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lU/VERE ROlEN 8NUIF.~
Benefens ZinkinfI, orange Bloeaema, en Groáné

, 2'inking Snuit

DE7.R"Souif wonU ge-lIoI'RIl &ui... te sljD, 1Ieoh&. d. Be..&e
Á=rikaa.-he Tabak wonll dan_ Pbru.ik1. .

lïe <Ome.... Ziokiago Snuif i. _raj ~ _ beu die II&D
':"0" lucht lijn blootge8&eld. AIon.. anden Snuit_nen te ,.-'eo
Roze. Schoone, Bloesem. Beraamot. Orange
Bloesem. ZInking. Speolale Zlnklng en Groene
S n u If wordODge.....n.orgd de t-t- &e zij D.

Wij _~n .lecbto dat gij on. Sou if op Jen proef &UIt I1ellen.
rn Cl, zultbevinden dat le een oDfeU..... middel eo verbey,," ill .
iJ,'''1I ,"'IIi ..... wd ..... """rt .nqif. o.u. S~uif bl 0._eraI yer.krijgbur. /.

W I) houden"'"1 '::001 unt.aJ ~...,tU1gtocbnrteD. Hen al be-
,,·,,1"0 dal deI,nj .... n OIUe Snuif _laag ill.

. t

HERMAN .. CA.NARD, I
69, 40 en 26, Pleinstraat, Kaapstad. r

Koloniale
Ko... eat

Werka.,_ .....

DEEL No, 11.-6,788.1
8 A.UGUSTUS,,1899.

HET

AIDTlbUJelbope$, liateHua III
lID bet ~D Publiek.

NA DE OVERSTROOMING
i IS

)'1'

'(MORRISON & Co's
GROOTE

WINTERVERKOOP
\"u :het groote onderwerp van
-ooversatie in ieder hu.ishouden;
dilizenden dames hebben onze
!Ilagazijnen in Pleinstraat bezocht
t_;tXillrt>rH!ede laatste

3 DAGEN.

". .' .,.IAAPSCHB GODYBRIQOTS DE ~E8TELIJU WUN;-"BBiiO)EWIJN EN
SPooRBOBK. : SMirrS MlAT8CJIAPPU,;R.B~.

1'ENDERS worden geyraagd Boofd.Kan.--, WOROl8St. ~ f, RNNIS wordt
Voor de huur van een Cottage ."""'" Ca.) Een Onderwijzer, .(. nnr 'fan BDwAI&DBou

bevattende twee kamers en twee . . het dorp. salaris houderd en twintig WrIOf te vragen eeu rU'QC1Ul8lreBill in te brengen "~·1I0.,"O"'~
ken.kens, ieder 10 voet bij 12 voet J[BNNlBGBv::tNG geachledt bij dele dat eeD V~!LJaI worden pond per. jaar met mi lagie., en leenen ftD. sich te ~ • het vrije recht ftD
gelegen bij Klapmuts Statie. gebonden In ~ Bo~ S"tellenbOIOh, op ~A.~D.A.G, den VOoruitzioht op verhoogmg". alle worbehoud v-..a gesteenten en mmerale~ ten gunste van de

Het gebouw is van tsteen mat 12~en duer, bel1Jl!l8lld~ I morgana te 10 are, an. die be1an~- (b.) Een Aaliatente TOOrJacobs- Kroon ftD seker laDd ~ in het district Kimoorley, groot 889 mor-
gegalvaniseerd ijzeren dak. leo m efeweJ"IaIIlt en 'YOOI'Ditpq en 'fOOI' ~ ~ eeu ~ lIW'kt dal School, ~n uur 'f'aD Zeerua\. sen en 494 'fierb.nte roecijn, de helft van de p1aa~ genaamd "Middle-

Geen tender lager dan £2 lOs. "?ol' h~.prodnkt daar te ateDen-worden ~1: Ttnoobt tegenwoor- twee en leVenUg pcm4per jaar. met dam,"1'J'OeS8r oDder Oranje Vrijstaatach recht.
per maand zal in aanmerkia( ge. dig te ap., . -, vrij~. ..: : ~d ~ heden .s Juli, 1899. i
Bomen word8D.· -, De ~. ~ ADen de V~ mabm met t Ap.p.tshCatiesvergeseld van getUig- I

Tenders gemerkt op de enveloppe doel ~ de Mea.teohappiJ. eohriften sullen tot 2. ~ber, ' VAN ZYL..\ BlUIsSINE,
"Tender voor huur van huis te . W. A. KRIGR, ÏDgewaqht worden. Werme-be- Parle~entaire .Agenten.
Klapmuts" zullen worden inge- G. S. WOLV AARDT. den te beginnen de ee~ week van H.U.UOPl. MIOHAUIN HBBTOO,
wac~t door den Controle~ en D. J. A. VAN DBB SPUY. Oorol>er., proonreurs van den Petitionaris te KimberleYr
Auditeur Generaal tot 's nuddags ..... S. J. VAN DER SFUY, V.D.M.
12 uur van den 22sten Augustus, N.B,-Aancleelhouders m de Koloniale Br&J;ldewiJn JlaateohapPV Z rost ' ..
1899. worden speciaal venocht de Verp<1ering bij te wonen. e;~J.ili, 1899.JOHN BROWN, .

Hoofd Ingenieur. Paarl. 4 Augustus, 1899.
~~~~ B

Hoofd Ingenieur, DE WESTELIJKE WIJN, RANDEWIJN EN
Kaapstad, 3 Augustus, 1899. SPIRITS MA.ATSCHAPPIJ, BEPERKT.

BENOODIGD
(ONGEHUWD).

J. D. CARTWRIGHT i& Co.,
Heden Zaterdag GLAS- EN PORCELEIN- M~GAZIJN

I

ADDERLEY EN DARLING S~TEN.BENOODIGD
lente Aaaiatent lIannalijb Onder-

wijzer voor Dordrecht Imteklas
gemengde Publieke School EBT-. Ontbijt-, en Theeeerriee, Toiletartikelen 1ft &Il. soorten

.Aardewerk in groote keuze.
Han,r. en TafeUampen, Vloerlampen voor de Voork-

amw, Talelmeuen en fa~ artikelen en alle Huishoud-Be-

n~e en Fantuie Goederen, geschikt voor Trouw-, of
Verj~reeenten een Specialiteit. Juist ontvangen een
ladiDg na hun speoiale Port. :

"VICTORIAN WATER- WHITE OIL,"
. 160" VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET NOZZtE" .l!:N KANNEN,

Worden voor tonnen aan enorme
koopjes aangeboden ter wille van
dl' dames van buiten de Stad. Wij
zullen hier eenige van de Speciale
Artikelen opnoemen die op den
MORRISON'S VERKOOP
kunnen verkregen worden:
Dames L. C. Onderkleeren-Nacht-

hl'mdell 1/:\.1 ti, 1/11, ~ 0, :! u, J/II,
-n ~ 1 I. waar-de tweemaaldezeprijzen.

Dames L. C. Knickers en Hemden,
t',!,"nI :1. l ti, 1;11,i'; i!ll, :nl, en
.~Il per "tuk.

Dames Flanelletten do.!, G, 1 11. :! 6,
~ Il. :l !'. -I-fotot 0/11 per' stuk.

Dames Flanelletten Knickersen Hem·
d"I! t"",,,n1/;1, 1 ",I! 11,2'0_ 2 11,3: Il,
III

Kinderen Flannelet Ondergoed,a.llen
klll'll 'Jnl'1lveerdenha.lvenprijs.

DamesWinter Losse Blousen, tegen
I Il, ~ Il, en ;1 1I per stuk, minder
dail den halven prijs.

DamesZijden Blousen. tegen 8. ,). 10. G,
I~ ti. eu 15 - per stak, een koopje.

Dames Regenaohermen, tegen I! Il,
~!;.2,1l. :l,II,-I-/ll en 611. halve,
prijs.

All" Capos. !(antels, J acketten, Kos.
I ;'.lDU! en W",tcrproe&. worden aallgebo,ll'lI
:""enden kostenden prijs "elalld ill Kaap.
,tall.

Kinderkleeren, Palissen, Robes. Tunica '"
Fi1J.aie Mantels,Kappen en Pt·tje" worden
a.Hll.;eh"den meteenware opofferiD~

SOIEBSET lEST IUNICIPALITElr
Tenders voor Gruis. Hoofd-Kantoor :- WOROESTER.

IDR Z'E GEL D E Applicaties
, gemerkt " Applicatie TOOr

Eerste As&iJtent Mannelijke Onder-
wijzer" tezamen met de nood.ige
Oertificaten en Getuipchriften,
zullen ontvangen worden door den
Ondergeteekencie niet later dan den
7den Auguatua e.k. voor de positie
van Be~ .Asaiatent Mamielijke
Ondenrijl6l', om in het algemeeu
behulpzaam te sijn in het onder- ----------------- _
wijzen ftD alle onderwerpen, maar •
in bijzonder belnraamom HollandJch
te leeren in de .verschillende

N.B.-Aandeelhouders in de Koloniale Brandewijn MaaUohappij 'worden Standards tot de Matriculatie in
speciaal verzocht" de Vergadering bij te wonen. bo'Yengemelde SchooL Salaria £200

per jaar.Op last, Paarl, 4 Augustus, 1899. De geslaagde Applicant zal zijn
HENR Y F.AG AN, diensten . moeten beginnen 1500

Stads Klerk. BETERE WAARDE ONMOGELIJK. spoedig mogelijk:. Iedere informrtie
Somerset West Strand, GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK. un verkregen worden bij
3 Augustus, 1899. KEUZE. FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN. JAS. P. SMIT,

HOFMEYR TE-HUIS Zie onze WINTER VOORRAAD van RegeDjaaaen, Over Secretaris. School Oomite.

Rheede Straat, Kaapstad. ' 1assen, Pakken, xa!naaten. Stevala, Wollen Hem- DadelIj,ek Benoodi l)td.
. den enz. en.z. _ to,

TENDERS worden hiermede
gevraagd voor het leveren

van Vijf Honderd, zegge bOO.
Scotch Kar vrachten gruis van
Water Kloof, tA worden geleverd
binnen de limieten der Municipali-
teit niet later. dan den l5den
October-, e.k,

Tenders kunnen zijn voor allen
of voor minder volgens verkif'zing.

Tenders in te komen niet later
dan den lêden dezer.

Voor verder bijzonderheden ver-
voege men zich bij den Onderge-
teekende.

KENNlSGEVING geschiedt bij dese dat een Vergadering zal worden
gehouden in de SPOBTINOGBOUND8ZAAL, M.urr, PUIL op

H.A.A NDAG den 14den deser, beginnende 'I morgens te 10 ure j

allen die be~llen in de 1'J'elvaarten TOOI'11Ïtpngen voor de toekomst
een betere markt voor het produkt daar te stellen worden vriendelijk
verzocht tegenwoordig te siJn.

De onJerteekenden zullen de Vergadering bekend maken met 't doel
van de Maatschappij. .

DB BB8TE OLIB IN OB KARKT.w. A. KRIGE,
G. S. WOLVAARDT,
D. J. A. VAN DBB SPUY.

i
Speciaal I Speciaal Ij Speciaal I

RallJoDe'S Bieul lanser Jacb~eleer
Toegerust met Rawbone's Speoi&le Jaoht-vizieren en

gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs
£7 108. net.

Patronen T1lD alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
!'Hagelgeweren, Rifle8 en BevolverR, van iedere soort.

, I
Krult, Dynamiet, Detonators. Lont en Lont Ontstekers,

. altijd In VOOrraad.

DEZE Kost-Inrichting, door den
Kerkeraad der Ned. Geref. O.

meente, Kaapstad, g68tlcbt, en onder
toezicht van den Heer en Mev. DU
PLBSllIS, ilJ reeds geopend.
Aanzoekouiopnamekan gedaanworden
ij den heer C. F. Theron, Scriba dell

Kerkeraad8.
Voorbehoeftigen(waarvan bewljl moet

worden geleverd door den plaataelijken
Leeraar)il de prijs slechts £20 p.a., all.
ingesloten. Meer gegoedeu bet-len
£40 p.a.
Het "Te Huis" biedt dus aan eene

schoonegelegenheidvooroudersdi" hunne
zonenDa.a.r de Kaapstadter schoolzenden,
en begeeren dat zij onder goed christelijk
opzichtzullen staan.
Voorverdere bijzonderhedenverToege

menzich bij denheerJ.du Plessis,Rh-te
Straat, ol bij den ondergeteekende.

C. J. F. THERON.
Scriba deoKerkeraada

Bureau Straat.

1 EEN eerlijke jonge man als brood-
kar Drijver ongehuwd, logies

vrij. Doe aauoek per brief of
persoonlijk. Ook een jongeman
die het Bakkers ambacht verlrieali
te leeren. Logies vrij.

Doe aanzoek tot 15de Augustus.
HUGO & 00,

Simons Stad

------------------------------------.-----------
GEVRAAGD I 8TELlENB080f!.

EEN Jonge Dame voor ee.n iPUBLIEXE~.KOOPING
'Drapery Departement, KeDDIs . I

~ Engelach en Hollandaoh zal v~
de voorkeur genieten, doe aanzoek
bij den ondergeteekende.

L. BIENB.

Palace Warehouse,
PLEIN-STRAAT,

KAAPSTAD.

J •x...x..WIl' .K:....lED~ eSII c:;,e».
Lanqemarkt-straat en Kerkplein, Kaapstad.

LETWIIL.-Wij bebben slechts c1én bemgheidap~ die in Langt'markt-
straat en door tot in Kerk-plein is. Wij I18Ddenge&D Travellers
uit om "DS te Y8rtegenwoordigen.

BENOODIGD. Kostbaar rYastgoedEEN knappe jonge .Afribander
van goed zedelijk gedrag om

een melkkar t& drijven en algemeen Malmesbury, , IIn den Boedel v~. wijhn den Heer
behulpzaam te zijn in een melkerij 2 Augustus, 1899. J W H
nabij Kaapstad. . . AI1PTYLII8CH •

Salaris £48 per jaar met logies en Assistenre Benoodigd te DE Onde~kenden d.aa.rt4e
met VerhooBing. Verdere infor- Vosburg. 'b:"tbo~rd door den
matie te verkrijgen van WEd. J w' N

eer . :. . FICK,heco.
clDAIRY FARMER," teur i~ bovennmelden Boedel

P. K. Bus ]63, Kaapstad. APPLICATIES, Y8rgezeld van lullen Publiek: Vet!koopen.

BOOMPJES I BOOMPJESI! den o!d!~~ ~~:d~ndc:~ op )laandae'. 121' Augustus.
gewacht tot~~het einde van A~- TI Il UlB V.M. ,

tus 'Voor bovengemelde betreklring Zek:ere Prie· K08~bare en weJinae-

BLAAUWGOM, Hekkia, Oypres, in ~8 Publieke ~hool te VOIburg. riehte Woonhuizen gelegen in het
in Bakjes, 4/- per 100- MUZlekpok: Tomo Bolfa en teeken- meest oentrale: gedeelte ft!1

bakjes terug; Lemoen en Japonica, lcunst een aanbe'Yeling.. .. Stellenboeoh in ! de Dorpatraat
ee1'8te-klu, 'te koop bij Werkr.aamheden te beginnen bV nabij Kerk en :Xweekschool en

't berin 'f1Ule.k. Kwartaal. tegenover de nie. we zaal van do
J. VOS, OhristeliJ1te JOBgelingsVereen~. \

Hon. Sec. Dese Huizen zijn i nu juist allen m .
goede orde geb~bt en wel de
aandacht van li~fhebbers waard,
eene eohoon8 gele«enheid voor hen
die sich van geriefélijke woonhnisen
weneohen te voo~n.

Goedkoop Beestenvleesch Voor verdere: bijzonderheden
doe men aanzoek:' h;ij den Exeou-VAN 41d- tot 6d. per lb. per teur of bij de ond8ljgeteekenden.

. kwart te verkrkgen bij 'P. 1. Bosman ct'Zoon, !1.slagm.
O. J. T. DBBYBR, Stellenbosch. .

Noorder Pearl. 5 Angnstus, 1899.-----------------------

TE HUUR' Gehoekte IJlenD Omheinings Standaards,
Span-posteD en YeldhekkeD.OF des verlangend te koop, 10

uitstekende plaatsen uitge-
zocht in de A.fdeelingen van Her-
bert, lIay en Barldy West.
Gebouwen, Landerijen, Fonteinen

BIlIt.('n~ebouweD, Steenen -Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Telegraafkantoor, en 't Politie
~tation. Goede scholen in de
fil\oijheld. Overvloed van wild.
Vo~elstrujzen in 't veld, dat
gpschlkt is voor Paarden, Strui7.en,
re,·, ~ferino Schapen, en geiten.
De t>~nigereden van den verkoop
!,i dat de eigenaar door slechten
gezondheidstoestand zich terug-
Wenseht te trek ken, en h{;Lboeren-
twdnjf wil opgeven,

Richt u tot:

Kaapstad,Juni, 1899.

DE JAARLIJK~CH! YERGADKRllfG
Ons is verzocht nog meer van boveni'e-

noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-
zelfde hoedanigheid als die welke wij het vorige
jaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalv&niseercl Draad,
Doomdraad, en Toestellen voor t' 8p&Dllen van
Draad, tegen de laagste prijzen. J. J. v. D. MERWE, P ZOON,

B~elliugton
V08burg,

Via Britstown,
3 A.ugustua, 1899.

"'{T AN Landbouwers zal gehouden
V worden W Occult Dale

(Koeberg) op VRIJDAGden llden
dezer 's namiddag om 3 uur ten
einde den prijs voor den aanstaan-
den oogsttijd ul bepalen.

Ook zal de guano kwestie door
het bestaande Syndicaat besproken
worden.

N. E. wubser en Broeders,
VlSGn_" EN PRODUarEN·

HANDELAAJU3.
Hootll. K&ntoor: SODRSIT WIST STBJJD.
Tillen: N. I. Loub8er eD Broed8l'lt Tll1h

.Tetty, !&&pstad i C. 8labbert, Ialma·
bury i N. E. Loubller eD .Broeden, Pw).

.OCII &; D
Burg- en Castle-str~ten, Ka.apstad.

---~Gouvernements .Kennisgéving.
8taats Gymnasi/Jm te Pretoria .

I••• KENNISGEVING.

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

... .E Ondergeteekende wenaoht aan
U het geëerd Publiek bekend te
maken dat hij nog steeds bereid is
Ir Boarders" in te nemen (Jongena
IOOn! als Meisjes) ook "Dag-
boarders," tegen billijke prijzen.

P. J. J. LOUBBOHBR.

II. R. CAWOOD,
, Postkantoor Papkuil,

via. Ceimpbell.
Telt'l!rapbischAdres :

('a wood, Papkuil.

• Alleordersgerichtaaneenvande boTen-
genoemdetakken zullen onmiddellijkeen
zorgvuldigeaandachtontvangen.
P,S.-Brieven n&&l'Kaapatad te worden

geadresseerd&an bovengenoemdeaMD
he..Cumber19ud Hotel te Kaapetad.

GLASWERK.
VRUCHTEN BOOI&N EN PRIEEL

DRUIVENSTOWlf.
Wellington,

()PROEPING geschiedt mits dezen van ap'pli~ten voor de be- 1 Me~ 1899
treklring van Buitengewoon Docent in de JSngeIaohe~- en letter. _

Cement, GegalYanise6rdIJler kund~~::S==b~'h':~u1I:n,'\"'D ~:r~ v I S CH RW.A.RNER & 00. hebben
£800 ~ jaar en 25 uren per week. . juist ontvangen eeu Dl8uwe --...,...PLANKEN, Vloeren, Plafonds, Bij de aRplioatte moeten o'Y8l'plegd worden:- ZOUT.·MOOTJBS 8chee-Pa1ading GL.UW'BU,bestaande R WARNE~ & 00., zijn

en alle soorten van bouw- a. Belri~1 van Lidmaateohap eener Protestanteoh ChriateJ.ijk:eKerk:. uit Wijn.gluen, Tumblers, soda- benoemd tot .Agenten 'foor
materiaal, Stinkhouten P1anken, b. Bewi~a van goed sedelijk gedrag. . . DAAR wij een grooten voorraad ~_ ens., ems. B~eena Aarde- X. Kachol & 00. 's beroemde
ieder soort van Wagenhout, ruw. c. Bewi~s van voldoende kennis der oftloiëele landstaa.l. van uitstekende hoedanigheid Wwwk'h~nder WIt ~.~~ JIagaliesberg ~abak, die wij
en bewerkt, in de kolonie gemaane d. BeWlJl8n van beInraamheid.· in OD.lle winkels hebben, kunnen lie -D__ ., met Ul"l§"~ te koop &&bieden in l't groot en in 't
Krui wagens, enz. . Alleen &_PPUcanten ftD bealist Christelijke beg;nse1en komen voor ~ mootjes aanbieden ~ Jaser ~ ~ ea Bohote~t en klein, m zakken ~ t, i, 1 pond,
§Te koop tegen de Jaagste D?arkt- deze betrekking in aamner~. k~'Il8n dan iemand anden in I!§V......, , • teenen 1 en 5 pond, en in zakk,~_van ongeveer
prijzen bij Betreklririg te aan'YUl'deri 1 &ptember, 1899. pstad. Doe uw voordeel met veel andere ~en te 'Y8e; OlD. op 6() panel Vierversc~ende lIOOrteD.

THESEN & Co i ~ __ biDiiherpl.iDdieD debaoemd.buileDalands ~'i:..: ;D sult ~ t,,, -I!'ftIIOI'g1I.!!:. :l:,~~~
Loo traatlO~ Veld~::.t~ ~.~~w1-~~~WADNER &< ERIX8EN R. Warner & Co., ~~m::~"''''ct

ps, genaturrJiaeerd bnrpr is de;r Z.A:B. . 17 ··Langstraat, ,Kaapstad. 22 B''R1U'I' l'RUT 'irA A nam.!]) R W RNfR. W reb Zij inoeten worden gez'll-ht UIterlik tot den 12den ..lugnatus, 1899, . t' i ,AWO..... , A & 00.,
The Perfected Ame.t:lean a . aan het kantoor van den staat Beoretaria, .Afd. B., met vermel~ op HET BEROEMDE OOGWATER. Llkdoo .... l, ~T. • IUAPfJrAD.EEN intcret!lIant, geill08treerd boek den 0--1.". "Docent G1JDDUÏum." EDww bewwb_.__..._ ... ~ - LI'alOO"'1 \ . I _

met inlichtingen over W,uTIUX ~ , 41..... XA~d I EiJl_1I: _&MI ..I.,. ~_._
F J KROGK, -wI ~ __ _ -~_ _r .. ....w. .D-1ii .. boop9Mr ....H~~~~·op vorzoeknnatvriJ· t.....-.nnden. • . . VcaViJl'w LIIIIIaIa IIH............. ...... ale wj \VhM .... CapIUarlne ..,..- --e-- Kanto Ondar-Btaata Beoretari.. HEYNES, MATHEW & eo., ~Ja, Md._,.. 1I ........ a.r-.JdcIei_'!..__+-Lad, .....

De .tmerikaaDlIOhe W&lth&m Horloge- Gouvts. or. 1ft'!!!.1IJIII a k. .ril.... ~::-~;;,"r*E~;.~l'";:_'fTUJI •.ma&tlahapp1J % BUI 8, XaapIW pretoria. 27 Juli, 1899. ..... ........... _ ... . ,_
t..,
\-

GE.r:XTE Ymchtboomen in
soorten. Limoen-, Na.a.rtje,

Zllllr!:PlOen,Shedhog en .citroen
boomen. Ook een verzameling uit-
gezochtl' "O<Jnen Tafel Druiven op
Arn,'rlkaa.nsche stokken, geënt,
~t,;('hlkt voor prieel uitplanting, te
KOOp inj

HeYlles, )(ath~ &: 00.,
&.A..APtITAP

~. W. JOUBERT,
]l()ornkwet'ker,Boven VaJlei,

Wellington.
Catologus Post YnJ Op Aumag.

. - .

VoorKlanten van Buiten en
Winkeliers.

K"',r:, J., '''' ....proDl.elijk, eehu. HollaDdllCbe
I). :' ""··C!;,ldd.n.an Dr. C: F. JURlTZ .lt
'," '''~'':l''n wr'f'llcn bij dt: eenige eieeD.Alll'a.
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;;~rral~'f'''16a~",Belangrijke Verkooping.

OP

1!J!!C_. ..
SOMERSET WEST. . ,~. H'ET Comité VRIlPublieke Ve.rkooping .. ', ,P:rOviikUea .. ~._ ..

, . ~ d.'J~k8ohë T8II,t.ooJ:-"JiDt_)j~
VAl' ~'lR . iNeocJeni uiftDt 't

Kostbaar Losgoed. #iel::"~-> ,-den . ,
----+- op laat lOOI' bet Comité,

DE ondergetooketade beboorlijk ¥.ll'NARD NASII, ,,'.
gelaat door eien beer D. J. . , .

M.u..ut. Jr., elle zijuflplaats verkocbt St. Georges straat,44, . ..~ '. '
heeft, sal publiek'!1 verkoopen ter Kaapstad, 5 Auguáas. 1899. .,,,.'.,'.
plaats g

li

HARMONIE,
's

nabij80MER$ETWEST, Half-Jaa.rUJlaIoh. '¥
OP n he.. LlCMUI

Dondem: ~~u!t~!.agUt1lS,
~Levende;tH..v. :

1 Span Ezels, ~ 8terae Kar-
Paarden, 1 Trek 1!!j- Paard, 6
Kooien in Melk, '. vee en 12
Ganeen. L. :~:Lo... Goftcl.ren:

Afslaan Kap Kar,,' Open Karre. R li "17'
o-h hK· . Aantoor,

op veeren, 2 ou 0 '.' e arren, 1 Malmesbury, 1 Augustu., 1899.1 Paarde Wagen, Ploegen van
alle soorten, 1 p~ Koper.beslag ------------- ..... ~- _

Tuigen, 2 paar Aoh~tuigen, 1 span Kaa psche Gouvernemen ts Spoorwegen.
Tuigen, ZWingel8, f"ttingen oom- ------- __
pleet, psar W agenle~en en Buik, 4 STORING VAN· DEN TREINDIENST.
lange en korte Ladd~~, 1,000 boseen DAAR de wegs~liDg bij Worcester tijdelijk bel'Bteld ia, is het ~erkeer van door.

<:Jf!? gaande PUsagl ..... Levende Ha ... en aan ~ Onderherig Goederen h8M'llt
Dik Riet. ~. O. B. ELLIOTT. Algemeen. Bee&llanter.Vaat"'IM.k I KaaJlllltad. 7 AugIlItIlI,1899.

9 Stu'kvaten, 12 Kti!Pen, Leggers,
Pijpen, Oxhoofden, ~alies. Treoh-
ters, Kranen, Wijnpdjnp, 2 Brande-
wijn Ketels, 2 Halfá,ams Brande-

wijn, 2 ~rs w& 15 Mudden Insolventen Boedel.Korrn, 3 MIelie Machlnes.
.):

Huj.r~:
Het Gewone A88orfiment.

;

D'E ondsrrreteekonde in hun'" .Capaciteit, lila .' xecutenren 11'1
den Hoedel VIUl wIjlen Or. W. Ir.
Dfl1'Kkl lil\.

. Zullen doen verkoopen, Ran do
woning van den heer A. J. St.igling,

"Erfwit Lodge" Hopefield,

la terda I!. TBAUf/liS/US, 180B,
Al de Doctors' Boeken, andere

Boeken, Instrumenten en Meobelen
aan den boedel behoorende.

Alles is genocgzaam nieu w en in
de beste order.

Oe VerkooplfI~ begint om 10 IIl/r V.m.
A. J. STIGLING,
A. DIE.PERLNK,

Executeuren.

J. W. STIGLlI"4G, Afslager.
Hopefield, 3 .:\.ug. 1899
-----_._--.- ---- --" ----_."._-"--

~ OP DE Plaat.

AFDEELING
-6~1 •.

... ti.
01011o 0 0
OOito 11 1
01& •
o 1 &

A~QBfMPD
OP deze plaats een donkerbruine

MtnTie, amalblee overkruia,
witte voeten, Blip in wiukelhaak ge-
merb, gebrand op reohterboutJI~.DOKDEBDAG, 7 SEPTBIBER, 1899, lndien &ij niet geloet wordt binnen
Zes Weken van of datuui d_

Al den HaDdel8roorraad, Koop- met vergoeding 'VaD ~ en
mansgoed eren, en Huisraad van den advertentie zal &ij ala mijn eigq..
lnsoltenten Boedel van JAOOBS& dom beschouwd worden 'foor en,
LKNHOYF, waaronder :-Schoenen, onkooten.
Laarzen, Dekens, TWl"ed K08touIDB, ,0. J. BOOYBEN.
Horlogekettingen, Zeep, Hoeden, Do1nl8, diat. Ha"
Koffie, MoleD8, Meel, Zoetigheden, J 8 J uh, 1899.
Dadels, Haverhooi, Kaf, Meel,
Mielies, Thee, Vaten, 'l'orpentija,
Lampen, Bedsteden, Tafels, Stoelen,
Mes8en, Vorken, Schrijfbehoeften,
Ladders, Krqidenierswaren, Potten,
Glaswerk, ens., enz.
Verkoop te beginnen te 9.30 v.m.
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..... lIII}IIriRr pil-. • 0 0 - IJ 10 0
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" .. '-*.MOIIO 0110
" btfVIear ••• 0 • 0 • 10 0
, ..InI._ M. 'M 1 0.0 111 0

""'_'(joDp"..,... J 0 0 • 0 0
ti ...... baftI.ord. 1 0 0 111 0
"ObIab 10 OIO

....,._ ••• I • 0 • 0 •
.. Hobtew!jtj • • 0 0 I II 0
H doUer._ 1 COllO i
.. BBl 0 0 I 10 0
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'INN [8 wordt bij daan gegmm Wa '-'~an het Licentie Hof zal gehou
bury, op Woensdag, 6 September, 18
onderfermelde aauvraag te behandelen

A&IlVl'ág voor PriViler-,
FJLlN8 A. ScHUVDBB, Erf No. ~9, B eld-Iliddernaoht Pririlege.

W. H. RUBSOUW, .
Resident~

Half·~bohe V~
orden iD de BoóaaJ, .HaJmee-
,te 10 uur 'f"., ten einde de

INGEVOERDE
illDAPPKLI08REH n ~'rll·'..r=rOluer

VOOr W bakken ·ftIl2i' e .... koek, rot!enJ.., eDS.
Ibakt het·~... .&. IIiublOII:
-PlGQd. .

BeIte in rlaiqs.knoht, en de ......
poed .. YOCW 't bak1ren,dle~
Iaoh~ blIJft. BlIJft ftI'IIIh •
behoodt ~ 1aac1U tIOtda& het ,.~
wordt.
De BOJal BaldD! Powder ftD ...... d-

wijden roem wordt' enkel door d. B.oyal
Baktq Pow. M.... pplJ ftD Am.,.{1I:a
~ JM aorraldi, op ',I maan
~fJl op den o~, om de n'*latH' STEENKOOL. STEENKOOL ;. __ "hirer to _

R. WARNU ~ 90. bcbhe, 100 "ea In York, Tereem,de St 4merfb.
OIlhlUlgell een ec:heep.ladJDg , ., .

Buie., Stoom· lIIl amide- ateu.IrooL DB pil DHICHB luuICIP" flIIDfIIl
Zij bebbeD .vell_1a YOOI'nId Q... t1118melter!j ll4JUa) n 41111»11.

Coke., en HOlltAooJ, KJipa1llt. Lljn...-d, Q.JMI-
koeba, eM AJJea 1"IjI!D de .... 1I1&J'k.. prff_ Tenders voor Reparatien aan

het Stadhuis.R. WARN.ER & Co.,
82, BAlUUJ[ftlUAT, KUPST.AJ)

en in de Kolonie gegroeide Vroege
Rose, Duitsche Blauwen, en Flour.
balls.

'I'asmania Duitsche Blauwen,
Nieuw Zeeland Rose,
Oceanic Favourites, enz.,

Gedurende '&tutu 81 September uIlen
IlIblDU :-

Fransohe Vmage Rose Aardappel-
moeren

II October, lonmber, Deeember 81 later
w te komu:-

Onze keuze en welbekende En.
gelsehe Aardappelmoeren.

Speciale brief en noteeringen over
alle Aardappelmoeren worden post-
vrij op aanvraag verzonden. Goof
uw order vroeg op om teleurstelling
te vermijden.

VERKOOP
VAN

-; DE ondergeteekende, behoorlijk
gein8tructeerd door den

TruM;ee in den Insolventen Boedol
van JACOBS& LENHOFF, Tan Olien-
fontein, district Hay, zal verkoopen
te

KOMTAL~EN KOOPT.
IlAUL D. CLUVE4, Afslager. -TENDERS.Olle. n doorden onder.

geteekende worden ingewacht
tDt op Zaterdag den 12den dezer
voor de noodige reparaties aan een
gedoelte van het Stadhuia, "~roor.
... kt door llrand ala aildcrdziD8
'fOlgen. specificaties die kJ het
kantoor ter inzage liggen.

J. R. RUGO,
. Ageerende &cretaN.

Jlu,nicipaal Kantoor,
Paarl. D Augustus, 1899.

DB Z ID-AFRIKAAN,.,...... ..,.
ON LA.ND.

H. RIES & GO.,
Graan en Aardappelmoeren·

HandeJaan,
Oo.t Londen.

Jfelegrafisch Adrt'8: ct Rizs,"

------{,

AFDEELlBG YAK iPRIESKA. ~
SLUITEN VAN; WEGEN.

:---
GRIKWASTAD,

DISTRICT HAY,
OP~

APPLICA TIE gemaakt zijnde door
den heer C. J. ~e Jager om

twee Secties van wegeq gaande over
zijn plaats Karabee~ gesloten te
krijgen. Kennisgevi0g geschiedt
hiermede in termen jn Sectie 152
van Akte 40 van 188~ dat aanzoek
gedaan zal wordeu b~~Zijne Excel.
loncie den Gou vemeuznm de onder.
genoemde secties va~ wegen ge.
sloten te krijgen: n~lijk:

1 De oude weg oR de plaats
Karabee van het puntli. tusschen de
twee woningen waar \pij af draait
van dell afdeeling8 w'li naar Brits-
Town (Procl, 87 vun 1911) van daar
gaaut!u over de plaats t1l een Door.
derlijko di I ectie tot eeu:punt, op de
plaats Kllrabee en dich~1>ij de noor.
derlijke lijn waar hij ~nsJuit aan
den weg welke loopt ~n do lagere
woning van Karabtl6 n,,¥ Uitdraai.

2. De oude weg o~ de plaats
Karabee beginnende lij een punt
effen aan den oost·Q:ht van de
bovcnste woni~, van Maar gaande
over de plaats 10 een f~oord-ooste-
l.ijke directie, Ou eind~pde bij een
punt in d~ oost~lgke li~ vsn Kara.
bee flcn distantie vsn ~trent twee
mijleli van af den Zuifoostelijken
haken van Uitdraai. ~

Eenige objectie tegeti h"t sluiten
van bovengenoemdetw8{:Sectiee van
wegen moet ingeleverdf worden ill
gcschrifte bij den ondef~eteekende
binnen drie maanden Vn af dato
deres. "
G. W. C. VAN DER ~ERWE, ,

dSecretaris.
Ka."'Itoor M(l. Raad. ~

~rie8lm, 27 Juli, 18~h
\~

Underwljzr en Onderwij-
zeres Gevraagd.

APPLICATIEê voor de betrek.
kingen van Onderwijzer en

Onderwijzeres nan de Publieke
School te Potchefstroom (Z.A.R.,)
worden door deu onJergeteekende
ingewacht tot -l September, 1899.

Applicanten moeten in het bezit
lijn van Onderwijzers Certificaat
Derde Klasse der Z. A.. Rep., of daar-
mede gelijkstaande certificaten en
dan bereid zijn binnen redelijken tijd
het door de Wtlt vereischte Aanvul.
ling8 Examen te doen. .
Applicanten moeten met de appli.

l3&ties bewij88tukken inzenden van
lidmaat80hap eener Roll. Prot.
Kerlr, en vau goed zedclijk gedrai.
WanneerCoPIJ<;gN der bewij88tukken
gesonden worden, ZOO moeten deze
• &ls correct," gecertificeerd zijn.

A pplicanten moeten in staat zijn
.Om ook grondig onderwijs te geven
in de Hollan,t,.che en Fngelscbe
talen j terwijl het medium van
ollderwijs de Holi. taal is.- Voor de
dame&applicanten strekt kennis van
mOliek en bandwer;'tlo tot aanbeve-'et salariM van den onderwijzer
bedraagt £2~5 pn dat van de onder.
1rijzeres£ 15O's jaars, eu applicanten
moeten zioh verbinden bij eventueel
daanan minsten8 3 maanden te
Toren san de Schooloommi88ie
keonis te geven.

In dienst te treden op den lsten
October, 1899.

J. HOLLEML~,
lIon. Sec. (Ier Schoolcommi8Rie,

v. d ... Publieke SchooI,"
Potcbefstroom.

P.S.-Vermeldt in welke eOllrant
gij de advertentie gelezen hebt.

SOBU'l'BERICHTEN.

A AlfGBHOUDEN in het Scbot te
Ul&ap.oDiDg over den Y"roorloof.

den t.td, eD' te WordflO nrkilllh, op d.n
26etea Allgutua, 1899, ~iDdlen ni"t tA-
'rOND plOlt : .
BIll KWart IChimmel Ruin Paard

olDt.reat 4 jaar oud ongomerkt met een
Idela .tolfe grIJze kol voor deu knp.
Ben val. IChimmel, Raio Pa-rd, om.

v.a. a jaar ood le~dmerkt op linker
lamt ftD deD nek, dof plU k een N" met
MD knop oader mie aan het Unm voor.
heeD.
Ben nie _Immel. KetTie. omtreut 3

Jut linbr acht. poot wU tot oAder.
lamt de mula I IfUIIlOrkttwee winkelhaak
.. r, .,oor pbraoclmerIn op dm linker ~&Dt.
ftIl den Dek dof geUIt op H.ij. met~
pt.. 11:01"oor den kop.

IZAK GAUS.
Schat M_ter.

Md .. lmprud Kantoor,
Oal.,loia.

Ruwelijksbericht.-OP den laten Allgutu, io ~ N......
doit.ch lJeretormeerde .Kerk te

Jaoo~ Oranje Vrij... door. den
eerw. ~. &aho!!, HURT P. Bay...,
VIUl f I..JlpnboaoA. Kaap Kolome en
M.un'!t • I., Alf.AuaLL", eenip doah....
Vall .".... .Jea beer Aroh1bald ......
Kldd, .tt.V. Caledcm. OotlDtT 1)....
Ierlaad.

Griqnastad.

Kaapsche A.fdeeliagsread .
~

Belasting verschulJigd en betaal.
. baar op den JOdeu Juli 1899,

voor de Kaapsch~ Afdeeling
onder Wet No. 40 Vaa 1889.

VENNIS wordt hierbij gegeven
n dat do Raad heeft vastgesteld
en opgelegd op alle personen die
daarvoor ntbaar zijn, een belast-
ing van td. (Drie Farthing!) in het
Pond op de Waarde van Onroerend
Goed in do Afdeeling ; half voor
Hoofdwegen en half voor AfdeoliB_B'8
wegen en andeN doeleind~n. De
bela8ting verschuldigd 10 Juli jl. is
betaalbaar aan dit kantoor voor 10
October a.s.

DOODBBlUOH'1'EN.

ZAOHT on_peD op den 8desa Aqu.
·tlll 0lIl lOODtje GI1ITÁ'f in da

oudmlom TIUl 11 IDMDdeD eD 119 daa-,
.. O. J. BAll,

V H' G. W. BAK,annh~, '
5 Á118aatua,1899. -AANGEHOUDEN in het Scbut te

'...Doep over den veroorloofden tUit
eD te ~orden .,erkocht op deD 25eten
Augoatua, 1899, IDdieu niet te.,oreu
pion I

Een rood bruiDe knop Merrie Esel
reobteroor winkelhaak YaII TOor, Imbr
oor halfmMbtje ".n loll..,. Knieband
m8f1 UIl liDbrtToorbe8a':witte p'ek op de
bm omtreDt 12jaar oud:

Eeu ... 1 brulile Rula EaeI merk on.
zlob~baar, IOhaat pleklteu nn tuiren, 8
of 10 jaar oud.

F. J, 8TRAUS,
Schutmeeater.

O:NT8UPJm la. den !Her op Jaeden
deo 5dea .Aura.u, ODI 'rijfde d....

bare paDd, JAOOB4 PURO •• LLA, in d.
ouderdom YaII 11 maanden en U dapa.

Hoe lW"" dit TVU .. 0011: .lj, wij nllen
zwijgen en uoblddeD.

D. bedroefde GlIders,
JAPIE en MAOOIE ROUX.

HeIdenbetrr. 80menet W.t.
p., lb.

.... ..ti.-.m.. bl bdla, .......,. ..0 0 - 0 •~ .- ... ·.. .,.-0 ..laaPIabe pil Rak ._ .;. 1 II _ 1 •

.. ---~ O' - o.
1IOk""S - 0Il - 0Iii

" ' ..... 4 - 0 fi
~ .- 0 H- 0 ..
lqan-u.,"'_ 0 , - 0 ft

.. ......Ijrd _. 0 lt - 0 I.
il.....~ '" _ .h'rO" _ 0 If
, Ibocir~_ .- .. If - 0 •.
" -- -. ••• - 0 If - 0 •.. dI'OOIf "-badiad _. 0 ft - 0 .t

~bobelJa._ ... ••• 0 • _ 0 •
c-.O--u.. Ieder ••• ._ 0 Ji _ 0 •
WOL.-ZakeJt &eer bla, do:»t de lDhUnk

qn &aII't'08r. De pril .... bIij .. 1I 'fMt,.a yoor
ieder echeenel 'noli" Diea.. ..uo.. dat laD
komt ja -..el~. . II. 0, de &OtiIJO, markt
bedea trerdea 10 haJea &aIIPbOdea ea J9 bUea'
..mocht. De --u...m.. wae 1e'f8udir ea de
prjjea 'I'Ul ti., 'fOri«e ".. wwdu PIaetaI,..
haadhufd. Drie baleD ""'are ..... Hola..
lWrOO .e&,,0.1<." all_eel) Iiqra'llden
haodea OYW lW Ib.

WU :-

Op last,
H. v. D. WESTHUYSEN,

Secretaris.

IN JrtEJlORIAX.
PIETER ADRIANIS SOHAAP.

MdeeliDpraad :Kantoor.
ral'rinia.

Afdeelingeraad.kantoor,
Groenmarktplein 10, Kaapstad,

7 Aug., 1899.
KENNISGEVING.A.AN mijne vnendeu wordt bekend ge-

maakt dat het den Almaohtipn
behaagd 'heeft van mijne "de lr8f( te
rukken, op Vrijdac JllOl'RflD d8ll 28aten
Juli, mijn geUefden Echtgenoot, P. A.

A~8istent Benoodigd. ~~aa':d!naijder::::l:::4':~:
kanker na biJua 12 maanden geleden leGEVRAAGD een ASSISTENT hebben. Hoew~l, 'dat het lot mij zwaar

Voor de Gesubsidieerde School, la, moet ik echter met den upallllillt"
te Schweiaer.Reneke, 8alans' uitroepen: "IJc Z!U mijnen mond niet

opendoeD ; want Gij hebt het ,~,"£176. Ik weDlCh mijn hartel\jUD wink aan aeu
Verei8dten Mn bekwaamheid: 3de te betuigen, die mij zoo trouw behulplMIIl

Klas OnderwiJzer8 Examen, van de waren.
Z.A..R.. of dn....rmede gelijkstaande' De bedroefde Echtgenoote,
certificaten met afteleggen aanvul- HESTER HELENA SOHAAP.
lings&xamen. Vlaktepiaata,

Bewijs van liddl&atschap eener Diet. Olldtelloorn
Protestantscha Kerk en bewijs van _

re!aZ=I!~:j~.loopende over ·AMERIKAANSCHE ORGELS
.A pplicatie8 te worden ingezond6n

&an den Ondergeteekende 'fOOr 26 R. WARNSR ~ 00. hebben 10

AUGUSTUS e.k. OIRftIIpD tIIIII tlOlIIIgaatie ..

Werlu.aamheden te beginnen 1 illERIKAANSCHE ORGELS
September e.k.

G. F. O. FAUSTMANN, V.D.M.
S.•Reneke,

3 Augustus, 1899.

O~D: R\VIJfER,
. ----_.__ "!; In den Boedel van wijlen J OH~~NE8

' GUllARDt'S LoKB4A.Rn STEYN,
en overlevende echtgenoote
ANNA GVSBIRTA 'gnu, in de
afdeeling Malmesbury.

I LLE personen die vorderingen
Il hebBen tegen den .bovtUlge-
noomden boedel worden hierhij ver.
zocht die in te dienGn bij den
o.dergJ!teekende, No. ]4, ~tandard
Bank Gebouwen, Kaap.tad, binnen
zee weken na de publicltti6 dezer,
en zij die daaraan iets schuldig siju
worden verzocht de bed~n te
betalen door hen verschuldigd, bÏDDeD
dezelfde termijD.

J. W. B. LANGIJUN,
Agent Toor den I' .l.'8Cuteor Datief.

Kaapstad,
7 Augustus, 1899.

------- - - ---- - -

'APPI:ICc\'I'I E~ ~oo~e betrek.
klllg VitnAsslSt~t(e) san

de N. R. School zulle~door den
ondergeteekend" untvan~n worden
tot 26 September, e.k. :""

Sollicitanten gelieven &ver te leg.
gen de b1j ie wetvereischr~ bewijzen
van bekwaamheid, van g<{p zedelijk
gedrag over de laatdte twf~ jaren, en
VSn lidmaatschap eenEj.} PTQ,tes.
tllntscll.Christelijke kerk!"-lOp oorti.
tikall'n nit 't buitenland~4noet een
aa n v 1111 iI'gs·examen. w~r~p ged~.

Alle personen, die 10 ~t beZit
zijn nm e.'11O.nderwijOrs oorti.
ti kaat, tllll(~fIin aanmerkiVg komen,
t.er''l'ijl zij, die bijzondere tfnteeken.
in~ Vt)Qr Hollandsch hp hunne
acti:,11 !l('blJen, de voorkyr zullen
gellwkT1, {.;

~dlal'ls vooralanog £ii4O p.a.,
logies vt'rkl'ij~baar voor ~Io. Bil.
lijke rciskusLt!n worden ,. 2 jaar
dienst VI rgoed. Werk~~mheden
te beginneIl op Il Ootooo\,'e.k.

.8.. li. W. VAN NIE~RK,
Hoofd dfi Scboot

I/

Onl1erwijzerp~ Banoodigd.
Somerset West. S tl'and.

APPLICA TI ES voor de ht·j rukking
van ondel'lI ijzerl'S \'001' d,' ~de

KIllS Publieke S"hon1 :.1111('1' O!T1 0'1.

df'rwij,. tI> g'l\'t!ll ill Enl{el:<ch . I.
Bollandsch wordt'Tl tllt~l'lJoodlgd,

Salaris £60 per jaar.
Kennis van Mllzick t n Handwerk

zal eene aanbeveling zijn.
Getuigschriften van goed ~d(,lijk

gedrag enz. moeten asn den onder.
geteekenJe gt'zonden worden niet
later dan Uonderdag dun 23skn
dezf"r,

Wl'rkw;,mhoden een aanvang te
nemen na ('U :::eptemoor vacantie of
wo bP<Lldig mUg'tllijk.

HK~RY FAGAN,
Secretaris.

WEGGEljOUPEN
EEN Roode Esel VlD omtrent 6
:.J jareD, met eenige wond.

plekjes aan den kop.
Schutmeesters en anderen bij

wien bovengemeld dier mocht aan.Cn~:m zijn, gelieven dadelijk
te geven aan J. Mo KIJl8TJoaJ

Watenlei, Wellington, door wieó
alle billijke kosten .zullen bef aald
wordeD.

II, IlARa&aTBAAT, KAAI1T4D.,

Vrijheid, Z.A.R.,
ZH J !IIi, 1899.

OMDERIIJZBR BEIOODIGD
.V~!l~tiji::lv~~~I;DDeAlri~!!~Huls

~ £4() p.a. met vrijo in-j _
wOIllDg. j\.f ABIJ Statie en IVoornaamste
. Hollandsch ee~ vereischt, Mu-Il.' Beligheids Plaataen. Nette

mek een aanbeTeling. Certi6caten IKamers. ' Uoede 'uebandeIing en
~ goed gedrag, bekwaalDheid, en Matige TermeD Gewaarborgd. .
lidm .... tschap eener Proteetaotsche B" 'l6__ H. P DU"TOITK8!'k te MDdaD aan IJ .IIUIJ.. ,

.. CWIrOB Haan,"
J. P. KRIBL, V.D.K. 1'opnuw.aaw.

Somerst't West Strand,
5 AugU8tus, 1899.
---- ---,._-----_. Bess 'II \Vas voorHoe I. u. '1IIl' Lever?

BOUD uor ~"IIOO<lh" .. I, dit ut bet ~) <ling
~ .ij Luut doeu om recht I.e lu.m .... llMM el.

_. " ... 1<1. Il..... i.o m _ ,,~ .. iddel;
Wheeler's Extract i PORpId. ... Id.

HEYNE8. MATHEW & Co.,
APOTJIBlIIas, ~I.D,

EEN hi.t!t1we vo ...rra&ll
nIJgen en woNt te

boden voor de Ia..gste prij~. "
Re 'W'ARlIfBR ..

i2 Banaok Straat. ~"tliCl.
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oh~fia.bt~g en .' 1

~(~lide Essehenhouten Slaapkamer Stel, Goedgedrooed Hout
ExceBen;t Afgewerkt. .

ONS EIGEN KA.&KSJU, - 8& a_.,7

LOURENCO MARQUB~
Van Lourenco Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar :1ohannesburg

394 mijlen 1},.,
Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar JohanneSburg ~3 mijlen. I

'IVan K~.pstad naar Pretoria 1041 mijlen, naar JO~'bnrg 1012
miilen, ,
-I ~

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS. ~1
Vu Lourenco;llarqu88 naar Pretoria £4 7B. 6d. en £8. tt

tt tt "Johannesburg £4 19B. en £~418s.
tt Durban " Pretoria £6 88. Im £4 12B. ~
tt ". " Johanneaburg £6 lOB. en £f68. Bd.
" Kaapstad "Pretoria £11 188. 9d. en £8 'jB. 6d.
"" " Johannesburg £1111s. 9a. en?£7 19s. 6d.

0;

Inlichtingen'V'Jrkrij~baar aan het Hoofdbureau, r08tb~388 te Pre-
toria (Z. A. Republiek) en bij de Directie Heerengracht 279 te Amster-
dam (Holland). t\:'

DE D~ECTIE.

Hoek V,I n St. Georges-straat en Dock ~d, DEZE ILLUSTRATIE .lS EEN ElfRLlJKH AFBBELDING VAN HHT

K A. A PST.A. D • - ~ " DEFIANOE " SLAAPXA.IIER STEL
(, Bestaande uit:-3 vt. Solide_ ~henhouten IOeerenlr&at, met Spiegel Deur; 3 vt. Bolide leveranciers van
~ Esschenhouten Wasoltafel, Ulet mkrmeren blad, hoogen rug en handdoek h~Dger; Kombleet HuisraadHeb nu in voorraad wat ttll(en ue Laagste Marktprijl:en wordt f.-1ngf'bouen;- 3 vt Solide Esachenhouten IOeedtatel, met Plaat Glazen Spegel op ap1llen. " .•Bouw Benoodig<lh..utln, GegaJVlIoni_rd LJl58r, Gepant Draed, VenJtolfet'len Vemi_n, .

Zwavel, C..ment, en alle IOOrten Yan IJzerwaren, alle soorten VlIonKnt\denierlwaren Wij hebben besloten bet Publiekja overtuigen dat het goedkoepen goed huisraad van mil «gIM ~ 44 TOT 50,
en !:lmeerwaren, 1.00&18 Kollie, Suiker, Rijst, Koorn- en Wol Zakken, t.~p, eM .• enz. koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikel(ln die op deze markt worden vet'kooht.
Amerika&ll8()he Goederen beetaande uit Timmerhout, Deuren en Ve~lIl"II, Mielies,

eaz., enz. ~ GeWuatree,.d, Catal.<Jgm Bn Prij,Uj.t fra,'MAJ 96J1O't op Q,Q:nvra.ge.Behang1l61papier, M_nWIU"eD. Kolfe"" Leeren Zakken, ens, l~

T,I".,.. A"""', WIE"KR lW,""", iJ Alle Goederen door ons ~;gd ...orden door de Koapoohe' Gou.........,,,, BJ>OOr1nIIIoD rLE I N8 TRAA T.
DUNLOP BAlfD!:N. 0 ISAAïïSrd

tegen&20per canet minOd~dan==~a:~~~i.EEN

. . ~. U . " KAAPBT AD. UITNOOD IGI NG.BUItenbanden, BUIzen, Luchtpompe~
RrT>aratie- benoodizd heden, f .

Rubber Band, en~" enz.
~

Nederlandsobe Zuid _.
SPOORWEGMAATSO

.. .

De kortste eil Goedkoopste Route voor ""-,,,~5Vj

Goederen van de~Zee Jl,&&r Pretoria,
andere plaatsen in de T~aal 18via

WIENER & CO., '/BEPltRKT
.GROOTHANDEL-IMPO:éTEURS ~

'4
ii{-VAN'-

IJZERWAREN KOOR)AREN,EN ALGEMEENE

J

OM u te verzekeren dat u het echte artikel krijgt, sc~~jft of ver-
voeg u aan on,~adres, e.~ v~ naar een van onze W~kjes .e All

about Dunlop Tyres. Postvrijf ~,
c.

De JJnnlop Luchtbanden laatscbappij, Z. A. ~8perkt.
"'i

BO, Strand Straat, ~
KAAPST..!A..~ .

"I;
BOLINDER'S BEROE.MD~

ZWEEDSCH E STOV~N~
!

Veranderiug in Prijzen.=-------- .,
.f

Ten Itevollte van blj.ond .... Bohlkktn_
Iten Dleti de .Fabrikanten.

\\'ij k uunen Jl iet igp-
"slagen worden ill Jirij-
lJ
If,
~
l:i--_ ~,

D. Goedkoop .... In d. BtiacL ~
GrooM Vocu·aoaa.cLAlle Grootita.tL
Sahrljr OllD PrlJ.lIJ ... &nCata.lo~, •

zvu.

Co~,
~ST. GEORGE EN STRAND STRAAT. (

WOODHEAD, PLANT &

J. C. SMITH & CO~
Hout, Kool en Timmerhout lagazijneD, _ ~

Koloniaal- en Amerikaansch Wagenh~t,
STOOM ZAAGMOLENS ~

88, Breestraat en RiebeeksPle~,
K.AAP STAD. ï.---------------------~----------------~~v----Ondergrond Ploegen en Wij Dgaard J.

-' ..

Sehrijt om Prijzen en Afbeeldingen.

'GEO!tGE FINDLAY &.~Co.,Kaaps

DE oud" firma van G.BL
MIIBING is lJog te vinden te

No. 2J, Simnn88traat, Johannes-
borg, err handelt als voorheen ala
Markt Produoten- en Commiuje
.Agenten. Alle goederen aiJnde
Producten, Levende Have, of
anderaziDJ aan hen gnondf"Q hebben
hun I'IIOOnl~ï: . opzicht i. en eene --------- __

!ge afrekenmg na vet'kooping. !}lil'"
BBL MBIBDTG staan boven allen

in spoed, orde en vlijt.
Z"endt al nwe goederen ge-

adreseeerd aan Box 4865, 'llohan.
n~bmg. '

Tel Adr hSDTG.
Manilla Binder Sohroeven. APPLICATIES, vergezeld van

o '. lIed getuigachriften, zullen door
m prIjzen en vo ige bijzondet'heden schrijve men aan den ondergeteekende worden inge- T

~ ...... ~ I'-.....r:::::::t.. IIII:::S. ~ ~"""".', wacht tot het einde van Augustus, ANDHEEL·KUNDE a..... _- ...,--==-~ ~....,~ 1899,voorde betrek1cingvan Hoofd _. --.... ..!!'"
STRAND STRA.AT, KAAPSTAD. Onderwijzer in de lIlde klas Pub. DE hMr A.. "I&LD, T_~ D• .='.•::~ ....

School t;e Armoed, dist Oudtalioorn. O~ (01l1anp in het LOnCIOi ......... MD ~ ~ ~

J4IIES \VILET& CJ S~ans £150 per jaar en vrije !::~~uu~~~f. 611_""".-"";'; .0:---~ ..., 0 wonmg. . kUDdiP Middelen ontnr.apu, " de lf.AA.a .. Clm..&lrD.
.., De applicant moet tot een Pro- positie l88f;elcl om siju patio:! d. ~OCII'. ,........,0'1' ~~ ~ .!Cal" Jl

• testantscheKerkbehooren,bekwaam ~8Il YaII al die ~ ~ IIA ........... XO (D1IbbeI~,~~:10 & 12 Darling-Straat zij om onderwijs te geven in het lJl~.;-cIoea~. Uep~:"~A8QON (Dul"be! lIehrOet) LjL
I Enge1sch en Hollandsch. Werk- .Op Za~~~ T ~m-:~l D.m. A.dr&OIIG. '.

mhed te be . h 'b...i:! __ - .... :-.. ., """ lUll. 3OII!epMmber-KOOR Lpt Ty8011zaa en gIDDen met et ,,_ten bUitenaf W'ocmachtig • October-BRITON (Dubbel ~
October kwartaal. hUJlJl8TW_ per brief ~ Ourmr.

De .pl~ is 'voor~i~ van een De Heer A.. FIELO .8 ~OT (Da~beI 8cluoef) Kapt.
prachtIg, rmm en geneflijk school- Taaclh-n _ _ , _
gebouw met Idaa kamen een st - 0h1PuJ0s1J:n, TU88CDNBOO'Nlf lfAAB I:lfGELAND.
en telegraaf kantoor, en is'lt uJ:' te Oast/s Oltambs,~, ~~=E:e:TBnJW'Ji'I). .
paard Tan het dorp. De tegen. noUOVDlIHlIIBtJW. POIft.Anooa ._10 A...... ,Eapl. Baauru 0,...

woordige ondet'wijzer,' de Heer Adderley 8tn&t, Kaapstad GOO~ ~i8ohroef), Kapt. Koen Gure
Stofberg, gaat naar Stellenboech PK. BllI860 6D1Ulr (DIIbt.!! 8aIaro.t>. Kapt. Snn,n ..
om zijn studie voor te zetten. OU~~ ~aber K

2l .., __ ~.8diroef) apt. CliO,.., On ......=
M. J. MULDER, BENOODIGD OOTB (I5n~beI 8duioe:f) Kapt.. N.ILllOIJ Ongc-._6 Oet.ober. '

Armoed, VOOR de Derde 171 .'_ PubJie'-- GOE~~~~.1uoef) Kapt. H4GUE.On,,,,·Oudt-shoorn. ~ ~
Bohool te Derde Beun! (on- AlII ..... "-=te +'nij', mooie 8tooal--,.-----------,-- gener vijf mijlen VBIl }f~) ..... al 8O~PTo. TtrI&t.eu "t'oor

Een Nieuwe ~toom ~e Ond8rwijleres om Oudenri' ~=: k__ nil

Molen. III BoI1and~ ~ 'Engelaoh;:': :qroUUA''-TI OGKL.A.lfD
te dealen. Kennis van KUiek eD ~ Z.:VM __ uitp.

HandW~. k zal eene aanbeveling~. -:..~ w~.ftD 10J*'I*lj
~_~90'a ~ra. Hria10glee ":uroUBJ[U'="~HAVENS

~ billijken pnJ8 te bekouum: .... eie ~8T ~ lIitPnib t'OOr de
erba&mhedeD op 9 october te ~~~"""'.,..de UniDIl

worden BaDvaard. - -===appij Stoomboosen.A.nnlwh.... t _«.._L~__ Yo. v......fil ~_ IDIII~'
""_r- me -DWInlWD'YaD - eie til U' S._L.....

oertifi~ en ~ te MM¥,IPJ. DIOD-
worden gericht voor dtm laten sept.....

Da. J. C. TRUTBR,
)fog..

Grootste
\ ' .. . .

oe· ~lqENÁAR~~REKT .ZfOH
TERUG .:

Ondernami .., 'in Industrie .

"r_rHE DE}'IANGE.;'-' ALLES
MO,£T ..

WOR'·DE·N·
·OPG£RUIMDIII-
Hnisraád-l .
Aardewerk, eDZ.

......G__

ON~GEHOORD
LAGE
PRIJZEN!

en

LITTLE
DUSTPAN,

IL M. BOSS ". CO.,~~!~~~
Vestigen de aandacht van Koornboeren op het bug IQ.D lUIBUJUTICURO ui mijD pql.

feit dat de Ik Dm eo jana oud .. Mb JIl Jar-- ~ , ..
Iedea ... CIIBONJBOBJ: ..lS'1'IDU: ..
RHEUMATIEK ea lIOOht yerticbtiq bij yele
be~ gen_bDdipD, _ probeirdé .u.
lODder hut te 'riDdeD ell W iD mija PYIIl
all. ,aloof iD --heli.ib bekWaamJieid _
:oreu, tot dat. ik RBEt1lu.TICURO':=:
de, ell iD _ lIija lIItiD N...1III&ia, :
tiek .. pijDea iD hoofcf .. lIaIIPiriOIat yerd_
Den, eu het llieawa il ...... ea wiji ~
dat ,,ou- Vu Boor ~ ~
~ .... YUl._ woadedijb mecIicija," ,_
ilit ".. ~ bet. pnl; eIba ~ bet.

:~~~~ HALL BROS.,1CIait!:.' ~ .. -;.::. BMaaatiek
Vu =:.!~,"..er-== LOIGIABUT-STUBT, 7"
,~ .. -- !lij het --. De
eerate doeia iimUMATIOURO deed daD li} KAAPSTAD,
deDdea joDpll - rustig aIaPeIi. . .. JIl!diai.fJi
.. erd YOCII'tdnrad ~, bOenI de 1nI- Wur Bij al het verlangde kunnen
rea ea YrieDrMa ...... dat lIij • 'w....... krijgendat hij ~ _, ".. bij t..eemul bier, 811 •

~~ Q.D de RHEUMA.'I1CURO eD PIL- ------ _

De O1Ide heer Vu ., WeJt.,na w.s- IiENNIHG E V IN (J
burg, .. erd g_ door _ bGtteI. . •
De heer A. Ooet.ee, BI'UldYW, Kiddelbaq.

K.K., YODd dadelijk nrliob~. Kija lOOD,
Ju, eD .iJD 1Oboo1lftder, de beer J: .A. 8ait,
YUl Woad.boom, BUI'pI'IIdorp, ....- ook
ge~ maar ik lDOet. Du mut....-Ik blijf
IIW daakbare nfead, J. 0. YUl Zijl.

JONES RHEUM:A TIOURO
Bet poot.te Z1lid-~. ~

del y- lioht. RbRm."'" liobt, !.-de
JioIat, lleup licht, AMp-ioIat-pijDa, __ ,
ID hMIi ... ~ PnIIea, ........
du ~ ge_Do II~
.1Ul alle Apotheken eD W"mkeJiem dew PbeeI
Zuid-AIrib.

A LLEN die Paarden of ¥nilezelf
11 mochten verlangen van alle
soorten, .Rijpaarden, Kbetapaar.
den, Trek-paarden, Enkele Tuig.
paarden, Chargers, Snel-dravende
:Paarden, Teelt Merriee of H~ ;
aterke Muilen,' Groote Mailen,
Kleine Muilen, s-oed Afgerichte
Muilen, of feitelijk iedere klaaae
van ~lijke ~, worden uit-
genoodigd zioh te begeven naar de

STAI,T.EN VAN

BreedeOpen-eind Binder, (met Roller Assen) nog steeds
vooraan staat.

I)E populariteit van dit werktuig is te danken aan zijn groote kracht,
. duurzaamheid en eenvoud. Het zal in alle soorten van Koren en

op alle soorten land werken.
Deze beroemde Zelfwerkende Binder heeft zich den meest uit-

stekenden naam verworven in al de voornaamste graanbouwende landen,
en wordt erkend als de best werkende Binder in het land.

------ -_._----
Onderwijzer Benoodigd

Beste

BIEDEN TE KOOP AAN:

Doorndraacl,_ •• _ •

• • • • G 1aclchwa.acl,

BN

NET OMHEININGSDRAAD ,
Omheiningspalen, • _. _ _ _ _

Varkensdraad ,
- • - - - - - 2tot4voet.

DAl SCHRAPERS,

j)'E Ondergeteekende wenaoht het
publiek: bekend te maken dat

hij ie&r oogeDblik: gereed is Koren
te malen tegen la. per mud.

En vraagt de vriencieJike onder-
atewring van het J>U:bliek.

.totSl. J G D'
. . I VILLJBRS.

eD alle eoorten IJzer Wind Molen,
Goedeml. I Achter PaarL .

Galvanisch IJzer,
Galvanische - -
• - Waterpifpen

PAINT.
LI. Genu •.

TA.BDPYN ill minaut
OOBPYN " 1 minuut
lfBUL\LGIA tl- 10 minuten
ZBBU DJ«, ." 20 minuten
VBBSTtIlKING .. 20 minuten
JtOLIEK PYNEN I) minuten
JtJUlIP .. I) lIlÏIlutent
JtBOBP ,,12 uren
PYN III BUG " 10 minute
PYlf nr zy " 10 minuten
BUIKLOOP 1 alll'
OBOLBBA ,. 1 dag .
&BEUlU.'!'lJIK ,. 1 tot 8 dagen
.; 11/6 pil' Bottel postseld:4d extra.
APnte:

P. J.,.. -..ea ..Co.
KAAPSTA.D.

fLE
:ERRIES. 1

VOOk.

jGALKWALEN~

ZUlo.AP'RIIl.AAN8CHE

.KOlfIXXLIlU IlAILDIBN8T

• II CASTLE MAIL • M•• tllhappU

DB BtooDlbocMn' de.,. Lljn ftttrek.
bnnD5: DáIb' LOD4eD OlDden anCS.ren W te , .VIUII., ..,

·)I.deIn eD Pl1JD01l ,te BiDt BeleDa 8Il
A..., ... MDlegeode op d. bepulde ..
~

NAAR ENGELAN'D.
AaaUJ-Dl"JOTl'AB C.A8TLB.Kant. R.. u.,..
.&.ag. JIO.'" OABIIBaooI C.A8tLK, K:ap&.80.,-.
Sept. lJ-liAWABDElf CABTLK. Kant. BIGBT
Sept. 17-lfOa1lA.K CA8TLB, Kapt.l(aIJDlLL.
Oct. l1-mTNVBOAN CA8TLg, Kapt. Iln.
Oet.. 26-TAlIT'LLON CA8TLK, &apt DI

L4 Co". TuVSIIII ' •

'fllClM.bottel IIIr _flu' y1a Lu
PalliD,

TINTAGBL CABTLB, Kapt. H.t.UII, ODjInIlOl
17,bg.

BUAJp"!. CASTLE, I:al't. Roll.. Onse~-
8."'l1li'.

LUKOBIl; O.A8TLB, Kapt. L. Saua, O1Ij!'ev_
I Sept. .

OA~~L~t!!:I, Kapt. W.unIlJ, ~_
PIKB.IOkB C.M'LI, .Katot. J(UIIU6LL OD.

BI!'I'8C!J" 28 September,
VQ.OrVnob' of ~ 't'WTUePe lDen

bib bV de .... ten Tall de O.&BTLI
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpb).

v.ao. a.x-,_
.KONIN.lLI1U: 12AILDJENST

fJIOI 8!OOIDtOOTJW.T8ClUPPU
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