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DALTON EN Bml)
I

""\roor, de Bette Waarde la Hai~.hoadI..iImeo, 1.Ahrae.
V Bedrukt Katoen, Loagolothl, Nellhmea

Duuast TafellakeDll., 8ene"en, FlannelleD, FlaDeUetteD,
flU/, "!II..

11.\ LTON & REID,
i13. LANG STRAAT. KllPSTlD.

\ ' .'I' ril' BesteWaarde in 't maken van Kostuum''',
~I .:, Artihlen, Kousen Handel, Uandschoenen,
I. :::l'O, Kent, Onderkleeren, Kramerij,~.

Monsters P08tvr1J op AaIlvraag.

DEEL No. 11.-6,792.:

ST £ L LENBOSOH. BargaIns f Bargains'

c
e
o
o
o

VAN

PUBLIEKE VERKOOPlNG PUBLIEKE VERKOOPII&
VAl{

Kostbaar Vastgoed Losse Goederen!
I, ,:, 11 Boedel "an wijlen den Heer

J. W, II AUPTYLllSCH.

DEI indergeteekendeu daartoe
gt';!Iithoriseerd door den

\\. LI. [i,'vr J. W. N. FICK, Ex~u-
t- :'1 bovengemelden Boedel
fl: ,i; l'ubliek Verkoopen.

Op Maandag, 21 Augustus
TE 11 CRE v.s.

p, J. Bosman &; Zoon, .!!sla.gers.
:'lt' i1"[1ho,,('~,

" Allg"ustU.'l, 1,1.~9.

~T LIJ LEN ll( )~C H.

DE heer A. CAZALET, Bestuurder
van de" Pioneer Fruit Growing

Co.," (die de Boomkweekerij gaat
«pgevên), heeft de ondergeteekenden
~t'authori~el't! per publieke veiling
Ct· verkoepen op

Woensdag. 80 dezer,
'I' de plaats NOOITGEDACHT
:..tl)~ Stellenbosch Statie, omtrent
I, ',')])(I goed geënte Vruchtboom~n
.r: -oorten zooals Peren. Perzik,
I'ruirn, Vijg-en-en Castanje-boomen,
'!il, enz. Allen uitgezocht en
cf' -chikt om dadelijk te wordHn ge-
i' .int. De Eigenaar neemt ook aan
'" 'limen voor vervoer te pakken voor
h:u' pers die op een afstand wonen.
]1,./" g('lcgl'nheid is eene Schoone
1\ .,:;'-; I'uor Landbou wers en anderen

(wh \'lln goede Vruchtboomen
\I. :,'l'flt'n te voorzien.

IPI'Kooping te be&lnDeD om 10.30 J,m.
P. J. BOSMAN & Zoon, Afslagers.

,----------

om 10 uur preo1es,
Zt'~' ie ?rllJ Kostbare en welinge- Verschillende LOSSE GOEDEREN
rul.t. \\ conhuizen gelegen m het. bestaande uit: Nieuw Huisraad, als
Wt",,,t centra~e gedeelte van Tafels, Stoelen, Fancy do., IJzeren
::-t, :I,'nh.osch ID de Dorpetraat Ledikanten en Katels, Spring Ma-
1i""IJ Kerk en Kweekschool er. trassen Kleederkasten Behangsela
t:',~t'lloI'e_r de nieuwe zaal v~~ de Spiege~, Keuk:enl:rreedschap, G~
l: nstelijko JongelingsVereeDlgm~. en Aardewerk 1 enz.
D"ll' I luizen zijn nu juist allen III ~o~
ij' ,,'.lt' orde gebracht en wel de
a;I:"i'lcllt van liefhebbers waard,
v il" schooue gelegenheid voor hen
Gil' w'h van geriefelijke woonhuizen
II t'il'C hen te voorzien.
\. our verdere bIjzonderheden

a.. IIl,'n aanzoek bij den Execu- ALLES GAAT ZovuER RE~.YB
tt'I;!" nf bij Je ondergeteekenden. n •

40 Gedresseerde Paarden,
Ruinen,

10 Gedresseerde Merries,
::? Gedresseerde Ezels van

3 Jaar
III' lltilllll'rda~. 2-J. Augustus,

Z I I, U:X apgemelJe Paarden,
\\'ldrOnder verschillende egale

, , . , l'[j allen in goede Conditie
i'iiblll'k verkocht worden aan

l\ ,; T.' Sr.IT!f. - Zij zijn met
. _ "i'g'l'IJ!'acht en de aandacht

A. E. RHOO!)! F.
\/IJi.If,\ J'Cu., .~ti;lager8.

I II,·" Li t IIOg-rapl .sche Teeke-
lIaar8 (Tev agd.

-'L' IllOGHAl'llIS HE Teeke-
!Jd,lr,; In staat werken op

':"'~jldplerworden itgenoodigd
id' 'l' 'K tt' Joen bij en onderge-
', •.'. tt' voor tijdelijk betrekking.
l-:' .' In, van twinti pond (£20)
," . :.land zal worden aangeboden
·.. t: ".~ LlD Je t\\'ee m t verkies-
..,~ benoodigd-

verschaft.
\. , :,,·,·Idt'n van werk te zenden

,:,. ;1;!tlI"Tagen, die
:' c. !.(I·stllurd op

'~ ,~'r :i dt'lllr.

,I. TEMPLER ORNE,
Landmet r Generaal.

:\, '\"n ,leu Lloume!e Generaal,
" "<·i~l. Kaap dOl Goed

, \ ugU.8lUS, ltl99.
--#--=-::=--

HET BEROEMDE 0
1........\ . ~(·il)~w{'rlrt WODdCf'e'D 8TI..l,. ,..c~ ~'''i r ··"-n luLeD erkennen d.....
'.. . ." et pn'geld 3.. lODder poet.selll :M.-

',. '.~ ;~t-".. b'j

HEYNES, MATHEW &. Co ••
Chemlat.n, Kaap.tad.

Aan de wonwg van den heer D.
VO\_.JU(AN,

OUD" TUI.If~

FAARJL_

DE ondergeteekende op veIUek
staande naar elders zal publiek

doen verkoepen op .

WID!S, den 2tsteo.DEZIR,

Een nieu we Stook Draperie, K1aa.r-
~emaakte .Kleederen, Horlóges,
Kettingen, en wat nog meer zal
worden aangeboden.

... Bargains te Maken.
S. MANDEL TON.

A. B. de Villiers ~ Co., Afslager,.

VÊRKOOPINQ

,.

,...:

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN lPORCELEIN~.MAGAZiJN

ADDERLEY EN :DARLING STRATEN. '

EET-, Ontbijt-,.en Theeeernes, Toiletartikelen en all. &OONn
Aardewerk m groote keuse. .
Hru.g- en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voork-

amer, Tafelmessen en fanlA.8ie- artikelen en alle Huiahond-Be-
noodizdheden.

~ erzil verde en Fantasie Goederen, gelChikt voor Trouw-, of
VerjaardagBpreeenten een Specialiteit. J wat ontvangen een
lading van hun speciale Port. I

"VICTORIAN WATER- WHITK OLL,"
16<0" VUURPROEF.

IN PATENTE "Fk.UCET NOZZLE" J!.:N KANNEN,
DE Bd'!'!!: OLIE IN DE MARKT.

Speciaal I Speciaal I Speciaal I-R,I~ne's Mienwlanser Jachtgeweer
Toegeruat met .aawbone's Speciale Jaoht-vizieren en

gesteld op 1200 yards. Uil:6tekende waarde. Prijs
I £7 10s.net.

Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
Hagelgeweren, Rifles en Revolve~, van iedere BOOrt.

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

Colts met mgroot!lu lagutjl Illea, "/86 tagl• ., IIml.dlrdl prQle•.

Itlllesbuy EIeClt8lrsk~er ea Voogdij eD
Pliblieke Verkooping Brad Asslrllltie lItschippij.

~ A!( Kennisgeving aan ...(Jredi-
10,000 Vrnchtenboomen. tenren en Debiteuren.

In den Boedel van wijlen LEVINA
M,\GD.\LBNA MARIA FICK, (ge-
boren ReyleveId) weduwe van
wijlen PIETERDANIELFICK, van
Stellen bosch.

G EBROED'ERS HALL zullen bij velling Verkoopen te Malmesbury op
~.t..3 1& ete , Til .1 UUR V.B.,

HUN ,BEROEMDEN SHIRK HBNGST BUSH WHITTAORE
en yl.... A.n't.e1.M ........ allen goed pteeld en afprioht voor alle BOOrt van werk.

BUflH 'WHITTA.ORB it een merknardig goed gebouwd ltevi~ Paard, sacht,
goed a.fgerioht en een zekere veulen verW"ekker. Hij heeft venoheidene ,rijsen gekregen en 18 een toonbeeld
van symmetrie.

De A.n't •• lDl..rrt. •• sijo ~ de~. reoh.~D: .'t.~pel_voor werken eo
teelen en mtlt den hengst zullen DJ een besliste MnWlDIt liJn voor het diatnot ,waar ~ gekocht wordeD.

• Boeren en teelers moeten deae gouden plegenheid Diet YOOI'bij later gaan.

Van der,Spuy, ImmeJmau & Oo., Afslager~.
GEBROEDERS HALL, Langemarktstraat, Kaapstad. ,

a... auH. 0Mt1'ltJlll' BueedJgd te APPLICATiES voor de betrek- •
OUgat. lUkI.41st. I.peler O. Y.S. king vaD Kuztek Onder-

. . - wi..1zer(ea) aan de N.R. School ',.,

1\ PPLICATIBS voo~. boven- zullen door den Oodergeteekende .
genoemde betrekking verge- ontvangen worden tot midden.;ct. van .d.., bij de wet vereiae~te September, e.k, .

gétwpohriften van, ~kwMmheld, Sollicitanten moeten overleggen.
goed ~, eo van licImaat.chap bewijzt,n van bt,kwaam heid, goed
eener "Proteitanteche Kerk, ~en zedelijk gedrag en lidrnaateohap
door dan ondergeteekende mge- eener ProtestantBche Kerk.
wacht worden tot op den 6den Wij vel:Wijsen naar eene aan.
September 1899. Traag elders in dit blad Toor.

We~baamh~en te begiDnen ZOO kome~de, voor Orgelist(e) van
spoedig. mo~lijk.. de vereenigde kerk alhier: "aide

Salans £120 per la&: en de betrekkingen kunnen door den-
8Ohoolgelden. zelfden persoon bekleed worden. -

Billijke reiskosten gestaafd door Sa.laris £100 '8 jaars. Logies

KENNIS wordt hierbij gegeven kwitanties, z~en vergoed worden. verkrijgb8&r voor £40. De Muajek
dat een Buitengewone Alge- .N.H.-- Indien de. geelaagde. ap- leges voor. 't aantal leerl~

meene vergadering van de Ledeu plioant per spoortrein moet reizen. boven de 30 komen den onderwtJMl'
van de Southern Life Asaociation zal zij sich moeten voorzien van toe. Werkzaamheden te aanT'"
zal gehouden worden in het Hoofd- een onder.wijzers 2de Klas Spoor- den met ingang October, e.k,
kantoor van de AMooiatie, .ltJrin- w~~ Ce~oaat om teb'en half A. B. W. VAN NIE IERK.
son's Buildings Benede St. George'. p~s te retzen.. Hoofd der 8choo 1

~y~~ _bar, tltt, V~i~~1 Com. V7~!~!:~899.
TE S UUB N.K. Fairydale, Wepener,

28 Juli, 18Q9.

ALLE personen die vorderin-
gen hebben tegel'. den boven-

genoemden Boedel worden verzocht
hunne vorderingen in te zenden bij
het kantoor van opgernelde Maat-
schappij, to Ma.lmesbury, binne_n
Zes Weken van heden, en allen die
daaraan' verschuldigd zijn worden
verzocht de door hen versch uldigde
bedragen binnen hetzelfde tijdperk
te betalen.

G. W. KOTZE,
Secretaris voor de
Executeuren Testamentair.

M~me8bury,
10 Augustus, 1899.

WFOGE 1.01)J~FN

OP den 8sten dezer een gele
HottentotJongen, n8&mNlco-

LAH SEPTEMBER,omtrent 5 vt. (j duim
hoog, schraal van lijf en gezicht,
gekleed,met valen hoed,grijs ba.atje,
zwart 18kensche broek, een paar
ammunition stevela 8&n. Een ieder
bij wien genoemde jongen mocht
aankomen wordt vriendelijk ver-
zocht dadelijk kennis te geven aan
den ondergeteekende of aan den
Resident Magistraat.

P. G. L. VA"XBLERK,
Wijngaard,

P.K. Malmesbury.

Somerset West Strand
TEl HUUR.

HETTIES' COTTAGES. Goed
gemeubileerd Van den laten

September tegen zeer lagen prijs .
Tanks and 8toves. Doe aanzoek
bij

HENRY FAGL"i,
Somerset Strand.

DK DRJS8<l(AKKRlJ von J. II. JOUBBBT, Dwan ID <len
"ca, Purl. K.. p K.olonie, bellend .001" gaaien smaak en

billijke pt1fletl, gaat tlOI Toort. Nieu~ goedonm wordn
altijd (laar oo."a.u.,eu eo DreMell, Damee Hoeden eD BouDeU
naar de laa lite mode If'I'IID&Akt...... a.lle.lftien TaR b~ lan d
venorwlen.. op IUUl'f'raag k&n !DeO I&Dlpe!l eo maac.'f'Of'mC n
i:rlJpn. Bruilb ftn.eD e. &ou. ICleII!'RD lullen gema.att
"orden Toor ~ orden.

Hoe la uwr Le"ll"•• ?

BOUD Il'" geIO:>ndheid, di~ ill bei _te ding
il dat rli kUIlt doeu OlD rechtte k01l1ll1ll~ d.

"..de W-W. o..r II maar _ .._.. ~ ..ddel:
Wheeler's Extract; ... PGei piel. k ed.

HEYNES, MATHEW & Co ..

Richt u tot:
H. R. CAWOOD,
Postkantoor Pa~knil,

via. Ceunpbell.
Losse 'rl'elew'aphisoh Adres :

Cawood, Papkuil

PUBLIEKE VERKOOPING~
TI

MA LMES.B'·UR., Y
VAlI

10 Eerste·klas Rij- en Trekpaarden (Rumen),
1Extra Bokwagen,
1 " (4 plaats) AfBlaan Kapkar.

I ~ Onderge~kende? zullen voor rekeni.ng van den heer SYBBANDJ.
! VAN DER SPUY, alhier op het :Markt Plem ~ .

Ol' MAANDAG, 28 AUGUSTUS, 1899.

Publiek

TE 10 UUR V.M.

Verkoopen, bovengemelde Levende Have en
Goederen. En wat verder zal worden aangebracht.

S. J. V.D. SPUY.

W. Moorres8 Jr., " Ou., Afs/l1gers.J •
Veniu .Kantoor, :Malmeebury,

5 Auguatua, 1899.

Southern Life Assoc1ltloD.
KENN/BGEVI/1i C AAN LEDEN.

BEZIGHEID:
Overwegen en beslissen over

zekere voorgestelde v'3randeringen
van, en b.ij.voegingen tot de be-
staande Artikelen van overeebkomst
die noodig zijn geworden om de
constitutie van de Assooiatie op een
klare en definitieve basis te plaatseIl,

De volle tekst van die verande-
ringen en k>evoegingen zulleo
worden gepubli~ in de GoUVflf'-
nementa Gazette van Il .en 25
Augustus, en 8 September, 1899.

Op last van den Raad,
WILLIAM ELLIOT,

Bestisrder.
ROBT. H. MITCHELL,

Secretaris.
Southern Life Association, <,

Kaapstad,
10 Augnatus, 1899.

TE HUUR
OF des verlangen. d te koop, 10

uitatekende plaataen uitge-
BOCht in de Afdeelingen van Her-
bert, Hay en Barld.r. West.

Gebouwen, Landenjen, FonteineD
Bnitengebouwen, Steenen Kralen
en Kamp6n op le Gronden, vijf
minutAm rijden .van het Post en
Te~toor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
Il6bijheid. Overvloed van wild.
Vogelstruizen in 't veld, dat
geeohikt is voor Pac.rden, StrnizeD,
Vee, Merino Schapen, en geiten.
De eenige reden yan den verltool'
'is dat de eigenaar door slechten
geJSOndheidstoestand zich terug-
wenscht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil opgeven,

eeDer
door

den iugewacht EEN Vioe-Prineipaal voor de let.
worden tot op denUchm September, Kla.sse Publieke School um.z,
e.k. die buiten de gewone Vallen, en om

.Alleen ongehnwde PerIIOD8D ko- in heb algemeen werk van de School
. .. iD-aaomerking. ·.te helPen, bekwaam moet mjo
. .Wer ....umhaden te hegmnen op HoJJandaoh Onderwijs te geyea tA)$
den 3dem 00tA)ber e.k.. Matrioulatie.

8aWia .l"l20perjaareude80hool- Salaria £170 pel' jaar. Dienate'A
.relden. te begin'D&n bij het .begin Tan W
. Billijke reiakoeten, geetaafd door volgeDd kwartaal.
kwitaDties 'sulIeo~ve . worden. Applicaties met getuigaohriftan

.N.B.-:De . applioanten .ullen door den ondergeteekende
moeten IlOh V<K.l"ISl8J;l van een ontTangen worden tot 1 September·
on4enrijll8l'l 2de Jd.. _ ~rweg Must.=caat om tegen balfprijs te D. J. HERHOLD,

• . Sec. der School Comm.
F. W. C. VAN NIEKERK. Murraysburg,

seo. School Com. 1 Augustus, 189<}.P.K. Osfoatein,
via P~ O.V.S.

25 JWi, 1899.

BENOODIGD
EEN Geoertifioeerde ODderwijzer

Toor de Buiten School Michau8
Requeat. dist. Beaufort Weet, voor
Kngelaph, Hollandsch, Mnziek.
Salaris' £45 per jaar en vrij logil38.

Applicaties zullen door den
ondergeteekende ingewacht worden
tQt 15 September e. k.

G. J. SNIJMAN.

Michaus Request,
Biel Water,

via Fraserburg Rd.

Cnderwijzer Benoodigd

APPLICATIES, vergezeld van
giltuigschrift.en, znllen door

den ondergeteekende worden inge-
wacht tot het einde van Augustus,
1899, voor de betrekking van Hoofd
Onderwijzer in de TIlde klae Pub.
School te Armoed, <list Oudtshoorn.

Salaris £150 per jaar en vrije
woning.

De applicant moet tot een Pro-
testantsche Kerk behooren ,bek waam
zij om onaerwijs te geven in het
Engelsch en Hollandseh. Werk-
zaamheden te beginnen met het
Octobt,\:o kwartaal.

De plaata is voorzien van een
prachtig, ruim en ge~fl.ijk school-
gebouw met klas kamers, een post
en telegraaf kantoor, en is lt uur te
paard nn het dorp. De tegen-
woordige onderwijzer, de Heer
Stofberg, gaat :l&aI' Stellenbosch
om zijn studie voor te zetten

M.. J. MULDER,
Armoed,

Oudtshoorn.

Een Nieuwe
Molen.

'-·toom

i.JE Ondergeteekende wenscht het
publiek: bekend te maken dat

hjj ieder oogenblik gereed is Koren
Voor lDaJlten VaD. Buiten en te malen tegen la. -per ~~d.

WiDkeliers. En vraagt de vnendelijke onder-
- ateuning van het publiek.

KUDD lie CJOIIlIIiIIDkeHjk, _te lIaIlaMoro,"
I w.-_Di.C.J' . .nm..:. __ .... , --'- J. G. DE VILLIBR8 .

00.. ~ -- bij4I8 .. eI..-, Wind Molen,
~ Heyuee, Mathew .. 00., Achter PaarL, _. ·V.':'AIJ

. O. VAN &00lJ,
.0" . ~ Pub •. 'Bah,.

BENOODIGD

Muziek Onderwijzer( ea)

HOF~EYR TE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapstad.

DEZE Kost·Inrichting, door deD
Kerkeroad der Ned. Geref. G..

meente, Kaapetad, pticb:t, en onder
toezicht van den Reer en Me.,. DU
PLESSIS, 1. reeds geopend.
Aansoek om opname kan pdaan WOI'da

lj deu. heer C. F. Theron, BCÁ~ dM
Kerkeruda.
Voor behoeftigen (waarYlID bewljl moe&

worden gele .......d door den plaataeHjten
Lt>eraar) il de prijs slecbt. £20 p.a., ..ne.
Ingesloten. Meer gegoedeo bet-leD
£«l p.a.

Het ol Te HuU!" biedt dUI! &aD ~

I!Choonegelegenh.eid voor Ollden die hlUllle
ZOD811naar de Kaapstad ter 8Clhool _~.D,
.n begeeren dat zij ondor goed chrilJtf'lI!k
op!lÏcbt zullen etaan.

Voor verdere bijilOr.derheden v~-oeee
men zich bij den beer J. da PIelIisia,Rheede
Straat, of bij den ondt>l'gelAtekende.

C. J. F. THERON,
Scriba dil..! K ",rkeraada

BIUea.11 Strut.
Kaapstad, Johi, 1899.

_. --------'-
A.uGRLOOP&\

()
P deze pl.ao.te een donkerbruine

Merrie, I!malbles overkruis,
witte voeten. slip in winkelhaak: ge..
merkt, gebrand op rechterbol.}tJIS,
Indien zij niet gelost wordt binnen
Zes Weken van of datum dezea
met" vergoeding van verzorging en
advertentie zal zij als wijn eigen-
dom beschouwd worden voor de
onkosten.

c. J. BOOYSEN.
Downs, diat. Hay,

18 Juli, lB9!).·

WEGGELOOPEN.
VAN .de plaats van den onder-

geteekende omtrent eeoe
maand geledeD, Eene Roode Koe
melkgevend, tusschen drie en vier
Jaar oud. Schutmeesters en anderen
bij wie zij moge aangekomen zijn,
worden vriendelijk verzocht dadelij~
kennis te geven aan. .

C. J. FCRTER,
WellingtoD.

Goedkoop BeeslenvJePsch

VAN 5d. tot 6d. pe" il.>. per
kwart te verkrk~ bij

,0. J. T. DRBYBB,
Noorder PaarL
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Bokken.
ZULLEN OP

fNoen.da", sla d••• r,

O IT de Markt-Kraal verkocht
worden. Zij zijn ~t en

vet, en wel de aandacht waard.
F. D. PIEN tiR.

Jl. I,. SJ/ITH, A;:~/a~er .
15 Aug., 1899.
---------------

•TE KOOP.
30 BOK-OOIEN.

De aanzoek bij C. H. Er.LI(l1'.en
BRIJWER, Slagers, enz., 'Vynberg.

SOMERSET WEST.
Publieke Verkooping

KOSTBAAR LAND
EIGENDOM.

DE ondergeteekbnde beboorl.ijk
geinstructeerd Jlal publiek

verkoopen op de plaats te Somerset
West, naast het Albxander Hotel, op

Vrijdag, 20 Augustus
TE Il UUR V.M.

I. Den Kostbaren Win k el en
Woonhuis, gelegen aan den ingang
van het dorp, juist tegenover de
localiteit van do heeren Ohlson & Co.

11. Een I;l>riefelijke Cottage, ge.
l~gen aan den Weg naar 't &merset
West SpUJl'wl·:.,rstatiun, met een
groot .Erf daaraan verbonden.
I I l. 'l'wt't:J groote Erven, 'le-

]..gen aan deu ~tationsweg in het
beak gedl'elte Viin 'X>merset West.

DA gclbvllWl't1 Lijn geheel nieuw
en gopd oudl'I'IIOlldt'n.

Let up Jen datliul ._

DEH 25stea DEZER,
PArL V. CLLIrER, Afslager.

BENOODIGD
BEN gPCtJrtificoerde Onderwijzeres

voor de Private Doeren Hchool
te Olifants berg, vereischten En-
gelsch, Hollandach, Muziek en
Handwerk.
Applicaties met getuitrSChriften

nn goed gedrag, zullen mgeW'acht
worden door den oodergeteeklende
tot den 6den September.

SaIaria £50 per jaar en logie8
TrV·

W, H. DE VOS,
Olifuntsberg,

Worce8ter.-----._-

BENOODIGD
toor de Tweede KI~s Publieke

School te Hnnorer.

EEN bekwame Onderwijzer
(Heel') als lste AssÏBtA_t.

salaris £110 per jaar.
Kenni8 van Holland::lchveruischt.
Applicaties met getuigschriften,

zull~n ontvao~n worden bij den
ondergetet>kende tot ZateMag, den
2den &ptember !laDSt.

WerUaamht'lden te beginnen na
de vacantie io Ootober.

CA~L NATHAN,
Seo. Pub. Soh.

Hanover,
j 4, Augustus, 1899.
----- ----- .. --------_
GEVRAAGD

GECERTIFTCEERDE onderwij_
zeres om onderricht te geven

&an lieven kiud, l'en op een private
plaat!! !lcbool. H.daris £4-.'). per jaar
Dlot kU::Itt'n lugies. lIollandsch en
MUl.iek ("'ll1isbaar Werkzaam_
beden te b....ginnon uJl nen 9den
Octoner. A:\f!ZQchn m,'t getuig-
schriften in Il' zl'ndon aUIl

i KMpRIII, 16 A.... DatD ••OiI5'E- DM auDlier .... ..... op 'fOOr die
-..... ~opltea
6 to. al .jjf ID iwiDlÏ4 liier
ell die OYer .... tot die ~nle
.... dil dar, ....atk die D.W. bela"iap

','DJt ........... 1Nl ftn .... , ~
........... ttiar op Napier ie Irrjj,
~ t6 dat die -Dae
__. ladal_ Dit ~ wen ulli •..,'
I~ .. ,,_. oud... """llI'el(IID,
..I of 'D ... cle.J ftII die -luik
QUI' die ftIIte .Jud • .twiaa;a1 word. Di.
~ YUl.aia JlftlDiw illIO£ Die klaar
... dia debat w.... MIIIroaa al IlD' meer '
-.It boor.

••
Groot noa,a. bat ct. -raJuuie "&11 • r!iaPnd, .. IDOIlicipeliteit, ,,'ITa, eD Le gel

+I'D MIl.... ~ op di, eerliJkheid.oo
............ . lleDeir Theroll ea miui
a.lIoIdt bet dM atdeeI.iDpade mooi .erd.
ea ek dielr dit ie 'D -ude 0111 meDM wat..1,_ don op dil ..... iD di. haia 1&11 a...... '.,
N..,OciItII ......... 'D ..a.n _iU op

~ ~~pualap .. doet .iJn bat in die
()~ lIei hij i.,.. __ iD

_tdM Nak PW, .... CUe -.Jr Die ""
.. ildit ..... aie CUe lhJCI YUl di. Deef

---Die ~ bet ftD weder
bar ,"plU\ oer die lIa .. DelllatUllbll.IL
betria - al tamerók moer a. word
diloaaie ea .. rJO at. dai laai ...
di. • ...... Iin.,.f il Die. llau air YiDd
dai dia"'_.. YUl baiar W. ~
-, _, .haJ'D ... _ .......
bei daa hoor jiJ die ~ 4tr die ..
UJDmHw weer. Ma .. of elit· .......

GEEN .MAN VAN UB .H.lUlOEFr D_W il. ., .,A.AN~EK TE .DOEN. x- 8uer .. die __ bl au dM
. ea het ... 'tU die ~ ftII dieDB tweede hOOiRe betreklnnr iD d.. .... • .,...., Bj bat dllidelillr _I ....""

Kaapkolonie il vakant-genera.1 BI1TLBB __ treD, '126,000 ._,..,. iliD • ClCJeDan..'Ilo
heeft &lcb geDoÓUr.aaltt geYoe1dItDe be- ..s.n biJ -.-.na ftII os- .....

d WON hel Di..:11 roeit ai~ lID ekdanklnr iD W hD 8D of .. tera, . boe ~wel .. die !aDd .. hak lIIe& di. beta ,
proepeD-die beu"kklnr mopt 0PP_ •._.. Da moet 011. oell:Di, tvreet d
~d ",ordeD, -, doch peil oDafhaoke- 'u UO,OOO op CIMhoaworb koD*'",
1Mb lIWl ".0 NI' b.thoeft a&Ila06k erYOOr !Mt, -- _t·dS. ..... ~ da, <Il
.., .)achr CHe koa&nk& pIIouwd .. 1 word.te doea. .0. petlOOD, dle weoeobt be. ..••
DOemd W WOrdOD, moet Diet alleen lf to· 800 POaWe omtr.11I die IOCUr. bet bU
hooruam lUO lUW d. bev~jen der ge,.,." daid'..1iI ,. .... 11:. Bil .6 dat hU 110"

-.. ~ccjjD il, lll&ar daar ja .... a i.ta poo_ YO~IhebbendeD, maar hU moet ook .VD our- '.Dd u nM elle MIl of uw maaier "
dllel en donken O""r lILkeu VllD deb CJ... ",kor' I. d..k. j ;:) a"-t 0IId., '11~taad~01___ pe U Il Hdl oeI lia. tot lID part~ .. , baiq bard ...... b,
o~ .. er D u. II "D • .., '" ,eY Itu,. ,lie &lebit, ea :biJ w.. Die iii. 1D&Il OlD di,
VIlU den heer CH.utB1C8LAIB. Di' i, ill .tuhoadiD, &. .,rbr.e~ Die, 0-. die parI
korte woorJen do v"rnt-d..J't!Ddll eo OD .eI'd_1 Die, ea dit 01'~ ~11l
~out1b.re positie, waartoe meDthanelll <DUll Die. £1: dial! dit b '11 eerlik, lID

.le... BrUeoh" koloDl. i. jpkomeD. Ut'I uaoedip YWillaria,. • •..al 00' Diet.! IJllt"U ti" w""beld w will"., NI .1. oolllmi.uv.ia b.t ....... lot ~:
Yerbloemtlv, &II Ulout l"iJ dt>D J't'Cbl8!l Hij b••• ebt bij die 1'OCIrrtt wil . b

., "m te l&em 'POlcellll ajja i~, _D ..DUW geUlil.'w.. W"t·C.t'D. I\oe Ian,.r boe moer 'Il DOD-p&r'ij mao, il
Wij .bebb"LI eieD UI03'D ..ao geDeraal ver mjj teD d~e 'D DU•• leer, waal .. It

BI1TLBB lJuoit IIl d ..' partij -poliliek der wel b.t, eba Wal die Iid .. r di, Kaepiiab,
Kaapkulonit! g. IJ. uilu. Al.. waa 1"&a~r, ·Jeelia, altijd die 111"11 ,.w_ nt '.111"0

OOI laod lOO lo~it ~okkir w._.oor oa,elie mitt dil OI.l.J' .... ,Ii~btK.(".Il VillU ZalJ ,lJa 11.1'.0,., P.lrt!!r!:~IU"'beriweJ ftD E .
Afrika btktluJ Wal, vO!rtrOQwJ.tlD wij. laad .01, Oleo bij .. Ioek..ar I~

vooral toea bij tUd8DII ,I" af ~ ... lllhtlid val, m'DI word DOOlt te oad OlD a. leer aM.-.'lir ALFRED AI. CLNKU lu ~uguUtod,.a Mur IDa' "a penoulllib oltdrulrklal
adml.llilLral' ar 0.. "'lIt optred"lJ, dat hij ia 111__ I ... i. ek ,*0... , 0...... Bij III clal
d. behaadtllilJ, " .... \. Il ...... iU. eva ,eZODd II~ OlD ... "D .&OItP't'dj.. ouder an.

r- I.ii('-dea &. ..... yer IIom .... wurdeD Nl'lUk uorJee1lOu "...lIell__ o ooNetol ~ diar wal die laailJaom kaa bied.
dat ontltaat uit een oprecht en ODpartOdl" -a... wUOtde laij wil I&obêrdjee opo
"''''oed. la ho..,.". IUD l.tBr ....pabh. om iD dJ. mÏJIIa&'rie te , ik diall cli
.- '" radikuJ ...,.11:..". 0111 'D .. &ti la dMoeerd. dep6chtlll UD dllu .b_r CH4.1tSU. oii dit OOfplUIC a. bakoa, _ ell.... .
LAur . <h t y.,rtroa weD .blfubon lIerecht· qg 1II.0~r lul 1'_., Die. '1 e..1
YlIarc1i(d, lateu wU aaD de bOOOrde..Un, IUiabterie word DI. d.ar die lau ...

""1d DM aaDpDeeDI OlD die be~ Wa1.nD eeD ieder, w"lJI:e die dep~"h. baaw· .wboDd. il Id., lIlIU' otadat di' die
kearir ,eieleD beeft. ~ heid .....uaf om '0 ,* WerIr toor di,
Dit feit .t.ut ODOlD8tooteJUk: ,eDeraaI lueo,.a di •• lpm_D' .. Iaa. ftII dia la

B h ~Ia loma die tjjdtlik. OPO~ .. If.t1TLBB 8t'fl _Ioh Irenooduakt Veli,lkoa.de .&okplrdje. Di'., .....
se&ltlll IUDe bedankwIl lo kt MIl- .-.ete.D boopte .taDclput Wit '0 ware
den of li ttlrUilferoepeD, owdat IUn "'1 t.elao«t la ...... ID.
oLlllfhaDkelUIt en °Vruobt oorieel over M.. W'I&rODI o4t:·:ie .. ti.aocjjDl
akeD YID deD dRl, Diet ILrookw lDet de ai. bul beleIlp op "r dia belaai' ftII
,t'YOt!leul V&ll den tt!pDwoordl,en mini. -taal iD pI.. a. ftD da, di. aoejjDl DlaDDi

kol _IR d h C befi_1 opolf.w P :80 1'l'IIDtDeer IDa.Ier nu o.....u, elil eer HAJlB.lBLAUf. ui bollllDUD allhroard n. Die IOCIjjDa
Dit wordt dllideJ..ilk erkend door,.Il. CJaPl ........ ÏlldDiUie, dIt wjjDbouw, .a
Ti".." dill er tt.D nOB bUYvert: .. Wij .. aa het DOf '. PIU aitpdlDk wa&
ltoeeteren hl:t Ifro.·I- Y.rirou",eo, dat de 0.., ie om die ~. Die op dil --::::_v '" laa,..... .DU nlll Itie -....
handehvUM ftIl ,eDeraal BUT.... Ille& rllll'D IOOjjDl dai d,...~, dMrCIear
w'8I8IOOld .. I -Un op aneie... bekleed... teal ............ "'·w. D.1rUr ~ilek
ftD hoop ambkll en Plaatleo la dU .. -jjcia 'it Iie~rik. iDdlltiri, .....0 die kol

ale al YWdralrj -a ODberM_ban &kadelancl," Wet andere WooNea, wU ielD&lld 'eh' of tieD ... die yoonaaa...
&lob 01", met &1",1IlIUlicbaam oDcLsr",.,.. ......... !brill., daar blij dit ClrgUt~.,
pen llIOIl de VPu.le "lUl dell heer "'~.·D -UDi 1011

Oie ................. ID.Ua.urSULAI1I ea auD , ... tv......i.. I&e.i. ~ die .. tt~ .. IDIIUltI il
wanteD, dan lItthoeft hiJ pen Ma- .. ~ ... bal ........ ea die .. JYIU1
lOek te doen yoor .. Il betrekkinr la den JUdl., bil dit ...,. .... ,. IJ dit '.
nbU- ......_ "1_- U__.. ftII 'a aIiaVakt. bttiUtI o.&reat eli.

p _'1Nl ....._ nn QiInI .M.jeetett .,rkiq"""_' Of"D 'b.;' ... ..,
KODiupa Yiutorla I Ale dit b"""'Utrd .......til ftII opiaie btitut.
wordt dOur d. IDeerc' erheid ftIl het •••
BrillChe "uIk, dan le eill .1_ •• Diet--t 118ll_ Ir.....OIO 1IiIIOrr .. dit

- - 'Mr bUdaJUn clie lOG !Doet lUDlllatbei ....'tV af, .Jat de atrUd eier lDiI1J'-eea "'en "'IeaI, t..RjJ di. ~...... .
yoor ~WeWllanij!leld hl d .... Brt.he ill·, .. 1 YI'jj koaa. Dit ~ 10 lijll op
kOIo!!le herhald .. lIDoeten "'ONen. al-r ia clie ~Ir'lalllit Iioer ~'I'ftI

RlItI\la word& lU8Id, dat de O'f'erwill- ,: I:t, ~,:t a:!o.~'::~t
1liJ" der Afrikaaoeier PartIJ iD ch JColooie ,hD.aI .. t 10 roed • ek.

bij de elekUea CH aanleidende OOrsaak la "'woord op ': ~_ fta IDP_r
le wt d. belchuldiginr: da, er in <1811 JIll .ga... Be-&hod. le pau
KoloDie .. n kwaad "'ilUp pro,papoda qt ID. lM.I.maal hfllit. Hij
bee'-i Olll haar maJ..-tta .... .bier te '_f dh Dit $I .doe. "Di H•.ModeI

oliD 1.Ier . .Tjj moe( tor dit ........... ".l...nooa ..veruieu,en. Waarom? Omdat die part4j ·n .jja kaftete Iiet bil die YW'Iuan ....

dialo;y.uU lal 0 oeen, meD bn reen ailt het .k.. , ~ 'D boud wat JIJ ms
eubl beWUI daarToor a1UlToerea. De '0 &liP'" CIit oor lINIIt bei.

••eigeDilJb rilden .... omdat die partU hel V.-.keie ftII dit oz:t
vst

_
U
" nn die rt-

Diet.eenlli me&de ~"ueleu ftIl du Jaeer ... ria. r bet ...... t. Neef GideoD Krirv"
CH.AllB.aLAlB ell de Goohart.eN. lt11t'k. qt du ,roow. &een.aden .IUI dj,. wiJobo..
In deae.Briteohe KoloDle word_ Brt- .." ia - ~e pa.lco-.,';t. Neef Wolfurdt ~

...... P Yer ~ kapita! dau lal ou Onl prodai
ollderdaoen. d~e lick a&eede Betrouw ~ 1D....Jr. ~ WjjloboIlW.'" lIe$ Die '0 IICCjjll
jereu han pierbiedi~ "onun h.bbeo 1ICIOdil( 0 0 ~DI ('I'dlIIlllr. selaat .erbeter Die. NMIa.... 8aiie &adv Eod __ k moeD ditbe&oond-aaet .woorci U daaJ-YaIl leD rill. w • ~ ." t6 du die hoe,..abeYOlklllf
kWMdwillip afYllWp prupllpnda be- iD lIIIIeII4I r I... '0 g.rl:(eld, ter-taoct.r bet-
aolaulcilcd en met ""'eld ftIl "'l&peIleo- ~ ,leit .lt;;.1 leoea diGbe..... ftD die boer. ot

dit a w '.', ltoona. (If Yeohoer ia. Oom !Ju.H1D IDIt t.roep8ll uU andere kuloDiilD_ Im , fIIlo, dat one 'moet "oaer un KOU.,
bedreigd, omdat &iJ Diet de lulat-pou_ DIll b. r.. waardip .eomeJ "lUl die ~ .
Uet dv JDOUOpoUalen _ jiDfOel wtileD ~ op .u. we~1I: t.1o;j ~II neef &aulle.
IteuDeO. MSIi wordt Il' e", .. utroawd .1_ laeimer .... JM~:-! WIl'Dl .enIedig.16 A.o.U8Iu. 18:n. ...

Il. rebellf'u en bedJ't!itd lD.t den dood,ale IIltIIl Di4t .. kNtaria ftII ct. ~lIcbooD"",", N. r.
8 Diet ja en.1DeD "It op de poUUek re- d. Waal, w"IlOI &aD die woord &oeadit. oor

1-1 d de hee 0 ..... "0 tt6 die IOCjjDa b dood en t.oeD bet h,5 YO.... oor D r H4lUIBfiL,uB ell _& cijren ~aptooll dat die lalldbelaatiag teN
o lUll b..... I·nren. OYlJ'ui. i..IIJ:utbela.rti~ billiK il.
: De heer CH.utBUI..Ulf, __n bondp- ., "J
8 h ...... lft~__ •__ L . Bk bOCIP bal al ~ tot atemming Ic_

noo~lleo ~ - ..... &eo eea bepaal- waoi W.'te 1II1IIcl• ., il""elle.I d. politiek iD Zald-Afrika 1l1t te "GereD •••

~ en daar de Afrikaander PUtjJ die poUUek ~ ou r»Olapaa ... ftllduc YefDamehk
9 Diet le &oeredaan, daarOJU. wordt .. be- -:-'IJ _t ~ aerholdt tija bill ~r ",'".a 1-'1...-1 ell blldN1..I Ja - .... ,- __••_ __ ......... di. ~~ Daar ja "iler Dilc. ht~
7f""""''' ..... -_..._...~ ~ 1'OOri..... lilt &Ja nM bii die Delto ' ..
3 reed bet aelfbeHaar YatI de KolonIe w. die .'.lDl. Dill ..... ~ op die P"1"er ...
Jj te 0 lD8I1 hoe"'el c.l ,.., _--.. ... OU Wi~ol. Tou die 1'J'Ujf &au ,It. orde
4 II, " 1&MIl\&~r Partt lI:oca Wat! daJ 011 Di. op IjjD pie. rile. BlIl,

- pdareo.de de lut.et.e "'hiell j...., dat ~ .. toen Jat hij II~Odi. lid i! .H "" met
PORT t.LIl.1UETB. ~ar &laeJVk la haadeo h.eft 18Aa4, dit .. 1t.If "" die rolld ~a hij die m.ag Blel

16A."..tu •.-{Por h,J··Irruf).-Giater.a w.. .n de t.a_ ..__ Daar a_L_. d_.JI A.J die lede U.1er t.oea ui. "'D die Jag OD
eie .oorraad .. ol 1471~I"D .etwol eo JU bal... -'-r-.., reeD _e _ 'IiII, kjj1r 0111 '"D tot .ga ...-bui.g .tt! bU ol
Uihoubul.llIObe "lIce.Wwilte. De Y'OOrnad A.n· of akte op he& "'e&boek tau "'VHD, ala "itmo; 1Nl _tot bom .tau, pérd ft .. "0 g..
g<lrahur .... 8,410 baleD. . bewijl dat &iJ cUeDlaOIU in tho.iDRe heeft 1ODcl.
Up de S"I'one .,rtoopill'.U Iaa~ .. oelll_ misbruikt. Int.erendeel heen &ij ateeda 0••

de htd"l1 , ..boadell werdeo 146 baleD eli V3 blijken gege"eIl. 't'IUl hare fetrou. ",L-'d Ou 'lIlIer, Jj,1 tW Kaafllt.d en dir"klcur rtt
wh .. &aDg.,bod.,b waan-an 92 balea .I!" si! ..... clio 0. Bo..ra, i~ weer 1>.-,,., eli Wa' Tal, "".J,jaf
aakkllll .erkooht werden t.eg1ll1 .orïp prjj'e". aan de IroDmgt.n eD de 0pl't'cht;, wiard... ia die ... ia. Meun U",rr~tt hct ""'l , ~e''''''
De oolDpeiiu. ..... 1'rjj goed. lJe grootlte be riu, met een ge". ".a. Teraut"'oorde_ yer die e&rate mul. "I.~rb" 'h t d.l.,r- tD&Ir
aeDdiDg .. as 16 baleD &OlDer oeratea, W""<lor I h d lieg ait. HU j" regtig lIIager en I,!, },.! ,,!.od
ls.lIid. pweiprd werd. De Yer_koopillg opeo ijk ei van dat zt'tfbP,tuor. _ ~~ .. kl..ur lu &jjn gesig llie. t:1c Jfflk riit .,,"

de IDet 10 bale .... ratelI die Yerko!:bi w."I".. Wij lien des toelco:.IlJtt, cbter hoopvol .~ AJU 1;... .HIdl.ctd b"ter ~._ btl II! IJ" up
a..eu I.. Ifd.· - te gel1lOet. De "eraodt'riDa &.1.1.komAn, ibc: ~ •• Id ,cblli b,,,Er .. "eeue .eJ'lDd.riD« op eie ........._--. d .. ~ JA'" Kl" .L'a

....L-" .1_-- •......_ e nn-D IUUctII Open o .001' .1_ -.._,.. " ":-,,.ID&r .. O_.:t... _,.IDeD e.zae datiacda _.....v _....., __

ED,eJaad • t t.d. held, eD wU aulleo ftrl~ worden 'Vu )(E. 1.:&OT d ... t~ IC'"'rlitad ea ..ldm ID d.
LO N D JIN . dat~. achrikbe1rill4,daUot Ieaa. KoloDie ul6.·i"r." bc":l ajja ID&naen un 14

15 A.apaiaa.-(Per ....I-_.)-o...._._. heet(: i88D_ 'faD eer be.boett l&DaOeJr ~a _t lJe, ,J,~ I ""0 "~lfereg"lde w.,bt II

....... -..........:_.:.• ..;-;- ..__--~ • doeo 't'OOr een. ~ ...._- ~ I .1_ "OI'IDea "Dur JI ..u ..t un t!~ ••• 1~lke Il'"'D' der
WIek :..:::z:::- -.- - ~~ VOIA&er .., Tr_ftal. 0" _t-bi MI waancbVnl.jl le

' ea - .r_ ...aIJa .. &ft, 1Il!'::'l toDiDgiIl, '" ' •• Itobta DaaoDeIl Jta~ PIM ftlkl. Alkf'l) maDOta dM=~':t:;;.16"_,,,,,, daD bg bebha cUt. IU& Ii.el til 11__ lID......krlIJidteCI& bt-bbe" ... ~ilI wordc~ 'Ill'
GUl Ofbaie ~ =-;:..;:.::..~~ dit, "i

Il MNIS 1Vordt bij delen ge.
\.. geven dat jagen (tf overtre-

ding in eenigen vorm op de plaata
"Rhebobfontein," zond"r schrifle-Boedel van wjJlen Cha.rlot~ lijke vergunniog van mij, al be-

Wilhelmina Tietz. handE'ld wordeD mat de uiterste
. strengheid van da wet. Alle

FBAN.z PAUL TtlTZ, etm erfgenaam honden lullen 1rordt!n doodga-
10 den boveJllemelden boed~ schoteD en vee, en.l. sal worden
wordt 'VelIOChtsich in TerbiB- geschut.
ding tA:!stellen met den onderge-
teekende.,

LOOPENDE· :a
VAN -DU

Afdeelingsnmd van '''Gale(JlJn,.
• Voor het h~aar geeindigd 80"JuDf.. )899., " -; ,

A.ad.eHoofdw ..... lf........ To.....
.£ I. d. .£ L d. .£ L' d.

s83 16 i 0 0 0 0 0 0

........
Booid W........ Totaal.

.£ '£Ld. .e .. d.
o 0 O. 866 14 t 171 It 7

Aaa BaJa_
~BeWttiDg-

.. Acba.raiallige... 4 I'
Loopenele .. . .. . 72 7

" Bjjdnge .U Gourerncme .. t :_
Voor G.badendal Brug... 0 0 0 II 3 7 9 3 7
Voor Sir Lowry', Pa. ... I:.! 10 0 0 0 0 12 10 0

.. ToileD O( Boofd ell Af.
deeliDpwegea... ... 137 10 0 21 /) 0 lIi8 111. 0

"Andere BrouDea VIUl In.
11:0_&'0 :-

IDte ,...t op A.cbteniallige
BelaatiDlI' 2 6 10 2 6 II 4 13 II

U il&paDIlioaea ... 0 0 0 7 10 0 7 10 0
HoodllllbelUtiDg ... 0 0 0 123 16 0 123 16 0

O.enrollen BaJaa.ea op Hoofd
eo aodere Wegen ... 0 0 0 634 13 4 0 0 0

O..,rtrokll:ea bil d. Bank .
£463 12 6

Mill Koataot iD Kut
'fIUI Tb_ u rier 2'J 6 I)

PIf::::r-. 'fill ~
" Aadi ...... an" aad.ré-w..... IlO 0 0 IlO 0" 0 100 0 0"JIabo, ODderlaollll ea

Bepara&it YUl Hoofd-
w ...... n....adaarop 8U 16 7 0 0 0 0 0 0

Bir LOwIy'1 PM... ... 14 15 7 0 0 6 SlIS 10 11
" JIaltea, ODMrboad, Re-

paratie ID V4Ibettriu ftII'~-0aaI-
-. cIaaiOp ... ... 0 0 0 199 18 7 ltD 18 7

" A.JaCItn Ui ...... tw. :_
K~ ••••• , •••
ID.... op OYCtrotbo
BeIr. ... ... ... II S II 6 8 4 10 8. t

Kaa~ DraIr.
wark, .... III 18 II 19 13 7 89 7 1a~ 00018002800

AIItrW 013018016

" ~..: Hoofd .. 210 7 3 0 O. 0 0 0 0

4 14
72 7

9 ft 2
1" 14 2

• 10 6 U

o 0 0 o 0 0 4U 6 I----- --_
£613 3 2 £95~ rs II £978 18 2

Total

Caledoa, 27 JIlli, 1899.

Ik, Johll Joeeph Mooee, certificeer, mite deleD, onder d, .ooni'Dinaan ftII 8todt I ... wet at YID 1888, dat ho _."'" ID
naawkearip opgaat is "Il mijne rekeai.., ala Theaaarier "lUI dea AfdeeliDPrucI ftII 0aItd0a yvor .... ulf.,_. ., "lIDi, 1899, .. dat
de balana is lOO&Ia ptpec:ifioeerd op DeYlllllpaDdell Vorm C.A. 46 A.

~t.eekeod 'POOr mij, al. getaige, d811tT.teD Jail, 1899.
C. JOEL KRIGE.

GeI!:umioeerd en ,oedgekeurd door dea Raad op dell adell Aai'., 18119.

JOHN .T. :voou, n....n.r.

H. J. VAN BRJlJD.A.,Voenfiter.

A.fdeelingstaad Herbert.~

Nederlandscbe Zuid - Afrikaansche, SLUITING VAN WEG.

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ. KENNIS wordt hierbij Jeepven
dat op grond TaIl Sectie 162 van

Wet 40 van 1889, het 't voornemen
is Tan den AfdeeliDgaraad Y&D
Herbert om eerbiedig aan lijn
Exoellentie den Gouverneur te ver-
zoeken de sluiting voor publiek
verkeer te proclaineeren van den
volgenden weg:

De weg die aan8luit bil de Pap-
kuil en Vogelfontein wegen op de
Ca.mpbell Meent; V&ll het puot van
aiteenpng van den weg leidende
van Campbell naar Vogelfontein,
van daar loopende in een noord
westelijke richting, overgaancb de
008teJijke gren:alijn van het water-
erf genaamd ft ROoifontein JJ op eeD
punt ongeever 800 yarda gelegen
van bet .uid 008tA:!lijcebUen van
het genoemde erf, VBn daar over-
stekende het erf Rooifontein, zijn
westelijke grenalijn p~nde on-
geveer 21 yaMe van het noord
westelijke baken vaD dat erf, van
daar gaande door den noord-<>08te-
lijken hoek van het watererf ge-
naamd ft SterldODtein IJ en de "'oor-
delijke grenslijn van dat erf pu-
seerende ongeveer 27 yards van het
noord OOItefijke baten V&ll Sterk.
fontein en vaD daar de meent over.
stekentio in een OOItelijke richting
naar lltlfl punt op de mtJ8nt gelegen
ongevettr 8ó yards ten noorden van
het • noord weeteJijb baken van
Sterkfontein.

-_.
De kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers

GoeJ"ren van de Zee naar Pretoria, Johannesburg
andere plaa taen in de Trans~aal is via

LpURENCO MARQUES.
Van Lourenco Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg394 mijlen

Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar'Johannesburg 483 nUJlen.
Van Kaapst,a.j Daar Pretoria LVTP'mijlen, naar .Johanne8burg 1012

mijlen. i

VRAOHTPRIJZEN REIZIGERS.

en
en

VILIlLourenco .l{arqu88nw Pretoria £4 is. 6d. en £8. 9.
" " "Joh&nlleaburg £4 19s. en £3 18s.
" Durba.n " Pretoria £6 8s. en £4 128.
"" " Joha.nn88burg £6 lOs. en £4 6s. Bd.
" Kaapstad "Pretoria £11 188. 9d. en £8 5s. 6d.
"" " Johannesburg £11 118. 9a. en £i 198. 6d.
Inlichtingen verkrij!.(baar aan het Hoofdbureau, Postbus 383 te pre-

toria (Z. A. .RepuLliok) en bij de Directie Heerengraoht 270 te Ams~r-dam (liolland).

DE DIRECTIB.

Aardappelmoeren. Aardappelmoeren.-----
"

~ IJ !lijnbenoemd tot EE.'iIOE AOENTENvoor de bel'Of>mde"Exoellio~
. Brand " Early Ruse" Aardappelmoeren. Onze eerste

scheepslading is I!U verkrijgbaar j daar de hoeveelheid beperkt i8, il
onmiddelijke aanvraag noodzakelijk; speciale voorwaarden voor den handel
611 voor koopers van groote partijen.

LIEBERMAN &'-BUlaS.KI,
BURGSTRA.AT 24, Kaapstad.

P.K. Boa 157, Tl'iegram adret: LIBBBJlA.N.

J. C, SMITH & CO.,
Hout, Kool en Timmerhout Iag&%ijnen,

~ KoloniaaI~en Amerikaa.nsch lagenhout,
STOOM ZAAGMOLENS,

88, Breestraat en Riabeeks Plein,
KAAP STAD.

IEDBRE persoon die dé yerblijf.
plaata van voornoemden Fl"IUlII

Paul Tiet. weet, V&ll "ien het laatet
gehoord is in NamaquIlland, worden
verzocht den - ondt'rge1eekende
kennis te geven.

FINDLAY & TAlT,
Procureurs Voorden .Ex.·cuteur.

Kaapstad. 14 Augustus, J 899.
84, St. George's t:itraa.t.

WELLINGTON.

JOBS WILEY &,Co
10 & 12 Darling-Straat. \._----

TENDERS zullen worden ont.
vangen door den ondergetee-

kende tot op den 12Jen September
a&.n8t, Voor een prachtig gelegen
Stuk Bouwgrond omtr~nt J 35 x 16.)
voeten, in de oamiddelijke nabijheid
van de Hol. Ger. Kerk, front ma-
kende &an Main-8traat on nabij het
pas opgerichte Dorcas Gebou w.

De h~te of eenige Tender niet
noodzakelijk aangenomen.

A. W. LOUW.

BIEDEN TE KOOp AAN:

Ontlalilb.

l-: STARK";,
1'.K. UT rb;luvdlu.

Doo:rD.clr~_ .. • •

•• - Glad.cl.raad,
•

------~ ---

KENNlcitJEVJNG.
EN

NET O!UlElNING8DRAAD ,.
OmhJiningsPalen, _ ...

Varkensdraad,
- . -

P. J. LOUW,
WIJ .KH.&.lfDBLA. ...a

Te KAA.PSTA.D,

GEEFT bij delen kenni8 dat hij
verhuiad ja van den Sir

Lown' Road naar de BUItenkant
Straat, 63, waar zijn vriendeu,
klanten en 't V&ll buiten komend
publiek beleefd en met prom ptv
bediening voorzien zullen worden
van zijn wel~ekende Wijnen, en
Brandewijn. Hij vertrouwt dat
bij zicL in de verdere begunstiging
zal mogen verheugen_

DE Onrlerg.ckekende gooft hier-
m~e kennl~ dat eenigcen die

door bet ""Id ;;aat op zijno pla:ltsl'n
Zï('l!ar i:\~f,mtj.>ill ('n il()~kop nit.!. g(.'.
w· t'r, pI' helll h'n, "f rijtIlig of op
welke IIl:inlc'f unk zal ¥orvvl,;d
worden.

~. P. LUTTlG, .JH.
Prince A Ibert,
12 Augustus, 1899.

Likdoorn. !
Likdoorns!

LJ.kdobrn. !
trMe! .... UW ...... Zalf eJ.a& het dood elk. ' .....

..... pae& PId la. lOcI. _ potje.

DDII. mm a Go., WPS"Il
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ONT8LA.PD ID eien B... op ein
1", A...... •.... eabftleDoote

JOB4Blf4 Jh.lUBIITH baBO.Il, tb eien
ouderdom fta 64 J..... eo 8 mMtldta.

A.. P. BUBGB11.
. ~"..,

I U 9

().. VERLIDB. k "Zoaip1o" iD CIea
.Karoo op dell lOIt.eia Jail, oue

dier.,. kleIDe {.
"GHZJNA."

De H.... aohoDk CIlIa baar llecbtl 9'OQr
.. IDIIaDden ell MIll haar~, &leb. omdai
bij baar lJefhad. Ba I. at "eIlI, bU HerD.
ZUD naam au geloofd. .'Wij d. b.droefde
ouden .wUPIl en IaDblddeo.

GBRT alf DOOR.&. VAN DIR MERWE,
o.b.. SIlUID&D.,

DE ZUID-AFRIKAAN.........,.
ONB LAND.

DONDERDAG, 11 A.Uotr8TUB, 18911.

IN ItE~O:aIAJ(.
'fER Gedac'hw~o OOH pliefde
- Koeder, AII.A. JACOB4 na WIT,

,eboren UTa, o'ferJedol'l ie MeereQdal,
DarbanTllle, op denl7den AQlll1Áaa,lSWJ,
In den oaderdOlD "all 76 Jar"l ... tt 6 maan-
den, D. een --rt..Ujt IIj.l'"Il \'All ti
JDaaDdeo, dat alj wet pJQI J droe1.
Ui' DaaID der ,8IIUDeollj Ire kiDdereo en

EobfBeIloo"
SUSAN' A MYBUliGH,

. pb. 1)B WIT •.
S6eUenhol!Ch, 17 AlIg1lItu, J899.

l:oot-A.ardappels.
GOEDE Poot-Aardappel8 gl'scb~kt

voor o(JmidJe)ijk pootinl('. Doe
aanzoek bij Ar.F. W. BAli, Hra.nch
.Market, Darlingstraat, Kltapstsd.

De PwIsche lunicipaUtelt.
STADSKLER '( BENOOfHGD."

A PP.i."TCATIg~ voor de betrek-
king van ~ta.dskJork en Thcaau-

ritlr zullen dool' den'ondergeteekende
worden ingewacht tot "P Zaterdag,
den 2den Sepk'muer, !!anst., tegen
oen Salnr is van £240 l-'er jaar.
Plioh~n te wordtlDaanvaard indien
mogt!lijk op den 1óden tJept. nanat.
J. I. DE VILLIERS, A. P. Zn.

Burgf'm(l(·stA:!r.
Municipaal-Kantoor,

Pllarl, 15 Aug., 1899.

Waarschuwing.

J. C. GEY.8a.
Rheboksfontein,

Putter's Kraal,
12 Augustus, l1:i99.

._------
KEN~\l~G~Vl.NU.

VICTORIA OOST.
1)E Kwartaalsohe Vergadering

van d~n Afrikaander &nc.lul
plaat s vinden op den 7t1en 811pt.
aan at. Lcdtln worden dringend
verzocht OlD op t6 komen. Belang-
rijke zaken Lullen besprokcJJ-wo~
den in het belang van het disl riot.

MARKTPRIJZEN.
KUPSl'AD.

£ 8. d.
(J 3 1
(} II 3
o U 6
o I 0o li •
o 8 I
o 0 Il
o 6 lOo 8 0
o 'J U
o 4 Io U 41 _
OOit _
(I 0 \t-o 4 2 _

( .
ij 4
[I 4- I, J7
o 1
IJ 13
U II
lJ 2
(} III
o JO
o Jlo 7
ti 0
o 0
o 0o ,



Hem iog"
~.

0..
.) _ De 't
beeft ill

eren suo
k>e '_0 d.

arquard
p naar

KER.t. :EN

Y If
10 di ~elJ
a~ ,i , bO ou

nl trlll i'"

VRIJSTAAT

Jlrdrte r v"r
, ,. CJ lOi( .~

, ., I !i"lro
d, ti maar
Il/I b t glad

.),nl< riit"""
hol la bu "p

KIESER.

IJ'\" EOS Lo



.J • x...,.A.. WIT ~~,y -'IIi C::::::c».
Lanqemarkt-straat en Kerkplein. Kaapstad.

LIT WIIL.- Wij hebben slechte één bezighei~laate die in Langemarkt-
straat en door tot in Kerk-vlein is. W~ zenden geen Travellers
uit om ons ~ vertegenwoordigen.

DE heer A. FIELD, Tandheelkundig
Chirurgijn (onl!lIlgti in het London

Dental Ill8titoot) heeft p&8 een bezending
van d8geli,;'k. nitmUlIlrID6t8cM Tandheel.
kundige Middelen ontvangen, en is in de
poeitie gesteld om zijne patienten de voor.
deel en VIW al die moderne verbeteringen

in de tandheelkunde te doen genieten. "-JIIIII[]III"" ~~' ~~ ~ ~ ~ "W'"F~.....-.r-
COll8nltatie uren 8 v.m., tot 5 n.m. ~ ~ .................. ~ ........ ~ ~ ~~op Zaterdagen 9 v.m., tot 1 n.m. ,

Patienten buitenaf woonachtig, lrunner. BIJ.

;;-;rui~;;:riefA~~LDMorrison&Co'GrooteKleeratieVerkoop, _.
360 Dames' Cloth Jackets, Oapes en Mantels tegen 1/-,

1/6 en 1/11ieder. Sommige van deze kosten 20/- iD
Engeland. Dit is een kans Voor de Rijken die de
Armen weD8Chen te voorzien van Xleeren.

Boeken voor de Seholen in Genoeg 6el4. lerdleJL
de Zuid-Afrika. _

Oe EIGENAAR TREKT 'ZICH
TERUG.

Een prachtig assortiment Lin-
crusta, en alle andere s-I()rten

YeraieraeI,n.

GusiafAnderson &Co., DBPART£1UT
1IrDD

.".

35, uia STWT, KAAPSTAD.

, . vQb. Db,~ " r

Afdeeline:s,raad,' ván 'Rpies;ka,
Voor het BaIO~l!':~ 30 iUD~·l.;' -;

Aaa &lul op 1111. 11~~8,99_
" ~ BeIMmlf-

~ ......
" AaCIUe BI'OIIIMII VIII

IIIkOllllteD l
o.po.h 81l1iiiDa Wer

Hoofd.. A.acIere
...... Wtpa,ea •.

I. .. cl. .£ .. cl.
o 0 0 31 12 1

00027036

-- --- __,....._._
Totaal £0 0 0 £!07 16 7 £!O7 16 7

Hoofd· ~ 'I
......... ! W......... .;TotuJ.

t .. do .£ ..... cl. t .. d.
I. ... cl.
31lt 1

170 li 6
Per &larI.ea y.. ~

AacIi ...... ft alIe'_ereBeaa.,. '''1 ...
" Be~ IlllRudeW.
" Ibkea, Oader:h-s, Be·

,...~ftT~YIII
A..fdeIIiDpw.,.. til Dam.
- -!,)l ... ... 0 0 0 47 13 4 47 13 4

" ~_!T~~I,.&.,,!.l .
Kaat~ea 0 0 0 18 8 6 18 8 8
BUIk OolDqaiuie 0 0 0 0 1 2 0 1 II

.. BaJaaa op reboiaa', " l-
la d. Baak .£168 1 3
." JIU 2 8 10 0 0 0 170 10 1 170 10 1

TE bekomen bij de VOOl'llJAalDate
Boekhandeutars in Zuid-Af.

rika tot de daarbij vermelde prij sen

D. Aitten.-GeecJliedenia van AII ESZuid Afrika met ieen inleidin~ !
over de Algemeene > Geschiedenll '.
voor de scholen in de Zhid· MOE T .--
Afrikaansche Republiek. Twte- .....
de druk met 7 kaartjes uitge-

geven door de Ned. Zuid-Am- WOR '0 E'N
kaansche Vereeniging. 3/6.

J. C. Verme.aa,-Nieuwe Methode 0 PG ERU I M 0 IIIvoor het onderwijs in het rekenen I

ten dienst der scholen in Zuid- ...
Afrika Handleiding eerste en

tweede gedeelte. Prijs 3/- HUI1Sraad ,
J. C. Vermaas.-Rekenoefenin· I

r~:~;bij=~=~n~Aardewerke 'nzder Nieuwe Methode voor het on- 'I
onderwijs in het rekenen, 9d.

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

Eerste stukje lso 3d.
Tweede stukje lso 3d.

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

Ui,~:D van J. H. du Buasy
te terdam en Pretoria.

ONGEHOORD
LAGE
PRIJZ~:N !

0001440 000o ,0 0 36 18 8 71...J 6

LITTLE
DUSTPAN,

000 600 6 0 0

A.&ngéIl.&m8 LlU8.tioI der latuur.

leveranciers van
California Stroop Yan Vijgen Komp/ eet HIIis ra ad.
werken. bet i(eatel reinigende eo verkwikkende 44 TOT 50 .
&oode..bet te v~r.wakken;, geneest hardlijvigbeid ,
811 bare gevolren "oor altijd. ,

PLEINSTRAAT.

Namaa.beb eo 80bstituteD
sijo talrijk; ~j moet nagpo
om .. Oaltornia .. Siroop
Y1Ul Vijgen.
Zoekt den naam eo bet bAD.

delamerk VADde C&lifornia
Vijgen-Siroop lIIIaateohap-
pij; die lijn op eiken bottel die
echt is.

Overal bij Apotbekers en
Winkel",rs te verkrijgen. In
wee grootten, Is. 1td. en
groote nieowe grootte, l a, 9d

Depot: J2, Hoow Hill,

INGEVOERDE
AARDAPPELlOEREN

Totaal ..£0 0 0 £307 1& 7 .£lI07 16 7

Wij ceriifteeerea mill de&ell (i) dat "ii ~tuode BeJrninl nn Oa .... ap&en ea Uitpnn YIII dea AfdeelillplUd 9an Priwb 'NOl'
het half jUl' geeiDdigd ao Joni, lm, bebbesi aapliea i (ii) dat (oaderworpea,1III PiU'aJI'Uf II !hierT,,) deHJ .. ~ beboorJljn
.iukken ,ettaafd il ; (iii) dat, in 100 "er all "Ii bnDea 't'8rIleIDea, eie OIllYaopiea daaria uap~ de -ife IIOJIIJD!II aDa pdareade
njdp8rk ontvu,en i ("') dat de uitpat "eUI, ea O"8J'e8nlromitlg .temIDIapa, Beeolatiee OoaUaGtea VIII deu Bud la; (II) cl . .,
bebbea toeaelaten delOlD YIII ail O!DMeaea .... Id ia DeftlllDllld Rapport i (tli) dat cle nit .t2 sa. Hid. ia "aclea ...,. CIea 'l'ha_'_
bedut'(betwelk ua - werkelijk voorpletid nl op den 'laMa )aIi, 1899, _.. oppfeTeD' daa Vorm O.A. 46 A.) til aU eea Oreclie& ltQaa
Tall £16lI 11. 3d. in de Staadard Bank te Bnlatowa til (!Jii) wij cerii8ceerea YWder dat wij de opgaaf na Batea ea JAatea VUI.-Jaea ....
voor bet ullte half jaar bebben oadersochi dat cl_In met bet Groot!>oU o"ereeUomt, ea, "oor 100 nr wij kallll8ll aihi~, wa .u. CIeele~til. ,

G., H. VAN BBE,DA, I ._ __
F. DB V. BlIGEll, l_rea.Prink&, 18 Juli, 1899.

Ik, GnunUI W. O. VANDE.MUWE, oeriiJI_'1IIi1l deau, onder de 9OOJ'&ieniopa 'I'1IIl8edie 2 ,Tall W.t 32 'I'1UI 1888, da~ Ito~
eea W&l'e en naaawkeurige oppaf ill YO lDijae rwkeaiag a" T~ VIUI cleo AtdeeliDpra.ad "aa Pri .. 1u "oor be~ ~f.jaar feêiadifcl30 Jaai,1899, ea dal de balaae il_I. r-peci1I_" op Dey...... ndea Vorm O.A. ~ A., •

G. W. O. VAN DER MERWE, Th.aarier.G._keud 900r mij, ala, getoiJe, deze lOde Juli, 1899,
E. O. H. VAN DER MERWE,Ge·eumiaeerd 811 goedcekeard door deo Bud op cleu Mea Aagaiua, 1899.

8. GROVE, VOOr&iUer.

D. ISAACS & CO.'s

Aangename
Yoorsorgamiddelen op bon tijd eo ree

_erder dan v.,rtrageodc kruiden. Eene gezond.,
conditie der Nieren, Lever eo loge wanden ill de
lterute voorzorg tegen Hoofdpijnen, Zware
Verkoudbeden of Koori8eo

Mild en Zeker
___ OP DE Plaat.

Grootste Onderneming in' de Koloniale Industrie

"'l'HE DE}1IANC_E."
"'.. lido ESl')chenhouten ,l".laapkamer Stel, GoeJgl'droogd I' out en

Excellent ...1fgew,t'rkt~
ONS EIGEN MAAKSEL - ea EI_.

~ , -.._

DBZB ILLUSTRATIE IS BEN BIBLIJU AlBIIilLDING VAN HIT

cc DEFlANOE" SLAAPKAMER STEL
Bestaande uit:-3 vt. Solide EaschenhouteJi Xleerenkut, met Spiegel Deur; 3 vt. Solide

Easchenhouten Waschtafel, met :marmeren blad. h~eD rug en handdoek hanger;
3 vt Solide EsscheDhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat, het goedkoopen goed huisraad van om eigen~61
koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die op deze markt worden verkooht ..

G8tllu.tr~rd Catalogu en Prij.lij,t (raMV gepori op ttafWrage.

Alle Goederen door ons ve~ worden door de Kaapaohe Gouvernements Spoorwegen
, vervoerd tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad.

VertOODUm8ft, Langemarkt SIl'a3'.
Stoom Fabriek, BAlliCI & OOOlSTRAT8K

KAAPSTAD.
O. ISAAGS & CO.,

BflLRt. WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KI:.UZE, FATSOEN EN MAKEN Of';OVERTROFFEN.

Zie ODZe WINTER VOORRAAD van Regenjaaaen, Over
jaaaen, Pakken. KamasteD, Btevels, Wolfen Hem-

den eDZ. enz.
eerst aan

in effect eo bepaald vrij van oowenocbelijke
bestanddeeleo, tJen_beeren bevelen het aau
Millioenen hebben bet oll8Cbatbaar bevonden.
KIndereo genieten bet; Iwuke dam811nndeo
bet een ideaal medicijn, ijTerige manoen nemen
bet IOnder ongerief of ongemak

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

l Q. Leuea A Ct. balls,

Tasmania Duitsche Blauwen,
Nieu w Zeeland Rose,
Oceanic Favourites, ens.,

Gedurende All&astas en September ulloD
wtomu :-

Franscbe Vroege Rose Aardappel-

PLAK-PAPIER.
Voor gij ergens elders koop, schrijft

GUSTAF ANDERSON & CO.,
36, Lan, ~tr8&t, Kaapstad,

Om ..patronen van hnnne prachtigP
Plakpapieren.

iVERF, VERNIS, ~ SCHILDIR WAAR..

I

TEGEN ZIKB BILLIJ4B PRIJZEN.

~

EN intt'res~l\d, geiilustreerd boelr
met inliehting-811 over WUTHUI

orloge..
Wonlt op ,erzo"k PO>tVl;J t<>eKezolidell.
De !merikaansclle W&ltll&m Horloge.
, JJW.tach&ppij c/o Bua 8, Kupaiad

EEN nieuwe \'(lQrraad i8 juiat ODt-
~ vangen en wordt te koop aange-

1'\.0.1<\11 voor de laagste prijzen.

R.... ARMER" Co.,
ai Banaak stnat, JtaapRacl.

moeren

KENNISGEVING.

Het soort dat alles verfst{ r is. la October, Jorember, Doeembor ea later
ru te kom.:-

Onze keuze en welbekende En.
gelsche Aardappelmoeren.

Speciale brief en not.eeringen over
alle Aardappelmoeren worden post.
vrij op aanvraag verzonden. Geef
uw order vroeg op om teleurs~lling
te vermijden.

The Perfe~t~ ~e~i~~~V&t.h, Bessen Was voor Vloeren. VERKOOP NU AAN DEN GANG.

Brilliant f
Duurzaam I
Economisch!

H. RIES & GO.,
Graan en Aardappelmoeren -

HandeIurs,
Oo.t Londen.

Telegrafisch Adres: ti RIES."

-
Diamond Dyes 07ertrelfen aJle anderen ill

Kncht, Reinheid en Doo.naamheid. Geene
anderen sijn evell good. Wacht u tegen
nrvaJaohte kleurstoffen, omdat Bij van
I08dkoope en inferienre ma.terialen sijn
gemaakt, eli slechte, flaowe, vlekkige Irlea.
ren geven. Om van 80COOBV81..alrerd te
llijn, gebruik alecbta

VISOH
ZOUT.·MOOTJES

DAAR wij een grooten voorraad
van uitstekende hoedanigheid

in onze winkels hubben, kunnen
wij mootjes aanbierlen te~en lager
prij'l;en dan i6lmand anders in
Kaapstad. Doe uw voordeel met
deze kans en u zult goedkoop
voedsel hebben.;

WADNER & ERIXSEN
17 Langstraat, Kaapstad.

DIAMOND DYES
voor het verwen vnu Ta.bberte, Koosen,
Vederen, Linten, (! \ren, Ta.pijten, Eu •.
EDs. Wij wurborgen dat sij mlMlr goede-
nm pak na. p&k zullen kleuren dan eenig
ander Irlenrael ooit gemaakt, en meer bril.
..ank en duurzame kleuren zal geven.

't Is Qemakkelijk met
DIAMOND DYES

te verwen.
011eral verl:ocll t. (Jd. PIf pak),.

Tandheelkundig OhirurgtJn,

OastIe Ohamber,·,

TANDHEELKUNDE.-
.Ian oop,," .an eeo mooi kleio boekje, getileld
"Saca.ful Home Dyeing H fnLnoo t.oege8ORden.

Verkrijgbaar bij B. G. LENNON & Co
P. J. PETERSEN .. Co.
HF.YNE8, MA. THEW .. C.

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

BOOMPJES! BOOMPJES! !
BLA.AUWGOM, Hekkia, Cypres,

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

J. J. v. D. MERWE, P ZOON,

Burgstraat,
Wellingt,()D

TBGBNOVBR Rin' NIBUW. POSTKAlfTOoB

Adderley Straat, Kaapstad
P.K. BUll 860

-,

Kaapsohe !1'deelingsra,ad •
~ 't'el'BOhuldi,rd en betaal·

~ op den lOefen Juli 1899,
TOOr, de Kaapache !ldeeliDg
ODder Wet No. 4O'·ftD 1889.-rBllNIS. W01'dt hierbij gege,eaa dat de Raad beeft ~

en opgelegd op alle penonen die
daarVOOr TatbMr qn. eeD belaa~

van.:fd. (Drie Farthin,rt) 'in,het
op de Waarde nIl onioerend

Goed in d~ Afdeeling ; half, !OOr
Hoofdwegen en half voor AfdeeliDn
wegeu en andere doeleinden. .oe
belasting v8I'8Chuldigd 10 Juli jL is
betaalbaar aan dit kantoor TOOr 10
October a.s.

Op *t.
H. v. D. WESTHUYSBN.

Secretaris.
Afdeelingaraacl-lr.antoor.

Groenmarktplein 10, Kaapetad,
7 Aug •• 1899.

Paarl Afdeelingsraad.,_
V&ststeiling V&D.BelastiDgen

KENNIS wordt hierbij gegeven
dat de ..fdeelin~raad van

de Paarl een vergadertng sal be-
leggen in het Mnnióipale Kantoor
Paarl op W OEIf6DAG den 13DKN
SE17E)(JII!lR, a.s, te 10 uur v.m. ten
einde vast te stellen en op te leggen
een belaating van Id, in het IS atg.
op alle onroerend eigendom iD dese
afdeeling, daarvoor vatbaar. voor
hoofd- en afdeelingsw:eg doeleinden.

J. F. PEROLD.
Secretaria.

Kantoor Afdeelinpraad,
Paarl.
9 A11Iustus. 1899.

Koloniale letabmer II Trut
MAAT8CHAPPU.

Iuterel: Jo.4, lukpleil, lupltad
P.K. Bus, lU. TELEPON, 160.

TELEGJlA)'laCH EN KABEL ADDJU!8:

"FIDELITY."

OPGERICHT • • 31 JUuT, 1866.

Kapitaal
Reserve Fonds ...

£20,000
£71,600

DIRUTBUQ.N l

PAUL DE VlLLIEII8, Procureur,
VooBZITTEII.

HAuy BoLU8. F. W. MILLI.

H. J. DEJlPEaa. H. M. ÁJtDSIINI
C. M. BEII.NUD. E. J. !tulP.

DE MA!. TSOBA.PPIJ ~t de Ad.
miniatrUie op aioh VIII BOeC1eJa ea .Kir-.
dOlDen ala Ex_ieun. Admiaiatratean
Voogden, Oaratora, '1'raa&ee., VIII Ia-
eol"eate Boedels ea oader Huwelijks
Voo",~ 1Dapectean, G... ohnach-
tigdeu, BeoeiYVl, AreoieiI, 'I'0OI' bp-
.. tenea en NieHDc-itenea, Lik~
VIII Haa&echappijea op .-eeIea eaFirma' ..
GEEFT Geld op Een.. VerbaDdea

VIII Graad EiaeaclolD ea Oaderpaad op
H,.potbekea, óelert KapitUJ, Jroop& en
1'IIrkoopt Grond ea mdH Eiaeadoai.

VORDERT Verbaodeo, W..., ea
andere Soholdea ia. .

ZAMELT HUI8UUUR ia, Iatere.t
op Verbandea en andere 8ecariteitea en
doet ieder IOOrt YIII Trut of ~--t.be-sigheid. ._ ....

.,~.,:i.Q1JlllON'8

PAJtI¥- PAINT
' . , " .
GENEEST ALLE PYN.

Z4£' GuIZ...
TANDPYN iD 1 minoot
OORPYN lO 1 minuot
NB11&ALGIA " 10 minutelI
ZDU DEL" 20minuten
VBBSTUlXING lO jO minuten
JtOLIBI[ PtlfD 6 minuten
I&.UtlP "5 minutenl
XBOBP ,,12 uren
PY5 Ilf BUG " 10 minuten
PYlf nr ZT " 10 minuten

-BUIKLOOP " 1 uur
OHOLBlU " 1 dag
&IIlWllA TIEl[ " 1~ 8 dagen

1/f per Bottel poetceld14d extft.
Apt_: .

·P·J· ............ CO.
KAAPSTAD.

"lE
[BRIES

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

ZUID-APRIUAN8CHE

KOIfIRKLIJD MAILDIU8T-
"CASTLE MAIL- Maa&eallappij

D• StoombooteD deser LijD 'I8I'trek:.
bn 'fII1l5: DUr Londen om

den Uld.nD 'W , k , 'I11lI'1UD., Daal
KaCIeIra eD PIJDlO1l te Bim Helena en
AII08DaÏOD .......... op debepulde_
1ICh.Dtijdeb.

NAAR ENGELAND.
Ana 16-DU.Ol"l'AB CAlT .... Kapt. 11.6.11.&18011.
Alii. 81>" CABlSBBOO& CA61'LJ:, Kapt.

aoBIDOJI.
Sept. lI-HAW.umBB 04ITLJ:, Kapt. RIGHT
Sept. 17-BORHA:i CASTI&, Kapt. a"D1LL.
Oct. U-DtrNV5GAN C4STLII!, Kapt Hu.
od lli-T4lfTALLOB OASTLE, Kapt. DI

LA Cog-II TuVBM

TmcHaboetel llU 1JgIlU' rta Lu
PalIIU.

TnrTAGBL CAlITLB, Kapt. 1LuwI., ongeveer
17 Aug.

BRUllER CA8TLB, Kapt. Bo.. , OogCV&:r
Sl Aug.

LU.ORI CAflTL" Kapt. Lil 8JrULongevaor
1 sept.

OUTH CA8!'LI, K&pt. W.um&ll, <>nr'c-cr
U September.

PIUCBBOItK CAIlt'LB, Kapt. l".sULL On
geveel' !li September.
Voor VI'MIrt ot Pa.Ip""Geftl men

IIioh bG de A.aenteD 'RIl de C1.BTLE
11( ·\ILBOOT JUAT8CHAPPIJ., (Bplrt).
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