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DALTON EN REID
VOOR d. Beete Warde la Bmboad LiDDeD, itk ...

Bedl'llkt Katoen, Lcccclolha, TafelUDDeD'
Damast Tafellaken!!, 8erYeUeD, PIume11eD, FlaueUett.D.
enz. ens,

DALTON & R~~ID,
113, LANG STRAAT. UAP8T1D.

Voor de BesteWaardein 't maken van Koatuum's, '
Mode Artikelen, Kousen H.nd"l, lfandaohoenen, I
Linten, Kent, Onderkleeren, Kramerij. enz. '

:Monsters Poetvrij op Aanvraag.

DEEL Ncl 71.- 8,7861. KAAPSTAD. DONJ)EBD~G. 8 AUGUSTUS, 1899.

Ko)oD.lale.0."",
Werba.

E

30 Basutu Paarden van 3
tot 6 jaar oud.

Op Dinsdag, 8 Augustus,

ZA L de Ondergeteekende Pu-
bliek doen Tel'koopen te

KLAPMUTS STATION, gemelde getal
Basuto Paarden, waaronder ver-
scheidene prachtige Ponies zijn,
sterk, in goede conditie, geschikt
voor dadelijk gebruik, allen gedres-
seerd.

Kaapscho Gonvernements Spoorwegen,

EEN gpkwalificeerd geneesheer
,instaat Hollandseh te spreken.

De praktijk 8luit in het Assistent
j IAPPLICATIEN J>iatioiot&.geneeeheerschap van Fra-

B,erbtirg, waard .£750 per jaar.

Worden\hienaed. e gevraagd '1'00, r G.een waarborg maar, goede referen-
de .~ ftD ~ tien.. Geen 9Ppositie.

Assistent (of IUlliateJite) in dé "J)ij-~,? Doe unsoei:'bij_het _ ",
triots Gouvemen~hool te Kroon- GENEESKUNDIG COMITE,
stad; salaris £135· pt!r annum en Williston
van 6den .Assistent (of Assistente) _ -'-_
ua bovengemelde school Salaris PUBLIEKE VERKOOPING
£120 per annum.

Kenni.s van muziek in beide ge-
,allen eeee aanbeveling.

Bewijzen van goed zedelijk ge-
drag, van beh 'v.mheid en van tot
een Protestantsoh Kerkgenootschap
te behooren moeten de applicatien
ve.rgese1len en zullen door den
ondergeteekende ontvanren worden
tot op den 9den September e.k.

Werkzaamheden te worden aan-
vaard op den Bden October, 1899.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicanten
moeten zich elk voorzien van een -------------,_ ..-
onderwijzers 2de lrlas spoorweg CLARBMONT idUNICIP!UTEIT.,
certificaat om tegen half prijs te 1

reisen.

,I

BENOODIGD GEVRAA.O()
1'R.EIN VERANDElUNGEN, VOORSTEDENLIJN.

UP en Da lIaudag &.II., den 7den dezer zal de &epnwoordige trein ftIl lU!) v.m.
van Kaape&ad ,..rtrekken te lUO ".m. en leopen tot Diep Rivier.

0. trein "ertrekkellde"l1 Plamltead te !).~ v.m. Dur Wijnberg en Kaap-tad
zullen van bo"eOI8Doemden datum 'YaD Diep Rivier vertrekken te 5-45 'V.m.

O. B. ELLIOTT, Bootdbeetaurder.
jKaapetad, 1 Aup8tua, 1899.

Gouvernements Kennisgeving.
Staats Gymnasium te Pretoria.

REN geoertifioefte ond ..
voor de PrifttM Boeren~

te ~ppt, En~ ~ Hollandaoh
muzIek, met getqphrift nm goed
gedrag en ouderdom. 8alarit £80
per j¥1' Toor 5 kinderea ; ook vrije
Inwoning. Applicatiee lullen inge-
wacht worden ioor den onderge-~k__ ~_'", P. G. DU rolT,

, ' Klipgat,
P.K. De Aar Station C.C.

DOOR een jonge dame een
~k:ing ala gouvernante.

Doe aanzoek aan het kantoor
Tan dit blad onder "Leone"

OPROEPING geschiedt mits dezen van applicanten voor de be-
trekking van Buitengewoon Docent in de Engelsohe taal- en letter.

kunde aan bovengenoemde inrichting, voor lOof meer uren per week.
Salaris naar evenredigheid van het aanta] lesuren, berekend naar

£800 per jáar en 25 ureh per week. ~
Bij de applicatie moeten overgelegd worden :-

a. Bewi18 van LIdmaatschap eener Protestantsoh Christelijke Kerk.
b, Bew~~s van goed zedelijk ~g. .
c. Bewijs van voldoende kennis der officiëele landataal.
d. Bewijzen van bekwaamheid.

Alleen applicanten van beslist Christelijke beginselen komen voor
deze betrekking in aanmerking.

De Purlscbe EIecutell1s Kamer. /' Betrekking te aanvaarden 1 September, 1899.
~ Reiskosten ,",orden billijk vergoed, indien de benoemde buitenslands

PU:BLIEKE VERKOOPING oon;;eze applicaties moeten vergezeld gaan van een bewijs van den
VAN Veldkornet der Wijk, vermeldende of applicant vol stemgerechtigd of

genaturaliseerd burger is der Z.A.R.
Zij moeten worden gericht uiterlik tot den 12den Augustus, 1899,

aan het kantoor van den Staat Secretaris, Afd. B., met vermelding op
den omslag II Docent Gymnasium."

BENOODIGD
BENOODIGD Toor eene gesubei-

dieerde school in de wijk Hooge-
veld, op de plaats van den heer J.
H. van Wijk.

Salaris £120 per jaar, mei voor-
uitzicht op verbooging.

Vrije logies en inwoning voor een
ongehuwden persoon.

Kennis van Engel.sch en muziek
eene sterke aanbeveling.

Applicaties, met de bij de wet
vere.;aohte certificaten en getuig-
schriften, worden door den onder-
geteekende ingewacht tot 31 Aug.

Werkzaamheden te beginnen op
1 Oct. e.Jr.

A. J. LOUW, V.D.M.
Heidelberg, Z.A.R.

25 Juli, 1899.
G. W. B. VAN DER--LINGEN,

V.D.M.,
V oorz. Dis~ricta &lh. Com.,

KrooDStad,
26 Juli 1899.

Twee Rondgaande Onderwij-
zers benoodigd te Elands-ALLE inwoners van het District, die tot de Bonds-partij behooren of die kloof en Graspan, wijk

met die partij sympathiseeren worden hiermede dringend uitgenoodigd
ter bijwoning eener Publieke Bonds Vergaderiug, te worden gehouden in Hoopstad, district Hoop-
de STADSZAAL te Dordrecht, op ZATERDAG .. den 5den AUGUSTUS stad.
H!~ om half twee ure 's namiddags, ten ~inde de tegenwoordige _
Politieke Situatie tU88chen de Rijksregeering en de Transvaal in over.
weging te nemen, en te trachten om eene vreedzame oplossing der APPLICATIBS yoor bovenge-
bestaande moeielijkhed,en te weeg te brengen. noe~de betrekkin~en vergez~ld

Alle belangstellebden voormeld. die willen werken om Vrede te, van ~e bIJ de wet vereisob~ getwg-
'hfllpen bevorderen, worden vriendelijk doch ernstelijk uitgenoodigd deze ~~ ~ be~eld, ~
V _,1 ring bij te wonen l'I"""coe en 1 maat lip eenflr
~r6 ......e . JAS. P. SMIT, testantsche Kerk,. zullen door den

Voorzitter van het Distrikts-bestuur, Dordrecht. ondergeteekende mgewaoht worden
tot op den 24.ten Auguatua e.k.

KENNI~GEVING. 8~~t~~te beginnen zoo

Salaris ft2b per RDDUID en de
schoolgelden.

Alleen ongehuwde personen ko-
men is aanmerking.

Billijke reÏakOIten, gestaafd door
kwitanties, zullen vwgoed worden.

N.B.-De gealaP.erle appliC4nten
moeten zioh voorzien van een onder·
wijsers 2de IIlaa '8~~ certificaat
om tegen half pl'll8 te reIZen.

A. THERON.
IVoórI. School Com

W. SAND~,

rw Mede' zal verkocht worden
een Afslaan Tent Kar, zwart be·
kleed, bijkans meuw, een kans
voor iemand die zulks noodig heeft

A. B. DE VILLIERS & Ce. IAt$lager
Paarl, 28 Juli, 1899.

Losse Goederen,
CS DI':N

(JODEN TUIN,
AAN DE

In d~n Insolventen Boedel van
FREDICK FOBlA.N, Slachter en

Winkelier.

Op VRIJDAG, den 4den
Augustus, aanst.

Precies te 10 ure 's morgens,

ZULLEN. worden verkocht aan de
woning van den Insolvent,

Eene groote!hoeveel heid Negotie .
goederen en smeerwaren, toonbank
schalen en gewichten, slachters
gereedschap, de gewone verschei-
denheid huisraad, glas on aarde-
werk. Keukengereedschap enz.
Verder 1 Rij en trekpaard, 1 paar
tuigen, 1 enkele tuig, 1 slachters kar
compleet, 1 acotsche kar enz. enz.

.T. 1. DE VILLIERS, A. P.Son,
Eenig Curator.

Faure, Van Eylt ~ Co., ../fsla<;ers.
-~--- -- __--_--_,~_---

TE KOOP.,

24 MUILEN.
DE Oudergeteekende biedt te

koop aan

8 lullen. 4 JW Old. Prijs £t6 0 0
8 do. 3 "" .. 12 tO 0
8 do. 2 "" " 12 tO 0
Een prachtige lot, geteeld door

Oen ondergeteekende uit een
Kolonialen Henget bij groote Merries.
De Ezel!! zijn te zien op mijn plaats
:1 mijlen van de Cradock Statie.

P. W. MICHAU.

Orange Grave, Cradock.

Uoedkoop Beestenvleesch
VAN 4-ld. tot 6d. per lb. per

kwart te verk:rk gen bij

O. J. T. DREYBR,
Noorder Paarl.

800MPJES! 80aMPJES! I
BLAAUWGOM, Ilekkia, Cypres,

in Bakjes, 4/- per 100-
bakjes terug j Lemoen en Japonica,
eerste-klas, te koop bij

J. J. v. n. MERWE, P ZOON,

Burgstraat,
Wellington

VISOH
ZOUT.'MOOTJES •

DAAR wij een grooten voorraad
van uitstekende hoedanigheid

ID onze winkels hebben, kunnen
wij, mootjes aanbieden te~en lager
pnJ~en dan iemand anders in
Kaaptltad. Doe uw voordeel met
deze kans en lu zult goedkoop
voedsel hebben.

WADNER & ERIXSEN
I7 Langstraat, Kaa.petad.

Gouvts. Kantoor,
Pretoria, 27 Juli, 1899.

F. J. KROGH,
/ Onder-Staats Secretaris.

PUBLIEKE VERGADERING
-TB-

-rvvORCESTBJR
Op Zaterdag, den Men Augustus,1899

TE 11 UUR 's MORGENS.

Hl!. T Publiek van Woreester wordt hiermede dringend uitgenoodigd
ter bijwoning van eene vergadering ten doel hebbende de

Trsnsvaalsche Kwestie te bespreken,
Op verzoek,

J. N. P. DE VILLIERS, (Ex Magistraat).
P. G. KUHN, L.W.V.
J. r. ~IALAN,
J. J. N. GRAAFF, L.W.V.
DR. J. H. MEIRING BECK, L.W.V .
A. H. DU TOIT, J'R.
D. DE VOS RABIE, L.W.V.

Kennisgeving! Kennisgeving! !
EEN Publieke Vergadering zal (D.V.) gehouden worden ID 't Wol-

huis alhier op ZATERDAG, den 5den AUGUSTUS aanstaande
namiddags om 2 uur, om onze voormannen te steunen en te danken voor
hunne berr:oeiingen en Christelijk Mannelijk streven, den Vredo te be-
waren en de Eer en Gerechtigheid van Engeland op te houden, op dat
ook onze geliefde Koningin in V rede, gerustb eid en Eere (volgens haar
uitgedrukte begeerte) hare laatste dagen kan sluiten. Mogen zij vele
zijn! '

GOD BEWARE ONZE KONINGIN.
Op last,

J. H. HOFMEYR, S. ZooN~Riversdale, 22 Juli, 1899.

Publieke Bonds Vergadering

Aan TabUnri80per8, linteUlts en
w bet Algemeen Publiek. De look's Boarding House,

STELLENBOSCH.R WARMER & 00., zijn
benoemd tot Agenten Toor

K. Machol & 00.'8Deroemde
Magaliesberg Tabak, die wij
te koop aabieden in 't groot en in '~
klein, m zakken van t, I, 1 pond,
5 pond, en in zakken Tan ongeveer
60 pond. Vier verschillende soorten.
Orders zullen spoedig nrzorgd
worden en als het voor kleiDe hoe-
veelheden is, moet de petaling met
de order verzonden worden.

&. WARNER & (JO.,
De uwe,

M. DE KOCH.

MEVROUW DE KOCK wenscht
aan het Publiek en haar

K08tgangers keD\lis te geven, dat er
hier geen geval van Koorts ooit
wal. Haar Logies H uia is gelegen
in het gezondste en schoonste deel
van Stellenbosch, nabij College en
Sohool. Tennen billijk.

HET BEROEMDE OOGWATER.

Ell. bot&el ~1r:t .. 0IId_ ....s..,e- die dU
pIInlklll .nlIea erkeo_ da& bet de ,.....

_bald III. Il" jrceld 3L __ JIOIIPId IL-
Verkrl'jJbMr bi

HEYNES .. MATHEW & Co.,
Ch.mJ.ten, tJ[aapatad.

Llkdoo.a.1
Lllltdoo.a. I

Llkdoo .... Z
Wh.Ie ... Likdorml ZaIl .Iut. '*CIOOClein. elag.

lIIet }XM' pili IL 104. _ poije,

111111, urm a 6.. , WPIfU

·BENOODIGD
EEN geoertifioeerde onderwijzer

voor de buiten School te Boor-
pioensdrift, District Carnarvon.

Salaris £60 per jaar en vrij logies.
Applicanten moeten opgeven tot

welk Kerk~nootsohap tV behooren.
Ar.plitatten vergezeld van getuig-

achriften van bekwaamheid en goed
gedrag Bullen, door den onderge-
teekende ingewacht worden tot 31
Augustus e.k.

C. G. BESTER.
RO. Scoryioensdrift,
" Dist. Carn&rvon.

Cnderwijzer Benoodigd

APPLICATIES, vergezeld van
getuigschriften, zullen door

den ondergeteekende worden inge-
wacht tot het einde van Augustu8,
1899, voor de betrekking van Hoofd
Onderwijzer in de IIlde klas Pub.
School te Annoed, dist Oudtshoorn.

Salaris £150 per jaar en vrije
woning.

De applicant moet tot een Pro-
testantsohe Kerk behooren, bekwaam
zij om onderwijs te geven in het
Engelach en Hollandsch. Werk-
zaamheden te beginnen met het
October kwartaal.

De plaata is voorsian van een
prachtig, ruim en gerieflijk school-
gebouw met klas kamers, een post
en telegraaf kantoor, en is lt uur te
paard Tan het dorp. De tegen-
woordi~e onderwijzer, de Heer
Stofberg, gaat naar Stellenbosch
om zijn studie voor te zetten.

M. J. MULDER,
Armoed,

Oudtshoorn.

BENOODIGD
lerste Mtant ll&nnelijke Onder-

wijzer voor Dordrecht Imteklaa
Gemengde Publieke School.

VE R ZEG E~ D E Applicaties
gemerkt C ApplicatIe voor

Eerste Assistent Mannelijke Onder-
wijzer" tesamen met de noodige
Certificaten en Getuipchriften,
zu1len ontvangen worden door den
Ondergeteekenóe niot later dan den
7den Augwrtua e.k. TOOrde positie
van Eerste .Aaaiatent Mannelijke
Onderwijzer, om in het algemeen
behulpzaam te sijn in het onder-
wijzen Tan alle onderwerpen, maar
in bijzonder bekwaam om Hollandaoh
te leeren in de vel'llChillende
Standards tot de Mattioulatie in
bovengemelde School 88laris £200
per jaar.

De geslaagde .Applicant zal sijn
diensten moeten beginnen zoo
spoedig mogelijk. Iedere informrtie
kan verkregen worden bij

JAS. P. tUUT,
Secretaris, School Comite.

AmN SCHOOLTB STOCliELL,
101TA6U.

GOUVERNANTE gecertificeerd
onderwijs te geven in Hol-

landsch en Engelsch kennis van
muziek. Applicaties in te komen
niet later dan 27 September 1899.
Salaris £60 per ~ ~n vrij logies.

G. F. HERBE,
Secretaris.

Stockwell-Ashton.

Waarschuwing

DE ondergeteekende geeft hier-
, mede kennis dat een ieder die

op mijn eigendom Rheebokskraal en
Hoek8berg, Dist. Robert.aon over-
~~t hetaij met jachten of houtrij-
den, zouder onderscheid des per-
soons ten 8trengste volgens weL zal
behandeld worden.

G. F. MALHERBE.

Lady Grey,
28 Juli.

KENNISGEVING.

B.. kraal
P.IC. Hoopetad.

DBOnclergeteekende w8DlCht aan
het geëerd Pnbliek bekend te

maken a.t hij nog ateede bereid il
.. Bo.rdera" in te nemen (Jongena
loowel ala Meiajee) ook ••Dag-
boarders," tegen billijke prij.D.

P. J. J. LOUB8CR.BB.

'Wellington,
1 Kei, 1899 •

Voor XlaDten van BuiteD'eD The Perfec~ American Wauh.Winkeliers. . .
EEN mtereuant, pillnatn.d boek

- met inlichtingen OYer WAlII ...KUlf1I(B. de oanproabHJk. echt. lJoUendecbe Horl-
rm-iddew. ftII Dr. C. .,. roarrz • "'eea.

00., yalrecen WIInIa bij lie eaip eipDMr'l, Wardt op YenOek poetmj ~.

HeTllel, .. ~ It. 00., De illlerlkaalllOhe W&ltbam larlap-
1".• .. TAl: .... hppIJ % Ju a;,'~

GENEESKUNDE.
Gevraagd voor Will Iston

TE

FRANSOH HOEK.

DE Ondergeteekenden zullen op
last van de Commissarissen

der Fransch Hoeksche Munio'pali-
teit verkoopen op

:Maandag :Morgen te 10 ure,
den 7den Augustus,

Zekere 10 O.NBEBOUWD
ERVEN, Centraal gélegen, en de
aandacht van Koopers wel waard.

DE VILLIERS rf Co., Afslagers,

GRUIS.

'fENDERS worden ;gevraa~ voor
goed, ruw, gezeefd Gruis voor

het maken van We~n. De Ten-
deraars moeten den prijs opgeven
per kubieke yard, afgeleverd per
kar op eenige plaats binnen de
Muniolpaliteit, of per spoorweg aan
de etationa Claremont, of Newlands,
en moeten aan het Municipale Hui",
Claremont een monster Gruis opzen-
den, en eveneens de ligging van
de groeve opgeven, waarvan het
Gruis verkregen wordt.

Tenders in te zenden bij den
Ondergeteekende niet later dan 9
Auguatus, 1899.

Op Jast, '
DAV. WALKER,

Mnnicipale Klerk.

Munioipale Kantoor,
Claremont,

29 Juli, 1892.

Afdeellngsraad Prieska.
SLUITEN VAN WEG.

om een gedeelte van den weg
~de van de plaats Witteputs
(of Kalkputs), van daar over de
plaats Beuurmensputs (of Kalkputs]
en Kareeboomput, naar de woning
van de plaats Kraanvogelpan ge-
sloten te krijgen.

Kennis wordt hiermede gegeven
volgen.s ter'llen van Sectie 152 van
Akte 40 van 1889, dat applicatie
zal gemaakt worden aan zijne
Excellentie den Governeur om de
ondergenoemde sectie van gezegden
w~ te sluiten, namelijk.

Dat gedet'lte van den bovenge-
noemden Witteputs naar Kraan-
vogelpan weg m het Veldcornet-
schap van B rakboscb poort, begin-
nendebijeen punt op gezegden weg,
alwaar het de StuurmanBput-
Kareeboomput lijn kruist, omtrent
80 leniel yards zuid oost van 't
meest Noordelijke baken van de
plaata Kareeboomput in eene Zuid
Weeterlijke directie tot bij een punt
op de ,Kare<,boomput-Kraanvogel-
pan lijn omtrent 20 leniel yards
Zuid Oost van 't meest Noordelijke
baken van de plaats Kraan vogel pan.

Eenige objectie tegen 't sluiten
van bo ,en genoemde sectie weg
moet schriftelijk ingeleverd
worden bij den ondergeteekende
binnen drie maanden van af data
dezer.

G. W. O. VAN !JER MERWE,
&oretaria.

Kantoor Afdeelingsraad,
Prieska, 1 Juli, 1[09.

Kalkbaai .Municipaliteit

KENNIS wordt hier"ij gegeven
dat op den D'\ de Men dag van

Auguatu8 1899, alle vee dat wordt
gevonden pazende op de Munici-
pale gronQen aan d~ Kalkbaai en
andere bergen binnen het:M un ici.
pale gebied, in het schut zullen ge_
ëireT8D worden.

Iedere peJ'lOOD die wordt aange.
troffen· wild achtervolgend op de
Municipale gronden zonder de ge-
BObreyen permÏ.88ie TaD den raad
sal worden vervolgd.

op last,
ALFl: ID, H. BARNES,

Municipale Klerk.
Municipul Kantoor, "

MDÏleDberg. 27 Juli. 1899.

TE ,'HUUB.
OF ~ee verlangend te koo{», 10

ujitatekende plaat.en 1Jit«ei.
zocht uit de .\fdeehngeD nu S:-.'
bert, Hf-y en Barkly Weet. '

Geboqwen, Landerijen, FOJl __
Buite.!l~bouwen, Steenen KJ'IleD
bn .K.aqlpen op le Gronden, 'rijf
minuten i rijden van het POIIt 'en
Telena.Bfkantoor, en 't PoJitie
Statio~·TGoede acholen ua eie
nQ;ijhei(l. Overvloed VaD wild.
Vogelstmizen in 't velds dat
geschikt is voor Paarden, StruiHD
Vea, Meriuo &hapen, en ~
Oe ~nige reden van den v~
is dat de eigen8lU' door alechten
gezondheidstoestand zich terug_
wenscht te trekken, en het bOereD.;
bedrijf wil opgeven,

Richt u tot:

H. R. CAWOOD,
Postkantoor Pankuil,

via. CeimpbelJ.
Telegrsphisoh Adres:

Cawood, Papkuil.

'X'c»ll1.ema.
ZIJN de heerlijkste Viach, ge...

gen in Zuid Afrik.aanaobe
Wateren. Altijd te ~p iii de
Lange-straat 17, Kaap8t~.

WADNER & EkIKSBN.
'~..,------ ...~---_----
Ne~ge~ sndees kunnen sulke

MOOIE PIANO'S
van alle soorten verkregen
worden tegen sulke

!!LAGÉ PRUZBN I I
als in atellenbosch bij

F. !W. JANNASCH,
I IDe Beste A&nbevelingen II

Kom: en zie zelf, of achriJf
om inlichtingen.

AFDEELIKGSRAAD YID PImBBIC

TENDE&S gemerkt re Tenders voor
Verloren Vlei Road," sullen,

worden ~gewacht bij den onder-
geteekend~ tot 10 uur v.m.. 'faa
den 15dén Augustus, voor clan,
aanleg v~ den harden weg, 15
voet breed, van het Noordend T8D.

d~n aan~l~den hard~ ~ te
Pietersfontein tot het Klip KOPJe te
Welbedae~t.

De Ten~ers moeten zijn per yard
en kunne~ zijn voor den geheelen
afstand ofj voor gedeelten van niet
minder det 600 yards. Tendenara
zullen veJtplicht zijn die gedeelte
van den w~g, leidende door zandige.
formatie", begruizen, met een _
gruis van! 1 voet in het midden ~
inch aan den kant.

Voor verdtlre inlichting doe aan.
zoek bij I

NICO J. VLOK.
8ecret&ria.

Afdeeling Raadkantoor,
Piketberg, 26 Juli, li9g.

.__ ,- -,-.------ -----
KEN'NI~GEVINH.

r )E o~d~ firma van GUL
MEIRING is nog te vinden te

No 21, $im0D.8straat, Johann ..
burg, en lIlandelt als Toorheen ala
Markt Producten- en Commillie
Agenten. Alle goederen "nde
Producten~ Levende Bave, of
anderszins aan hen gezondfID hebben.
hun persoOnlijk: opzicht; en eeDe
spoedige afrekening na verkoopiDg.
<hsB. MEIBING staan boven aIJen
in spoed, orde en vlijt,

Ztlndt al uwe goederen ge-
adresseerd aan Box 4355, Johan-
nesburg.
Tet. Adr MElILING.

AMERIKAANSCHE URGELS
R. WARMER .tt 00, !lebben 100

UfERIKAAN~HE ORGEUI
'&11 Ik 1,...., mAke .. , Zij bledea li-. _

'""",n ....... 1"Ii"IAI',j..,a,da&r.1j ,ln"OD"'~
ijd y"no"b' IDOl""" wordeD. V.....:hUJende~
met f"1l lOOI ier IclPlh:ra.

R. 'W .ARNBR .. eo..
22, BARIL4U1IUU, " .... 8TAl\

EEN _lW! met.,t! IlaaIk'P, ~ __
door lie "-'41, D_ le .. bOlIp,., ....

~. hij Wheea.,.. Capillartne .......... a-
la bet botáe N__ l4dttI bl oaa LMd, _ ....
pld" .tI. - .... w.. JUTJru, IlA'l"l'IlCW •
Co. ~ ~_ 1'DiIIINIa.

Hoe'" uwrLe".. ~
BOUD 'Il" pa .ccihetd, 41ft ...

dM rij ...D'cJoqOlD ~_ ..
<lilde "_Id. n... ill ..-...a:
Wheel.,.. Extract; pw. .....
HEYNES, MATHEW & CO.,

APOTBaJU:a8, ~.a.D

J



'Wlide Essehenhouten Sl3apkamer Stel, Goedgedroogd Hoot .eo
Excellent Afgewerkt. '- .,

ONS EIGEN MAAKSEL - ea e.a

PUBLIEKE VEBKOOPING
,. VAI\

14 KOSTBA.RE ERVE N.
'f 11 :c

Moorree.burtt,l-· reL ~.J:rne.~ur7.

Op VRIJDAG, 11 Augustus, 1899
OM 11 m 'sMOBaDS.

Al,daan Kap Kar, 2 Open Karren
op Vt"eJ'en, 2 Sohoteohe Karren, 1
1 Paarde W&gen, 6 Ploegen Van
alle 8oorten, 1 paar Kop6r.~
.Tuigen, 2 paar .Achtertuigen, Iapan
'l'uigen, Zwingels, Ketting~n oom.
pleet, paar WagtHlJeeren en' tioik, 4
lange en korte Ladders, 1,000 bouen
Jlik Riet.

V.. t....erkl

,D.
Grootste Industrie

DK heer JAN T. A. LocBNIB bet:ft de oooergeteekenden geJut op
bovengemelde plaat8len datum l'obliek te verkoopen zekere

14 Ultiatezooh'te EFlren,
gel~Q ter rechter en linker sijde \'8n den .Hoo~~weg, .~p. het dorp
)lOQff'{'etiburg-.--Daar deze E"AD in de ~ddebJke n.b~~eld VaD het
voo~lde Spoorwl'g Htation gelt'geD alln, kunnen z.v beschouwd
worden alt!tonoVllrtl'6lboar voor eenen handehltand,: '

Voor "tlrdere bijzonderheden ve"08ge men .Ilt)h tot
'Van der Spuy, .lza.JlDalDSAJII... Co., ~...., .....
Venda. Kantoor. MalmMbary.

~

~

75 Geleerde
.t
Ezels 75

"ZULLEN PUBLIEIC WORDEN VERKOCHT TE

.,.., ., 1p 1pe e ..b ...]lW"'.
.Af!d. .MaJ:rn•• bu:ry,

OP

VRIJDAG, 11 AUGUSTUS, 1800.
DR beer JAN T. A. LOC HNE R heeft de ond6rgete~kenden gelut, bij

gelegenheid van de Verkooping zijnl.r ~:rven, publiek te v~rkpopeD :
&- 76 Ui~~ezocht.e Geleerde F.zfll8,van 3,4, en 5 Jaren oud,

en in excellente conditie,

Van der Spuy, Innnelman & Co., Afslagers.
Vendu-kantoor, Malmesbury.

DIZB ILLUSTRATIE IS BIN BBRLJJnI UUBLDING VAR HIT
" DEFIANOE" SI,A APKAM'ER STEL

. -a vt. Solid EachenhouteD lOeerenlrait. met Spiegel Deur t 8 vt. Solide
Beetaand~enhouten ~Uohtafel, met marmeren blad, hooren rug en hanCldoek haDger;

8 vt. Solide Ealchenhouten lOeedtatel, met Plaat Gluen Spiegel op spillen. '
Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat ~et ~pe..:l~_~ ~~ ftIl k:ht:'- tIIGCJ.bel

koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die op .._,., mar ver
GeillUltreerd C'ata/.0gu8 MI Prij,lij6t fra:NJI) gepo6t op tI4'M1rOfe.

Alle Goederen door on8 vervaardigd worden do_or dedan~peche ria::=enta Spoorwegen

0, ISAAvervcOOsrd,tegeD&20per";lOoder =B=~~~~;:',
· U., KAAPSTAD.

GEVRAAGD

Malmesbury,
2 Augustus, J >\09.

BENOODIGD
L" EN Vice-Principaal Voor de Iste
D Klasse Publieke School alhier
die buiten de gewone Vakken, en om
in hilt algemeen werk van de School
te helpen, bekwaam moet zijn
Ho1lsndsch Onderwijs te geveo tot
Matriculatie.

I Salaris £170 per jaar. Diensten
te h'Jgionen bij het begin van het
voJgf'od kwartaal.

I A pplioaties met getuigachrifteo
:tullun door den ondergbteekende
ollt\"angen worden tot 15 &ptember
aanst.

D. J. HERHOLD,
Sec. der School Comm.

Murraysburg,
1 Augustus, 1899.

.. M. BOSS &; CO., !!1!: .,~
Vestigen de aandacht van Koornboeren op het " T.

feit dat de . SOMERSET WES •
'B«a,s&ley ",a,~1PJ._

BEN Jonge Dame voor) een
Drapery Departement, Kennis

van Eogelsch en Hollandsch sal
de voorkeur g'enieten, doe aansoek
bij den ondergeteakende.

L. BIENF.

BENOODIGD
VOOR de Derue Klasse Publieke

School te Derde Heuvel (on.
geveer vijf mijlen van Montagu)
eene Onderwijzeres om Onderwijs
in Hollandsch en Engelsch mede
te deelen. Kennis van .Muziek en
Handwerk zal eene aanbeveling zijn.

Salaris £90 '8 jaara, Er is logies
tegen billijken prijs te bekomen.

Werkzaamheden op 9 October te
worden aanvaard.
Ap'plicatiea met afschriften van

ceritfioaten en getuigschriften te
worden gerioht voor den Isten Sept.....

BENOODIGD Pu blieke _VerkoopingBreede Open-eind Binder, (met Roller Assen) nog steeds
vooraan staat..EENE OnderwijZjires (Assistente)

voor de Darlings Bru~ derde
Klas I'ublieke SchooL
Apllicaties met getuigschriften

vau (goed zedelijk: gedrag, en
bewijs van Licmaataohap eener
Ned. Ger'f. Kerk, en naar de wet
vereisohte Certificaten '!"an be.
kwaamheid om onderwij8 te ~""vt!n

Ds. J. C. TRUTER, in Engelsch. Hollandach, Muzitl~,
Mon~lI. eo Handwerk, zullen ingewacht

worden tot dt!n 1!Id en Augustus,
1899.
Salaris t60 (zestig Ponden Strg.)

per jaar, en de Muziek gelden.!
Logies kao nu verkregen worden

te~en £20 (twintig PODdenStrg.)
(n,) Eon Oll(krwijl.,·r. -! uur \-an per Jaar ali...!! in~esloten.

het. dOfJJ· l-.IalarJ!jhUlIderd 1:'11 twilltlg Eenige informatie zal door den
pond Jlt'r j&Hr U1et vrij IOl{les,'en I{oorz. gegeven worden. Werk.
vooruitZicht op verhoog"ng·. ,.aarnbede.l te beginnen na de

(b.) Een ~istente voor Jacohs- Sept. Vakantie.
dal &hooJ, één uur van Zuerllst, D. G. CONRADIE,
twee en zeventig pond per jaar ruet Voorz. der School Com.
mj logies. B~ le Rivier Stro
Applicaties ver~zeld van getuig- Dist. Worcester,

IOhriften zullen tot 2 Septtlmber, 2(; Juli, 1899.
mgewacht worden. Werkzaamhe . _

den te beginnen de eerste week van AFD&ELINGSRAAD IALIESBURY. B t
October. N' sh' I es e8. J. VAN DER SPUY, V.D.M. leuwe C Ilttmgsro .

..---- om prijf#ln en Yolledige bijzonderheden schrijte men aan~t, f,....ENNIS wordt hierbij gegeven

_29 JuIi,lBII9._ u u ••••• ~e'.j()i~:'0~t9,8:';...!5!i.:: ~. DtI. ~O&iiU8 ek; CO..,
Twee Rondgaande Onderwijzers Ischattingsr ol van aUe onroerend STRAND STR A.A.T, KAAPSTAD.

beDoodigd te Avonuzon eu Ieigendurn ~inn(lu de grenzen van

li 'h k, , "k W'tt b Ideze afdeelIng I:; gereed gemaakt, PL A K PA PJ ED IZUID AFRIKAA1StHB COLLBGE 9 Stukvaten, 12Kuipt!n, Leggen,.'"". Oe Wil I. erg •• I en dat 'ii '.1 Iigg.n op het M. - : \, '_ • Pijpen, O.hoofd.n. lI.he .. 1' h.
district Bethlehem. d.. Hngoraad kantoor te MaImee. ..... Kno•• n, Wijnp"'.p, "B d..

bury voor ond...... k door iederou Voor gij .rgon •• ld.... koop,""rijft EITM LAND.lfl!TER KLASSE. wijn Kete". 2 Half.."n, B........
• 'genoar bewon.r of hnurder ... ....t '" . -,..... wijn. 2 Logge'" Wij" I• .Mndcle.APPLICATIES voor 00.... ..nig .igendom daan. gelegen 6 K' pROF.SS80R tRA WFORD .....' K.....n. 3 lllieli• .Machine. .

Jleld ~~~~J' t~:::~~~~~:~rgg: voor een periode van 30 dagen GUSTAF ANDERSON & GO., bo zoekt ddat 1de he~ d.~e H ...... - ....-a
gerekend van den derden Auguatua _ ven~enoem e lt 8sse willen bV. ~~a-.- :

tuijj_ van bekwaamheid 1899. 110, J.... II MI ... t, K""I~t.d, wonenbij hem .ullen kom.n op het Het G."one A.... 'iwuu.goed~ van dA.I.. te,. ",0 ol· E.n hof tot 't hODren.n beoIiuen Om pa""." van hunne p""htig. Vollege op Donderdag t. 5 uru:
comm...... n pred,k", dcr ge- van obj.."i .. tegon de genoemd. PJ.kpapi.ren. . , b.... ten .ind, d. tijd.. _t te .~
m.. nte .. aar. 'pphcan'en weck ,. lij.t zal gehoud..... n1enaan het '.teU.n van d. "ij.... o... ,.. der KOKT ALLEN EN' KOOn,,,,,..n, .n >an hdm""'>c".p , I kantoor van d.n Afd.. ,ingoraad kl_. en aniere dingen. ,

Protestant"'''. Keek, '~llcn dOD',•• Malm.. bury op .Maandae den VlIIl.VJRIIS.enSCHILDEIIWA!!! JOHN PROCTOR, I PAUL D.. CLUVER, A.fslage. r.den ondergeteekende IDg
ew

acLt. I J den Beptember 1899 te 10 unr IJ----j.n..:_ _ ,,_d to d 2d S te be " TEGEN ZBER BJLLlJKK PRIJZEN. I ~-';-1II . _:k~en top.n .n .p m "; v.m. IAngnstue, 1899, ' In den Boedel van wiJlen dan ....,
IVerbaamheden te beginn.n i A. L. BRODZJ!!i..n.. Een htig .... "'im.o' Lin. Slepwu ll140bus lIOlha le l'a&rL

100 'poedio- mogelijk. Kantoor van d.. cru en &II. andere, ·00 ten AANG ELOO PEN _
salaria £120 per jaar ende school- Afdeelio~raad, Versierselen. ALHLER op dele p]aata een ALLE pe1'lODendie Vorderiu~

gelden. M-I h I A. 1899 Mof.hamel, drie J'aar oud, ...... h bbe te deAlleenonfthuwde
nA
r80nenkomen &Imt>8ury. ug.. G tafA d & C e- e n gen Dgenoem

po - r- . US n erson 0 merkt rechteroor hal vo maan Tan Boedel worden ve"''''''ht d....--iD aanmerkIng. NEL b Broed ., . ....,... _ Y<HI

11"11: - fcl cl on ser en •• Rchtt·r, eu voor op rechter rib teer. opgave te doen aan den ond.l....e.Bi 9 • ....... t.n. gootaa oor •.• ui '" li, Uil SmAl, WPSTA~ mo'k. onduidohjk; ","hier heup ....k... d. binnen _ •• ken ;;:"" af
kwitanties zuHen vergood worden. V(St:lI - EN PRODUVl'EN. ------.-.- -- -, -----. __ '. roodmenie merk, onduitleIijk. Indien dezen datum, en I/llj die daaraao

".!i!me': ~~,:;:p~":!.,,:: HANDELAARs. STEENKOOL. STEENKOOL '~ejke:ietnageJ:~~mwodr:!:esb~:~ v::~ verschuldigd zijn worden ve1'7.oohtoadel'Wijzers 2de kJaa~r .. eg Boo1Il " ........ WIS...... D, d. door he huldigd. bed"_
'6 . Till.. , J 10."" .. -on, li"" ft. w.....,,,'" " Co. ""'" .... 0 goading .. n opp... ing. grazen, binnen he llde tijdperk te ...... rti eaat om te!!,," • MJ' te 1.,ty, ' ; C. Blo""" ....... ~"u __ ,....." dippen .. advertenti. (hij loopt taLm.

reWm. b." ; I. I.Loo"'" .. -on, !'url. " m·.. """ t_.ool. hier ... den Iaat.te. April). zal ik
D. F. BOSMAN, Alle orden~'cht aan een van de boTen. Zij bebben eYeneen.i" yoorra.d 0 en >melterij hem honde voor den kosten. D. J. A. V.AN DRR SPuY.Voorz. Sch. Com. d k Il '..1..1_",..... 00bI, eD Hoa!.Uool. KIlVlOUt. Lijn-zaad, Olie- 0 '&-t ftD Bx-"':-"'noem e ta su en OIlJDI.....uuJ_ en G I DELP RT -t§""" _._.,- koeba, l1li& Alle. legen de l~te IIl&lkt.priJ'_. .' • •IOl'IfV111dige aandacht ontTallg.u. _. n.: 11'_ tein

P,S'~~=o!d:.ar:: R. WAR.N~R & CO"I.LI~'8well8Ddam, ,
Jm ~lQd Hot.! t. Lapn.d- .. 8"RB'~'TlUA'1', LUPsTAD 81 Juli.

Kostbaar Losgoed.DE populerit ...it van dit werktuig is te danken aan zijn groote kracht,
duurzaamheid en eenvoud. Het sal in alle soorten van Koren en

op alle soorten land werken. .
Deze beroemde Zelfwerkende Binder heeft sioh den meest mt-

st.ekenden naam verworven iD al de voornaamste graanbouwende landen,
en' wordt erkend al:'!de best wt'rkende Binder in het land. DE ondergeteekende behoorlijk

gelast door den heer D. J.
.MA.LAN, Jr., die zijn pJaata verkocht
heeft, la} publiek verkoopen ter
plaats

HARMONIE,BENOODIGD
(ONiJEHUWD). nabij SOJrlERSET WEST,

OP

Donderdag den 17d~DAogastu,
te 10 uur v.m.

Levend. Hay.,:
1 r;pan Ezels, 2 8terke Kar-

Paarden, 1 Trek en Rij.Paard, 6
Koeien in Melk, Pluimvee en 12
Ganaen.
Lo... Goad.~:

Manitla Binder Schroeven.

8Pioukop,
Beth1ebem,
so JaJi, 1899. Kantoor ~over

I ~'sHof,
,.Purl Bl .TWit lfi9.

WD4~~~loU... 'Boeta, ' lijbelI,
'.PI, eDa...~ Tabta .............

JAOQU118 D118UAtJ & 00.,
8, kb&rat, IMp1t14.

~~ .... ' .... ea ".hal"""' .....

df'D 2.'i -I..,.,. ObM
... IIJeIIM lDOeder LunA, Il

a.~IU iY.J~ Weelllw. vllrl wijlen den
F.ic'lr in den oadel"llQlll

10 _uden 8Il 16 dagen,
_1'8IlI'd.,

DIIam J... h.!clroe(.le kindIllen,
Rr.loA Fr('t(.
LI!:YINA FlCl{ •
•\1." lilA FICK,
nEk1' KIltSTEN, &c,

8.... ,~lIhu-eb. 12 Juli, 1899.

,_j .I!.:r h_1L .1.." AIDlachti';")J be~,i..i ftIl Blij ... aijoht door den Ollver-
IJi.....,Ujke.1 d_l ... te nemeu, mijue
r...eJ~(u'ucl" FAlhtgeoooto MAlil4
".LIZ"'''.TH VIIJOICJr, geb. dil Tolt.. in d"n
j"&.c.J. u.d .... IOIlI fta 1lJecht. 34 jlll'1oll,
."ij 1.oI<.'-'eD,l .. III'" tWI'ti ha.lpeiOOaeweezen,
UIl - .' or g..!o·, kill" e.c:btT .. rbintfoois vfI,Q
IOjanluJ li"",,, ••lie .... " WIJ bard ..n t..itw,w
•.., will~k r,,,cbl&Da IIw'jpn "Q "'~Q
..Uw 1FU '_'bi.de," 8n aid "",ure,, .1.
dit!pO~:die ~ -oe hoop hebbeo v.JU· ""0
• ~«A"D. lS••t d'HIl breng ik lUlJn
IW1ulij~ dauk &oe MIl mijue ' ••fheb-
!lend. )(oedw, Taata, Uro.tdel'8 en ZIhIJ.er '•
00 "erd..., f.uDlli. bet.reklo.lDgen, voor d .
W'OQ we lalp .....11!8a4 tij leD. ha.r lim,
eo .""b. ni ..t "~Ddll BlijnIl twoe
Zwapn, .&Ddri.,.. do Tolt &..000 'II
T.t'. 1fqu. eu ,,.,k cf .. I).,!r:tooeu ... 0 .j..r
Kerwe QUIi.... ·11 I:lap YOGI' haD 1Iar c- -.
!ijb halp 'ID OD 1f:SI'Ul·~den IJ..." be&AJd.

De B.dr «de Kohtpu~
ID· P. VIWOEN, D. A.wo •.

)(oordIRU

d

nl
te
yl..

~~~ru ..&.v~
ea lIoIailderUlU.ta- .. ~

2& EI, fl, IfIISTWT, wm.
DIll lW partn&t.- _ v~ ...tOIIedIC ..._ op ct. POle, _ lIDI _

drlcbllal .. ua ........ ___

w ,
l.a. l899.

..
lA
'lA
lA,
, .AIZA.O T eD lI&Iág In deo H... 0"111.

. iD dIJ pu~r'. te ~ton op
eien 1&1. Ja..b. 1~:1.ouae ~bemi"li ..ou. CIoobSoor A~JU IU RIA in.Q
J.qdl.... OIl•. tom no 20 j<lU 10
IIIUIldeai eD 26 d.tgl'n VI'IJ81j' 1fAII SU
rUP "00" d"D b.'a-I eu vt"Otl~ ", ..i-IJ .~
afpmaai~. De j Ieli"" h..e(t uu• .r",lV •
..n wu .uceu ~oIo-n "U", wil ~;1!~,lr.~"

Hlermtd. b"IUitceu WIJ onxen ilu.lgeo
J."k ~ral Mn D.. eo Mevr. Perohl
ood ..r *1... d,,1r ~IJ hlJllH drie j~1
"ooud .., ' ..·.lOt .. jj~", ,a.D I..."r gedaaq; én
voor dol ~l"r. z ·rg "oord in lare 1aat.at.e
kr.1.akbtoi .... le m...·ltr "OOr de hulp n
belauglltllUiug 1".roon4 door den heer
P. da P~& leb eohttrenoote. >lWj ir Allell
60 " ..le aDrittl'!! \'rl~",dfOn le W..I'l't'~.
.,U d.D.b~ hell l,fOffr I arteJ~ k,

.De tJedl-otlde ouden,
W. "'. BASSON,

. S. J. BASSON,
. ,eb. Per'OId,

GENE~UBtot OPENBABING
(GeWUd. GeeohJedem.) door DI.

J. O. hBna, Blet "le geklearcl.
Jtar.neo ter "eNaldeIVking. PrUa
li.. &d. per ezemp_.

JAOQUIS DUS8J!U &; Co.,
Xerkatraat, lCaapetad.

DJt bouk WOl'llt door al de KOI'kclIjke bla-
deo harteUjJ.: aanbeyolen.
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't'JtN lJ R "i.-T8\fD~RS are invited fol' tbe

LeJjl!e of the nl1l)ines~-Pl~0"
"UUO~. \VERF or LlNuBSao ..·,"
alol1g ~ Rivier-Zonder.l!iud, ill
thJ DivisioQ of OaleJoDt for t'H
term of FIVI YE aas, oofluneu-
oillg from the lat day ol JaQlUry,
190)\). !

'['"nden! to be lent in to :MeIsrs.
D ;KI'llteR • VAlf RllNlV.LD, Solici •
t)",. Chi-,pphri Ohambe1'8, 0 lP'
TOND; frQDi whom all inform.t.i III

,1.'0 be ~tained, t ·ndeN to I,.,.
l't!Oei ye..! ~t. later tb.au tb I 21,;(,
Auguat. 1~~.
The abc:lve place il at pres"n~

lellied by .r.ABn NBWlUiK.
The Jowjeet or &.Dy tender notDeaeetariJyF.

Obiappini oape Ton.
8l Juli. .899.

PA.UL~UGBR
Ea d. opkomlt der Z.ud Afri.

baQ1IOIa1l ~pabliek, door I; P. v.u
OOBDT, .tu. Pru• .17.. 6cl. ))OIt'f'I1.
.JAOQl1BS ])[118:1.&11 "- 00.,

a, EerIEalraaU. KaapetU,
III deae tljdell,. _, 1pMD!ac op politiek

!leb; .. t. kunDlln wij !liet ando..... <lau da leaiq
ftIl JJt bwk .terlr. MIlbno .... .,.....,

toeD alet (
.... WU:-tn,. D
oap.nd b
loopeade 11

lfIIdt dU d
betuld IDOlne. IOID j

.. .£383,0
ook Diet dl

£l~,()(
cUe lOm
lIIbatJdat
......uVI
lDoe& I:

ru: .. Hoofd IIt~ l"E. 0._
Pan~th. ~

LO_Da_
TudlieelknndJg Instituut

BBPBRIC'I',
Ubtll luiers, &loeJtmarttplllJ.

MONTAGU
, -

G. P. VAN ZIJL- Vendu·~r, Al8emeeD. aD
:Wetaapllt.

CEVES'tlCD SEDERT 1870,
KANTOOR: :-BANKGE80UWIN.

!& Lg8Jl&Uei Lanti ~I der 5&tllll.I.

ONS TIJDSOHRIFT,
GeilJutreerd Pamllieblad 900r

Zald A.frika. 1Je (de j~ ftIl
4it fraaie fatnilleblad I. tbaaj be-

"1ODDeJ1. Prijl u.. 6d, .POIIhrU lDet
een barlge J)OJ1Iefoliof"'IlIW.

Dit tlJ<t-ch.14 be... t leden lIIa&DI! DIOOIe
~k_!rcn 0l' alle sebied en lIIafl in 8'eD
~ Hllilceaill OIItbreke".
JAOQUB8 DUS8Ja:O & 00.,.

8, k.,li:IIt.rk&. Kaa,.tacl,
bl. .Adr. :-" HltTLIK."

Z. A.. Bijbelvereeniging-
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MKT den ed. heer MBRRI.U al.
t1a_nrierij'eneraal der KaapkoloniE', IUn
Olll e finllllOlên In goede, bekwame en
eeN~ke heelen. Dlf:gnoelde een leder
die luut..!<lden Dlne!iagmiddIIIJ naar de
meeet'U'lij Ire uiteeuetting der tio.ncieele
poeiti. Tan Zuld·.JJriJIa in 't algtIween en
der Kaapkolonie in 't bUlOnder uit den
wond VIlO den Ui-tlrle,.senerbl lal ..
!~rd8. Zijn rede wu Her 1_1'1II&Il1 en
...·odacbtenrljlr, en men lOU alt die bron
't.-1e intereaante oJl!ltellen kannen tm-
;~; doch het pant dat de eente r1aatl
ill .tw.r gemoed bekleedt i. natnnrlljk:
b~t t, -t?rt en hoo dat te dekken,

Ho" !I' oot 18 het tekort en hoe Is het
o"[,It",,u :" YO[g"DII den thcllaurier.gene-
r,al ver w , -dIl hij !Ian 't einde van het
j'"'pt-nde h, \DOieele jau (:lO Juni 1900)
6Pn tekort, vau t:.1J:J.O(JO, In deze !'!Om is
iDI~grepen de • ~lOO,ooo welke j!larlijkll,
voor 6 jaar, terugb -..1.1 ,moot worden om
de geleende !IOW v, lQr t ~kort van het
afgeloopen jaar uit . III wialchen. Men
heMnn,rt sich dat de 'l'qe ~
'00 ro!aal bd ge.p.ndeet 'If ~vende de
vette jaren, en lIulkegroote •• ltpva had
bt.lJOaneD, dat er in de atge ~D twee
jaren 'n tekort wae geweeet vaD • ..,. dan
'a ruilIioon pond lterllng. Dit' ..... de
nalateMChap van het vorige sp "VOG-
miai8terie! In October, 1898, toea' de
heer :\!&RRH1A.Ntheaatlrler_generaal Vit ~

be ..oud hU dar er aan 't eind VIln ei. "*
fiua.ucieele jaar (30 Juni, 1899) 'n &&kort
zon welen van zoowat £600,000. HU had
toen uiet de 1f'I1egenheid om di. mm op
IUldere wijze op te maken daD door een
leeniag, Doch erkennende dat het een
ougerond b"gilllel ...... om te I_nen \'OOr
loopende ui t Illlven, werd in eie akte ~
1l'1i", dat die '£600,000 in &eli jMr tel'1l1t'
betulol moet ....orden-elk jaar £100,000.
~~e som i. du. begrepen in het tekort
'"dO .£J:J:J.t)I)(). Maar dan v~ete men
[)oJk Diet dat het tekort in 't &fgeloepen
Jaar ,U:iCl,O(lO minder wu dan de l'IUDlng
en die sow ie Ingeeloten bil de gelden in
'de !chatkisl voor cUt jaar. WU men dill
bet wezoDlijke tekort voor ditj ... r hebben,
tJan moet wen £100,000 van '£333,000
aftrekken en bij de reet de ~m van
tJ.j~l,l!O tellen, gevende 'n actUI" ,I tekort
tuor 'I ]oopo!lue jaar van £3:12,OI.lO. In JtupRad, 2 AlIf' J899.
't VT:>rigeJaar werd het tekort bt'1\eJ[end

Die kw8Mie VlD die U,ollder 01111 par.lemente°P-""odl~ We hierboveu htlbbeD &'lDgII- lM. ja nou nie di. TraM""" uke ,!.Ie, maar
to0nd·-·iH'r!-boaderd·duileDd pond- ta"WiJl die besroo'iDgared ....... _ ;Hemman, eo
't .ctu~le t"Kort IIlfchtl £Hl W' Villi die na ..... belutiDg. wat die ~"oorgs~1

. , ,- , n.:_ AfnkuDder _ .. u .et OraD _,.,. nen dU6 I" t tekort, voor 't IC'IOpe~ J''''' bel. ..,~ . -.:3._" ......."Ir
. t'OOr1ooplftl 1"8I'JIIIdenag .......... WIUIn-v-v

.Ojg~D8 raunog. ongevt'er .£átO,OOO~er met cbe doel OlDai. belutUip M beepreek,
ql'l in 't afgt'lu\.lpen jaar. . . 0... , nCIe
. ) Deze \ erruiadering van het venchil (11.. EIr: uI ale tealdl~f_ 1I1

1r
die ~..ar

. , pan rue, waut UHJ 0I1l'aII .. MI ,
ICUen de jf)Opea\le in!Wtl18teQ en oitga"e'1 b..-l ..,q be.p~k, ~ elr ~ daarom. 0
II ')ug~twiJf"'d een pluimje op den hoed paar ptm'-' uukp. Die _te _, dat SQJd.

:l"r adilla"~tl",i(ie. Eo dit ..eelt ons de I 6.~ °f1..~~b{li~ ieef.
ie

bHaarpn.Ïi!:-~,,:!
.. .. .d.A.frJ.&a • ... II JM ,
u'J<lPJdt de fiaancl'iele poeitie der Ko- ~ 'loef veel poewaIIII. reale, en p~ di.
~')nie ,jdD 't eiude VBOuit jaar nog meer rr!:p..w - di..... Wll&iM PdeIi 8IlI

di
ter.:::'" { I . . \,. op OOI moDe _nlt:al _, • rna-"r~ter' La ~Oa, zoodat er millllChien "DlA ~~m die laud ait, 111_ blï _t die

"",'<i~r lwn~ La] 19n belMtingen le vermin- d~ wte pte ut.
','ren, .\.an dun lIuueron kant heeft de UlltJe'll 0 •.•

h .~~ .\U!l Rr~ H terech t erop geweaen Die I ~::;..:a!a:~~OBI.,dle-;~
'li, Oet dt' Ol~l'et de~ ty,j8 il! om 100 "eel ~1I8J'. ~ 'liter .. , maat dUnaa wuomil'll1t
III 'I:-IV k d')(Jr de r~g"eri ug te laten doen ~oetn ·poliD \ 4ie p..dut "an die mijne _ goad
\.' • • m.llioe "'_ te £".M6,0IJe !Ja ... , kril. , je UIL uWd. llrJerullruiugf!n en akten £1~1700,OOO, rw ':ii .... die UaHe? Bila. DiD

~.ldn tn~t IIIrgaaf !;lJpuld, en meD 81l1<1Afrib ..... e waNe iL Die baDdel il
il '. ",at van bin . -.11__ die L
iI.j Ulet u.·)~r UI! btltalen alII men niet oatuurlijlr: ee \ ~Je 1•• __ -. OA , ~

0, or ~'IJtYau::t, '1111' rodulu:o \' 0 ~~. h ,maar die diDP
I[ '. . p, ;;.1 ""!te III ftfdwtJn_
. "ar w..ar·'11 IS "r dit t~knrt? Is het ~ net. D t.\I'"e. "''.i8Il blu' di, bewllda, net 100

I\ I '. '!lie' dl. mUDe II ,~. .;<,1 1._., ~I' j.~lnru:I~"I{ ..ao· Ons autwoord 111 agter bal nI\\.'rdio"",IWW __ .,!""wu
'1, "r JD ~')!llruic;" ',;i,~ichteD oagetw"feld =lDdeliO-;' die ~iom_"'D hald'~~r;1.""

- f' v di' 'J. III 'WOnen VOA le ......1 .. 'Ult;,','n!, IM I!I"w"esl, b.v. in de op. h" na.uur
f

"hr. l Aan\die ding _. MD e e
I ,." . .t., geroo 0.. I. lie r

' , "'-'er ~P()' rWt'I{t'D; doch het iii gemaak wont hoe t -.rder ..·.08 ....

,,' ''"U £"11 ol,: h"1 U'lkort up de ge· . °l' . , h" Die durToor il
w ,.. If)Op" tl t!e lj it:;iiVen meer dan :Meneer j\lemma "b~ e~,.E. eaJ afwerp Die,
l: ..I" .. . I ! dat die apoonrege g. rd • di... __L -Il die'' ""r, r. ''''lr ti" opgeheven omd.t die geld De NIl wo IJl, ~ .... _ .
I .. '1;"" "nol"r lo· r "illIl we lolve1'bond. be"olkiDg. Wer ek: .tem met h.'~ v~~~ IDt
\\' I I . ,ltetrokki tot d ie ","oer"" g......... ",a; II"' )eu hlerl!U\'"o a<\ngetoo:ld dat me . ng ~ b • word, maarb· . I dear die pwou be ee nlf
~,4 .. tQ~e tekort ±::l:.I:!,OOO bedraagt; ditia ,J8d i....ander '.f.-''''''"08r;:

t.r":Jl de the"<lllrier-generaal - bere- --1-- beatemd 'III1't _-ODe lIB.... ¥...._.,_ " .~V .. . ditrideDde.., _. __.&80,1 beeft, dat het nette iverli81 lDaatsbppjj betaal II' lp tre t .. .
&On jp I!Charkist dO(lr de opheffing. en Ia~J-:utdf.~~'.-':;:il bo LNir~
V"rrn: lldering van et'n aantal belutin. ~ :'t op die ••.• """ ~.JfWIL
len ooder het nieu wo tolv8l'bond, meer Oop1a~ il dur iD ~ ~
din £XW}.O~) per jaar beclruct. Due =':::w!a~-:.~.dit~~
"II ~ IQ lie ptJiitie t'~ $t nQAq ......... dit..,.. trIl,_

Drnlper" Iwsehap~!j Vande Sald
,- de Villiers cl Co., BepertL

KARXTPRLJZEN.
PORT KWUBETB.

1 Áug.-(P~r teJegruf),-Teu g.....!ge no
d •• tllte op de ~.oklr:ooha&l'lllark' ",erUeD <>age-
reer 750 balen ing8llClleop' Mar ED,eland op
....kening ""'" deo e~. De voorraad be.
stond bedeD morgen ait nD .u.. ",at ea d."""lf .l1li ",t>« a..... De oo....lheid biet _
glAtereD 8,2S4 balea.

VB!UCOOPINGEN
A. B.D. TILLmU 11\ a.. 4ftUS.88.

3Aog-Klapmat-.ue, ndapurdeo ea __
1 AUIII-FraJUChboU, .. be ........... VftIl
8 Aaf-Klapma ....... ao ,_.., ~.
'A.UU VU KTI, II 00.. ll'III.AO.B8.

f Aag-Purl, DIlI!O&Ie ....... ha*-!, _
W ft P JU..lYH, U8LAGKB

lf Aag-8trei1eDdaa, erf, ~ Jo.e ...
d~"",

8 DI' KOCK,USUS.I&.
:16 Aall-Prl .... Albert, erf .. boIII, lr:eJder 811

...,b..,n!ert;~1C1Iap, ba*-!
'TA!!~.PUT,II(Il.LIl41l. 0>, AnlJ.AIlIB

11 Aag-Irloon..bug, lf enea, 76 .f(CJ'icbte
.. b .

PAUl. D. CLUV.lB 4J'!LA.GII:Il
lf Aal~'Io_t Weot,leYe1lde ""..,,1<.0 ...

~""' .... twerk, hala-ud.

DE ZUID-AFRIKAAN
YIIImIaO lIlT

ONB LA.ND.

Parlem61ltse praatJes.

GEIlENGD NIEUWS.
DI! Ln ... -I., 1818 • t. PIIiIt 1,118

penonea MIld. baker r-totftD.

TIUfDUI worclea gettalld in de lId.. rteatie
110__ t'OOr MD echa! la be, dilerikt ser-
"tri.
Eu pa.t. ea tUpu6aatnor lal op 18ct.er

te T.eefoateia 8Wiat, W~, POPeaCI
wordIIl.
DI! la.. 8. OraD Bien., te~, 9ft ..

in eel! .dverteatt. MD jorp CIama .. ....
drap8r7-departemeo*-
D. b.... G I Delpor,:], iD _ Id..nemle

deo lIiPnaar op vu leD "_ tri DiIMIfoa-
teiJl UnpIoopen' mofh •

DUITIlt7U1f .a mMiitea~a word.. opge_
roepen in deu boedel van ",ijlea den .._. 8t..
phanllA JlGObu Botha, te Purl.

POItJtElf, - Uit Pori s..~ Znlalmd.
Irom&bericht dat aldur, .. iD b.t biDnenland,
talrjjlre ge...n. van pokken Ijfa.

WIJ VUTIGI:N de uudacbt OraD bet pabliek
op lI8D ~vi~ in eeD .~~ti •. OraD
treranderiDpa die pbnch& aun 111do di...
der treinea 0' d. "oOntedeJiike JjjD.

Msll' v_t dat iD d. aak BetIiaa VI. J.
0, OraD deD Bee'lll1' _ app!iblie .-.ui il
om laet verhoor vn de laak _ bet roadpu_
de ,....,tttllbof le CoJeabeq te brenpI.

MA(.1fN81:111Y.-op .. u OOariUe
nu de )[aJ1DOIbury wedrenoIab, .
..... dr. ",erd beelotea dat eie .., wed-
-- ... de glIb op 11""'_11&1Ia,.... .....



Genoeg Geld Verdiend. A. P. ROUX,
De EIGENAAR TREKT ZICH ALGBHEIB YISCR-H&IDELAAR,

TERUG. Du Toit'a Straat,

ALLES
MOET ...

WORDEN
OPGERU IMD !II
Huisraad!

Aardewerk, enz.

PA..TORHD LAA.'N,

PAARL.
'il liKT hiermede het geëerd
!lj publiek bekend dat hij
altoos voorhanden heeft eenen
grooten en uitgezoohten voo~d
Gezouten Visch, verscheldene
soorten, geschikt voor boer:en
en anderen tegen zeer matige
prijzen.

EEN

UITNOO:pIGING.

TEGBN
ALLEN die Paarden of Muilezels

mochten verlangen van alle
'SOOrten, Rijpaarden, Koetspaar-
den, Trek-paarden, Enkele Tuig-
paarden, Chargers, Snel-dravende
Paarden, Teelt Merries of Hengs~n j

sterke Muilen, Groote Mwlen,
Kleine Muilen, ~oed Afgerichte
Muilen, of feitelijk iedere kl~se
van dergelijke dieren, worden mt-
genoodigd zich te begeven naar de

STALLEN VAN

HALL :BROS.,
LONGIARKbT-STREET, 74,

KAA~STAD,
Waar zij al het ;yerlangde kunnen

krijgen.

ON'GEHO.ORD
LAGE
PRIJZEN!

LITTLE
DUSTPAN, AARDAPPEt!OEREN I I 1
leveranciers van
Komole)! Huisraad.

I

44 ,TOT 50,
PLEINSTRAAT.

"----..--
Ingevoerd van ~,4lrschiIlendtJdooIon
der wereld. Twa~ varieteiten waar-
on ler VroeJ,{e!i Rose, \ roege
Regente, Floti'balls, Duitscho
Blauwen, Magnjm Bonum, Su-
premes, Franscne Vroege Rose,
enz. enL

Schrijf terstond om teleurstelling
te voorkomen.

Onze belangrijke circulaire over
Aardappel moeren. zullen wij post-
vrij aan iederen boer toezenden die
ons zijn adres opgeeft.Het soort dat alles YHfsto! is,

H. RIES & GO.,
Handelmn iD Graan en Aardappelen,

Oa.ti Jl.onden.
Telegrafisch Adres:. "RIES."

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch!

)' .
VRUCHTEN BO(JKM EI PRIEEL

DRUIYBll STOlliK.---GE.ENTE Vruchtbeomen in
soorten. , Limoen-, Naartje,

Zuurlimoen, Shedhog en Citroen
boomen. Ook een verzameling uit-
gezochte soorten Tafel Druiven op
Amerikaansche stokken," geënt,
geschikt voor prieel hitplanting, te
koop bij

Diamond [)yes overtreffen .11. and.ren in
Kracht, Reinheid en Duunaamheid. Geene
anderen zijn even goed. Wacht u tegen
vervalllChte lUeorstoffen, omdat sij van
goedkoop<' en inferieure materi&len sijn
gemaakt, en aleobte, !\an ... vlekkige kleu-
ren geven. Om van .Il~versekerd te
sijn, gebruik slechte

DIAMOND DYES
S. W. JOUBERT,

Boomkweeker, Boven Vallei,
Wellington.

Catologns Post VriJ op Aumag.voor hJt verwen vl\n Tabl!erta, Kou sen ,
Vederen. Linten. C 'ren. Tapij ten. Ens.
Ens. Wij waarborgen dat zij meer goed~
ren pa" D" r&!r sullen kleuren dan eenig
ander kleursel ooi' gemaakt, en meer brij·
AUlte en duun&me kleuren sal gnen.

't Is aemakkelijk met
DIAMOND DYES

te verwen.

Boeken voor de Scholen in
de Zuid-Afrika.

TE bekomen bij de voornaamste
Boekhandelaars in Zuid-Af.

rika tot de daarbij vermelde prijzen
D. Aitten.-Geschiedenis van

Zuid Afrika met een inleiding
over de Algemeene Geschiedenis
voor de scholen in de Zuid·
Afrikaansche Republiek, Twee-
de druk met 7 kaartjes uitge-
geven door de Ned. Zuid-Afri-
kaansche Vereeniging, 3/6. ,

J. O.Vermaaa.-Nieuwe Methode
voor het onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
Afrika Handleiding eerste en
tweede gedeelte, Prijs ~ 1-

J. O. VermaaS.-Reirenoefenin-
gen voor eerst beginnend en, be-
hoorende bij het eerste $ledeelte
der Nieuwe Methode voorhet on.
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. O. Vermaas.-Nieuwe Reken-
boek, ten dienste der scholen III

Zuid-Afrika.
Eerste stukje 1s. 3d.
Tweede stukjE' Is. 3d.

.. O.Vermaas.-Antwoorden van
de voorstellen en oefeningen voor-
komende in het Nieuw-Reken-
boek, ten dienste der scholen in
Znid-Afrika.

Uitgaven van J. H. du BUSBy
te Amster :lam eu Pretoria.

0'D8rol verkocht, (Jd. p" pokj,.

-'en copte >1Jl een mooi klein boekje, p$lteld
.. Su~ul Home Dyeing" franco ~lIden.

Verkrijgbaar bij B. G. LENNON " CO
r. J. PETEB8EN" Co,
HF.'T~E!", JlATHEW" C.

K.u.P8T4D

GLASWERK.

RW ARNER & 00. hebben
\.' juist ontvangen een DIeuwe

Scheepslading GLA~IVEBK, bestaande
uit Wijn-glazen, Tumblers, Soda-
glazen, enz., enz. Eveneens Aarde-
werk, waaronder Wit en Gouden
Wasch-stellen, met uitgezoohte
figuren j Kopjes en Schotels, wit en
goud, Borden, Swonen Kannen en
veel andere artikelen te vee! om op
te noemen. Prijzen zeer gematig-:i.

R. Warner & Co.,
22, BA.RR!KETRliT, K.U.PSTA.D.

TANDHEELKUNDE.
DJo; heer A. ~·IILD. TlIJldheelkundig

Chirurgijn (onlangs in het Londen
Dent .. 1 lo.titallt) heeft pu oen bezending
van rkg.lijko .. ieulD ....lCllt8cM TlIondheel·
!rondige .M iddelon ontvangen, en is in da
positie gesteld om lijne patienten de TOOI-

deelen van al die moderne verbeterin~t:
in de tandheelkunde te doeB geniet..'Il.

:CoUlltlltatie uren 8 v,m,. tot li n.m.
op Zaterdagen !J v.m .• tot 1 n.m.

Patienten buitenaf woonachtig, kunnen
hunne visites per brief IlAnkondiger.

De Heer A. FIELD,
Tandheelkundig Chirurg1jn,

OastIe Ohamben,
TBGBNOVBR HKT SIKUWli POSTKA.lfTOOR

Adderley Straat, Kaapstad
PoK.Bu860

Cement,"Gegalvaniseerd IJzer
PLANKEN, V~rlm, Plafonds.

en alle 8OC>rtenvan bouw.
materiaal, Stinkhouten Planken,
ieder sovrt van Wagenhout, row
en bewerkt, in de kolonie gemaailte
Kruiwagens, enz.

Te koop tegen de laagste markt-
prijzen bij

THESEN & Co.,
Loopstraat 10, Kaapstad.

Gek.oD1bIJteerde .La1l4en
liDgen Reeeryen., lSeCJnl&1l&l8na.
zmg onder Wet No. 40 van 1896.

l)E ondergemelde 81 plaateen worden
Gouvernementa kennisgeving No.358

blieeerd in de Gouverneme'nta Gazette van
'Volgende nummers, als open zijnde voor Ul'LItn"llnA
van Art. VII Tan Wet No. 40 van 1895 van
9 Aug., 1898. •

Volle bijzonderheden kunnen op Sltnvra.g_ ..Ir....,,,,.,."
ten kantoor van den Civielen Commissaris,'
Landmeter-Generaal te Kaapstad.

J.

Kantoor van den Landmeter-Generaal,
Kaapstad, 22 Juni, 1899.

AFDEELING VRY
[,angeberg lnhoorlingen

Lót No. Naam van Plaats.
Koop-
prijs.

Ronden, £

5.":8 215
2V52 375 175
3324- 200 240
2670 8 160
3468 4·34 250
3693 568 265
1788 466 140
1~52 177 150
]981 lO7 125
2668 377 165
2872 114 175
3024 81 tso
4025 195 285
2968 228 175
4465 170 315
3636 567 260
2898 459 1}5
4086 281 290
3081 294 ~ 220
3764 161 220
3455 573 205
4320 239 250
4200 363 245
3311 345 235
3166 57 190
2750 516 165
3351 280 194
'2908 510 175
3211 330 230,
2795 529 205
2164 178 135

279
280
281
282
283
284
285
280
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Deben
Andrew
Puduhnsh
Dalgetty
Luka
Hopkina
Harris
Lobong
Matesang
Saunders
Simeos
Alister
Glen
Gamahuli
Diehaking
Will ...
Lukin
Gamayana
Rooiwal
Coombs
Smithers
Ward
Malley
Inglesby
Wormald
Kameel
Tamplin
Lewis
Watermeyer
O'Donoghue ..

, Young
I

Speciaal J Speciaal I
Nieuw Mauser Jachtgeweer

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

£7 108. net.
Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.

. Hagelgeweren, Rifles en Bevolvers, van iedere soort.

Speciaal I
Rawbone's

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

Colts met rerglOoijllSl~uiJl WIes, 46/&6 teg.. leer mmiDderd~ prijzen.

De eeni•• Windmolens .8maakt met
Wielen Beweeabare To,..ns. ZuUen
m.er water pompen dan aanja ander.
Molens In demarkt.
De hoopte prijs werd behaald,""oor

deze" Motors" op d. ChloqO v.w-eId
Tentoonstelllhlr, 1898.

I
LLOYDS' AERMOTORS KEBBB OOK: Il(

ZUID Al<'RlKA GBTBOK:I:BN:
Gouden lledaiIle ~ d• .r-dllouw T~-
ing te Port Elisa.beth ••• ••• 18"
GoDAl. M.edaiUe en Eent.n Prij., Jelwulel-
bw.,g Tentooutelling... ... ... 18N
8peclalen Prije, WNtelijke Prom-q, Ta-
tooutelling, RoeebaDk ... ... ... 1...'.
.Renten Prij., Westelijke Prom.cU, 'l-w.-
.Iling, Boeebank ... ... ... 1.t:: Prij., Port lIfuah.&ll, Luclbcnaw
tneDigiDg ... ... ... .., IIM.
Áanbnolen door het Be.proa;.p o.,.n-

_en' d.. .Kaap ~10Die, aI. hat bM ~
~ water te peapell, I"anden ac- it
Go.-ememnt.e rn-t Boren .. pbraike,
of iJl opoe ,.. ...

De Lompe bou_ Windmolen .......
.nel nrnngen door hat Stalen Ga19aDi __

.u:uaroB.. .'Llo"u' St&I.n .lERlIOTORS loopen ....
eien uchtMten .nnd, sijn geheel Hlf-recaJ-
nDd, en w.rk.n met eeu langeo, vllllten .~.
Het !IlIOTOR ill de s-ikoopeie e. __._

IICIODODD.oh. Beweepade Kneht ter -.Jd,
een POIDp Toettel lroateDde een .uuc ....
dan ... pede paM'd. terwijl het d_, .. ..eM
_der ~;;;r. of :u.... werkt.

Bet neelIIi .. .,.... ..
pI .... iJl Ya. de I.... ea ~ "Jf ..
Litt. ..of llaklrie. POIII,. •.

Zij ii. YOOnIeIDen liJn WiBd.ol .. ' .........
te koopen moeten wel .,ndel'llClMiden s-u.
Ll01d.' GalvanÏAeerde Stalen.1JJ.IO!'OII, ..
&l)den. inferieure en w ... rd('l"oll8uboo~
lf .. eollt., Llo1d!1' .lBB.lIOTOB. alk" .....

koopet eo beate bevonden .orden, ." \..tt
den toet. reeCU dooi'g88 t&&l1.

Wanaeor y_iacht, wordeu ~kW ,....
I<" .. n P&OD4a om het to.tel 0"...........
t..:,,'1tnakell*ieeltelijke reiak:a.t..en, oh......
lpeoiale MIaikJdn" ti
Soltrijl om prij.lij.t. en. getuipcbriften,

of EeU MJ_d .. Iae4_ omtreut efl.pta ....
-in put of _eelhwid _ter eD.l.•• UI'IlÏt _
bexekninr _ k.eten per volpnde JIOÁ ..I
t.oegnonden ..... d__

Gelieve te letten op ons nieuw en aania adres.

AAN ~IJNB UOBLLBNTIB anB .ALF.RID JlILNBB,
Ridder Groat-Knaill ~ d. BOGpt~: • "u orde ftIl Biet JlidIMl_ 8t. tiaaqre,

Ridéler ~ .... da ... BId.Qrde, Gouftl'Dftl" en,Owabe .... -
he~ van :a- lIajea&eït. ICO • ~ Jteap de Goede Hoop, i. Zuid :AfriIra, ..
van de GnmclpbiecIeD en de AanhOotighedn CiMnaD, mla- Kajeeteita Boorn
Commiuaria, tlIlL, ens., m.

lOONT de petitie. van de oommislarissen van do IDUllicipaliteit
. Tulbag~, bescheiden aan :

, J. Dat uwe petitionari88en verlangen gebracht te worden onder de
werking van Wet ~ van 1882 in haar vollen omvang.

II. U" petitionarissen ;.1n de behoorlijk verkozen oommisaarilaen
van,.de Tulbaghsohe munioi 't,eit voor het oogenblik gekozen vo}geDa
de Bde sectie van wet 13 van 1864.

In. Dat de manicipaliteit van Tulbagh is geconstitueerd onder
ord. No. 9 van 1886.

IV. Dat uw petitionarissen met volle kennis en goedkeuring .TaD
de resident huishouders van de genoemde mudcipaliteit de macht, t0ege-
kend in de Ord. No. 9 van 1836, onvoldoende acht voor de vereiJohten
van het dorp. :

V. Uw p.etitionnariasen stellen voorde grenzen te behouden zooals
die thans Zljn' erkend, en JIOOhlS uiteengezet wordt in Schedule A,
hierbij gevoegd.

VI. Uw pe~iti01lDarissen vensoeken dat de wet in baar geheel met
alle machten door de de wet verleend aan den Gouverneur wagestaan zal
worden volgens de yoorsieningen nn wet 45 van, 1GG2. ..

Uw petitionnarissen zooals plichtmatig verschuldigd zullen altiJd
bidden.
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KAAPSTAD.

ILE
ERRIESP. J. P. MARAIS. Voorzitter.

J. H. LOMBARD. }
J. A. NIEHAUS. Commissarissen.
C. A. F. ALBERTYN.
W. B. OLIVIER.

VOOM

Municipaal kantoor,
Tulbagh, 15 Juli, 1899.

SCHEDULE A.
De Municipaliteit van Tulbagh zal zijn de area begrensd ala vo Igt

Ten Noorden :-Door de plaats Kruisvallei eigendom van A. J. Malherbe
en R. F. Theron.

Ten Oosten :-Door een gedeelte van de plaats Kruisvellei eigendom
van S. A. Redelinghuys en Zachtvallei, eigen:lom van de heeren
J. A. en J. C. de Clerk. .

Ten Zuiden :-Door een stuk van het Jredeelte van Zachtvallei. eigendom
van A. A. de Clerk en Straatakerk eigendom van P. A. de Clerk.

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

10 & 12 Darling-Straat.
...

BIEDEN TE KOOP AAN:

Doarndraa.cl,_ • _ _ _

• - - • Glacldraacl,

NET OMHEININGSDRAAD,
Omheiningspalen, - - - - _ _

Varkensdraad.

- - . - 2 tot 4 voet. oe bill
be ... ling y
door duel
in Hidelijk
OIIly.ng.n.
llcbill.
·J·...eede I

rad .

UNI\"
De&e uil

voor de eer
de rol _pod.

DAIISCBRlPDS, i .UID.APRI~IICHB
.KOIDILLJD lAWIDI

Galvaniscb IJzer,
Galvanische - -
- - WaterpiJpen

l tOt st.
8Il~a1letOOrtenUser

00ecle1'8ll

DJ 00, '"
y UI VhD it
tegeOW'Ofln
Glen Grey.
N 8IIIak.aI ..
liog_. tSp
olD<ld in lil
OlD eeo o'n
tmpn iu N.
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niet aj'r"YI
G~;y ~eL I

.ilde Il'ln
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en i&&rom d

De aec:ret
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tot &lie '-'
bewoond en
op k trekke
bet parielDet
kwaland W'.
onhta&n _t
w•• ~UI pi,
uade hani
~ .piet dit
Jaar.

TELEC

Nederlandscbe Zuid - Afrikaansche,
SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.

,;----
De kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers

Goederen van de Zee :naar Pretoria, Johann_burg
andere plaatsen in de Tral:1n-aal is via

LOURENCO -ARQUB~
Van Lourenco Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johauneeburg

394 mijlen
Van Durban Daar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburs 4SS mijlen•
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 mijlen, naar Johann.' 'borg IOBa

mijlen.

'VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.
Van Lourenco:Jl&l'qu88 na&r PretoriA .£4 78. 6d. an £3. 9.

" " "Johannesburg £4 198. en £3 lBa.
" Durban " PretoriA £6 Sa. en £4 128.
"" " Johannesburg ~£8 108. en £4 88. 6d.
" Kaapstaa " Pretoria £11 18a. 9d. en £8 68. 6d.
"" " Johanneaburg £11118. 9eLan £7 198. 6el'
Inlichtingen verkrij .,baar aan bet Hoofdbureau, Poetbua 388 te he-

toon. (Z. A. Republiek) en bij de Directie Heerengraoht 270 te ~.
dam (Holland). .

DE DIRBOTIB.

oe ed. be
generul of
nelD,", de • e
een _ geld
een teJerraaft
D. heer 8'11
nUllTellen "
tioaeenf. &
wellen voor d,
boeren, di .... i
Da tt..au.

koa herbaleo
~•• deo Jnat~

wal B
eo .£4,
lOG er

lE,
Direkte Invoerders,

KARKT PLBIN, PAARl., .....'a:ro!leE~

'

.\.r ENBCREN het publiek in het aJgeJIieeD bekeud te maken dat:ZW ;~:''':=:oomt.,.,._.
. hunne Ni.u.... Bi;oo.,r._ Mol..,. te Voor

Lady Grey Brug Station in volle ..rerkiag liJD, soocw aUe orden 'fOOr de ~ __
het zagen en SChaVOll Tatl hout met spoed kwm8l1 -.ror4en uitpyoerd. AIIC... .,.rUt&

!

Boode en Witte
rlaJllken. Dakijser,

N.B.--Een groote voorraad van Bouw-materialen
Doelen, Vloer-, Plafond- en .A.meribaaeche
Cement, eu., ens.. altijd voorbed ••



uur II.

,t~ IJ ~ extra.

".Co.
AAPSTAD.

'ON'S

LLE PYN.

n N.

ES
"OOIe.

( LE
ID

'D
~ledlCIiD.

I en Naarb"

"ID Op ~f~
btlj( Kw
ERRIES
nR ID

ES

19be
UW~D

e ~ ben.
een 0 e peno D.

re r!<rugbaar, P'1iB 1/3.

N

~SEN & CO.,
ST

orrasd
ordt t
, pt ijzen.

:R&

Straat,

, .\~TLE, K. . C. '"

',\RTL . KApt. &lGBY II

, EngeIud nl Lu
I.pt.

l
LXJ_
Al1,}Ij If;,\

AKTI",

,\ It
'~SE

PARLEME
TG E D

I'" ra d b vatte
IfJ.1 u ",tl 1.

IJ, (

"! r :

~ rl. 'Ul.!e~!

-n on cn pJ lit>

"" :ll,~ t. t het '" el

II

\111' Ir))

" -lhr
, I, f',J h 't r Du T qt -TV Ir e Mtell.,n .• 1.,
.i: 10:' l ...:.{j worde een 0pj(:lye nrooner.ds
- II • lil r e r vo] ...:·l~ "1 10 bedrag 11010 lt,., .

•_:. I li bq veroord hn:.t 00 r:-
I" c t "p l>"", l"lte" kt n V~n

,,,.f I .Juli l~~)'" 1013') Juai 11199
I Jt.:' pulli.IC .ltt~ IruvlJll W'~t. nu. 44 .,.an

, \ Ifl4f .I 11 d .. tum '":fo'1 blolr JU .. erk'
': r: 1,,(:1 .luh l.,~y

I, \ j Irt'{'r \ :111 d en Heev 'r-t 'ra~t:
r .;., rr n v "Id U li Kt tHI re ne eo 0

~ ..,'." rtrJ~ .... JJpJ ~,"ts Lt' v-
I·· • Br3!11 JIl' ~
I', I' j h or Wet-te

!.Ii DELIJK HHOUESIA I~VOER.
UI~l UTE~I:J CL.

I "_' IJid voo 'hUllO

00 : 1 .rIo{ vu n een ;;c eelte
.. r .lezo Kolonl ~i dop o sderen n
lil kl.lk Itbo,lt'tIia werd .aa bet I

" ,t/''';efl

11111,,:rd ~',,,r d,l ocrsre maal "., Z D.
I "ecde IC"!l1( l>U,je vul~~llio "'II',,!, '~n d n

~ L,1,j

rx I V I,:W-lITI': I l' IS LI.I VI.'I1(; '\IHLL,

l}t:' l IJill v: u lH.lL la;-..:rliuis outvan eo rd
or ·1· t'crotttl m I Il', I\!z ..m, T eede I•.:l.ln" bU

I. ~ I ~elldt.' llttlU v il den raad.

liLr:'I1 1;lt~;\" ET.
I'

\ ,

_ .,rl ...; \',1 I p' Hl ." '" 0,0

I':/J \'41J dl! (,I IJ • rty
IO'·ltl··.. ,d l.lrJJerlj':1I

1 l'i ru -t d r ; .j,,~1 ~il..1iI

·"'\kt·'1 dlê dit IJf h t

r,

rx \\'1';(; f:, PI' rTE~
..... rn ti, \.,.()..~ of IIta n biuue I
,rdt!r. gen .m 'n om een we:l te
I \" r jJJUr en Rldttontel:'l io
lln.,' en Vf)nr "loter te lorgeo

. In ptJ1l~,)

\' ~ \"I><lr hnrH)r~u wide dat reeds
.: In \ lt' met deo .. e6 IQ k:w~ti~1

':rl}nt k08t1_JlSr, en en
,I,,' hl'P lIe; kl r zo

. " ·ht r de noo 1.. 1t,"



]
i I

Op

Z'

nietn

voor i

A. B.
Paarl,

Kal

KR
.Augus
ge (
pale g
an ere

gE

e
n

Munici
sohreV€

or

Ol.':'! l:'Ioj r rux.
1. . Annie, ('un\'Cllt of t he :-ol icr.-d Heart,

1'0 u
'lt \Vd ru. CUl.\'t:ut of t lre Sl(_'n:d

He f, Cape 1'010'0

3, To~n end, Winifre·j E,. I 'on vent
i' ed Hcarv, l' .,._' 'I'own

I', ...:;.

(I" .Upha "al U"I"r )
Barrv, \C'nllno. \tu. :'"h'~II. :'t"'l ob

( r. J ..nnaech )
Br ern. r, Joallle. r iva ~t1dy, <.Ju

l~r. ~. A. ;';ollick.)
Chaplin, ~1 r v E .. 1;,,1. CUlle~lale

Kmg di r: rns to w n I \If"" t: Hncbc. 'K)
Cbri • lO. II le a K C'dl ent of tho

I! t, Cap" Tuwu
Ulu .s ;e ou l v v. l_'vll\·t: tof t h e Saer li

t'" T,)".\-I:
Cobur o. Ernil v. t'.,n ~ent :--\(_'b. Potch fst.r oom
Cohen, Li¥t~ Dully, 1'f1:alu Study, be uf"rL

W t(M"F Te cl
Uooke, . ar)' A. (f, J il"pe ~.:tUia ty,

Town (. i,.lto '1
Dal se, Anfd . 'luSJe :-'l,ll

';anna.och)
Du Tuit. J h],JID • IJ, :,,,'1. (,f

bur v ()Irs. ~J"dl,'y)
Ferret . Alloio \1., I> rue, I

f"ntelu ( , Wel ·b)
Foul " ary, .u vcnt of tbc ,'. cred Heart,

Ca Tow"
Fro, Blo hl) ~m ..

( r. Jan, sch}
Gordon, Bert ,S. \hry'. Convent. Wyo 'r"

Hauman, Eliaabe th Il . \f u.ic Sch. St.,II~D
·u (Mr. a nnaach )

D. AID\' G . (;,,1,' Pub. Seh, lIudu.booro
u.. FI~hcr)

Ha to lil mut il ,"
Imtein

Ja1fe, ;n, (;Irl. Pub .. _'.1..
Fischer)

Liebenberg, I .",', Uamt" l ustit n u t,
'fon .ein (:\1 "" W,· 'h)

Lonw ee , . a Cl. t io 11,,1'6 So
11 ,,(;... c ]

di~on,}; a~rl"~ (" Pr iv Stud!', Cape Town
(!rt • ClIdog.n ~cS('II"u)

ar. all, ~f..u e S.. Pri v :'tuJy, QII"<,n.trJWD
()fr. ~ .\ :,cI:IC ,)

a.by, ili la f. ('()();j Ilor~ ",·m
(.\Ii H",,)

~Icr Jl ,A~nt:~. , . )J dVPl ~CJllin,lfy Cape
TH D ("i~~Rr)J4f' I

~~i . .I., !;nls Pull, .'
(!II ,.. Fischer )

]'dork,,!. B'lt'r L, 1;,,1. l1i,h ';"h.
(lli ... A, Hrron )

Orde UD, '.rrie l; ir ls ' l:"lIe
K W Tuwn ()Ii"" E. Hn chcock I
, . ar J. IIh mhof ~"Ill, SI
(lI r. annasch )

II. Xor H .. t;lrI. Co ll vrat Sc h., K,"
Willi ms Town (. B Hiterre ,ek)

Randall, Grol' L .. (;r .. Col giatc .-ch., Klll~

Wiilia To s u (~" .... E I1itcbL""~)
u, K tie,. ustc ",:It, St .. llrr-. -r-b I ~Ir

b)

Somerse

TEl]
gl

deoren
bi en é

Tend{
te

men ziel

I

uli,

~ee
~

SLU]
... 0 0 0 0willen :Ii• . -;;..

~; 0 een!: .... .., co
!- ta.a.nde. ~ ~~! co co <:>

of KaU... ~:~
8t~ ...

0 0 p~
" =ol

_, _...:._]_, lO 0 ~ "" co 0

8 ~ E-<....
!- ~ ~ ..,z • III "" 0 0

'" := '"'" 5 eiol
0 co:.

ai ~ 0:. c:l
al iS ::Il~1-4 ol

l1l .. ~ '"'" ... 0 -~ -< ,..
>- ;.. iS~ '" t: .. ... <0< Q -•~ ol C. ~ ... .., QCZ ...-< [: li:

~
.. .... co.. ...... z" ...
-e t:I li
Q 0 'j <0 ~ ~ c;: 0 ...z E-<~ -<~ ..1

:. e '" ~ ;!; coc 0:

= '" ... ol) .. ...-<=: ::0; co .... 0li
:;;,
Z..
...

~
0
III
<Il

Tal'l

cl
,

G. ,

Kantoor
pt

---
cl
1


	gray00296.pdf
	gray00297.pdf
	gray00298.pdf
	gray00299.pdf
	gray00300.pdf
	gray00301.pdf

