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DALTON -EN' BEID
VOOR de Belte Waarde in Hlilaboud Linnen, Labu, .

Bedrukt Katoen, LoqeloUll, T&fellbmen I'
Dsmast Tafellakens, Servetten, Flannellen, FlaDelletten, .

tenz., enz. . i

DALTON & R~an,
113, LANG STRAAT. KA.A.PST.AD.

\.oor de Beste Waarde in 't rnaken van Koatuum's,
Mode Art.ikelen, Kousen Hand-I, Uandsohoeneo, t

Linten, K::nt, Onderkleeren, Kramerij, enz.
:Monsters Postvr1j op Aanvraag.

DEEL No 7] .-6,783;.

«-
Paarden

KAAPSTAD.

Orange Grave, Cradock.

A. P. ROUX,
ALGBIEEHE VISCH-IfAHDELAAR,

Du Toit's Straat,
PA..TOR.lE LAA.W,

PAARL,

MAAKT hiermede het geëerd
1. publiek. bekend dat hij
altoos voorhanden heeft eenen
grooten en uitgezochten voorraad
Gezouten Visch, verscheidene

op soorten, geschikt VOor boeren
en anderen tegen zeer matige
prijzen.

.... Vergeet bet Adres niet.
Afdee/in?sraad vanHo/Je Town

KENNIS wordt bij deze gegeven
ingevolge Sectie 20 van Wet

van 1899, dat een afschrift van de
Kiezers-Lijst bevattende de namen
van alle personen gekwalificeerd om
te kiezen voor Leden van den
.A1deelingaraad van Hopo Town,
klaar ligt voor onderzoek op het
Kantoor van den Raad, gedurende
de kantooruren, voor een tijdperk
Veertien Dagen, en dat aanspraken
moeten worden worden ingediend,
of objecties tegen de genoemden
lijst zullen worden gehoord in de
Hofzaal op MAANDAG,14 Augul'ltus,
1899, te 10 uur v.m.

P. A. WEGE,
Secretaris.

A.R. Kantoor, Hope Town,
17 J nli, 1899.

Afdeelingsraad Prieska.

.lf!£. J!!C_ TE ~OP~ PllbJi
en Muilezels. 24 - MUILEN.

) E Ondergeteekende biedt te
, koop aan

8 Il1Iel. 'Jm old. PrUs.£16 0 0
8 do. 3 .. 'I " U to 0
a de. 3 "" h' 11 19 0
Een prachtige lot, geteeld door

den ondergeteekende uit een
Kolonialen Hengst bij groote Morl'ies.
De Ezels zijn te zien op mijn plaats
3 mijlen van de Oradock Statie,

P. W. MICHAU.

Publieke Verkooping op de Parade,
ZATERDAG a.s., 29 JULI,

te ~O.30 'V.D1.

DE heerert g"phrot'd"I'!i J;;'IEH~O~, de welbekendo invoerders van
t't'rsl.e kl:,~,;" \'1'(', zullen wver (t'll ver-koop aanbieden op bovenge-

·1(),·ltId,·1l duturn :30 ulk-rb ....ste Noord Amerikaansche Muilezels
en 6 ":'aarden. I ('ze die-ren zijn zorgvuldig uitgezocht ten einde
voor deze markt te passen. Bouwers, Contracteurs en Boeren zullen
l'en gelegenheid hebben eerste klasse dieren te verkrijgen.

J. J. IIOF.\IEYR &, CO, vfslagers.

PUBLIEKE VERKQ9PING
VAK

14 KOSTBARE ERVEN.
TE

Moorreesburg, Afd. Ma.l.D1e.bury.

Op WOENSDAG, 2 Augustus, 1899
OM 11 (Ta 's MORGENS.

DE heer J.\S T . .A, Lot1:tNEI1 heeft de ondergeteekenden gel8Bt
bovengemelde plaatsde~ datum publiek te verkoepen zekere

14 Uitlgezochte Erven,
g.·leg-en ter rechter ell linker zijde van den Hoofdweg, op het dorp
Moorrcesburg,--Da.ar deze Erven in de onmiddelijke nabijheid van het
voorgestelde Spoorweg Station gelegen zijn, kunnen zij beschouwd
worden als onovcrtrefbaar voor eenen handelstand .

Voor verdere bijzonderheden ver-voege men zich tot

Van der Spuy, I.nunehnan & Co.,~.1.1t .......
\' endn. Kantoor, Malmeeb!lry.

At
Ezels 75

SLUITEN VAN WEG.
om een gedeelte van den weg
gaande van de plaats Witteputs
(of Kalkputs), van daar over de
plaats Stuurmansputs (of Kalkputs)
en Kareeboomput, naar de woning
van de plaats Kraanvogelpan ge-
sloten te krijgen.

Kennis wordt hiermede gegeven
volgens termen van Sectie 152 van
Akte 40 van 1889, dat applicatie
zal gemaakt worden aan zijne
Excellentie den Governeur om de
ondergenoemde sectie van gezegden
weg te sluiten, namelijk.

Dat gedeelte van den bovenge-
noemden Witteputs naar Kraan-
vogelpan weg in het Veldcornet-
schap van Brakboschpoort, begin-
nendebijeen punt op gezegden weg,
alwaar het de Stuurmansput-
Kareeboomput lijn kruist, omtrent
80 leniel yards zuid oost van 't
meest Noordelijke baken van de
plaats Kareeboomput in eene Zuid
Wosterlijke direotie tot bij een punt
op de Kareeboomput-Kraa.nvógel_
pan lijn omtrent 20 leniel yards
Zuid Oost van Ctmeest .Noordelijke
baken van de plaats Kraanvogelpan.

Eenige objectie tegen 't sluiten
van bovengenoemde sectie weg
moet schriftelijk ingeleverd
worden bij den ondergeteekimde
binnen drie maanden van af data
dezer.

G. W. O. ,AN DER MERWE,
Secretaru.

.Kantror Afdeelingsraad,
Prieska, 1 Juli, 1899.

YROCHTBHBOOm BR PRIEBL
VROIiBR ST01UJf.

DA L JOSA PHAT. ":'ci GE-ENTE Vruchtboomen in
aoorten. Limoen-, Naartje,

Zuurlimoen, Shed.hog en Oitroen

Een Afrikaander Bonds Vergadering2=1;~~!?~;:r.
ZAL GEHOCDEN WORDEN OP g(.JChikt voor prieel uitplanting, te

bop bij
S. W. JOUBERT,

Boonikweeker, Boven Valle~
Wellington.

C&tol"u Post Yrij Op lu~

GALKWALEN.

.IolollJ&lé
.Il0DDla'

Werke ..

,• EN •eoertifioeerde Onder.
I wij, Ge-enmineerd 2de

Klas voor 1 een Buiteoschool te
KafferskraaI dist, Heidelberg.
Z,I:. a. Sa~8 e 160 per jaar en
vnj wonintPliobten te worden
aanvaard n Isten September,
1899, appli ten moeten gehuwd
zijn en to] een Prott61taDtsohe
Kerk beboorrn en bek waa.m Iija OlD
onderwij8 tel geven in BolJandlOh
en Engelsc~.· Á pplicati81 verge.
zeld VIlD CORven van get uigaohrif-
ten en certr~oa.ten zullen door den
onderge~kepde worden ont.vaog'9D
tot op dijn 10i den AUguatu8, 1899.

J. P. JAOOBS,
Kaffers Kraal.
P.K. Heidtllbe1'g, Z.A.R.
-.----l-.

BEN100DIGD
EENE Onderlvveeres gecertificeerd
. bekwaam olm onderwijl ~ geven
ID Hollandsch len Engelach, Muziek
en Handwerk~. Voor de 3de Klu
~uverne~?nU School te Spitekop,
dist, CaIV1Dla. i

Applicaties : zullen ontv~D
worden door (j)ndergeteekende tot
;j1 Augustus e.~.
. S~ £60: per jaar met vrije
lnWOnmg. .

App 'icanten moeten Lidmaten
zijn van een Protestantache Kerk.

Scl¥>ol te be~innen na September
vacantie.

J. DE VILLIERS.

13-

75
.

~~_.J

Geleerde
ZULLE\" PUBLIEK WOl{DEN VERKOCHT TE

DlI: c»40 ... ..-ee &Ib ....lr.9
.Afd. MaJD1e.bury,

OP

'V()ENSDAG, AUGUSTUS, 1899.
DE heer JAN T. "\. LOC HN ER hoeft de ondergeteelu:Jnden gelast, bij

gelegenbeid van de Veraooping zijner Erven, publiek te verkoopen :
y" 75 UitgezochteGeleerde Ezels, van 3,4, en [) jaren oud,

en in excellente conditie.

Van der Spuy, Immelm & CO., Afslagers.
Vendu- kantoor, Malmesbury .

Publieke Vergadering
'l'E

M ;\ L MES B U ft Y.
\

LI.E IriWOnf~rs.van het Di:-;trict wOl'd~n hiermede d~ngend uitgenoo-
_- dlgd ter bIJwonmg cener PlIbheke VergaderIDg, te wErden
[il·bouden in de ~TADZAAL, te

1\IIa,I :...,e & b ......Y9
-OP-

VRiJDAG, 28 JULI, lb99,
om 11 n Ill' 's mOI'g-eU8,

1\'[1 l·llllh·, dl' tegenwoordige Politieke Situatie tus8chen de Rijks-regee-
"ID" t'U dl' Transvaal in OVl'rWl'ging te nemen, en w trachten om eene
I rt't·.]ZUltll·"plo"::ling der bestaan:ie illoeielijkheden to weeg w brengen.

:rt;- .Alk belangstellenden, die willcn we~k~? om ,Vrede.te helpen
IJl'\ordt'I't'n, worden Yriemlehjk doch ernstiglijk Ultgenoodlgd deze
V, r-gadprin[; bij te wonen,

DI;. E. L, B. Lal H:'r:!i

.\. C, Kil, l!

- ,J.·I··.].··I II

,l.I'. 1<1' '1', 'iT
P . .A.SlrIT'
Ih. H. ~rf:\:-;

lJ. W. K li \ \ I I II

E. J, LilII;~r; li
J. Sun.

F. WEIWl!(LLER
A, C. DE VILLIERS
JACOB RETIEt
A. E. A."'o'DERBOlll
A. lMMEUIA..."i'
C"SPAao~ BRESLER
J AC. [JE JONGH
C. GaOBBÊLAAR
J. LooHNEB, enz .. eIU.

ZATERDAG, 2~ JULI ek. 3 uur n.m.,
In de PUBLIEKE SCHOOL alhier,

JOEL HUGO, Sec.

Bonds ..Vergadering
TE

.~X»~_C:""r.

JlOULTON'S

PAIN PAINT.
GENEEST ALLE PYN.

ALLE in. van het District, die tot de Bonds-partij behooren of die
Dlet die áympa.thiseeren worden hiermede dringend uitgenoodjml

ter bii '. Publieke Bollds Vergadering, te worden geLoudenj;
de sf.! '. t&J)ororeoht, opZAT&llDAG;cten Wen A1JG£T8WB
1l:!Q9, 010 fl twee ure 's namiddags, wn. einde de tegenwoordig'e
Poli~ieke ,tusschen tie Rijksregeering en de Transvaal in over-
Wf'grng te nemen, en te trachten om eene vreedzamo oplossing der
bestaande moei~ijkheden til weeg te brengen.

Alle belao*,stelltmden voormeld, die willen werken om Vrede te
helpen bevordellen, worden vriendelijk doch ern8telijk uitgenoodigd deze
Vergadering bij Ite wonen.

z.u GIIIIIIIII.

1 minuut
1 minuu"

10·lJIiDllieu
20 min glen .
20 minuten
I) minuten
;, minuten
12 UI'tI1t

10 minuten
10 minuten
I uur
1 dag
1 tot 3 dagen

TANDPYN in
OORPYN "
NJj:URALOIÁ_ ._,
DEDORL '"
VERSTUIKING"
KOLIEK PYNEN
KRAMP
KROEP
PYN IN RUG
PYN IN ZY
BUIKLOOP
CHOLERA "
RHEUMATIEK "

"

JAH. P. SMIT,
Voorzitter van het Distrikts-be8tuur, Dordrecht. 1/6 per Bottel poIt-geld 4d extra.

Agenten:

P. J. P.--.....en .tiCo.
KAAPSTAD.PUBLIEKE VERGADERINGo •

- TEI-

r-rULEAG-H
(jp Maandag, den 3lsten Juli, 1899,

TE 10 UUR 's .MORGENS,

ILE
ERRIE8

VOOk

HET Publiek 'van Tulbagh wordt hiermede dringend uitgenQQdigd
ter bijwo~ing van eene vergadering ten duel hebbende de

Trans vaalsche K westic te bespreken.

Op verzoek,

P. J. P. MARAIS.

De .eilipte Medrcjjn.
De leaente Medicijn.
De beet "erkende Medicijn.
Voor alle a"a1l1n.

BILE BERRIES
GeneIen Hoofdpijn en Naarheid.
GeneIeD lndigeatl8.
GeneIen "ind en Pijn op MUf,
Genelen alle Gaiachtig K ...a1en.

BILE BERRIES
Zjjn -Veraterkend en Rein.
Vlll'llteraen bet Lichaam.
Laten ielD&Ddgelukkig ,.oelen,
Een Iro.tbur bUÏlfl"zin middel.

BILE BElUUES
Brengen de .. Uuat terug.
Geneaen Moedelaa.heid,
Genezen alle knJen "&0 bet Bloed,
Gen8MD k1rjjuing ea i:racbtelOO8heid.

BIU BERRUS
Ka.tbur rooe Bezigbeidmannen.
Koatbur "oor Vrou ...en.
Ka.tbaar .oor Jonge MenlCben.
KOlitbaar .oor Oude ên JoDp penonen.

Voor ane bandelaars ,.erlrriigbur, Prijl 1/3.

BELANGRIJKE VERGADERING
TE

S"CieI;Ie:n. hosch..

EENE PUBLIEKE VERGADERING
'I AL gehouden worden bp ZATERDAG, den 29sten-dezer des morgens
lj om tien ure in de HOFZAAL, ten doel hebbende onze regeering
t@ steunen in hare pogingen om eene vreedzame oplossing der
bestaande moeielijkheden tusschen Engeland en de Zuid Afrikaansche
Republiek te bewerkstelligen.

,-
J. H. MARAIS, L.W.V.
G. J. KRIGE, L,W.V.

.A.Ga_Ta,
P. J. PETERSEN &; Co.,

KAAPSTAD.

LLOYDS'
MAERMOTOR"

'8Ct..lI1d.1I-.t c»Ie:.1_~
GEHUL UI SUIL, &1LYUIZBERD11 YOLTOOIIG,YOLlOmBISCBOT rlGIIIOD'.

, 8 n, 11 n, et to rt. "ein, met GDILUCEBRD BEIEUIW Ol
i!STi TOmS, JU 20 tot tOO net hoog.

De eenigeWindmolen. g.maakt m.
Wielen Bewee.bare Torens. Zullen
meer water pompen dan eenlg a-nder.
Molens In demarkL
De hoonte prij. werd behaald door

deze" Motors" op d. Chlo.. o W.reld
Tentoonstelling, 189S.

Nergens anders kunnen zulke

MOOIE PIANO'S
van alle soorten verkregen
worden tegen zulke

Jf LAGE PBUZER n
als in Stellenbosch bij

F. W. JANNASGH,
, IDe Beste A.&nbevelingen' I

Kom en zie zelf, of schrijf
om inlichtingen.

LLOYDS' AERMOTO.RB DBBlIlf OO~nr
ZUID A.trRlIU. GBTBOKDIlf:

Gouden Med&ille van de Landboll'" T .......
ÏAg Le Pon El.iZ&beth ..... ••• .. IaN •
Gouden Medaille en EenieIl Pri,_, Je_'IIn ..
bVi' TentoonatellinJr ••• ... ... l89I
SpeclalenPrijs, Weatelijb pnrri1ae6e, Ten-
toonatelliDg, Rosebank... ... ... 1.6.
rersteD Prijs, Weetelijke l'Io,..c:tie, '1_",-.
stelling, Ro...,ban..lr... ... ISM
Eetllten Prijs, Port 1iIliabe&a, Luclbo ....
VeNJelliging '" ... ••• .•• 1'"
AaDbnolen door het BeeP"'C 'Prl" .o.,.t-

"IIDt der Kaap LloDie, rJ. lLet ..,_ ~
om water te p.apen, pYODdn. _ ..
Govememe. Dw.-t Boren .. ph ._,
of in open. pu.....

De Lompe bo.- Windmoln III-
mel "".:ogen door ~ iillal_ Gal · ..
UUOTOB.. . • ,

Lloyds' stalen ilRIO'l'OR8 l8Op8ll ~
den zacbtsten witwl, njn geheel zelf-..w-
l'8lld, en werlteD IU& _ langu, Tuten ....

Het .lEB.IO'1'Oll. »d. ~ _ ......
econornacheDew""_'" ~ ter -.w.
een Pomp Toeetel t~ _ "'Uric ....
dan een goede PUN, ieI'wijllaet d.. _ ...
&onder .. !lig ....... el ",UtiL
Het~ D....& .

piu" iD vu de I._. _ ".....
Lifte ... f BakO. P~.
Zij die ,,~.,. lrt,".olrrt .. rt I

te koopen DWlten _I ~ j~
Lloyds' GILlYallÏAeerde Staleu!.DJlO!'Oll, _
I,<;dere inferieure en ",W'deloolle .. IIQ 1 'q..

Het echte, Ll8yda' !.D.IOTOll1tlla .......
koopet eD be.te be"!lDden. worden, .. l.It
denteeta reed. doorgestaan.

Wi\lUl8eZ 'ereiacht, word_ ~ ,..
IOnen ge_den OlD het tOe.tIIl ~ ........
tege" _kal pieel~lijke :reako.t.... ol .......
apeciale lohikbnl'. ,
Schrijf om prijalijat· 811 ~

of zend bijzouderltecLea ·OIDtNat diepte _
den put of boenelhltid ~1IIIr .... , ....-.it _
berekening der kO.hm per rolgende ,.. ..a
Wejresouden .....ordeL

BENOODIGD
lerste Asai8tent 1l&nnelijke Onder-

wijzer voor Dordrecht Eeratekl&s
Gemengde Publieke School.

B. H. HB.ATLIE, '
M'Avay ........

Hab., Boedel-, Verzekering&. en
Algemeen Agent.

Adzniuistrateur van Boedels voor
Insolventen en Afwezigen.

Huur en rekeDingeD worden stipt
ingezameld.

Geld voorgeschoten op Eel'llte Ver-
band.

Producten Kocpen en Verkoopen
Vraag de L;~8t vaD eigendommen.

Koloniale l{nttIA! t1ebonwen
A.dderley-atra&t 84 .K.a&patad

VE R ZEG E L D E Applicaties
gemerkt cc Applica.tie voor

Eerste Assistent Mannelijke Onder-
wijzer" tezamen met ....de noodige
Oertificaten en Getuigschriften,
zullen ontvangen worden door den
Ondergeteekenóe niet later dan den
7den Augoatna e.k. voor de positie
nn Eerste Assistent Mannelijke
Onderwijzer, 019 in het algemeen
behulpzaam te zijn in het onder-
wijzen van alle onderwerpen, maar
in bijzonder belnraamODl Hollandach
te leeren in de verschillende
Standards tot de Matriculatie in
bovengemelde School salaris .£200
per jaar.
ne geslaagde Applicant zal zijn

dieD.8ten moeten beginnen ZOO
spoedig mogelijk. Tedere informrtie
kan verkregen ....0. Jen bij

JAS. P. SMIT,
secretaris. &hool Oomite.

Gelieve te lellen op ons niéuw en eenia adres.

LLOYDS EN CO..

Oalvinia.

Drie RondA!'R8inde Onderwijzers
benoodigd te Aaronsl~
Uitkijk en Tweefontein, wIjk
Onder Veten Vulrivier, Dist.
Hoopstad, O.V.S.

_,---
APPLlaATI~S voor boven.

genoemde ~trekk:mgen verge-
ze~d van. de bij d~ wet vereischte ge-
tuigEC.hriften va, bekwaamheid en
goodge<lrag en Ivan lidmaatachap
eener Protestantjsche kerk, .&UIlen
door den ondetgeteekende inge-
wacht worden, ljOt op den 30aten
Augustus, e.k. i

Werk~mheQ~n te beginnen
zoo spoedig mog~ijk.

Salaris £120 PEIr jaar ende school-
gelden. •

Alleen ongehu~de man8personen
zullen in aa~zqerking s:enomen
worden. KenDl8 i van musiek eene
aanbeveling. ~ •

Billijke reisk08~n, gestaafd door
kwitanties zullen. t.eergeed worden.

N.B.-De geslaagde applioanten
moeten zich elk voorsien van een
ond~rwij,.ers 2de I kla,. sp<Y.Jrweg
ce~ificaat om tegen halfprij8 te
reisen.

J, A. P1EN..uR, V.D.H.
\' oors. Soh, Com
I •

Bultfontein, O.V.S~

Assistente b•• oodigd 'Qor de GolJene ... t
Scbool te tooPatad.

:=:-t-A PPLICATIESI Voor boven.
~enoemde 'Qetrekking verge-

I

zeld van de bij de wet vereisehte
getuigschriften va.~ bekwaamheid,
goed gedrag, en vlan Jidmaatachap
eener Protestantse~e Kerk, zullen
door dan ooderge4eekende inge-
waohl. worden tot op den 25
Augustus, a.s.

Wer.kzaamheden :te beginnen zoo
spoedig mogelijk. ' ,

Salaris £ 120 pt3r jaar en de
schoolgelden. I

Kennis van Muziek zal eene aan.
beveling zijn.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties, zullen v~rgoed worden.

N.B.- Indien de, geslaagde ap-
plicant per Spoort ... in moet reisen.
zal zij ziclt moete~ voorzien van
een onderwijzers 2de Klu Spoor-
weg Certificaat oin tegen half
prijs te ,reizen •

.A. M. NA U!MANN,
Voorzit~r School com.

Hoopstad,
15 Juli. 18Q9.

De lock's HOIIS8,

KOCH.
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AARD.' PPHLIOsm I'!

Telegrafisch Adres: cc Rrss."

VIaDHD IET

ONS LAND.'

Voor lOaDteD van Buiten ID
Winkeliers.

Jn )l.L'VOCI'il van verschillende deelen
dvr wereld. Twaalf varieteiten waar-
onder Vroeze Rose, Vroege
Regents, Flonrhalls. Duitscha
Blauwen, Magnum Bonum, Su-
premes, Fransche Vroege Rose,
enz. ens,

Schrijf terstond om teleurstelling
W voorkomen.

onze belangrijke ommlaire over
Aardappelmooren, zullen wij ~
vrij aan iederen boor toezenden die
ons zijn adres opgeeft,

KUNNBN de OOItIJIIOIIkellfk,echt. RoIluIdIehe
..,..,._uwelea Y1ID Dr. O.r . .ro:arrZ ~

00., -.erkrepa WOrdeD bij oIe.alpeipIIMrII, EBN PtlbJieke Vergaderin,r sal (D.V.) ",houelvl1 worden ill 't Wol.
Keynes, Kat!lew &: 00., huie aIhler op ZATEJUJ'AG, den Oden AUGUSTUS un,tellldeH'. A"T.A.Z1 nMtiddass om 2 uar, um ~ "OOI'IIIaDDen te lteunea ..... daDkea,.ocw 'ft'~.'1

ZUID-AFRIKAANIOI« hUDD~ -~ en Ohri8telijk Kánuelijk at.rew~ den Vrede te be- I
O'VnB'D1' TVGB waren en de 1Ier en Geredhtigbeid 'fall EDplaad op te Iaoadea, op dat

.I.~JJ a&U.I.~ ook 01UIe geliefde ~ ill Vrede, gerustheid ea' .... ~ hur '
LlVDBVJ1ZIXIRII9 t1;Ï!Cedrnkte begeerte) hare Iaatate ~ DD alua.. i • lij ftIe XOItbale

. SIJD r . ;. HW4IIr.lll1it

MAAT.a&A.WIPU. GOD BEW ABE ONZE KONINGIN. OP ~'-&[1

O'.IIUCHT IN 11.1. op last,

•mn
Ezels ~VAN 2 TOT 4)

\JAREN OUD.
-------1

Op Donderdag den Men IAugustus,
lAL O~ publiek doen vel'bxl~ te KY.APIIUTS

STATION \'boyeugemeld getal Paardeo [en Bzels. Onder de
t'aardeo mjo verscheidene egale pareo 1f8&IlODder 1 paar Blau lIr

DE met ua- 80bimmela 16 hand hoog. onder de ~ mjp er 2 paar ~-EZ61s
, beguoatigd door d80 van 16 haod hoog. de Paarden en Ezels. zIJn all. groot. sterk, m goede

Executeur' :'aD deo Boedel 'fall conditie en geschikt ,.oor dadelijk gebruik, let ,Iecht. op deo Daam.
wijlen Jo~ Bernhardiu ~ . ht P. A. GOOSEN.

_.". ~ (geboreu BoddendiJk),.ullen pu~ C A I.~_ ..!Cl:L... verkoopeD$pboY8llplD81deDdatom A. B. ds VILLIERS &, 0., ,Is/agers,
- Zeker ~~ Grond' gelepa te Klein Paarl 26 Juli.,-y,..-rnL ..._.1>rakonsteiD. langa dell Hoofdweg ...

VV.,I;LI . _ ~ naar Wellli)gton, groot 26 ~ ----__;.--.--------~. -------
met het daarop BtuDdN~J}eiief- Geboortebericht. TANDHEELKUNDE
lijk 811 6uftiaant geboawd WOODhuie BBVALLD;-o;:ïkwutad op den: •
OnlaOgI naar den.,nietl1,.ten ~ 19den deMI' de eobtFDCJOt,e Tan .l .6 npL'III'DG ..:1_ '- _
gebouwd, met Stal, .g.root Pakhnia, G.o. G.GI. 'VUl .. 1OOr.. R~ .aD ,.oor ~ ,-te
bediend il..- lW.:-..:I_ - goedkoopete KUNST TAlfDD

. en1'8l'tre uw ens., ....Mlw.&W" den heer NoLAl'f.Tanddokter aan hetaanr.oaam. rilegen met pnchtig DOOD BERICHTEN
u tsicht over het geheele dorp "De lUID DllUUCUI TUDHb£LlUIDIG
Paarl" en omtreot liminuten rijdeL OPGENOMEN -;-;; l&l'IUD der Uef4e IJSTITUUT, STWD-STlUT,
van de Lady Grey Brug Statie, en om eeuwIa' te r&ften, op dflll lldeJl Daalt Amos Boardinghuia, en jaiat
mag vsilig ~onwd worden ala J1ll1, 1899,oue dierbare lIOrJCler SUAH t.epnoV8P het Grand Hotel. Gebit.ten
een zeer gesonde en aangëname JOH4lIlIA NIBl1WCUD, ~. V&DZijl, DA YIlD £5 6s. eB trekken lODder pijn.
WOIlÏnO'." eeD. betrekkelijk ~ ekt.e nil .xlwat

- ~ d.tIPU, ID dell ouderdom .. n 57
jareal3 maanden fill 18d.IPD, 'rijf IriDdenD
Dl'1atewLt d1t 1'OOr hG onhent.elbar.
ftI'll. te betreuen.
, 0IUe Lute, ~e UreD,

Mede wrkocht worden 1'001' Vol Y1ID jamreD ea se"-,
lIadleta ...,.,.lig ooder '$ klapa

~ \!&Jl den heer A. Voigt ~ ala droomeo .._
siin nlieel I8IOrtiment huisraad WUll ODI le,,~n en oaa leed
.- D- Zljll_ bUld, eeD haW lllecht.l bned.

bestaande uit: GBZINA. VAN ZIJL,
1 Eente Klu Piano, Vootkamer GBRT NIKUW2!1~

Set. Slaapkamer do, Sideboard STEPHANUS 1I.lJ5uWOUD,
wuch, kleed en andere Tafelt, ALBERT NIEUWOUD,
Stoelen, Glu Porselein en.Aarde- SABA R BUroWOUD.
werk, Keulcengereedeobap. 1 Praob. Ddeblt.elD, Vu ~,
. Boliad 13 Juli, 1899.tige .LUl er Htove.r EiDde111k:
3 Pa&rden,;) Koeien.. 1 Lot

Hoenders. 7Amerika.ao!IChe Karren,
1 Rally Cart, 1 Victoria do. 1
Lichte Wagen. 1 :Mohvagen. Voer-
maohinee, 1 Platform Behaal, so VERSLAG EN van bovenbedoelde
Zakken Kalk, 1 Lot Zink ,platen Vereenigin,.. voor: het jaar
1 ~t Bakateeoen •. en nog een 1898 sijn voor }.,('·:..nghebbenden
menigte and~~ a.rtik elen te veel gratia te bekomen IJ..., de firma J.
om te omschrijven. H. DE Bussr Pretoriua Straat
Faure, Va.n Byk I 00.• Jfslo,g6f'I. te Pretori~ eo DB. J. BJULL te
Paarl, 24 Juli, 1899~ Bloemfontem. .-----------------------

EEN gekwalificeerd geneesheer.... •
in,taat HollandJch tesprektm. -... ·Oll:lL _~

De praktijk duit in bet AuiatAmt ,UN de heerlti.k .te Viach, geftIl_
Diatriote-geneeaheerschap V8D ~ gen in ~nid A.fri.kUZUJahe
eerburg. waard £750 per Jaar. &teren. Altijd te .koop ill de
Geen waarborg maar goede~. Lanpstraat 17, KaapetacL
tjen. Geen op~tie. WAnNER &; ERIK8BN.Doe aansoek blJ.het . _

GENBBSKUNDI~ p<lllITB. TE '170oP
Williston. .Do.

..",.,..,../NJ Ac. ru fI"wIemMIt ,,,,
RilW8dale, 22 Juli, 1899.

J. H. HOFMEYR, S. Zoo•.H. RlfS & CO.,
Handelaren in Graan en Aardappelen,

00.'" :Londen.

VICTORIA COLLEGE BN
SCHOLEN.

DllI.ITlmu!:. :

Boa. ALF&ED EBDEN, Vooni .....
HENRY SOLOMON, Su.
F&ED. J. OENTLIVRES.
PAUL ».VILLr~BSf
GODJ'BBT SICBEL.
J. G. STBYTLBR
HA.R1lY BOLUS.
B. K ABDBRNB.
Hou. J. X. llERlUMAK, Jl.L.A.
.. un e..... ItJIDIG • .lJ)~

G. B. O. ABDBRSON, KD., KC .. Loll_
lLB.C.8. Euplaad.

EEN

UITNOODIGING. PUBLIEKE VERlt 00 PING
ALLEN die Paarden of liuilesels

mochten verlangen van alle
eoorteo, Rijpaarden, Koetspaar-
den, Trek-paarden, Enkele Tuig-
paarden, Chargers, Snel-dravende
Paarden. Teelt Merries of Hengsten;
sterke Muilen, Groote Muilen,
Kleine Muilen, ~ood Afgerichte
:Muilen, of feitelijk iedere klaase
YIlD dergelijke dieren, worden uit-
genoodigd zich te begeven naar de

STALLEN VAN

HALL BROS.,
WKSIARIET-STRBET, 7',

KAAPSTAD,
WW zij &1 het verlangde kunnen

krijgen.

MAL:M:ES_aU~Y
VAl(

!aG PAARDEr\, (Mer rles en Ruins.)IllB.LUK8CJI:1Jum - az;IJI.OUJ IITnIBT 1~
lOlllSU IJ DU • £2,07 8 DE Ond~kendeo daartc'6 behoorlijk gelaat,

P. J. :M08TJ:&T,zullen voor zijne rekening
door den heer

DE ZUID-AFRIKAANJ. H. DURB,
Executeur Datief.

DONDEROA.G, i7 JULI. 1899.

•
1899.Op VRIJDAG, 28 JULI,

uit hunne VenduJrraal alhier, Pubhek verkoopen. bcmtogemeld getal
E61steklu Paarden. Deze dieren worden oJl88braoht van het Diatriot
Colesberg. sijn getrokken uit de beste StoeteriJen aldaar, onder desel"I8D
bevinden zioh egale pareD, allen geleerd, in uitmuntende Conditie, en de
aandacht 1'&11 liefhebben waardig.
N.B.-De Vendutie sal precies te 10 ure beginnen, aangesien er eeD

Publieke Vergadering is belegd geworden te Ilure.
P. 1.MOST.BT.

, EU LEUU~.. JiETRAPT.
VOLLB INFOlUUTIE GEElSOBT.

Eu na de J0Dp&e le.... u.chtilt6 qt.

.w.eIfIIl nil de Gechartude 1I11t!k ta,
dat de ed. heer 8CJUUiI,UI RR. de premier
der KaapkoIoDie, la d. afgeJo(Jp"n w""k
op OD&ftIlIlft van een bericht u:1 Lon-
JfIIl, lAD het g01lTernelOlent tt! Pretoria
uad ptelesnfeerd, Diet.ll meer tos t.e
re"eD op de Itw-U., 1'&D her stemr eeht,
OeH oowaarhe1d werd eerst te Jvhan •
n.bDlll' ge}lublloeerd en gelij ktijdig 0.....
de &andarJ iD Londen oTergeseinJ.
Dit 1W&iD8e.l werd ip08dig hier, en

door Reuter id EDe.land, namellJl u. Il
heer 8oB8BIlJBR ODtafllld. doch men
kabelde uU LondeD, daL dh ontkenninr
ala Tall weinig wurde \\erdJM'lIChouwd,
omdat tet Di.' paegd werd, dat gee
teletP'am WIl alpmodeo. Bet epr..ekt.
'VUl ..u dat dU Tenb:aMI. een diepe.
iDdrak \)1' Il,,''''wa. tGbliek u.a
gemaak&' t n lae& lIl1 Diet ,.m'k""""
pao-Ja, h.t il bUkuuI ........ k
de p"olpo ftIl di. Jeqeo .. ..
wurhdid te aohtertaalen. H.t lipW
\'all de eeNM ~ .... ta ...
reikt; hoen wt \'lilt pi... tIM W
pbndk Tall &-.lJl. 1111 la _ ...
de goecl. lI&k lD4Inkt ...
lnnId &al dou.

Blden III dea 1Iiqp". pb.......
wt .. Il medWleeliDc ftIl mr A..I.rUD
MlLlJlI&, door &wwl _ wt nI_
di. aaedeCleeliDC hier woorcWJJb .....
baleDl-
"l:i.., lCel1lCb' da, "rtlprUl WII'CI il .......

ya ",uia t..,_,.o,.... de" Her ~ 111
aa~ _ .. ~ da, ik bebad '- ..
dJ -talKiir _ ~
•• rlUuchw cia' ~ ..........
Met$ .... na lOa dU......... Ik heb .....
be$ "'II1II'" RIf ..... _ kul pomw ...
kJaNu dM .... " II""--t der Z.4JL
cuet 1Id"'__ " ... toe ......... 0-
aoJaou·J ,... _ IIIDbPeJIIII _ CM
laaht. .lappeD ua 'ts--- \'UI 4Ie ..........
lidi w' te 1teJJea."
.Et lijD ftI'IOhllleade pun_ ba .....

baad met d... belaacrVb nrklulat
w--1aI WO .,.m.l de IaDdIIoIat .....
lChea te bepa&a. T_ e~'"il ....
tla1delUk dat Illr ALl'a.D )(n........
bud WIl mM het nrMDden ftJl W
becIoeld. te1epam. lDdftodud ilW ...
on'WUUllhtJlltb .. ~, dat
puoemc1 teletrram werd ftrIOada ba
.:."er~ lIfet, iDdi_ Diet op lilt ... elt.
HoogeDCo~
De tweede opm.rkiq la, da& he& .1...

lIT, III heel ......... Jlltk ba ~f.,..
echrift werd o" • ...tnd. BeJazt,rtar.
te1"lrammeD van Cle&eD UN "01'114
altUt1 In ctfenoUrift ftnOndeD: (a) ., a
dell iDbuad .. helm te llouc1eu, __ tb)
om foUfd • ...eorluameD, daar ~ \'Ml

lIDV1Q Il&RT. .....k.kelUk. il eG fout. b...-
I "~~d. . oftNeiDtIIl ftD .... ,.woon w..,..A,

,.. OOS _ 0 ,a ..ra dat lo.oUfClab1U& la.
... 0 I I - 0 9 11 Wel, d. 1'rue ClriDC& Iich Will: ODwUl..
- 0 8 0 - 0 IJ' b1IrIc0PI Hoe_door ... w...... d.leagen.H 0 9 7 - 0 l' 9 lA de eentu 1'_&II'Yenpnldl 8lt ALFRED•.. 0 0 11i - 0 1 4
••• 0 1 10 - 0 9 0 -.&1 "een M.cram pt OI1.gb"'~1ifeld
h. 0 0 10 - 0 S. 'NIWdI"l .&Ot dil pnu:ht." Wie heett
::: g : ~ : g 1~: pkJapt, Het pal der peJ'IIOnen die
••• 0 6 0 - 0 7 S C1eD lDhoUJ nil het ".Illll beke
... 0 ot 0 - 0 0:1 'W'U'IIl kon niet (rOOt &ijll geweest. Alt
::: g ~ ~: g g ~ ctánDhrifl •• I"lftlDDl.n ha Zuhi-Afrik.
••• 0 Il 0 - 0 'I Diet meer pheim kuo.Ilen blij VtlLJ, Wlit

.., 0 0 Il - 0 0' moet .. dan met de reWODe teltogramUlen.'::...!..: 9 - 0 '6 .. beveo? Wie kIW DOf 'Yertrouwll wo,,)
deJa? D, pubU""" ftD <..l~ j'_<ugtZl

behoort lUuwkArie on:lersocht tOj wc'r'

den,.D 1IlUi' lD8D er 111 dell verklil}'j,~t
fill leqeDaar t. btttnppeu, dall lJeLou.
hU op ~beeldip WIJN geit".,! te
worc1a.
Beo aDder PUIlt 111 Terbcwd met de

~ ftD Illr Á.URBD MIL!'iKB il
"Wurom mC.ho d. laatltl! st'ijJJlsn iD
bet pl.UND YUld.Memreclubill uitge.
lteId wordGt" Bir ALF&BD MILYlJ..
WIl "beIraOd met d. olUt&Ddi"becteo<
'WIII'ODW het ......... Wltrd nrlODdeo'
- WO IMb_ IaDptoondda& bet w....
~k qnoDden wel'd in O'Yerl., p',et

VIUOOPmGD .Iaeaa Illlloopl1 Co~ Hoe lv,t IV
- he& .,....t& '\'an .. lf, det de red.Q, '\'vor de

1,1. BOI'IIftB 1110011,UIWOIU. nrfinIlDIiD het tel~ I'!.oemd la.
• ·1l1li- ...... K·r.....- ............ De lAmdtllllahe pen "'..ch't dat dit
....-~m:;~ telepampp1lbUoeerd lAl 'WOrden, en ""

YU DIIBI1'UT,lXX1ILM"_ ot. .&nLAe.. ~ d.. 11 eilch ten Tolle. Wt.......-;=14 -- . beIaOneD het niuwelJ)n te zeggeD,At
• _.... "eft1l1ail... ...,.,. _ ,_.,blik -1oo"eo. ~ d.OL" I .. oir AnIMaU .-- --.- ,,-
• Mt .". 9 Jl I......... _.... ..., ICmmnrBB ~ in dit of eenil

HET BIUIÓÉtlbt OOOWA-~ l,w.~ la. a QI" .lJIIOAnM.. .., telepam lUIId heeft dat in strijd

E-:':=',=*==.:~"' .•;=-;~:A~""".- il.. de hoop fill TemltTo'oordelijb
~~ .. .,........ ...... ~ IU~~_=--~_ ~di.JatbllIeKoioniebekleedL

-1F ... , .. &.kil a ot. lDe ~ WD .. HOOien <';ooun.l..
HIYNse. MATHEW" eo.. .tttHr.h"...!I!~ .. "'WII'fOOtCIGIOpWt. IWI !jtlmJ VG'au.w...l........ ..._._ ..... ~ ......_ ch.JlV'iJ ialitllll"~

Voor Bouwers J • W.· Moorress dr., & 00., Afslngsrs. IBDIRWDSCH~ ZUID IFII·
IWSCBE \ L~WIGIIG.

LAATSTE UITBETALINGEN. 7896.
Pol_n 'I'I1II _hil1eadeo eiuar wwden ....

_, de 'fOlpDcle10_ "oor Iedere 31.000 'I'I1II
eonprookelijb -aeriag ;-
Duur in 18116.

60 JAAB.
'7 JAAR ...
~ JAAB. ...
80 JAA.B ...
10 JAAB. •••
16 JAAB. ...
i.2 Jll&' '••
II JA.A..JI. ••
ft JAAR .•,
S JAAK .,.

Vendu.f{antoor, Malmesbury,
25 Jali, 1699.TENDERS worden gevraagd

voor de oprichting van een
Kerk te Calvinia.

Plannen en Specificaties kunnen
gezien en alle inlichting kan ver-
kregen worden op aan vraag bij het
Bou w Comi té.

De Tenders moeten geadresseerd
en ingezonden worden op of voor
}0 Augustut', aan het Bouw Comité,
Calvinia.

Waarborgen worden gevraagd
door het Bouw Comité dat zich niet
verbindt om den laagsten of eenigen
tender aan te nemen.

•

l3,0118
lI,lIIII
1.7JO
I,"
~1'-
1,168.
1,101
t.OIIO

PUBLIEKE VE.tt KOOPING
- 'vAN-

Kostbare Vaste en Losse Goederen,
Huisraad, Handelsvoorraad, enz.

KENNI~:.EVING.
BQ_Doodigd Onderwijzer.

voor de Gouvemementl
School te Wepener. O.V.S

Van der Poels Plein,
STELLENBOSCH,AA_ BJDT ,

NOOROfR PAARL: DE Verkooping van :de plaata
" Brakbfootein ti a1iu Kopjes

Kasteel" geadverteerd om gehouden
te worden op den laten A~8tu, is
uitgeeteld tot nadere kenmageriDg.

B. DUllINL

SCHAPBN en BOKKBN te koop
bij den ondergeteekende

P. Ho FAURE.
APPLICATIES voor boven.

genee-nde betrekking wrge-
zeld van de bij de wet vereiaclite
getuigschriften van bekwaamheid.
goed gedrag en lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden tot Zaterdag, 2 September,
e.k.

Werkuamheden te beginnen op
Maandag, 2den dag van October,
e.k, ,

Salaris £120 per jaar.
Billijke reiskosten gestaafd door

kwitanties zullen vergoed worden.
Naaldenwerk is eeD vereiJohte en

kennis van zangkunst en muziek
eene sterke aanbeveling.

Applicanten moeten eeue ge-
gronde kennis besitten van het
Hollandsch en Engelach.
"N.H.-De geslaagde applioanten

moeten zich voorzien van een o...der-
wijzeMl2de klas spoorweg certificaat
om tegen half prijs te reizen.

Dr. HBNRY A. BECKER,
Voorz. Beh. Com. -

Cement, GegaIYan1seerdIJzer
D.E Ondergeteekende op vertrek ,.t.l\lUlde Daar de Kaapstad. sal

publiek doen verkoopen, "

Op M.AANDAG, deo 31sten! JULI:
1. Zijn Kostbaar Woon Erf. met daaropstaao~ net en geri~ij~

Woonhuis onder IJzereo Dak, gelegeo op het" Vajn der Poels Plem,
Noorder Paarl, beplant met een aantal uitgezochto V'ncht-boomeo. met
£raaien Tuingrond, met Huurhuis eo GalVaniaoh.1J~ebonW ~ex.

II. Drie Onbebouwde Brveo, gelegen annex taande, UItent
geschikt voor bouwdoel6inden. ..,

Huisraad.-Het gewone &8IOrtiment Zit, eo Slaapkamer
Meubelen, ala Roode, Eet, WBIOh eo Kleed-tafels, . Kleeder-kaaten.
Made4-a en Basy Chairs, Stoelen • .lJubbele en lInkele Ledebn~,
Kinderkatel, Stoepbanken, 2 StoYe8in goede.orde, en Poroeleiu.
waren. Keukengereedaohap, ena.

Bandellvoorraad.-Bene groote
,"oor dames en heeren, Behalen ell Gewichten. KalEkejD,
eeo menigte andere goederen te v681 om te olDlllOhll"ij1'1~

27 Juli, 1899.PLANKEN. Vloeren, Plafonds,
eli alle soorten van bouw-

materiaal, Stinkhouten Planken,
ieder soort van Wagenhout, ruw
en bewerkt, in de kolonie gemaakte
Kruiwagenb, enz.

Te koop tegen de l~t.e markt-
prijzen bij

THESEN & Co.,
Loopstraat 10, Kaapstad.

o.ledoD, U JIlll, 1899.

W. H. F. ALEYN, .Aj,l4g6f'.
GEVRAAGD

BEN J~lde levering van
versche eieren. groote of kleine

hoe,.eelheUn. De beste PnJa
wordt betaald. Doe aaDI08k Otlder
"Produce" MIl 't bureau deser
001I1'IIDt..

GENEESKUNDE.
Gevraagd voor Williston'

N. B. Lonbser en Broeders,
VlS<..."1l· EN PRODUCTEN·

HA.."iDELliBS.
1100111Iutoor: SODiSIT WIST STRilD.
'1'Uken: N. I. Loubp'f en Broeden, filCh

Jetty, Kaajlstad; C. Slabbert, JlaJmea·
bury i N. Eo Loubller en Broeden, Pwl. 3. S. MARAIS & 00.,

Alle ard.nI gericht &aD eeD van de boTen.
pnoand. tai.:kenlolleD onmiddellijke 8D

~Idige u.Ddacht ontva.ngen.
P ,!:J.-Brieven nac.r Kaapstad I.to .... orden

geadree8eerd &&Il bo~ungenoemdea &aD
het Oumberland Hotel I.to Kaapstad.

..
TB KOOP.

PUBLIEKE VERGA
-TE -

:Er'....... :n..ob..e
-op-

Groote Kapkar.Wepener, O.V.S.,
20 Jnli, 1899,

Doe UIlJIOek bij

W. H. PICKARD,
4. Reformatraat.

GEV.ttAAGD Onderwijzeres Benoodigd.mBB8TOND voor een derde klas
.J.. publieke schovi te Ceres
Bot.d een geoertificeerde assistent-
onderwijzeres, instaat onderwijs te
geven in Engelaoh en Hollandsch.
Salaris £60 per jaar. Aanzoeken
iD te zenden aan eerw

JEFFERY.
Ceres.

KA.BXTPlUJZEN.
ltAAPST.4D •WOENSDAG, STELLENBOSCH. -

Ga.... lO'
U- ...
~- ~ ...

HIERMEDE wordt bekend ge. Bot.r... ...
maakt, dat afechoon hier ~ :::

geen nieuwe gevallen van de Koorta Pua'; :::
onlangs bebben ~aat.s gehad, de g,nr-- ...
D.-L! rd . ~--1_ C,..H...~ &Gol... .,..ot:IIIlde ers van tcwnu. """"lfe en ~ ,.,
de JO'NjfmS en Meiajes (Bloemhof) ~.
Scho_kn besloteu hebbw de h~- »-kool .h

vattmg van het werk van dit BeIIIdea ...
kwartaal uittest.ellen tot den 15den
Augustus. Dit is gedaan in beraad
met den Gouvernements Public
Health Oftioer. Dr. Turner, en
heeft ten doel alle gevaar ,..11
8&DItekiDB te VOOl'komen. .

J. H. NBETHLING.
Bcm.s...

Zuid Allikaansch College,
LAND1lETER KLAS. G. BURGER.

Concordia (Montagu)
Juli, 1899.DB Tolle Landmeter CursU! loopt

over twee jaar en sluit in
TOOrdrachten over Algehra, Ge0-
metrie, Trigonometrie, Vlakke en
Spherische, ~terrenkunde, Optica
en Warmte Uitzetting, Co·ordinate
Geometrie, Geode8io tin Landmetil1~
JD voorbereiding voor het Univer,i·
teits Examen in de theorie vlln
Landmeten: deze CursU! begint 1
Augustlls. .

Proftc'ssor CHAWlllHD is bereid ZOO
mogelijk schikkingen te maken om
heD, die op het· CoUege komen met
een goedo keoni8 van Geometrie,
Alge ura en Vlakke Trigonometrie,
te veroorloven,den cursu in een jaar
te nemen.

Verdere biJwnderJ.ooen kunnen
verkregen worden van Profe&!or, of
bij

PAABLSCHE GYlMASIUI.
POKT ELIZABETH.

Llkdoornsl
LIkdoorn. I

Llkdoo 1
...... LiIItIOan Z.If ala&l ba dood eln. .

.... ,_ .... 1.. 1Od. _ potje.

IIDD. DmI • Ut., WPIa

APPLICATIES, vergezeld vall
gecert.ificeerde' Copiën van

getuigschriften, voor de betrekking
van .Assistent Onderwijzer in bet
Psarleche Gymoasium tegen een
~alaris van £200 per jaar, zullen
door den ondergeteekende worden
iD~" acht tot 17 AtlgtJ8t11I, MDIt.

Werku.amheden. indien mogeliJk, n......L....._ 'D.....A..-l_ 11 _"'_
te beginoen met bet l'OlgeDd Vau &I\U'UIIU .... J;"ntWna 6 .....,_... llM1' JoJWllallW:'II
kwartaal. Vu XaaPItAd BMI' pretoria 1041 UUjla., __ sba:1'I

Bekwaamheid om. TecbDiech On. mjJJeD.
derwijs in H~utW'~~ te gnen al VR.A.OB1'PlUJZBN
eene aanbevelIng ZIJD.

Applicanwn moeten lidm~ten lijn VUl J.auanae;Jlarq1l8l UIl' Pntoria M 'I. 8d. ID
van eene Proteatantaohe Kerk. " '" "Johumellnug £4 191. ID

8. DE VQS,. " Durban " Prrtoria £8 sa. • £4
Beeretaria. "" " JohaDnel'"'- £6 101. en I £4 8a. &dtPaarl, 2,) JIlli, 1899. UIIU&

Ir Xupltacl. "Pretoria £11 lSa. 9d. III ,5a. 8d.
Hoe la uwr Lev .. , "~.,, " lohanulburg £1111.. i.:£7 19a. 8d.

BoUD nw ~clheód, dit ja W -- dItI. T_1!~. l...o.t L... .. _ bet Hoofd"'_ 883 te TL...'
dat lij kol tbD OIR reohU........ de .uwe . 'F.tn,~--aaD U~ J;"M"

-- W-W. IlMr;' - aIr-..wcw: toria (i;,nJf. nbliek) en bij de Direotie lIeareqnohtli7O te AmIter-Wheel.,.. Extract I .......... ... dam ). .
HEYNES. MATHEW efa 00 ..

~ IWM...., DI J)IBIO'nI.

JOHX PROCTOR,
StlCretari8 van den Raad.

Zuid Afrlkaunsch Coll"ge,
7 Juli. 1899;
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gertl6<l de .lecht.ste intorpretatie .. o Rik
een zaak te geven, en daarom aeg~en wij
met nadruk dat het bedoelde teJ""'I'1lm
J:ld ..lijk gepubliceerd mooI 1Vordeu. Dnr-
doer, en ·.ll&lt.l'.Joor aUeeo, W!eeD einde ....
ID;ukt kunnen wordt!n aan de kWlllld.
wtlli.,,,,, en l;m~nachtige loainu!lU~ eo
gt'rlIcl1ten die Ulet kwistige hand door 'Ill>

z,·iI:~1'6 kliek y"",prejd worden, om "'(er·
.t ,"lcing te warpeu op YennhrooNt!lijke
.'·'!'!IIO.'I. en den Y~e 'Ian Zuld·Afrika
;~ t.."Jreigen.

Pulementse 'praa.ijes.
LapW,.JaU.

Din..tag 6D Doaderd'_ ja prh." W. ~
dae .il ", op di. t_ ,...ha.ur. .... liU
die .....,., u .. _ ... ~ .....lede la die baiIf
~bandeJ .nnI, ,n hij die bePa ... .ar. -..
_II tli. lede Ha ._. cebnrik YIIIldie .....
(feDbeid - nrakil __ puate &eJut ou_ ...
..0 uiephliL .

••
Oial~ wa tit. papier !of met ~ea 01_ YIIIl_ otahid8r beIUt __ die

rapport vaa die IittiDr .. I _~ NMf
Danifl Karaia vaa Pi\e&berr WOU ... t ot die
pr..llluellr-....-J Die ..... PorterYiJJe 'a ....
tent ~. _ wil p,.. die aa'woord wa
b.,~d 'n pluimpie tW die plek. ._
SaklIIlo ~ dat daar ia clie ..... a. ijjd _ lIIia
",y.lI. foor tJie bot lobm bei dat di*0IlII00Ctir
I. om d.. r 'D ~t le _t.

e •
Noef H."''L1a YUI 'keerd. bad 'D lIIIIa.ie 0lII

die oilyoer ".0 UlIIOft bokke te beJe$ _ ai.
..er A.merika in .tut te .tel OOI _t 0l1li later
t•..oompe,-: oi•. Rij het -Oa lIlOIia ~ bek._
wu" toerelia en pt.oon dat hU di. Mak be.
at~deer ~et mordat hij dit op papi .. .-t hel
SIJo ~.. het daa Dek I'D ,CJeI' oahlllp la
~ ha. ~.1 e8 ek deak daar aal i'" I"da
lIlt 'I'OOI'kom. 11_ Tbero. be. 'a ~
.mede •• Qt ph.d. ia die.-t YUI die ......
.oord "'0 die mmieter ... laadbouw, _ m
oodurba&d ..linc te trê met die oaburip .tate ea
kolonie. om di_ltd. l&appe daar ook te ,
a""lO. Die d.bat werd MI' 14 dapa ui 1
en daa aal die bllie io '0 betere POUIie ._ ~
I<! oordeel .11 di. rf1rle dioa .. "-luit.

• 0. .
Die Dui ... koloDel ...... _. op di. rqeliq

QD die .peaker. dat II papiere op di. iafeJ
Ieler ia, ciao boa die debat op. Hij bei daar
IlIaar o.~ aleg YUI afpkom, wat -V0 deakbeel.
:ii,. (riel beiref. M"_r .I(ernmaahe, op
heel .nijd.ode m.ni.r lerugS.trek da. die ko~
oei lDe' di. U'uur no 'a ltiad" bad phaadol.
0 ... led. bet lekker g.~ 'Nr clie ,teek! Di.
.pouer bet Det goed oit die .&aDdje rok_, ea
bij aal iD ""'1'0. _.r die t...iiae koloDeI kor.
ter Yet.

De angorahaar·indUStrie.

,/

I. 'jl "t1;"ltm DiJlsUag ",el'<I -u l>e!anR'
r.I~" "ioti .. van deu heer Heren I.... Ylln
; i ..··r· i,·n. :lt'n d ..r vtlrtegenw0<1r.lilC"1'lI VlAU

·:·I·!'Y·~. iu h.. t lagarhnilllJo.ilpro""n. ten
.1. ... 1 l"·"wod,, UIlZ", angorahaar.iuda.trie

I)~"ch",rwen. Zonal. bekend komeD
"'1.,. b."k .. n origineel van een provincie
I , I-: 1"1,, .\ eië, en de Turbebe Nl(l!4lring
i,~r illl, ~ iu haar vermogen o.n de in.
·!'l8!.rj,· ,,, beschermen en te v"rbinderen
: .: and"re lauden er mede in compe-
,!.I" Y.II ilea treden, An;;ord.lJukken
.",r.I,.o 10 b6trekkelijk "einLe lanJt\n en
""I,,~n" Je cijfe", door den h~r Vau
I [ ....r.l ..n aangtlhwald lltaat de Kaapkolonie
'1IJn~ boven aan de lijst. Het teVaar

dr.illt III zekere deeJen vau Noord.
Aru .. r ika, waar bet kl:.maat yeel o,ereen.
knm.r b....ft met dat van de Kaapkolonie.
l[~n hIWCt ID Oallforniil:ook a..gul'll·bok-
keu, doch oordeelende naar eo-nipn die
e-n pilllr joUr geleden hier werdeu in~re.
"o"rJ. lijn 118 ge8DAinll van de beste
loort. Oud ..r de omstandigh ...IAn "'"rd
her w ..nsch .. li,tk beechouwd, behalye door
d ..n b.-er Hoekly, de uportati" nu
~Jlj{or:t.bokken uit Zuid Afrika te lJt,letten.
Het w~rrl tlChter tereoht a&Ilpto1>nd dat er
in d"." ""all: eamenwerkillf beboort te
z~n tU8IIChen de Kolooie en d.. naborige
818t..or. Il ..t debat werd yerdaag,j tot
oysr H d,,~.,n en dan 1&1het bu~ "'ur.
IlChUniij:' meer Informatie hebben OlD op
lA! MIJdtllen. M.l.lI!lOAGIlIODAG"iel _ .. Ieorde OWl,

J_ Lolfter, pIoteeJinc dooá ill d. Bui_-
IfRCbWrul .Itea poUw"'_ ~ al
aebouclea wordea .

De baltjurljjbcbe ~ YIIIl eie Ol.
O,oli .. ea AthleQo 01116 aal .. k. Vrjjdap.::l
ia be. Oamberlaad botel .ord .. pbciad ...

o •
. "JIDgo kep"'m Brbu, 1Mt.bcna .... r vuee-

loop oet IlOOII "'tate jaar III.' die "'(WVuiegn.,.. kom ik!. BO he. rister II'YrII iDainabieI
•• t g""é ill deur di. rel_rilll la 1899 _t
betrekkiol tot di. bepaaJ YUI die ....nkilleade
ltemdap. Hij bad di. OOI 'I'OOl'8l op die .ta-
d..ol<! YUI S"'Ueoboeoh. Di. laad moe' lpeOiaJe
yoonieoiulf _k OlD di. yoluau.,. ill Vrjj.
bnrv te pao laat .t.em, mar clie bee'j •• tadea ..
"an S&eU.nboeoh1 wat ",Uir op di. ltl.enljia
•kao. mag oie 'D lWIa bê om .... tem aie! Dit
ill di. bedoeliac qa di. Jlogo kapt.iu.

• •
Leier Skriioer "o~ome bereid die papiere

op die Wel te maar ciao .011 bij oet t ...
• oordj .. bij di. 1DOIi. '!'OeI, IWDllljik ".a 1898"
-<lila di. iOltrll"ieI YeOdie "once ....-noa
moet oek op die &al.1 kom. Ek kaa jog " di.
bem bet It'hrik gebriag ia die bmp YUI die
0pJlO'li.. Dr. Du Paddutoel, .. at in 1898
Koloniaie aecre&aria .... , bet bloedroei ",word
tol ",,&er -00 blad, &oeD di. premier praat Y&D
6 s.,ptember II die ltemdag l'OOI'Vrjjbul'l( ea
011 lt ar Sprik "'" unal toea di •• w.... e eJebi;
"&0 N.makwalaod geaoem .. ent.••
Ek .eet oatuurliJk ~ ••• ike laatrubi. oit.

«..pao bet Die, mur dit is lMIker,diefrEiere
"ord met belangltellinlJ "er.ag. Lei.r ."oe~
b.,t g",,~dat hU nie graal( 011 koeie uit die • t
h ..1 nie, mur eli diok di. i.goed ol-t die .Ioot
"'Ir!'ei .koon I"DlUk word, &Dden loop ooa
g".aar di" koortl "" krjj .. 00. lIegte ... ter
Illoe' drink. 6011_ moet laQ b.t lig kom, 0118I'ki_en eie dit.

o •

Die grootete deel Yeo",_1IliddP "erd ~.
OOlDe IIIIlt die debat ol! dio ....... I-ar YUI
die Ipteekera wet. Di. premier het dit iD...
di.o in 'D &oapraak wat .eer ,etooo be. boe
aoed dat hij op booat- YUI .... J.I ia an.. wat
bij doea. Hii b., al di. _ • .,.. teea die bill
aul"f'Ot!r, eo di. .. .. a.aaae1ooD waarlao.,. die
bee • .,.. in oomi&ol..."...raaI kaa .... pruim
"ord. Silo Ili&l .. het ""_ae bevreditioa
Aê.

•••Op heel .eIaprekeude wjj.. het dok_ Beak,
die nil" .. lid "er W_tclr, die t ..eed. Ielia,
ouJ ..nl<!an. Ek moot hom Y&D bart. pluk
".118 mei eOlI een&. toeepraak. Die led. hel
mooi ielQi!ter eo dit bJ II geooepuaa be.lfl
dal .ilD toeepnak '0 1UU. ..... WUI~ dit ....
uie j Il is •0 oad.....,rp .at die II''I'04IJreraa.II: be.
nï... Hil ... rd herbaaJdelUk tOePjUiC toi bO
die .&d. Dit .... '0 o&d.rw"'P .. all'III .. bij
.&0 nabij bekeod ill, eo bij bet ptooa da. bg
.Un id_ in pie hewoordiaa kaa Ilitdruk.
Ona 1D000t00lf lDeer .ieo, maar Ik YerwAjf jat
hij '0 aroot una ,:I:ea ,..,OOI parijj.

OO:JI Ianau V.o ~ Walt h.t ,. __ hu.
t .. a die 'oJolrterabill"{ w.t 10 "lIjo ea alim" ••
opgeetel om io bo baade le .peal. Maar die
t~praak VlD leier Sk~aer b.t hom (febeel
prua p&eI, u udie bill ia oomité kOIll ciao
eal die lUDeodaaiel ubr lI&lI(eaMIO word.

• •
Daa .11 dur 'Du:s.r bill 'tU die pnmier

0lIl '0 IOOrt YUI oom{'OIlIId._ te proalamMr
om of oabjj e Ik. lIliJa. Die bedoelilll la om
beter ~ le hOIl oer di. DetareUe wa. bij di •
IDDD. werk .u teljjkerijjd die .,eedietIialIea 10
'Nul mo,;ehk ... nthiader. Bin_ clie oom·
pouacl- ..... aal di. o&tanlJe 'a brietj. lIIOei dra,
'I'OOr '0 bepaalde .ar moe' pao _~die II'taJ
9&0 bul ,... Iaa' ,..p.t.reer, blltbelu betaaJ,
i- draak II1II koop aad.,. II onder d e reau·
Iui_ d.ar die ~iq 'emaU, ea 110 'I'OOri.
Die draak,..,koop I"IJI1lIat.ie1 eal od aJpheeie
verbiedilI( bD iUlait-d. pat di.... , verder
.. die Iae-draak•• ' 'tU ...... jaar. PIl op ......
die du .. d 'tU die "ig, dil al _. air .. laD

die .... aeacw. ... iotale 'fWbiedÏDI.• •
Die bill '!'ODd ~~ bitval. .II._r lae

b.... eer ieea dM Hot_)'I"KM ppraat, ua-
.. lik dat gereviav..nl. ...areJJe ai. ouder
die kJaa.et.priq val oie. Hij .. i1 die ... t uit
di. J*I b. om _ kIuw ... Yiat .. bn in·
'fOeI'. Die premi ... 18_ "er dai die HofmeJr·
.k ... oie in die II'val ... loe,...m, aal .. _,
dur die na'urelle ODder 'D koakak eal.taaa 10
IlUIk .. hal op di. oomp:luad·lII'u aal -..a
.. n "aD di. 'I'OOnnard_ ... die koatrak aal
• _ dat hul oader die draak·1'IpIuieI III
_t .iuIo.

o •
Oie oompoand .... ~ werd .. abe_I cleor

yenkiU.adll .prehn .. '0 roeio opla.iag ~
die IJloeilike vraap~uk hoe 0lIl IWarello bU
lDjjaeo .n &ader erbeldl OPDiruDJ.I te behaacJel.
W.I ek .. iJ oie :lIe 'I'OOrdeeJe ... die ltelMJ
verklein oie. _ di ... ee' ek, dat die bandel
"0 Kimberley bijJIa dOQClil YUI dat die ...... 1
dur iOIJ""oenl ja, !timber", ja II mark y.. p~.
dakte ea II lIaadeJJpl.k ...... koopG&lll Iaog Die
"at dit in noege jare ge..- ie oie. Wie aal di.
ooLkeo! Eo it dit oie jail die oomp:lllad .• t~l.
..,1 .....,.oor di. JobaoD_lIrpra 10 beDI J.I?
Die bpitalute ja oek 10 daOiJ ten Illute ,,~a
die oompoond .te"'l, ~ . niDd.,.I.t op mnn
"oord~ie OOtIlpollnd la die doodtleek ~ .dle
midd.1 klu. Die oompoaad-ete"J aal dl. rjj~
DOlf riJ Iter IllUk Dl8t di. ._t 'tU die
weriuDaD. .0 die middelkl.. ..ord dur·
deUi dood pdrull. S.k la nn daa
misa~iea. ia die minderheid, _ ek .,~o
die dag Itom, dat ~ie oompouad ... leel .. 0
groot .1&01 0111 die midd.1 lI&.a "&0 di. bevol·
king .. Ip..oeI .-' ea daar ~ ~ia.YID die
Itlu oer b1jj ni.. P"op,.,...1 DJe ut dl. bude"'0 di. moaopoljat. aie. ~~ aal o~ later met
.lterpioea 'Ollet. .leekl KOk aaar Kimbari." ea
"_lI'ftIlI'akll.dl

0••

Die _, iapdieD d.llr die ~OD
ei: .. qal beter ciao die I" I.
Waarom? Om48' die ....... .., aie beMW ~
di.. ..,roldllll.... &ree' al behoa. Bil dit ...Uo IIlt-..d op die ..,..,: II1I&I' wai _.
dail aeClOetI ward ia plau YA die Clbalpouad ,
Ek aI-diI ,_,....._, ...... clie beheer -
di. DI'1IIpouaif lt. lip Die 'a pri ... ~ penooa ol
_takappjf aie. Wa'.OId fall die COIIIpoIlad
.ill!tea 'tU .0. Been? (}ru Hel ~ ~ijfif'
tS"f-l IJl' '*"9 plciá4 .-M, ..... Jjj kaa ate
.,.r die _.arb,id kom aie! ED <lie ~
trord iD die baDde Y&Il 0. Bewe .. _I' .
red """ a," jlar:-t. Ek word~;a II ek
HO die diat duk-WUIt lit v~ ~ 'tU
di. ,iftiz- aupl. Kaar ,lo lBO. d I
kOlD dat die &age! !li&pplllk eal .00d~ .oet
dur od 'D aiok v._ _ lI&lIl kom. At,
ra&( die dei kif ~ uabreelt YOOrdi. w ....
ill, l'OOI' dat die rif clear - la.... ~ A..ur 110.0&.. l-li~'. u Iaetaa_ 881-
ptnk b.t. e • ... _ Tad ,__."..n. Q .....

• .,._g ~_~ ~ ea awea kWII.
~ tr!ij~i:'':'-~''': ::::,'lr.::."::.t..... 't~
6 aar ... 1...... Kem- ai. ~.eede -. ~ of .... ftIl B I

'fU di. ~";'":=:;o" Die ~",~_Clp'" ••n:.....'.1.•. ....,. .. .;'ii ....... "...... I

Onder d. ,......1iIJerea met de .utbooi
YertrokkeD •• Jll'ea de _ eu _n. Lo WIaa ..
ea dr .• D _yr. Rlltherfoonl Harria.

"Vtede %Deteer. of

Ood"r ,lit "nofd h",,(t de E.rpres8 "'6n
ft mie art, kHJ ,lat alr volgt elnJi!!t ; " D.!
w~n8Ch 'M ni41"llpokeo dat het gouvt!rue.
weal LI..r I,.A.l{. ook een 19 waarborg zal
",eyeo, dat <1.. IOhiiking waarloe men
komt, .,i"t I icbtl!lijk 1&1 word ..n Yeran-
uerJ. De ~Idlfe wij&e waarop ,lit g..daan
un wor,l .. " iR door de oon.titutie Yii" de
l'epnblt"k (lP h>1Cht,flr rron<bh.g d'lu den
r8fenwnnrtli":tl le plNtaotn. M"n <tot!zoo,
ronder t .. twijfelen. Een beeluit, bekl'llcb-
tigu ..onr h .. ' volk aill het hoogste gezag,
dat v.n "'I HIIIl de conltitatie IIlet Y'81'1l0'
derd tilt word.Il' in eenig op,.icht, t naij,''''''I;~. Iw .... d"den van deo Volk.raad
'mor wo<1anll(e veranderiog In ""Il """lIie
-<Jf, llliIlllCh't'fl, in twee acht"re..uY(llgHIl·
d~ ....,...it1ll-h"hlJen geetemd. lJ.. hoort alle
partij"u te bt.vr".iigen, en 8<"0 elodt! le
m~k ..o !\an I\i! .. llunoodlge asritalle."

Wij .tJ II b,,,t 'Ullt onJ"n tijde!!' noot 8I!IIII,
dat Jtl !(ro"Jw ..t der Z.A.R. op 'VU ....r
"'(oet gel .. t w~t wordAn en durto.! lJey..elt
hU D.·a[Jrlij~ M'· de bepalin, In de con.
'!!titatie van d ..o V rijltaat. of dat "'(oor'-'l<1
bet bee", ill tiKt geyol,d kan w"rdell
'WeolCheu .. ij tltl\na niet te t-pr ..lren I
Ina'r bIlt lij>lt J>:oMlntwijfel, Indien de
f""ndwet der Z.A..R. op ..,.,.ttlr "'(oet, ~
peteI;) •• n alle gtltlChillen on Jer conYen·
tiA« en tl'l<ktal ..U uur arbitnolP' yer"e&eo
.orden, de "r ..de van Zuid·Afrika yeel
.ebrder al aij Jj dan thana.

.0. receale leDt.ooaateJiDf eoIliJderjjea
albier iebolldeu ÏII nie' aUMO op ",bied 9&0
IntIlIt., _r ooIIlloaacieol MD __ 11' ......
Er ja .. a bau, UIdO YID £140 .

EeD depllwu. ai" A.Jiwal Noord ea BarkI,
Oae, ia ter I""......komea iDyerbaad .. t d.
"""leDliDf vao dea apoonr., YUI JJl..al Noord
our BarkJl OOllt ..... Lad,Orel. De ledeo der
d.po&aue auo d. beenta PJ Dekker, J A. PII'k,
J Orrock, 0 WOloete, B J N Orpea .. 0 VlD
PI.bea.

De "nJceDd ..... raod.ringeo ajjo a-aak' iD de
Ijjai der........ keodiUMD YI'OI' de acbooJ-
.xameoa:
Ele~r. la haakje na 1_ 'I'OOrhek.1l-

Hock.11.
Scl&ool lr.igMr. £Onto k'-, ill haakj. 112

1_ 1'oorHlIoker-Hacker.
T.eede k1_, in haakje 417 t_ 'I'OOrPeo-

oeJ.I-FenaeJl.
lo hulljo 482,1_ "oor StuJ&-8teeJe. Derde

k'_' Je. yoor BurRher-Her~.

E&1l DSPOTATI& aii d. Purl, beI4aad. ai'
d. beerea A. B. d.. Villien, J. le .Bou%, D.
I. Roux, F. a..u.t, W. H. Maber u J. E. de
VIllien, DJ.IIke. KMod.ptidder bare opwaeh.
an, bIJ deu oommÏlaril 9&0 pablJeb ~
om _ peRU. in te levereD, pro ........ adé
tepo d. verplaateiai der pllblieh kaaiona
&aD de Purl, DIll' bet Kerlitpleb.. 0. peiit.
.y door meer claD 200 PeI'IOIIeIl Je&eM:ead.
Na '-Prelriag der Mak beJoolcie eie _...
uria d. k_u. io 0""""lÏllf te Demea
wurop de depa." hem bedaak.... ~

Deputaties.
Er waren ln"'o afgeloopen weken bijna

elbll rtag p"o deputatie bij een of and"r
dt'r lllioiat-<r1I. !:leo yeel a8lNend h6w~s
riat eie bevolking If..voelt. d,., de t~o-
'O\'l)ordilf" rl'l(..erinll \'oornemeus iB de
hnlphronn"D .I"r kolonie te ontwikkelen
en Joer vel'llt.andig.. wetgevl ng de toe·
stan,l d..r I18menlevinl( ~ nrbe-
ltlr"". SJ.lOOrw~ d"putaUe. &ijn In de
;gJ'OOt,e me ..rderhf!ld, hetgeen aantoont
Wtll k een "emnJ .. ri I·g er op dit !febied ill
... ~t8te jaren h....ft plaata gebad. Vl"l8'
k~' ~ dt! YIIAal!' lJe8prokeo: i. 'poor
'01', 1/ ~t!~iding tot .,oor· of naOMI der
~v"llLllJ,'; thao. I. de YI".&ag wanneer
en ',8.1''' ,....t de lpoor""er komen P

Ht'deDJ!lILI~ zal de ed. heer Saner een
•l")nrwe~ ri>l..,,,tatl,, van .A. ltwal Noonl,
!.r, i, Ore)' \lIJ Jlarkly 008t ontmoeten.
LJ .. '"roO!!1M ~ ",~'1Jt! uur ecbijnt ée &!jIJ
welke routfl R"notJlet1 Al worden, .n in
d~ o'l'erwegintr nu de ... ~ .taat YOOr-
'Jp rillt de j,{1'lI.lD A.Dd ..l van Bel"lObel niet
b{ het oog "'(erlol'M'l wag worden.

Eeu deputatie YUI deo afdeeliallfUd 'tU d.
Purl, bee&uade ai' da ....... 0.3'. .K:riel,J. P.
PeroJd ea P. J. BOOJ-, Imaakte ~
po bar. opwaoh ... , bO CleG oom..u..rit 'tU
publieke ... ha, _t betnlddaa ~ - lmIC0,.., Dwanrivler eu .. a aadere brar O"'(er
Baao·. ri'rier. De beer J. 8..IIaraia, L.W.V
iatrodllOllllnM de de_Wie, ea MICIe dM iD
IUppl_tIire !JeCrOOt.iaC Y&II ........... jur ..
yooraieDÏDI ... .-aId 'I'0OI' CIea btrboG. Y&II
de _te brui ,.a repN&lie 'tU CIe ,hretde,
_ la de ~ ... clJi jaar __ di.
hedraaea .egelatea. .0. ..... a.- lilt•
woordil. da, ala de bral clie •• 0'fW D_
riYier ..... beYODdea 'WWCI _ ~ .. lija,
ea oi.' lOU bliJvea Itua, ltiJ .. Il _ OJI eie
npplemeataiN beCrOOtiaI er 'fOOr lOll PIaU-
HD. OOIt: _ bil oadenoe.k w.. dou _ d.
b~ 0......Haao'. rivier .. deu beer .IIataiI CIea
ui..... doea w.t... .0. beer Boo,_. "'"'
daarop _ tOeIaCe 'filii £100 op bei .£ 'fOOr.£

•telM! yoor bet makeo _ ""'Ó'" iD eie
bauri 9&O·H_, .. de - PabI.
werkea Mid. da. ala het bIeeIr eie, ..
lIOOCIiC .... , mea er dadalijk laD lIOII ~

Prestdent JCruger.
PI'I'tI\deot Kro~er had W\ider eeo uUnl

m~' r!..a yolk'raAd. en meR &egt dat hij
•~I f _ 1.00 ~flr wa8 lf8I(1IAJ1 001 Ii;jlJe bedan·
ki Il'" in d.. lIaUllen van den "'(ollulraad ée
,I~I:<"". H~ h ..t zij. dllt er Mn fehOhil"~II~e.,o .. ]f·n I_taan heeft, lijdt reeD
htOYfel. Htlt g""'cbt 7 ..~t dat het yenohll
liep <lver d .. wrjZ!! waarop de dyDaaUM-
I! "".,.ti.. lino IIIOm'deo aangepakt. De
m-rd,,"~i,J 'fW!: "''''1 "Olklrsad lOU de
ZlIak. nur 't hof ~J.l...,. .erw1jJen .. , ter-
wui ,le preai,'_t IUN de Ullnderhel~
~f)vr di:-ekte nit!<()o",D~ <tet' maat.chappij
"'·.u' IOlUllecb..n ill h.-{ iI8ker date, de
,... Ikmllu:l geweigerd heeft het kontrakt
'. "-rnipn "'''D, eo dat ,le prtJl,..n dyna·
'm"·f (lp 7\18. p"r kist ,,""Noot lal wor·

. I ·r.. Intdat he' kontntkl aal aijn afge-
• rll'p"o. Het geecbil to~ -cbl1n den pre·
·.. d"ot ~n den volklraa,1 t~ reeda nit den
"'"l"l"rnimd, en llij werk"n wedw harte-
J.; k MY.Of'£].

KERK EN 'SCHOOL.
Da. O . .II01Tl1,Y&II OadWloora, _ ek. Vaa

d... Mer •• , ... Bri.*O.o, bobbea beide t.
daak. mor de beroepea op h.. ui&pllnaln
door d. NiH ... .K:..... cem-te, x.........

.0. boD. _iariI ... het YIROria eOIIIP
ea IObolen ... 8tellealtoeclt deeiI', ~ ~ IJ!I--
teo'ie _ dat d. a-tllunlen CIIer JDriIIa ....
beelo ... n hebbe, hoe .. e1 er ~.- m.....
p.alt..a YUI koort. hebbea ~ 018 bet
werk qO dit InrtuJ ui' ... WIea *ot 16
AUia.tu. Dit is l8daaa ia beraad mei CIe
lIOu ..,.,_&lbeeaalitell YIII pablieb .......
heid, dr. Turoer, tea Iliad. alle "YIIII' YIIIl
Mut.keD &e l'OOI'komea.

Vet'gatler1n~ te Btollonbo80h.
\ ". 1~~ro4ag zal te 8,,,llenboecb een

-"'._ II~,,-.:l: •.'toG.oudeo wor I"n In Yl"rband
." !- Tf~rl;!-"'<ulIch" kw. ijtip. De keu·
"' "'1;: iA naill8ehlen "';J' kort. wegeull..0., kl~ifl mi~v"nI(.;tn,f, .1.•..;11 er ia toch
• , 1 "-!Jn ..~. ".,! ..ton ied ..... !,.... h..iangrijke
'''··~,J~flUI(kan btiwpu",. H"t I" thanl
,IlolD tI' "l,r~kelJ. '-'" Stelleobollc~,
.,.' ....Jl wo kracbtlg bij J .. jongsée elek-
tlo [,et h.ooren. cal stelII.: 7.aterdag met
geen minder do id"l ijka ~l"ru apreken.

Blijk8lll advertenti_ in dit a_ ..rordea
genaagd:-Ooder.ij_ mor d. IIOU'f'III'De'
lDeataobool I<! W.peaer, O.V.8., alAria £1*>1
uaie&eat ood.rwjjler - b.. J1DUIIIi- ...
Purl, aaIaria £100 ~ jurj ~ _
d. d.rde kJaa pablieh lI!IIOOl .. 0Ua00nUa
(.I(oa.), SaIaria .S6O .. an.. vriJ,•Het beruchte Schreiner-

~,alegram,
il IS DE LE'Clir.:S, ENZ.

-Sir »and Tennánt over oue
. loyaUteit.

WAT DE ENOELSOIII!l PEB8 ZEGT.
I'

LoOD, U .JULL-( ..... f.;!=
0'fW CIe ....... hret door CIea
Y01brUd ..,....rd, komea'" Lo~
laaa_ 0...._ dM eie .... lIOei _IU1IÏwwd
1rOI'dU YIIIleie o'fVtollJce 1W&riciiaI. Z'q barea
echter de politie, door dea rud emir de dJaa-
lIlie*weeii. IaIlpIIOmeD, (Oed, ea beecboaw ..
he. U. - fOeCI teekea .... IIDlIIOeCliriaI Y&Il
- ferme _ YrieDClJcbappetjjb POlit.ieJr
'tU draar.
De Ti",. ja ylll -iac da ....... _b •.

... t __ oIloiieJe ",Idaria. eier -.- ....
ariik ..... Yereiaclat, daar er UMlen geea h.cher-
mu., la 'I'OOruitJaaclen die begeerif ajja OlD bet
kialieabi .. Yerkrjjpa, YOOraIIO.' he, OOI op
- YjjucIia' lIi.voeread ,..., .. _ afhaabljjkNOh__ •

RHODESIA. TROEPEN UIT INDIE.

LoIlOI:_, 26 JOLl.-(BtJlUto).-o. lÓcliacbeVlUJWILLIOmu reperiag been eeDOOIDlDoaioatie _ d. ':iI.ke.
• regeeriag prieM teo elfekte dal de buidi.yv

BoL.lwAYo, U JOLl.-(~.)-De ..... Ia- vreod_ •• Uatlti. in Iodie, d. Nfeeriaa' la
*'iD 'fOOr de vrjjwillipn aijD II'pabla-d. .... t _I. 10.()<J() Briteohe IOldatea tbW ill
Bjjeea"'tea .erdea ptereaa'fOlld PlIOaCIea bet laad petal ioaeerd, _ Zuid·.Afrika te
- eIbdrOae .. 'fOrmea. KeD pIoot& dat _ HndeD,.D Indioo d. o_tauofigbeclea bet ver.
hier 600 _ ba - .... "a. . eiechten. bodea .. !lOader yer.ailll .,er!;rekCell.

DB IDOBRREeKTBlf WET.

DE BEWEERUE BEDANKINO VAN
PRE~IDENT KRUGER.

DE STEMRECHTWET.

BET SOURElNER TELEGnA~.BUL.lWAYO, 25 JOLl.-{Btulu.)-Er _taat
heelwa' '.ijfel _&rea. bet .1 of niet ,oecI.
kearea door dea booreD commiasaria nD d.
w.. op Illyoerrecbteo. W~hijoljjk .. 1 er
- lIalr ..neo o....r de terugforkeade r..cbteo,
U.d. wet ... kracbt wordt. . .

P&ETOltL\, 24 JUI,I.-(&ukr).-Oe ui.a ...
.Ierarecbt .. et zal Wooaedag ill de S~Nltd
.ordeappoblic., ..rd, "".amen met oeo uiti .....
d.o ~... taaec ... taci<. die alle deakbeeld ... n dob-
belliaaigheid z.1 opbeffeo ....... kere ellWluleo
dllideljjk maken.
D........... r"l.ri. ootkent dat de heer

Bohnriner eeD tol"gr&lll hMft Il.zood.o laD d.D
p.... ideut bem vcrzoelreode nie. verdel' in te ...
y.o, IOOIIa bewllerJ .. ordt door d. Slalldard.

De veldtocht tegen Kuluka.
EEN STERKE PORTCOEESOH£ MA.CIIT.

BLAlfTYu, 25 Jt'LI.-{&e.w).-De Poria.
,_... lII.cht di. te Cbiromo ill Marko_
om !lP .. tnkkea tepa JlaIuka .D d. AJIIW'II
boofdea, _taaa ait, 140blaake iafaateriatoo, iO
blaob OIva11erietea, 60 bJaatre .riiIIeri8tea, 86
A.aPIa iDtaaterle&ea, i,OOO 8epob iafaa ___
ea ~OOO ...... Br sjiD.27 puzdea, 17 .ail-
_II .. II,dOalreJL ,Ilajoor 80aaa J&chado
_. bei beftL LaiteDU, piaie BOaIIa ea
lui....... 001.. behoorea tot JJjjD .f. ....
.......... dat .. - ~te be-tiat .........
Transva&lsohe Volksraad:

PUTO.IA, 21 JULI. - (Bmoter.) - Teqe.
volp YUI het fdl dat d. prelÏdeat d_J1 Illor.
.... deo ui*voere.,d"D rud aiei biI .. __ , .erd
jreIoot ~ aan eeD fIlI'llcht rr.. d. preaidea.
.ija. lietnkltiag oederaeJep bad. Oecbaread.
d.D lIIIOI'pIlIiHing "1Il déa rad k.. am de .taa....
l4ICIl'etIriI bimten, clie MO ftaialereDd fIWPrek
_. d.D YoorlÏ&lerbad. De beer BaJ1rer. lid
... dea lIil"Yoereod.a rud, Inram later iD u
..- - ft! fool-., plpier "II d.a 'I'OOnitter,
mar de iaboud .r ... is Ollbekead. 0.preai.
daat k.... 0lIl 2 IIIlI' billIleD, eD de rud IPIII
dadeliik iD Ifeboi\ll. aiUiag dM! to. viif allr
daunfe. Mea be"..,. dat eie preaicleat -rt dat
na d. diaooMie oYer bet fori .. de d,YDUDi•• , d.
rad lI"'a vertrou.eD io bem atelt, eo dat bet
beter 'I'OOr bem ... om ... bedaakea. He.
wordt p. dat dol moraaamde redea ... bet
diepallt .... , d.t IIdoeraal Jooberi .D do meer.
derheid VUl deo u~ _ Y8ft1ieistiar ... d•
d.JD&miehODcea.ie yoorataaa, d. _t.chappjj
baar rech' latende OlD IlCbadeYefll'08diaa i4 Ht
boop I"NDhtthof te -au, tenrijJ á. pr.i-
daae, door .. oe lDioderiteid ,....aCI, de _t-
.. bappii .. il Ullkooj.ea.

(~uu,-)

OE DYIUHIET KWESTIE.

PUTOIlIA (lawr).-H.l .ordt gu. dat d.
rud tea .Ioste eOd i'oo .... ..nroll .... ia deo
prelÏdéai ui.prak .\le .. lIIr* 00II dai clio _.
ilerbeid 00II o"!r v-'" ..,'I'08Ieo ilda. de d10&'
aaiei ~ ,,"coit!tiid -*word.a.

---A..

V.BIENDI!OHAPPELU.K:S BETREKICIN.
OEN nEaBTELD.

PUTOlUA, 2ó Juw.-(Rew.r.)-De 'f'IiIDd
..... ppelijk. betrekldolft 'U.eMa daa PNIidea'
ft deo uitT_ilOdeD raad loa 'I'OlJedia laenWcl.

WEER EE'i UlTLANDI!lJt.VEllOA.
DEIWiO.

JoaANlOIBUIIG. 25 JOLI. - (.LuIer). - De
",,""III beeft de -ereilohte penaÏlleie i"I" ....o
- - Y~riug &eboudea v&a penolHllJ die
lliei h.. JD.reobt bebbea, morren ."'(oad ia d.
WaacIerwn _I, w .." ciao Ma ,_,IDlie_1
wwdea "I'OOI'J"1ead d. lrieerechi",,' veroordee •
Ieade ala _ geli....1 OD'I'OIdoeade 00II__ "D

de ..... ma.td~ Y...,.a "'D d, lIit.laader
1Ie'foIIri~' , ea lar Alfred KiJa ... "aaeacle ia
ajja om een .. erke1jjIr. b_raaiatr ia
Mt te krii~'JD ea de reJjjldaeid ... de
biaah-...

RE[)I8TRIBUTIE.

.(~-.,
IHIlIOBA. TIE VA.N INDIERS.

PlttrTO.IA, 25 Jnl.-{Bt.u.er.j-II.t laata ...
ICb_ OIll&reat de vertD8erd.rd. Yorietu.
woordiaiaa Yan do IJl)lId....lden. dat tba ... 't'OOr
deo uiivoer.rdlln rsal ja. eo .elk•• 1&I'IIChjjD
lijk ""'_n lAl .ord.on, is om J~
d.adeljjk vier aiell ........ te i-, modra de
aiea... Ig.t "'0 burgen OJItIreiroIrkeola, OD
lIOOdra _ ';&dt daL bet uiaw .leaIprIlbii •.
dea IIIIk - -'. rech'YIIII'dlrt, .... ee-o
... 1 elk .. ordu lfepY1lD ( ~ . Klerkdorp,
Kruprriorp, lIeiclelberv eo BokIbuq. De
cjjfen hebben betrekk:inq tot 100 deo een""
ala CleD t.eedllll nad. De aiea poad ....
.... deuo middag YOOrden YOlkara~l

DE DYNAHIET·KWESTIE.

PIlETOIlU, 26 JULI.-{IleroUr.)-De atlYoe.
reade rud beeft deo ,eheeleo dag de d.JD&mi"
lnreeéIe b_protr.lI, .D m.. yerwacbt dat de
aU mora- oehteod 'I'OOrd.o nad aal komea.
De ,_te YI'&AIl &al lijD ot_ de _ie aal'
uit;koopeD, of d.t mell .. 1al1'W1lietigcoo l1li CIe
_t.ahapPji sicb 'aten .. 1IIK3ea DUI' bet lJe·
....... bof of arbitnp om_..-ti..
DE NATALSCIIE WETGBVENDE IU.~.

ONSE PA.RLEXENT.
ELKE SLAG 'N ANDEll FIGUUR.

Oas parlement is lIO\l kompleet
SO '. daardie CliJJi ... t juli" beet

\' erkJetuemaDDetjee!
W... t kijk, gia uurtjl ~t Yirbij,
of _ .. et-l-nuw III lij1_

'0 1"u,,' liguurtji gee.

BIJ·NES.
Aa TomlDi Audel'llOll op .prillg
Ea ..iju bekewie liedji sing.

Gaan elma.! lUI di praat I
Di luid gebl'Olll Yall eat tot ....
)(uk daa na oue Jllll"lemeDt

'0 bij-_ IiDoeraat .

KERK.
AI BrowDtji opttaat en a.!dour
8ija hoorden lIl8t 'a preek tl'llk~

op "eJUate" ';ju .tert.
0. .tiJ eo ....... is elke lid,
WUIt kiJ'II bul YOeI IIUQ d&t bol lIit

'a Ru.kki in di kerit; J

KOMEEDI.
Aa P&ddaJ<toel &iju keultji 111&
Ea rooi word ia sijD fraai plig

En road begia te .priac,
.Not IlO 's 'D ~ ia '0 bu,
Daa "oel jij bai .. of bul jou

In 'D komt!edi briag!

SKOOL.
Aa 8kenwnbrooker 'gÁIl te __
Met on..., Sp<....ker <,,&.t. ai fena

(knot"!; ru met bom Ïll)
En &Il ik ander stoDter!., lag
Vir d...,.,he k,..aijong !liju gedrag,

J ij 'I iD 'ft .kool gewio!

KONSERT.
Aa Cre .. 1Jl mul sijo wijb ate ...
'Il· Duiat;. uit liju I!oeItJI rem

(GewooalIk Diktoi "ert),
IMa oit Jij. 1I0000nrtJieo. te g....P.
Ea dit '~ gm wODd"r .... Jij slaap,

Waot droog '" di ko.-rt!

KlXDER·KAMI-:R.
Ai ''''altou hij lta Bern kla,
Dat ..... !(e X of Saur hum pla

Eo leen 51ju kraotji hamer!
Ea .... Ma &rri mood"rliJi:
"ir hllDe op di v:ing6Tló t ik-

Jij 's ill 'Il lunder ......_ J

TEATER.
As Loftw. L."'gu<, .ilD IwveI.UJg,
op IIlP'" !aug., b<oeolJi,.. 'pnag,

Om tc' laat ,ki,ol "Jil ,wr.t.er ,_
Al. hij ...jn "oppi 'np 00 .,,'ai
~pleet so " Rhode. >lJn ....... drai:-

Jij I" in 'n wur ~t.er:

PARLEME:'\T!
AI Schreillff op .ujn voet ... tut,
En ~ IlO " '0 .taatSIWUJ praat

In "oord" eloheat.
Dan spits 'n ieder !;l-0u .ijo oor,
om tog gm woordJi te verloor._

Jij '. dao in 'I Parlemeot.

GOU DUITVOJ:lL
"__" ........ per eie BritcJa ..... _

n • .-f tdltle-...{ ..... lip _ _.. _

&'.l,h7.
lfATAL'S 8POO&WBG.lf.

PrftDllAalT&BtraO, 21 JIIli.--('hr ~)-.oe ~k de week """11 le II
Jalf bednPB .18,101 ..,._ .&17,1&1'- ......
......... bet ."rif!! jaar.

lJa PIETBJlSBU.BO 8POOJl.W&Q.
PIIII'roIllA, !5 JIlIl.-{Per tUcrM.)-Da __

dleut.ea ..... <tea PleteralJarg ....... _ tie
week ~ lO JaU __ &1.fOt.

Ilf80LVlNTI IO.D.~
QIrDWOllGD lII:K1I'18TUn&w.. JlanbaJI, All .... ~ BdW"Ud BOII.C

lIUUel Hakin. 1I.aI.etaC.
I'UI1rlLLlG. OYII!IIUYL

Barry W'tmt.kPY, lt>PIha;.~ z.o.&rIYiIr.
a... Eautna r.vb", lOI..:n-. &ric"_
lOaI& " __ e.ott, ~.



J. D. JON ES & CO.
JAARLIJKSCHE

-- ~~~-~------

Verkooping van den Voorraad BOOMPJES_!__!!90MPJESI I
BEGINT VA~ D AA 8L~AUW~OM, Hekkia, Cypres,...". ~ G. . m Bakjes, 4/- per 100-

bakjes terug; Lemoen en Japonica,
eerste-klas, te koop bij

J. J. v. D. MER WE, P ZOON,

Burgstraat,
We.L:.ington

AAN ZIJNE EXCELLENTIE SIR ALFRBD MILNER,
Bidder Grooi-Kruia ",an de Hoogst AaIUIi8ll1ijke Ord. "'Ul Sie~ Jfiohael 8Il Bt. George,

Bidder CommaDdenr "'an de Hoogsi-Edele Bad·Orde, Gouerne.ur ell. Op~bel'81.
hebber van Harer Majesteite Kok ;e de Kaap de Goede Hoop, In 2!wd .Afrika, en
",aD de Grondgebieden .11de Aanhoorigheden daarnn, 8Il Harer Majesteite Beogen
Commiaaaru, ens., ens., ens.

II'OONT de petitie van de cowmissarissen van de municipaliteit
~.I. ~Tulbagh, bescheiden aan :

L Dat uwe petitionarissen verlangen gebracht te worden onder de
~king Tan Wet 45 van 188.~ in haar v(lll~~ omvang. ..
, IT. Uw petitionarissen ZIJn de behoorlijk verkozen COIIlID18i8rlssen

van de Tulbaghsche municipaliteit voor het oogenblik gekozen volgens
de 3de sectie van wet 13 van 1864.

III. Dat de municipaliteit van Tulbagh is geconstitueerd onder
Ord. No. 9 van 1836.
. IV. Dat uw petitionarissen met volle kennis en goedkeuring van
de resident lillishouders van de genoemde municipaliteit de macht, toege-
kend in de Ord. No. 9 Van 1886, onvoldoende acht voor de nreiaohten
van het dorp. :

V. Uw petitionnarissen stellen voor de grenzen te ~houden zoo als
die thans sijn erkend, en sooals uiteengezet wordt 10 Schedule A,
hierbi] gevoegd.

VI! Uw petitioanarissen ve:-zoeken dat de wet in haar geheel met
alle machten door de de wet verleend aan den Gouverneur toegestaan zal
worden volgens de voorzieningen van wet 45 van 1982.

Uw petitionnarissen zooals plichtmatig verschuldigd zullen altijd
bidden.

P. J. P. MARAIS, Voorzitter.
J. H. LOMBARD. 1
J. A. NIEHAUS. ..
C. A. F. ALBER'l'YN. Commissarissen.
W. B. OL.~VIER. j

Municipaal kantoor,
Tulbagh, 1.) Juli, 1899.

SCHEDULE .A.

De MunicipaJiteit van Tulbagh zal zijn de area begrensd als volgt:
Ten Noorden :-Door de plaats Kruisvallei eigendom van A. J. Malherbe

en B. F. Theron.
Ten Oosten :-Door een gedeelte van de plaats Kruisvallei eigendom

van S. A. Redelinghuys en Zachtvallei, eigendom van de heeren
J. A. en J. C. de Clerk.

Ten Zuiden :-Door een stuk van het gedeelte van Zachtvallei, eigendom
van A. A. de Clerk en Straatskerk eigendom van P. A. de Clerk.

Ten Westen :-Door een gedeelte van Straatskerk, eigendom van P. A
de Klerk en Mountpilliers, eigendom van H. F. Theron.

Speciaal I
Ra,bone's

SpeciaaliII Speciaal I
Nieu, lauser Jachtge,eer

Toegerust met Rawbone's Speciale Jaoht-vizieren en
gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs

£7 10s. net.
Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.

Hagelgeweren, Rifles en Revolvera, van iedere soort.-------~
Knllt. Dynamiet, Detonato.-s. Lont en L(,nt Ontstekers.

altijd In voorraad.
. 1

Colts met JerglOOlgJas 1'~ulJD Ri8es, IG/8ft tegen leer n,mlnderde prtj1en.

Gehoekte IJleren OmheiDing& Standaards,
Span-posten en Yeldhekken.

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

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, an Toestellen voor t' epaanen van
Draad, tegen de laagste prijzen.

BOC. &; DJBIE.
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

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

ADDERLEY EN DARLING STRATEN.

EET-, Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en alls soorten
Aardewerk in groote keuze.
Hang- en Tafellampen, VIoorlampen voor de Voork-

amer, Tafelmessen en fantasie- artikelen en alle Huisboud-Be-
nood.illrlheden.

.Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-, of
VeIJaardagspresenten een Specialiteit. Juist ontvangen een
lading vaD ~un speciale Port.

"VICTORIAN WATER-WHITE OIL"
150" VUURPROEF,

IN rATENTE . "FADCET NOZZLE" tN KANNEN,
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

Laarzen, Schoenen .en Kleeren
- TEGEN-

OPRU IM INGS-PRIJZEN.

28. In het POND Disconto
BIJ AI,T,E GEWONE ARTIKELEN.

J, D. JON ES & CO.
PLEINSTR.A.AT 6, en KORTEM.ARKTSTRAAT

KAAPSTAD.

DEZE ILLUSTRATIE .IS BBN BBRLIJKB AFB:8ELDING VAN HET

" DEFIANOE " SLAAPKAM:ER STEL
Bestaande uit:-8 vt. Solide Easohenhoutel1 lDeerenkut, met SPiegel Deur; 3 vt. Solid.

Essch8llhouten Waachtafel, met m.&rJIl8reJ1 blad, hoogen rug en handdoek hanger; B ·IIi t J
3 vt. SolidAEaachenh01lten lOeedtafel, met Plaat Glazen Spiegelo, spillen. rl an

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat{ tet goedkoopen goed huiaraad van CmI eigm maa,1o.,~ Duurzaam I
koopen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die op deze markt worden verkocht. Economisch!

G~UlUBtr8erd Cafalogul Im Pnj,UjIt fra'1l.CV g6p08t op aafWl"tJ98,\ Diamond I>yee ol'8l'treffea alle anderen iD

Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaap~he Gouvernements Spoorwegen Kncht, Reinheid 8Il DullftMlllbeid. Geene
vervoerd tegen 20 per cent minder dan ingeyoerd huisraad. anderen sijn - goed. Wacht II tegen

l'8l'l'alaohte ltlnrst.o&n, omcW sij l'&II

O ISAAGS & GO VeltooUulen, Langemarkt Straat, ~8II-:~~e::, .. z:t':;'8Il~~

St IJ b.I." BI DD ICI .. nm pnD.. Om l'8.Il 8001* ",ersekerd te0011 rin.., . AWlA. Il BOOISTRATBB, sijn, R8bruik .leohte

• .. ., KAAPST AD. DIAMOND OYES

Grootste Onderneming in de, ,KoIoni8.Ie Industrie

-'olioe Essehenhouten ~l&apkamer Stel,' Goedgedroogd Hoot en
, Excellent! Afgewerkt.

ONS EIGEN, VAAIQJBL - eef a_.

KENNISGEVING. JAIIES \VILIY .st CO! )E oude firma van GERB.
J MEI:&INOis nog te vinden te

No. 21, Simon88traat, Johannes-
burg, en handelt als voorheen als
Markt Producten- en Commissie
Agenten. Alle goederen zijn~e
Producten, Levende Have, of
anderszins aan hen gezonden hebben
hun persoonlijk opzicht; en eene
spoedige afrekening na verkooping.
GEBR. MBIBINO staan boven allen
jp spoed, orde en vlijt.

Zendt al uwe goederen ge-
adresseerd aan Box 4355, Johan-
nesburg.

Tel. Adr MBIRINO.

. ..~ . .

10 & 12 Darling-Straat.
BIEDEN TE KOOP AAN:

Doornclraad,- - - . .
. - - - Glad.clraad.,

NET 01tlHEINING~RAA D,
Omheiningspalen, - - - - _ _

Varkensdraad.,
- - - - 2 tot 4 voet.PLAK-PAPIEli.

Voor gij ergens elders koop, schrijft
eerst aan

DAl SCHRAPERS,

GUSTAF ANDERSON & CO.,
3.5, Lan2' Straat, Kaapstad,

Om patronen van hunne prachtige
Plakpapieren.

Galvanisch IJzer,
Galvanische - -
- - Waterpijpen

• tot St.

en alle soorten IJzer
Goedet'8n.

VERF, VERNIS, en SCHILDER WilR
TEG.t>N ZEERBILLIJKEP:&IJZEN.

Ondergrond Ploegen en Wijngaard Ploegen.Een prachtig 8B8Ortiment Lin-
crusta, en alle andere s-I()rten

Versierselen.

Gustaf Anderson~ Co.,
35, LANG STRAAT, KAAPSTAD.

Goedkoop Beestenvlaesch
\T AN 4-fd. tot 6d. per lb. per

kwart te verkrkgen bij
O. J. T. DREYBR,

Noorder Paarl.

Schrijf om Prijzen en Afbeeldine-en.

GEORGE FINDLAY & Co.,Kaapstad.
BETER~ WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAA&DE ONWAARSCHIJNLIJK,
KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

Ir. ..
.

'. I......,. i. "-'. J'm.D. ,~i ..~ (oalup iD ¥ ~
tal ~ .. ai).M.ft pu een besendiog

~ ..,.. .iim.u"'d. Talldbeel.
biMIiP OII~ 8Il is in de
poeiti ........ GIll SijaI patienten de "'oor.
a..Iea ftD al clie lDCIIIema l'erbeterin~
ja dit 4Md_tbnd. te doea genieten ..

Coanl__ ua 8 v.....ioi 5 n.m.
op ~ 9 T.m., tot. 1 1I.m.
PatieD_ lm_&f wOOlUlChtig, k1lllnen

Ii~ 'ViIi... per brief UAkondigen.

Uorniastroep DD TJjgaDDe Heer A. FIELO,
'1'azuQ.leeIkuD.di8' OhiJovl1Jn,

00S/18 CirombsTt;,
_ 'I'S'IIeati aioh oft!' de wlja ftIl beNl4lD&

80DWeI ell Q?er de JSIltatea, __ de
opnchte _ OOIIplOIIkeUjke

CllIFORIIIA STROOP UI YIJGU.
~ wordtl bet i8aaageaua eD ~
.oor de.-a. en werkt acbt _, .-br of. de
NIDD, !.EVER, en INGBW.AJ(DlDf,
~ bet ~ deiIelijk lIOhOOe, nIljUP yer-
koadheden, hoOfdpijnen en koorteea, lID .....
banlDel.l.o·_ hardlïri heiti. c.u.u'ouu s..IIOOP ~ _.......~ li. ___
VAlI vu~ .. ja de -ice medeelJD JIl .... ,..
ooit aanp_ "OOI' den _lt ell ._

voor de 8IUiI, seker ill djll werk, _
bepaald Iluttig In djne II"YOlgeD. B_ la bereld
'I'1m lliecbt. seer geIOu.leeDaauae-me_terIaIn,
eo alj ... -.eie ultmuu:teade ~ nooo.·
meudeeml dch seJyen aau alIeD ell hebben ba bet
__ popul&iJoe pueesmiddel gemaakt.

VLLlGT lI.u..·

California Stroop van Vijqen,
,. ............ ,.. , .... au.DKUaaU ... 4c

C1LlPORIlA STROOPm YIIGU CD.,
4.. .:u- d • .,.,.-"""., ..... NI ~_... oc4t.,_.
Weigert alle In de I>laatMtellingen en nameebel.
Ve1'krijgbaar bij Apothek'lnl en Wink·.li<M In
alle plaa'&eD, in twee grootten, Ill. en 110.

Depot-n, SNOW HILL. 1.0llDER, E.C.

'1'IIOUOVD IIIIT JUre WB P08'J'lUB'l'OOB

Adderley Strut, Kaapstad
p,x. Ba 800

KENNISGEVING.

DB'<>ndergeteekende wenacht aan
het geëerd Publiek bebmd te

maken dat hij nog steeds bereid is
n Bearders " in te nemen (Jongens
l.ooJrel als Meisjes) ook "Dag-
boarders, tt tegen billijke prijaen.

P. J. J. LOUBSCH.BR.
Wellington,

1 .Mei, 1899

Hd soort dllt alles Vtrfslof is. TE HUUR
OF uee verlangend te koop, 10

uitstekende plaatsen uitge-
zocht in de Afdeeli.qen van Her-
bert, Hay eli Barkly Weet.

Gebonwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Te~toor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
n..mjheid. Overvloed van wild.
VogeIstroizen in 't veld, dat
~ is voor Paarden, Struizen,
Vea. Merino Schapen, en geiten.
De eenige reden van den verkoop
is, dat de eigenaar door alechten
gezondheidstoestand zich terug-
weDBCht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil opgeven,

Richt u tot:
H. R. CAWOOD,
Postkantoor P&~kuil,

via. Caunpbell.
Telegraphisch Adres:

Cawood. Papkuil.
"'oor het l'8l'Well l'Nl TablterU, Kon_,
Ved.rell, Linten. & veil, T...,ijten. Ens.
Eu. Wij ~ dat sij meer ~
NIl pak 11& PH mI18ll .kleunn dan eea.ig
ander ldeur8e1 ooit ~ 8Il meer briJ.
.&lite ea du1ll'SlUlle iInnn al (lW8D.

'I Is qemakkelUk m.
DIAMONI) DYES

te verweD.----_
fhJ"a/ ",/tod I, Bd. ~" ~tlItj..

leD oople ftIl _ IlIOOI klein hoekje, aetlt.eId
"S..-tIll Bome~" ma- ~

VerkriJrbur bij B. G. LElOfON cl I"'A),

P. J. PETBBSD cl 00.
jlD!YlfE8, JU'l'IIEW cl 0

'lt.u.ftrAD.

EU----bal..." Jmet_ ......
door de Wenld. DMr ill DOKboop 'fOOr U.

ala lI.ij Wheeler'. Capnlartne PbnIiIá, het
il a--JDidcIal ja _ I...t I .. PaDO
piel - ......... DTBu, 1U.1T.IlIiW•
oa. EMPIIW. ~ ~

&UIDoAJl'RlUAN8OHB
.kONIlfILUD IAILDID8
• "CASTLE MAIL- ......... U

DB Stoomboo&eDd_ Lijn ...v.k.
ken YID~'" Louden omCleD lDd.reD W , te , "VIUD., ...,

KadeIn en PJrmoa te Sw Hel8Da en
A"'"Vdon ~ op de bepMlde ..
~

NAAR ENGELAND.
Juli II-DUl!fn~A.l( CAftI&, ~ w. ILu.
Aug. '_TANT~B Co\8'rLli, K..p&. Ta.lvlWI
Alii 16-DU.OTTAB C.AlTL&, Xap\. J. B.

HUlUlOlI, aN.a. ,
Aug. ~ - CAB18BBOOIt CA..81'LB, Eapt. C. J.

BO.llIaGlI.
Sept. lI-B.6.WABDJ:!I C....,.LIi, Kapt. lLIoB1'

Boeken voor de Scholen in
de Zuid-Afrika.

TE bekomen bij de voornaamste
Boekhandefaars in Zuid-Af-

rika tot de daarb~ vermelde prijzen
D. Aitten.-GeeohiedeDÏa van

Zuid A.frib. met een inleidinJ
over de Algemeene Geschiedema
voor de scholen in de Zuid-
Afrikaansche Republiek. Twee-
de druk met 7 kaartjee ui~
geven door de Ned. Zuid-Alii-
kaansche Vereeniging, 3/6.

J.C. Vermaas.-Nieuwe Methode
voor het onderwijs in hEt rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
.Afrika Handleiding eerste en
tweede gedeelte. Prijs 8/-

J. C. Vermaaa.-Beirenoefenin-
£',n voor eerstbeginnenden, be-
hoorende bij het eerste aoedeelte
der Nieuwe Methode voor "het on-
onderwijs in het rekeneu, 9d.

J. O. Vermaas.-Nieuwe Reken-
boek, ten dienste der scholen In
Zuid-Afrika.

Eerste stukje ls. 3d.
Tweede stukje Is. 3d.

," C.Vermaas:-.A.ntwoorden van
de voorstellen en oefeningen VOOr-
komende in het Nieuw-Reken-
boek, ten dienste der scholen in
Znid- Afrika.

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

IEBBISGKVDtG aan DIEBSTBODEB,

Tusc.btttu lW III.'...Lu
Puu.

ABUNDALJ: CUTL&, Kapt.. WIlD", ClDpveer
29 Jail.

AVON DA.LII CASTLE,Kapt. S. C. .Il.mr.
ooge ..... 3 Aug.

DOtl'NK CASTLE, KapL. STJmaT"'. onreveer
Aug.

TINTAGKL CA81'LB, Kapt. lUula, ougcveer
Alii·

Voor Vnahi of p-.. "noer. men
Bah bt de Aaenten 'ftJl de OlaBTLB
llAILBOOT IU..ATSOBAPPIJ, (Bpki).

BEGEERT gij - betrelddng in
Kaapstad, als Kok, BiDnsD.Ineld,

Kindermeid of a.lgemeende Bediende'
Schrijftdanaan Een. AJ(YOT, "&giatry
Kantoor, 14 Hout Straat, Kaapltad.
Goed. referentiën moeten lngezond8D

worden..

'D_ZO_ L:aJlIIII
KONINKLIJKE JlAILDIEM:fl

UlIOI 8TOODOOTlUJ.T8GlUPptJ
1B8P __ K"Z'l.

DB JlajJJ.oot.D .. ~j ....
tnkkeD nu K....,_w naar~d

",ia Ibdein. om dm uderen W~ ter
4 '111IJ' lI.m , alto onder ~nde

NAAIt ENGELAND
26 Juli-BBITON (Qubbel Schruet), lapt.. Om",.
V Allgut.--'!COT (Dubbel 8ohrotif), Áapt KORTe.'.
II Aagut-NORKAN (Dubbel dohroet). KAPT.

&nNOLDS.
II Bept..-KEXICA.N, Kopl.. M.unl<.

TU8SCHBNBOOT.J:B BUR KlilGELA.'HJ.
(A.A1IiLliGGKND£ TE TENE:&IFF'E).

GUE!.PB (Dubbel Schroef), I.apt. HoWn. OOI"'"
_13Jui.

GAOL (DnbbeJ Schroef), Xapt.WILroan. OngHeer
111 Juli. '

GA.Lll (DnbbeJ 8aQroet), Kapt. B&ml.'Ea VD' ...
_lOA~

GOOalUlA. (Dabbel 80br0et), Kapt. IIItJSu (loge-_2.~
6DJlA.N ·{DUtJeI 8a.hroeC). Kapt. S,enSTnonpy.er '7 Sept.ablr .

.. ft1l c1e V"""'-ppij'. mooie 810011'
.......... 8Ot1'1'HA.llPTON ",erlaten "oor
HAllBUBG, bn 11& de aankOJllBt YlloD... x.u......1raolea.
Bft'OURXA AB.T1B8_DG KLAN D

~ ZeI 'M .... den, worden ui~
NiJd ~n.nIO~Di
op dm·DUbeIea :a_~j ..
BBTOUBKA,aTJ.lS- II1I&I' HAVl!:1i~:

.... CJ. Jrn'S'l'..-.reien uit.gerei.kt yoor ar-""1tiJma ~ MNDden perde Uoior.
fil tie a..&.Ie VM..,.bappij 8toombooten.

Vaar Vl'IIIIht of ~ doe men aao..&
MIl de ~ ftII de Union 8t.oomboc1f
VMtr+tppij, 4dl")... '

-(
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