[ornia~p yaJtJ!jgen
en v -rhenl(t aieh oYer .Ie wij. 'faD. b~idjQ,

z;,...-.w{' I a13 oyer de."re&ultateo, wanneer de
onrechte e-n oorsprookelijke

CALIFORNIA STROOP VU VIJGEN,
...·'·r:,'rn.'tl wor.l t , het i~ ungen'nm en verfrie8ehen,1
~,,,,r,lt' .. nuk, UI w~rkt L:lCht mM' I Iter op. tic
~{!EHEN. LEVER, en INGEWA.NDEN.
rne.ik t het lysh.,(>ID negelijk SCbOOD. verjaagt V~-
;...I,:dOt'lleD. hoofdpijnen en kooJ18t!D, en geD8t..~t
::~r 111.'kkl~(' hudlijvigbei 1. l:AloIFOI<NU ST&OOP
\'.\" v fJI,.!, is de eenige medecijo yaa zijn soort
o »: ~.nMk.t, a&Dgana.&m voor den smaak en '&D-

n-v-:n baar voor de lDaag, zeker ID lijn _erk, eo
:"'I'""ld nuttig in &ijne gevolgen, Het i. bereid
ran ~lecbu zeer gezonJe en a&Dge.naame materialen,
,," ")OB vele uitmunteode hoedanigbede. reeora-
m- 'lo keren licb sel ren lOAJl &lien eo hebben bel het
Uh ,'St populaire geoeesmiddel gemaakt.

VILA.lGT KAAR

California Stroop van Vijqen,
ft .wl ...,. 4.. ....... lit Au ..... OKLD •• & .... M

CALIFORlIl STROOP nl YIJGU CO.,
dveÓa llu~ ri. _ .. lcm~g~ ....1 oor'P~o,.lc./vft

,. er4t.~ !I"O.
W"'gert alle in de plaatostellingeo eo nn.maaltselo
1'.·r'rIJllbaar bri Ap"thek~n CD WillkcilCr. in
alle plaa'oen, in twee grootten. I/Il eo 1,9,

Depot-32, SNOW HIL~. LORDEN, E.C.

W. HARE,
~dent Magistraat.

BENOODIGD
EEN Onderwijzer of Onde ....

wijzeres (ongehuwd) gecerti.
ficeerd, bel::waam om onderwvs te
geven in Hollandsch en EDg8laOb
voor de Sde klas Gouvernement
School te Osfon·tf'in. (Diet. Bur-
gersdorp). ApDlicatiea zull8l! Ollt,.
vangen worden door onderget.e,t_
kende tot 30 Juli, a.s.

&:JaMs £45 Per jaar en vriJe in-
wonmg.

Applicanten moeten Lidmaten
zijn van een Protestantsche Kerk,
School te beginnen omtrent 10
Augustus, a.s.

A. E. HENNING,
Janspoort.

P.K. Rhenosterkop,
Dist. Burgersdorp, K. K.

T WE
EEN ZELDZAIVli K:\ NS. EMERSON,

il21 soort dat alles verrs(Ut is. GEBROEDERS
PUBLIEKE Commercial Hotel;

GraV'$straat,· Kaapstad.
VERKOOPING

- VAN-

Kostbaar Vastgoed.
DE Onde~i:enden daartoe behoorlijk gemachtigd door den heer

la.. A. WALBUBOH. Jr. die van plan is zijne bezigheid op te geven
lullen publiek verkoopen op _ '.

Woensdag, 26 Juli, te 1030 v.m,
I. Zijn zeer kostbaar eigendom gelegen in de Main.straat Somerset.

west bevattende een fraai groot gerieBijk: woonhuis, stevig en van de
beste materialen gebouwd, met Winkel annex waarin sedert jaren eene
winstgevende bezigheid wordt gedreven.Diamoad Uyea overtreffen atle anderen in APPLICATIES hnva... ......_ _ r

Kracht, Remheid en Dnurzaamheid. Geene voor ~~''''Uf§'''' ll. Twee Bouw-Erven gelegen zooals en grenzende aan bovenge-
aaderan ZIJD even goed. Wacht u tegOD noemde betrekking vergezeld meld eigendom i deze zijn nog eeuige der weinige Centrale bouw-standen
vervalechte klo1lJ'8taffen, omd&t lij van van de bij de wet vereisohte getuig .. te verkrijgen in dit floreerend Dorp. '
goedkoops eo ioferieure materi~leD zijn schriften van bekwaamheiri ~

gemaakt, en slechte, flan we, vlekkige kleu- [- ~_~ I'd ha ...... \At III. Vijf Cottages voor arbeiders, die eene goede huur opbrengen.nm I("!ven, Om VlUl sncces venelrerd te gv~ "'5 en 1 maetso PlI"""'ner
sijn. ~brai.k: slechts testantsche Kerk. zullen door den I V. Een Huis met grond te Somerset Strand (naast het Com.

d t k d mercial Hotel ) alwaar voor vele jaren eene winstgevendeDYES
on erge ee en e
t:ot 15 Augustus 1 wordt gedreven.
. Werkza8.mheden te beginnen zoo Een plan van bovengemeld eigendom vervaardigd door den heer W.
spoedig mogelijk. H. Budler Gouvernements Landmeter, is te zien aan het kanthor van de

Salaris £120 per jaar en de afsld.a-e",.
schoolgelden. Verdere bijsonderheden kunnes verkregen worden bij den eigenaar

Billijke reiskoste!!, gestaafd door te Somerset-west of bij de onderge6-zekenden.
kwitanties, zullen vergoed worden. P. J. BOSMAN & ZOON,

N.B.-De geslaagde applicant Afslagers.moet zich voorzien van een onder- _
"--'=- te verwen. wijzers 2dhalfeklas ~J?OOrw~ certificaat

om tegen PMJ8te reisen.

GEO. L. ~TEYTLER.
Seo. School Com.

AAN OUDERS. Nog Verdere Prijs-Vermindering
K'OstsehooI te PhllipstolD. _ IN_

Brilliant J
Duurzaatnt-
Economisch I Rondgaande ODderrljJer Boe04~d, lUl

Yecbtlop, dist. RouyUle. HUISRAAD, .AARDEWERK, Enz.

-TheLitUeI.pan.
DEZE Sohool maakt voorziening in

eene degelijke burgelijke op-
voeding voor de zoons en dochters
van Christelijke ouders.Godsdienet-
Onderwijs wordt dagelijks gegeven
en de' ~ngelsche en Hollandsohe
talen genieten gelij k:e rechten.
Kinderen worden voorbereid voor
de School Element&Ïre, School
Hooger, de Taalbond ~xamens, de
Civiele Dienst Examens, de Onder.
wijzers Examens en de .Matriculatie.
Lessen worden ook afzonderlijk
gegeven voor Piano, Orgel. Schil-
deren, Zingen, Handwerk en gratis
in Houtwerk volgens de Sloyd-
methode.

Voor logies, inwoning, school-
gelden en SoHRUFBEHOEFTEN is de
prijs slechts £9 per kwartaal
vooruit betaalbaar.

Voor verdere bijzonderheden ver-
voege men zich bij Ds. S. W. Louw,
D.U. en den B.oofdonderwijzer.

DIAMOND De zaak wordt opgegeven, 'muet worden
opg~ruimd.voor het verweo vl\n Ta.bherte, KouseD,

Vederen, Linten. G: \!'lID, Tapijten, Enz.
Ens. Wij waarbollC"D dat zij meer goede-
ren plOk n~ pak znllen kleuren dan Hnig
a.nder kleursel ooit gemaakt, en meer bril.
mo te en du nrzame kJ81ll'8D sal ge-yeIl.
'( Is aemakkelijk met
DIAMOND DYES

PUBLIEKE VERKOOPIN3-.onera! !'8ri(ocltl. (Jd. per pokj,.
'-~---..--

Ken copte van eeu mooi kl<;to boekje, get11.c.!d
.. :;u"""",,ful !lome Dye.ing" tn.noo toegesoadeo.

V.rluijghur bij B. G. LENNON & Co. Zastron, O.V.S.
p, J, PETERSEN & Co. _

HF.':'~E8,MAT:~!r~~ Onderwijzer Dt'noodigd..-- , V OOR Wijkschool, een uur ~vanBoeken voor de Scholen ID I het Dorp.
de Zuid-Afrika. Salaris ~!?~ per jaar en vri~logies,

-_ met vooruitsicht op verhooging van

TE bekomen bij de voornaamste wans.. .
Boekhandelaars in Zuid-Af. ApplIcant moet Afrikaan_ en

rib tot de daarbij vermelde prijzen lid van ~n ~rotestan~he ~k zijn.
D. Aitten.-GeschiedenÏa van ApplJcatles en getuigschriften te
Zuid Afrika met een inleiding worden gezonden voor 31 Juli aan
over de Algemeene Geschiedenis Ds. J. L. DU PREBZ,
voor de scholen in de Zuid- Post Bus 33,
Afrikaansche Republiek. TWEe- Nijlstroom Z.A..R.
de druk met 7 kaartjes uitge .
geven door de Ned. Zuid-Afri.

'I kaanscbe Vereeniging. 3jlL.
. C.Vermaas.-Nieuwe Methode
VOOr het onderwijs in het rekenen
ko dienst der scholen in Zuid-
Afrika Handleiding eerste en
tweede gedeelte, Prijs 3/-

J. C. Vermaas.-n.eicenoefenin-
::r'O voor eerstbeginnenden, be- Doorn Kraal,
Loorende bij het eerste ~eeloo P.O. Somerset Oost.
ria Xieuwe Methode voor het on.
ooderwijs in het rekenen, 9d.

J, G. Vermaas.-Nieuwe Rektm.
boek, ten dienste der scholen 10

lllld·Afrika.
~:erste stukje Is. 3d.
Tweede stukje Is. 3d.

• C,Vermaas.-Antwoorden van
lt' "oorstellen en oefeuingen voor-
k')ffiende in het Nieuw-Reken-
i)()á, ten dienste der scholen in
Zlijd-Afrika.

Uitgaven van J. H. du B~
te Amsterdam en Pretoria.

KENNISGEVING un DIENSTBODEH.

In des Inaolventen Boedel van GERT J:>IIANNES PBTRU~JANSE VAN
RlINSBUBG van Zuurvlakte, afdeeling Ceres, (een boer.)

DE Ondergeteekende behoorlijk gemachtigd door de Trustees in den
bovengenoemden Insolventen Boedel zal bij Publiek Auctie verkoopen

Op Woensdag, 26 Juli, te 10 uur v.m
OEde plek ~lf de plaat~ ZUURVLAKTE gelegen in het Veldk:ornet-
dap No. 4 m de afdeeling Ceres, groot 7886 morgen, 411 vierkante
roeden, welbekend als een ui~stekende weide-plaats en verondersteld
groote hoeveelheden nitraten te bevatten.

HENRY CARSON,
J. H. N. ROOS,

Toegevoegde Trustees.

FEN

UITNOODIGING.
, .

ALLEN die Paarden of Muilezels
mochten verlangen van alle

soorten, Rijpaarden, Koetspaar.
den, Trek-paarden, Enkele T'uig-
paarden, .ëharger6, Snel-dravende
Paarden, Teelt Merries of Hengsten i
sterke Muilen, Groote Muilen,
Kleine Muilen, s-oed Afgerichte
Muilen, of feitelijk iedere klasse
van dergelijke dieren, wOrden uit-
genoodigd zich te begeven 11&801' de

STALLEN VAN

HAL L B'~,0 SI'
LOI(Gm(BT-~TRUT, 7" .

KAAPSTAD,
Waar zij Il het verlangde kunnen

krijgen.

Vendukantoor,
ceres, 29 Juni, 1899.

HENRY CARSON, AfslagerBENOODIGD heouteul'll Kamer Gebouwen,
boek ftIIWale til Adderley 8traat,

Kapstad..5 JuU 1899•.f 'EN certificeerde onderwiJMr
I"~ (ongehuwd) op een buiten-
plaats voor 7 of 8 kinde"" moet
bekwaam wezen om de noodige
vakken van onderwijs te geven.
Doe aanzoek met voorwaarden bij

G. P. BOTHA.

J. D.JONES &Co.
JAARLIJKSCHE

Verkoopiijg van den Voprraad
BEGINT VAR DAAG.

! .. .. ~- .,

Laarzen, Schoenell en .Kleeren
- TEGEN-

OPRUIMINGS-PRIJZEN.
" .28. In het POND Disconto

OP de plaats van den onderge-
teekende een witbont Zeug_

varken, omtrent 2 jaren oud.-De
e~ kan het t.erugbekomen
mIts betalende a.lle kosten en adver-
tentie, ook moet het Varken binnen
14 dagen gelost worden, anders zal
het voor de kosten~houden
worden door den ondergie~kende.

P. A.. BASSON.
VOJl'elstruiafontein,

diet. Hopefield,
8 Juli 1899.

ONDERWIJS.-HElSOODIGD.-Een uaistent
Onderwijzeres voor de eerste

klas publieke school te Adelaide.
Zang (tonic 801fa) en naaie1l ab-
soluut noodzakeliJk. HolJA.ndsoh
en Kindergarten sterke - a&Dbeve-
ling; Salaris £100 per jaar.

Werksaam heden te beaumen na
de September vacantie 1899.

Aansoeken met certiAcat.en eD
tuig!Chriften moet.eD WOrdeD in..

gezonden niet later dan IS Augu..
tll8, a.s., geadresseerd &aB.

W. PRINGLE,
Secretaris, P,S.

Adelaide.

BIJ AT,TE GEWONE ARTIKW:EN.

J, ~ JONES & CO, .
PLEINSTRAAT 6, en KORTEHARKTsT1tÁ'A.T 5,

KAAPSTAD.
DE WED. D. BJUNX Rijneveld

Straat SteJlenbotlah heeft DGl
plaats voor boardera.



IIrERRTE KOOP
\ I ";'1' h~t. flaarnl'stnuu,', n..t 8n
. "t L:01'ltlllljk W.)\)Uhuis, a1;mede
~1;.1 en Wagcuhui.s, - boplant met
~~,rige Vruchtboomen en lomme-
rdke f!:iken, gelegen aan de Noorder
.M'kllrl en thaus bewoond door den
t'i~l'o~r Eerw. D. ,J. DI VILLll!U.

Doe aanzoek aan bovengenoemd
adres.

,

Kantoor van Opvoeding
11 Juli, 1899.

Afribansch Ieollege.
LANDMETER KLAS.

DB volle Landmeter Cursus loopt
over twee jaar en sluit in

.oordrachten over Algebra, Ge0-
metria, Trigonometrie, Vlakke en
Bphcrische, Sterrenkunde, Optica
en Warmte Uitzetting. Co-ordinate
Geometrie, Geodesie en Landmeting
in voorbereiding voor het Univerai-
teita .Examen in de theorie van
LaDdmeten: deze CUi"8US begint 1
Augustus. .__

Professor CRAWFORD is bereid 100
mogel Ijk schikkingen te maken om
hen, die op het College komen met
een goede kennis van Geometrie,
.Algebr·a en Vlakke Trigonometrie,
te veroorloven,den cursus in een jaar
le nemen.

Verdore bijwnderheden kunnen
verkregen wWtln van Professor, of
bij

Tu LourenooKarquea DIll Pmoria £4 78. Bd. ID. £8. g.
" " "lolwmeaburg £4 191. ID. £8 181.
" Durban " pretoria £8 Sa. ID £4 12a.
"" " lohanneablirg £6 lOL ID £4 8a. M.
" Ku.patad " pretoria £11 lSa. eel. ID. £8- 6a. 6d.
"" " Jolwmeaburg £11' 11a. 9l1. en £1191. 8CI
1D!iohtinp verkrijgbaar Ian het Hoofdbureau, POitbaa 888 te pre-

tmia (Z. A. Republiek) en biJ de Direcme Heenmgnaht 170 te ~
dam (Hollantl). ,

DB DIBlI~

Ond&rgroBd Ploegen en lijagaaJd Ploegen.

,,'

~ I
I
I,. ,,
I

, '

,Schrijf om Prijzen eDAt'beeldiJlren.

GEQRGE Fp{DLAY "& CO., Kaapstad._________ ..;_ Paarl.
13 Juli, 1(189. .

JOHN PROCTOR,
Secretaris van den Raad.

Zuid Afrikaan8ch College,
7 Juli, 1899.

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

HET NORMAL COLLEGE
MODEL BOHooL.

DE verschillende Afdeelingen van
deze School zullen WOENSDAG,

19 dezer heropend worden.
De Matricnlatie en andere Speciale

Klassen zullen gevormd worden op
denzelfden dag j de Studenten
~n h~ tt ~rkden 2&nen

J. B. WHlTTON.

BoerderiJ uit de bind te bop,

UlT de hand te koop tot den
IMen dezer een goede Wijn-

eDVruchten-boerderij inuitatekende
orde, ~O minuten van Wellington-
lltatie en 15 minuten van Wellington.

Doe aansoek bij den eigenaar
G. B. LATEGAAN,

Wellington.

nUCHTER Boom EH PlUBEL
JJ.ROIY~I STOlUIt

GE-ENT B Vruobtboomen in
1IOOl'ten. Limoen-, Naartje,

Zuurlit'lOeD, Shedhog en Ouroec
boomen. Ook een verzameling uit-
gesOohte BOOrten Tafel Druiven op
Amerikaanaohe stokken, geënt,
rechikt ,"oor prieel uitplanting, te
koop bij

s, W. JOUBBBT,
Boomkweeker , Boven Vallei,

Wellingron.

Catologns Post Yrij op lallr&ag.

..
1

J
ti

,
't
.a

Purl 'II

••

-------Speciaal I I Speciaal 1 Speciaal I

Rawbone's Nieuw lausel Jachtgeweer
Toege1'U8t met BaWQolle's Speoiale Jaoht-mieren en

gesteld op 1200 yarQs. Uitstekende waarde. Prij.
S7 108. net.

Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
HagelgewereDJ RiDes en Bevolvel'R, VaD iedere BOOrt.

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

Colts liet m&net&IU Il&UUI mea, a/U ..,.. 11ft Jlratlun. prtJJo.

KT,EEDEREN I KLEEDEREN I I
G."A A_T VOLG•• _ "A • ......... z..-G

PlUm LUG I PASSU GnWBOIGD n
J. J. DE VI.cLIEE,S

KLEEDERMAKER, WORCESTER.
Zendt regels VOOr selfmeetneming eD lDOIlIterI, op IUlVl'lp,

. per pc»t MD ieder dNe iD Zuid Afri\a.

..lED:.:»':_.

MORRISON & CO., PLEIN-STRAAT,

ZUID-AFRIKAANSOH!

, _.&.&TIICBa ..pu.

OPGElUCHT I,N 1141.

'- .
, :~

•

•,,-li
, " .

-.
"

BIEDBN DE BESTB WAARDB IN 1~1.1JID·
Dames' Waterprodl ... ..: van 48. na, tot 8&L fOIXZ ~
Keildes' Waterproefs \.. ... van aa. 114. tot 211.

TANDHEELKUNDE.
D~heer .. FIiJ.D, TudheelltuDq

Chirurgijn (onlanp in het LondOD
Dent.\1 In~titDut) heeft pu een beHndiog
_n J'''I6J..jkif ..Um_.,.~ Tandheel-
kunrIi",,,, Middelen ontvangen, en ï. ia de
",,!!'tl" gesteld om zijne patienten de TOOr-
deelen VaLl al di" moderne verbet,cringen
in de tandheelkunde te dot's gsnwt.en.

Consultatie uren 8 v.m., tot ~ n.m.
~ :l.aterdagen 9 v.m., tot 1 n.m.

PatientEn baitenaf woonachtig, kunn811
hlllln. viBites per brief aankondigen.

De Heer A. FIELO,
Tandheelkundig Ob1!'Urg1Jn,

Oastfe ahambe,~,
'tJlOlINQVn RKT NrBUWB POSTKABTOOB

A,lIterley Straat., Kaapstad
PK. Bua860

J\ E.NNISGEVING.

Op maat Vervaardigde Kostu um-s.

epJtl
. a,01i;iii •I

Il
-; ,
• 4. ,
'. ,

1
I
1
1

Wij bieden de beste waarde in de Stad UIl Toor Dames,
)[eisj6i- en Kinder-Kostuums. Kunnen alle '

grootten verschden.

Regenschermen r !
Dames die.en goed artikel verlangen tegen den laagsten

prijs moeten hun B~n8Chermen koop6n
omiddelijk bij

MORRISON. & Go., Plein-straat.
LBT OP;- Wij hebben alles dat verlangd wordt voor de behoeft..

der armen zoowel als' voor de rijken. .

Kennisgeving van' Partleiliere Bill.

Gordon's Baai ·:Hooo~
QOlU)()1fS', BA' At

•.. t

,
)

Hli:YNSS,' ,MATHEW & Co
AJIO'lBRJlU, IU.A.P8'IAD,DE Ondergeteekende wenecht aau

h-.. - rd u bli k bok d te ~roon VaD seker land gel~n in W diatriot KimJ..-l- __" 889mor-
....geee Jo. u e en gen en 49-' 'rierbnte roeden, de -helft ftll de p":;~ lfMMWJI.

maken dat hij nog steeds bereid ja dam,. "'fI"08IV oDder Oran1A V1"ÏistMtlCh ......_L,t. o-
ft .Boardel"l" in. te nemen (Jotps ,,- -.. ..._
.aowel ala llmj.) ook .. JJag. GedIPIebnd r..,.w. heden 6 Jnli, 1899.
bouder&," tepn billijke prijMD. VAN fiL &. BUIS8lNB,

Po,J. J. LOUBSOlIBB. tt. 'U. "l . r' ~,.tain ........
W~ ~.uaorr, .llUOJUtI' • Bu~" '
l)(ii, 18990 PIOOCaW&W ....... P~"'riI. ~, I -.

i



11&

la-
>e-

na
uz,
let
de
In
eft

~
l~ ,

af·
ns-

-bi-
leu
en
g
.l'i·
rop
ook
den
be.
:up-
ld.
lU ••
nfe-

dat
con-
~t.l.
in "
dat~.

heid
niet
IUeu
Een
lhtl-
~er..
: den
laan
-door
II Il

dnhl'
Inln,
md
[) Il,

men
Tall

1 DO

re
.liete
tg • .,e

Il
,~ III

e,
L!iE.

l. en
lltan-
~Itter
"D er
o"len
partij
ander
III be-

ieud.
lie de
-ld u

o-
.zaan,
Jd en
redes-

'er dl
[..bon-
K ~
Itbant
I hi

la
all op
doch

r
bIJ-

W\
de

iwerd
Il
ill eeD
)1 'fall
w..-H
"riD
ID ua.
IIIren'
Ippl
'r Il
Il dese
• heer
&lriut.
lde
I... r-

m
erd
uit de
i P

n had
t moet
dat ti
'0
tof 1
or d.
lullen

en
'0 ien,

rv~'

at Jija
roeten
I daar-
te ..... t,
e om-
oor de
ielure
Il dip.

en wij
'0 dr .
•tlIti ...
-n wll
oor .1
vord
lchtll

Dr.
"'elt!e
'illijk.
"g
bepa-
iaal

~ d -
I" 'Illl

ft
•i. In
I Na
alslj·
cl.u-
Ir.
tU af.
wet"
r~

ST ADSNIE UWS.

\·,'f ...n ,,""rtl..,: "'(Jr~ I,·..ueo w( den thans door
d~ rt1)("~1 I lil{ ~U..ut LI,\' ,rd aAn IlUt re r 1 .

".lf] w ... .:,·f! IlO ,rt"! K 'I ~p~t'h vlak-tel Uil 10

h,· .. I! u" "..!:, '11 ,{:~ I ...t te n m ..n.

1>- .....l" lj JF- r ... r en e~nl' lit Li

rt'"~' ); ...·1"( I{_)o'r Vt·rh,.of ~llf1 Il"",
"'1.,:.11' .. ··fl(") nlol1t"!'!., ~rI l'''6t:'

TI' (JM t1"f 1'('81 Z\tf-MA

~.r.

NIEUWS.
Brt tHW" -ch l(ebou .. te dford Dad

I Ut \191 U.u_

II.: ,0:.:" WI SA\n. L,WY, i. Dur "U
mo! ,,..,...... ., .ero,,,men ... ed.r ongesteld.

'y~ s,f!, ~'" "Jer I'."rl " a de hlMlr
D . .J d~ \"Ii!u:t" _,_Nt 11 IJ ad"

d D.

me u,
"rilill.

IIt'I,1

jl",," Ii.t rl t' meut an rub" ke
...... LI. 'u {co<h:. vr,Ul"d V00 d, !JIJur

,(",(~" "r nsend. :,'1 h""l ,H..)o lJ" ..."

Lr., [lH' Io".\" 1"';', ~t'IJR ,u,i tjt"rt
>r1,t' I.""," {jh-U t1e.,....,r' '!Ill '.-adt'r 9~1 "roU" "
'UH),,"l 11,.1, he"ll Leb ilodf"rd Uil de polrti

za PI1VOTOF'£L.)

..- l

,.;~\'-: ':.:".:~;\.,:;,;;, .•~g:1':"":"!,:",~



,,-
I

,
I

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN

ADDERLEY EN DARLING STRATEN.
I

EET -, Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en all. soorten
Aardewerk ill groote keuze. '
Hang- en Tafellampe?, VI?t'rlampen voor ~e Voork.

amor, Tafelmessen en faniasie- artikelen en alle Huishond-Be-
noodigdhoden. ,. .

Verzil verde en F antasie Goederen, geschIkt voor Trouw·, of
Verjaardagspresenten een Specialiteit. Juist ontvangen eeu
lading van hun speciale P-ort.

"VICTORIAN VtTATER- WHITE OIL,"
1500 VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCl'~T NOZZLE" ~N KANNEN,
___ DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

1
.: '.

J. C. SMITH & CO.,
Hout, Kool en Timmerhout lagazijnen, -----r

- Koloniaal-en Amerikaanscb lagenhout, J

STOOM Z ~AGMOLENS,

88, Breestraat en Riebeeks Plein,
~ AlA. P ST' AD_

D~WAAL&CO ..
IJZERHANDELAARS,

Het Goedkoopste Huis in de Stad
OMHEININGS MATERIAAL

Staanders, Draad, Netdraad, Hekken, enz.

SCBR1JF OM PRIJSLIJSTEN:
AdreB:-

BURGSTRAArr, KAAPS1'AD.
VAN CAIRO TOT DE KAAP.

TROPI~CHE DUNLOP BANDEN.

Sta
Heerschen Oppermachtig.
er op Tropische Dun/op Banden
op uw rijwiel te hebben.

ZUID AFRIKAANSGH ADRES
6Q, Strand Straat,

KAAPSTAD.
BOLINDER'S BEROEMDE

ZWEEDSCH ESTOVEN.
--- ,

Veranderiug in Prijzen.
Ten "evol"e van. bIJzond..... Bohlkkin-

.en D1etide FabrlkaDMn.

Wij kunnen niet ge-
slagen worden in prij-
Zen. -

ne Goedkoop.tie In de ."ad.
Grooti. Voo...raad.. Alle GrootitiaD.
BohrlJrolllD Prtj.llJ." an Cata.loltu ••

"rOODHEAD, PLANT & Co.,
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

'-. Zooals a ge..~mlnmnn broik bij de
~~~, _ _ Mederl~dscbe

R~eenng.
OE TYPEWRITER

v ,

SUPER - PHOSPHATEN

VAN OE WERELD.
\

I
ilr
I

Prachtige voorraad. van Kantoorbehoeften,
Groote en uitgebreide hoeveelheid Schrijfbenoodig.

<.::;>0--- heden en Typewriting Artikelen.
sCHRI.JF Ol! CATATÁ)GUS EN PRIJ~LIJST.

~ , ..
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RElINGTON TYPEWRITER AGENCY,
Beneden einde St. George's-strdat,

KAAPSTAD.
Boeren en andere

Belanghebbenden In Landbouw
MOESTEN GEBRUIKEN

\'ERVAARDIGD DOOR
" . De •i Lj Ilited Al kali Co." Widnll,s, Engeland.

ZE ZIJN DB BBSTlEI_.

SEARIGHTJAMES & 00., . r
EENIGE AGENTEN.

.--->_;'~'-~~:~{lé~ft
,"~-"'-

IS'AACSD. CO.'8
Grootste Onderneming in de Koloniale Industrie

"'l'HE DEJj'IANCE."
~\.Iide Essehenhouten Slaapkamer Stel, Goedg+droozd Hoot

Excellent Afgewerkt.
ONS EIGEN JttA.AKSEL - es a_a

en

v.

DEZE ILLUSTRATIE IS BBN E&RLUKE AFBBBLDING VAN HRT

"DEFIANCE" SLAAPKAIIER STEL
Bestannde uit:-3 vt, Solide Esschenhouten lOeerenkaat. met Spiegel Deur; 3 rt Solide

Esachenhouten Waschtafel, met marmeren blad, hoogen rug en handdoek hanger;
3 vt Solide Esschenhouten lOeëdtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goedkoepen goed huiaraad van 0fW eig~ maa.bel
. koopen kan, dM de gewone ingevoerde artikelen die op deze markt worden verkooht.

GeUlUItreerd CataWgUl en Prij,lijn (T'anIJUPepod op aawurage.
Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapache Gouvernementa Spoorwegen

.: -vervoerd tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad.

D· IS·AAGS & GO :==(~a:O~:~7r~.
• • J K A A.PST A D.

Room Afscheiders en Karnen. ~~~~:~
Ir;iq TIUl RBEU1L\1'ICUBQ la .. ..nl.
Ik lien 60 iv- aai·_ heb JIl ~~ p-
ledeII .. CHROmBClID: ~ _
BllEUMA.'ltEK eD IIOCht Yertiohtin& bij yale
beroe:nde ~ _ probelrdé an.
lIODder but te YÏDdeD .. had ba aija pnl
all. geloof iD me'llClheli,jb bekWMmJieid .,.....
loren, tot dat ik RHEUliATICURO probaer-
de, eu iD __ sijn " NearaIgia, m..u-
tiek en pijnen iD :,:reu auguieht Yard_
DeD, eD het nieu.. is nr ... .rijd. '.""_1
dat ,,0Q0._w Vu Rocr7 &IRP81' 1ll'eI~
a-ond _ TlUl die ,,0Ddclijke mediaija," ..
an WOII 'lr'8J'keu.J& bet genl; elk.- & w
probeerde beYeeit bet MIL

De heer Jacob nil Zijl, nil VlIIkfaa_ (3
uur TlUl ~ is ~ TlUl _

eehiiDbear ~ ~ ~... licht. Nooit, _ SIjn moacIer, K.nv_
Vu ZiJ1,_1Ilij, .... er c.a erpr genl nil,,~"-- ··bet_. De
~ dosis RHiUiiA1'I~RO .-t den li}
deaden jonge IlIaD rustig ~ ... mediGijD
werd Yoortdurend ~, h-.I ae bu-
ren ... 'f'rieIIdeD _d das mj Biet ~
dat hij lenn !lOU, bij t'IrMmIIal hier, en
~ nil de 'R.HEtTJlATICUBO en PlL-

De oude Iaéer Vu der Welt, nil Redden-
burg, wwd geDMd door _ bottel.
De beer' A.. eo.t.., BrudYIei, lIiddeIbUrg,

K.K., YOIId dadelijk YWIicIltiDg. )(ija_,
Jan, eD sijn 8OhooDftder, de beer J. A.. Smit,
TlUl Wpnderboam, Bargwz'lllLJrp 'W1Ird.a ook
genelieÏl, maar ik lIlo.t DU ~-Ik blijf
uw dankbare nieDd, J. C. TlUl Zijl.

JONES RHEUlrIATIOURO

AARDAPPBLIO&REH Jl!

De 'e Alexandra"

AfBcheider

De beste en

gemakkeli ikste

ingevoerd.

De cc Alexandra "

Afscheider, de

Goedkoopste. en

meest door onze

Boeren gebruikte.

Karnen van af 45 Shillings.

Het gr-oot.te Zuid-Mm she a-w-
del ?OOr Jicht, B.bemuti80be J~, ~
Jicht, Heup Jicht, A.aIIg __ t-pijDd, -.,
en heelt yele dm-den pfaIJea, nel ...
dan bo'Vengeuoemden geDMeD. la ndtrijgbMr
n.n alle Apotheken eu Winkelien door pheal
Zuid-A.frib.

Ir Het Oudste Landbouw Hnis in Zuid AfrW..
R. M. ROSS &;

Ingevoerd 'Van verschillende deelen

CO der wereld. Twaalf varieteiten "Waar-
onder Vroege Rose, Vroege

., Regents, Flourballs, Duitsche
Blauwen, Magnum Bonum, Su-
premes, Fransehe Vroege Róse,

---------------------------------------------- em.~.
Schrijf terstond om teleurstelling

te voorkomen.
Ooze belangrijke oirculaire over

Aardappelmoeren, zullen wij post-
vrij aan iederen boer toezenden die
ons Zijn adres opgeeft. •

KAAPSTAD.

JAIIES WILEY& 00
10 & 12 Darling-Straat.

BIEDEN TE KOOP AAN ::

Doornd:ra.a.d.,_ _ _ _ _

- - • • Glacld:ra.a.d,
H. RIES & CO'i
HaodeJarea ilGrun en IardappeleD.

OQ.t Londen.
Telegrafisch Adres: "RIB8."

EN

NET OMHEININGSDRAAD
. J

01nheiningspalen, • _ . _ • _

Varkensdraad,
- - - - - - - S tot 4 voet.

KENNISGEVING •
t ,E oud~ firma van GIBa.
.' MEJJllNG Ï8 Dog te vinden te
No. 21. Bim0D88traat, Jo1uuu)es.
burg, en handelt als voorheen ala

DAI'SCHRAPERS, Markt Producten. en Commiuje
Agenten. Alle goederen zijnde
Producten, LevendA Have, of

Galvanisch IJzer .anderszins ~ hen ~den hebben
. ,~un rsoonlijk opZIcht; en eene

Galvanische - :. 8 . afrekening na verkooping.
EBR. MJl1UNG staan boven allen

Waterpilpen in spoed, orde en vlijt.
. t tot 3i. Zendt al u'We goederen ge-

en all n__ A IJ adreeaeerd aan Box 4355, Johaa.
e DVU.I"_n zer nesburg.
Goederen. T,l. Adr lbuwrG.

Komil'ON'S

PAIN PAINT.
GENEEST ALLE PYN.

ZA&, GEl!IIZEN.

TANDPYN iD 1 miJlllnt
OORPYN .. 1 minuut
NEURALGIA " 10 mmatell
ZEEO KB~" 20 minnten
VERSTUI NG.. 20 mmuten
KOLIEK PEN.') minuten
KB..AlIP ...') minDten
KROEP Il! uren
PYN IN RUG 10 minuten
PYN IN ZY 10 mmnten
BUIKLOOP .. 1 uur
CHOLERA ,...- j 1 dag
BHEUMA TJEK i, 1 tot 3 daPD

1/6 per &ttel ~tgeld ~ extra.
AgenteD :

P. J. Pe_ ....D .. Co.
KAAPSTAD.

--_.,._". __ ._-----
ILE 1_

£RRIES
VOO~

GALKWALEN.
De ..eilipte Modidin.
De aekente Medicijn.
De best werkende Medic{jn.
Voor alle bald.

BILE BERRIES
Geneaen Hoofdpjjo en Nearheid.
Oen_ lAcHp.tie,
ve_n wiJ eD Pjjnop M....
G__ alle G.Iaohtia K"alen.

BILE B'&RRI:m
Zijn V.... terkend en BeiD,
Venterken hel Lichaam.
Laten ielllUld plDldo... oelen.
Een Ito.tbear baiapaiD middel.

BILE BERRIES
Brenpa de "ilaat ~.
GeD_n Moecielooaheid.
Gene ....o alle kwalen ..an bel Bloed.
G__ k"ijniDg en kracbteJooelleid,

BILIl BERRIES
KOltbaar Yoor Be.ligheidmuUlen.
x.o.UJur 'tOOI' Vrou".n.
KOltbaar 'II'OOrJODp MOIIIIchen.
Koau..r 'tOOI' Oude en JoDp PerIOMJl.

Voor aUe bandelaara 'VerlDti.baar, prjje 1f3.

AG:axT8:
P. J. PETERSEN ek oe,

K.A.APST AD.

Nergens anders kunnen zulke

MOOIE PIANO'S
van alle Boorten verkrt.gen
worden tegen zulke

! f LAGB PRIlZEM! f
ala in Stellenbosch bij

F. w. ~NASGH,
I IDe Beate Aanbevelingen I I

}{om en I:ie zelf. of sohriJf
om inlichtingen.

TE KOOP.
EENIG~ uitmuntende Wijn-,

Vruchten., Zaai· en Vee-
plaatsen van £1600 tot £3750.

Informatie gratis gage veu.
Selonel Cape Times Buildings.

GEOCCULEERDE

LIMOBNEN,Naartjesboomen.
ook de limoen der toekoDl8t,

~~Wuhin~n~avel. Nu plant-
tijd. Doe m tijda aanzoek bij
JACS. VAN DER MEliWE,.J. zo

Blauwvallei 'Wellin'fton.

Z. Afrikaansche College
SchooI.

DE school zal openen op den
19den Juli, te 9 uur.

!Jassen zullen gehouden
worden voor het Matriculatie
't school hooger, en 't Elemen~
tair examen, en ook voor de
examene voor den Civielen
dienst.

Voor Jongena die het Stan-
daard V. hebben gepasseerd
staan drie curcussen open :
] ste CursU8 Hoofdza.keliJ·k

KWsiE'k.
2de Oursus Hoofdzakelijk

wetenschappen met inbe-
grip van Scheikunde.

3de Handel en Civielen Dienst.
Cursus,

Verdere inlichtingen kunnen
verkregen worden bil' den
Principaal.

W. A. RUSSEL.
Rosedale,

orange Straat,
26 Juni, 1899.

BENOODIGD
EEN .Onderwijzer voor de

3de KlaSSe Publieke
School te Klipdrift dist. Fra-
serburg. salaria £80 ~ jaar
met vrij logies. Vereisohte
van Engelsch, Holland80h en
Piano. Applicaties moeten ver.
gezeld gaan. van de ~e
Certi1icaten en getuigachriften
en zullen ontvangen 'Worden
door den Ondergeteekende.
Werbaamheden te beginnen

. 100 spoedig mogelijk.
W. T. VoU SCH.ALXWlJK.

.Klipdrift, lruerburg

KENNISGEVING.

AjdlBli"gsraad von Prins Alberr

,.ENNIS wordt bij dezen gegeven
ft. dat. het in de bedoeling var:
den Afdeeli.ngeraad van Prins Albert
ligt om aan Zijne Excellentie den
Gouverneur aan tIJ vragen, op ver.
zoek van de heeren O. A. Oosthuizen
J. zoon, Gerdlem Marincowitz en
Gert Marinoowitz, om een procla-
matie te doen uitvaardige ingevoJ'!C'
sectie 1l>2 van wet 40 van 1889,
DO:eeD8 het sluiten van het volgende
gedeelte van den weg, nl ;-

De weg van het kruispunt van
den Viachgat - Kopjeekraal wPg
leidende over den plaatsen Rondav.J
(ViJchpt) en Kopjeskraal tot waar
hij biJ den weg komt boven de
woning te Kopjeskraal.

Ieder bezwaar tegen de f!P-

noemde aanvrage zal schriftelijk
moeten worden ingediend bij den
oudt'rg'f'te6kende . _..den drie maan·
den na dagteekening van deze
ken niageving .

Op Jut van den Raad,
D. J. DE WET,

Secretaris.
AfdeeJingsraad- Kantoor,

Prins Albert,.] 2 Juni lh~)9.

TE HUUR
OF 068 verlangend te koop, JO

uitstekende plaatsen uitge-
".ocht ID de Afdeelingen van Her-
bert, Hay en Barkly West.

Gebuuwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op Ie Gronden, vijf
minuten rijden van bet Post en
Te~antoor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
n~ijheid. Overvloed van wild.
Vogelstruizen in 't veld, dat
geat)hikt is voor Paarden, Struir.en,
Vee, Merino Schapen, en geÏ.teIk
De eenige reden van den verkoop
ÏI:I dat de eigenaar door slechten
gesondheidstoostallld zich terug.
wenscht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil opgeveil,

Richt u tot:
H_ R. CA WOuD,
Postkantoor Papkuil,

via. Ceimpbell,
TelegraphillOh Adres:

Cawood, Papkuil.

Eli}!.m_ ..... D kaallro'l!, ....... t .............
door ct. W_4. n.... i40 DOg hoop YOOr b_

... bij WhMler's Caplllarlne!!'ebruib. bet
.laet .... B_lddal in on. Luod I met poa"
geld aa. 9d.- ..... w.a H.lYNES, 1U.TTH.lW •
00. ~ <lbeala... r.........

ZUID-AJPRlUAN8CHB
IONINKLUU 1lAILDIENS
: • HCASTlE MAIL- MUt80ftapJlU

.,..) li: 8tOClPlbooten duer Lijn Yerêrek-
.L bn van KaapUd naar Londen om
den ~n Wo.D8Clag, te' nUIUD., DAaI'
)I.dein fin Plymouth, te Sins Helena en
AIIOeDIIi.oD4&Il1eggencU op de bepulde tu-
echeDtijden.

NAAR ENGELAND.
Juli l&-DUNVIiGAN OAIr.LE, Kapt. W. ~Y.
Allg. '_TANTALLON CA8TLK, Klopt. Tunllll
Allg l6-DUlIOrrAB CAlJTLK, Kapt. J. B.

HAII&.JIIOJI'. R.N.lL
Aug. 80- CA1U8BBOQJ; CASTLlC, Kapt. C. J.

RoBIJlIlOJI' •
Sept. 18 -HA. WABDBlil O.A.8'fLll. Kapt. BJuB1'.

Tisschobootel Illf lI&elud ria Lu
Pmtll.

ARUNDALE CASTLE, Kapt.. WIJD". onge"",r
2!1 Juli

AVONDALli C.A.8TLB, Kapt. 8. C. Sao, ...
ODI1""II" :i Aug.

DOUNB CASTLE, KApt. HT.UIIT ... ft. once'_
• Aug.

TINTA';BL CASTLE. ][apt. Hu.all, OD 8e~cer
Aug.

Voor Vnoht of p_,. TenGef'@ mflJ
Iieb bt d. Aaenten ftIl de O.&BTLK
KAILBOOT 1lÁA'l'8OlIAPPIJ. (Bplá).

O_JEO_ ZdJ_
KONINKLIJKE JlAlLDIENST

11IICI 8TOODOOTlIllT8VHAPPTJ
(-~ __ "rl.

DI Kailbootea der V•• fatabeppj _~
kekkem ftD Kaapdlld llMI' .bPIaDd

Tie ~ om da &Dder. WoeIIIICJec Mr>
• liar Il••., ala onder ~nde

NAAR DG KLAll D.
26 Jul;"'BBITON (DubbeI8chroef), IC.. GaUF".
II .hguat-SCOO' (Dubbel Schroef), .!Capt !{OaTO'.
Jl Aaguá_NOILIU.N (Dubbel &hroel), KHT.

Illn' ,"OLD8.
6 Fept.-llEXICAN, Kapt. MAaTI".-Tt.:SSCJUNBOOTBN lI.A.AB EN'3ELA!\ 0.

(..u.NLIt'~GENDE TE TENERIYYE).
Gt'ELPH (Dul bel 8cbroef), bpt. HAtiet. OD~-

.,.._ 13 Juli.
GAUL (Dubtlel 8cbrGef). Kapt. WIL,o.n. ()ng~.._

27 Juli.
GAId.A. (DnbOel Scbroef), Kapt. !J1... nR. (Jug.

._10 A..,....tua.
GOOBKHA. (Dubbel IScbroef), Kal". M,,,. t. J ,; •

• eer 2. ÁaWlUla.
GEIUlAN (óabbel !Iohnef), K~f'l. ";HH.STU

Onge'ftel' ': 8ap$ember.

r-no de ~"'happij'. mooie BtooIt-
...... sal 8OUTH.A.MPTON 'VerialAm YOOr

lIA1lBU BG. Iwn Da de aa.nkolDlJt nil
... JfajWoombooieu..

B&T01lBJ[A ABTJB8nea,oUG KL.ABD
P!IPMr war z. v........ ward.n nitp.
Nikt ...... ~ 'RIl 10 pen.nt
op dID DIlbhelen P.... ppnja.

BWl'OUBKAARTJBS DUI' HAmS
leap de ~8'1' ~ nitpeiki YOOl' de
tInerW binneD Drie lIModen perde UniOIl
ol iOe ·0VtJe V.. teehppij 8toombooten.

VGaI'Vnohi ~ P...apdoe _ __.
MD de ~ ftD ... UnioD Stoomboclf
........".i.·....; ....
Gedrukt eD UitgegeyeD. door de ~

Vaat.cbappij VaD de Somdt de V iJlien, ct
Co., Beperkt, _ het lwatoor, boek nA:au.- _ WIMIIItrut, K..... d
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