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L, P. J, Louw, A(slager.
Kerkstraat, Wellingtonl1-- MAANDAG, den
L.,d~rwijzer Bendodigd

• -TE- I GROOTE VERMINDERING VAN

ONDERWIJZER of ~ntlerwij,
seres wordt hiermede gevraagd

de betrekking van Hoofdon-
iiser in de Gouvetnementa

Sohool te Weabergskopje,
. Kimberley.

De applioant moot gecertificeerd
getuigschriften van goed

sedelijk gedrag inleveren en bevoegd
wezen in de Hollandscha zoowel

.... i#6--uhz in de Engelsohe taal dnderwija
te geven. ' , In den loop van vele jaren van handel, hebben

Salaris (£120) honderd n twin- Meubelen verzameld, waarvan wij de teekeniagen we.a~D'MIIl'''l
tig pond per jaar, lof £60 et vrij Onder deze restaaten, zijn twee of drie Ba
logies. Wer;Czaamheden ~ begin- Muziek Stoelen, Stoelen (van gebogen hout en andere
nen met J uli k:Wl}I'taal-A~IIPlioltiea ,heids Stoelen, een of twee Salon Ameublementen an 60
te worden ingeleverd voor 8 Juli,
bij

Publieke Verkooping LEDIIAKTEI,
BEDDEGOED.

ZAL de ondergetsekande pu,
bliek doen vsrkoqpen ter

pisatee 7JEEKOEGAT, het onder-
volger. ; : - '
5 E- . ,:oe klas Paarden (Koloniaal) J----__..-------------+---l---
6 " Ezels,
9 JJ Ossen,

12 " Koeien, waarvan
sommige in Kalf,

Kapkar, Afslaand,
zwart leder,

1 u Buggy met Kap,
1 paar Tuigen, en wat nog verder

~ worden aangeboden.

EI!~~~~2~1.G£d.rW;j.Op. Vrijdag, den lOden J
Ier of Onderwijzeres .voor een om 11 uur

s~r~.~~rv~~~:;,~:;:k;~:°0 UI'tsteke· nde Bonw··
nabijlhet dorp Durbanville, Kaapsche lJ '. j

Afdeeling. Salaris £45 [per jaar. '. .
met vrij logies. Onder'Tijs moet prachtlg gelegen aan de helling van den Paerlschen
g_ege,en worden in Hollandsoh, ~e~ende aan de 0R:~JE STRAAT, ono.vertref~aar,
.hgels(h, Muziek, en Handwerk ligging en schoon Ultzioht betreft. Slechts. eenrge IOnjl'eQl~n ....__.;i ..R~·~

aan zeven tot tien kinde~. Appli- van de voorgestelde TRAMWEG ROU TIt .
or.ties met getuigschriftéu zullen
door den ondergeteeltenae tot op Nu is de tijd, later 'worden -zul
den 14den Juli, 1903, Óntvangen onbetaalbaar.
worden. WerUaamhed~n te be-
ginnen na de Juli .

Een Afrikaander
keur hebben.

D. B. MALAN, S.
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VAN EERSTE KLAS

Paarden, Ezels,
Koelen, O•• en,

enz., ens., ena ,
Op Woensdag, 15 Juli, ek

OM li UUR V.M.,

1 JJ

Yaftaat Ilet: Woensdlt, 15 Juli, te
ZEEKOE GAT.·

,
J. F. LOUW.

Faure, Van Eyk & Co.,
l.>aarl':Jnni 1903.

Je

n- lv-

3.

•
Toor·

80 Juni, 19()8.

BDCK'NALL
.'

LIJNEN-· t·
VARENDE V~ KiAPSTAD

Eerste Kias 'Prijs, £31. lOs., ~lIe. BU,ite~ka

EN EINDIGENDE

Besig zijt, uw huis te Meubileeren, zal het u betalen,
een bezoek te brengen, gedurende onze Speciale ~r·koolpinll.

beginnende ,

MAANDAG, den 6en JULI,

JULI .
bll210n(lerJledl8Dvan de Afslagel'B.

DUFFUS & Co.,
St. Georp'. en 'Kasteel Strateo,

AfIlagel'8 voor Z. M. Imperiaal &unrnem81lt

GARLICK'S
M'EUBEL

MAG

IS Juni, 190:1 KeDriisgeving~

CO.,ARDERN:E' &. ·A. E t WEl4 & 90.,
HOUT][OOPERB. BU848&, Pr.êor! ,

B lUBKT en COMMISSIR AGSrtTtcN TI PRil •
weder gereed om V6l'Ben4ingen. van V UClI'rBN,

DUKTBN, IUJTUIGEN en LBVSNDlf
Tsrkoop op de M&rkt of uit de band. te---=:;..;oo'-'t;-......,;;......

n..' ....,n-"n. K' TOEZICHT en de hoopt m~l.ijke
EN G BW AARBO R' D;

Hoek Strand- en
U.",,'UCI'" te koop tegen de laagste Marktprijzen Zweedeche en Ameri ..

kaanscho Planken en Latten.

Vloer, Zoldering en Dennen Planken.
Gegalvaniseerd IJzer en' Oement,
Bouwen en IJ~erhandelaren.

SLAAPUUR
AUUBLBUKTBH,

Caledon Plein, KAA.PSTAD. OBO WERS EN P~RDENfOKKERSJ
.ATTENTli I .

Tafels volgens teekening in' Notenhout of .IU"'''V&.ll~''
. Blad 21 in. x.21 in., 7/6 elk.

R. WILSON, ZOON'& Co.,
, ' ST.• GEORGE'S STlU..A.T 119,

ALGEMEENE , H·ANDELAARS.
IMPORTEURS VAN

~lIoh!tl_Oollt1neDtal~ AmertkaaDlOhe, Ohtl1enohe A.ustral18ohe
< aaur1t1ua en ~u1d-Amer1.klAD8Ohe produkten. '

KEREDITH, Woodstock.
dat sij eenige pracMige

HACKNEY HENGSTEN,
ftIl 3 tot 7 jMr oud. '
J. ~treerd in den ofticiee1s .ta.mboora van Eopland ell
geennaard wo,de~ wat bloed, groofte eo activiteit betreft.
dool' elk hanner lO Enge1&od gewonneo, met iedt'N oftiai.....

y....'.,h ...ft..
een ... ~~alder oad te ~oloniJche boer, n en Paard IIfokbn,

d. IOOn 11JI1, meelt geeohikt voor d. eÏIC n ftIl Ullteelt voarGAILICK'S IEUIEL IAGAl
Hoek van SiiJ.9and·.en

KAAPSTAD. DE WAAL·& -Co,)
ELAREN ·11NJlIJZERWARENBelangrijke Kenmsg

Waakt voor nwe BQlangen
Publiek yan de

VEBKOOPING
r

OSTBARE ERVEN, iT I
. TE BRITSTOWN. .' .

door de Ontbinding der VeDDoot

•
nouoen. tegen Zeer Verminderde Prijzen van hUD

EN .VOORRAAD
E ondergeteekende. daartoe gelaat lijnde door den K~aarden Kerke-

raad der N.D.G. Kerk alhier, sal per publieke veiliog aanbieden.
Houd uw oog op het Tramweg

TE BRITSTOWN. & Co Burgstraat en .Groenmarkt,
I ., KAA.PSTAD.

en Dinsdag, 20 en 21 Juli,·1903,u --+---------------
B giml-e1l4e'a morg8118te 10 uur precles,

SI :El~~lED~,
NU OPGJ!iIlETEN.

DB" 1,ese nen zIJn ,opge~eten en. worden tet' verkoopiD, aangeboden
IM.,,,f.U.,,, oog op ~ verlengmg van. den Spoorweg Daar Brltato"n. Zij

allen pl'llOhtIg gelegen voor woning- en. besigheids-plaateen. iIC6.... n',11

Het lfOOt.te gedeelte daarvan: is gelegen in de onmiddellijke nabij-
van h.-tie worden. gebouwde Spoorweg Station _

EEN IDEALE AS-CONSTRUCTIE. f

en .A8eenmeohanlame der RUDGE-WBITWORTH
beter in alle opsichten dan ~ normale system.'

...4.'''''''' eo netheid zijn alle in acht. genomen. Het.
wel~8CJtlenover ep is waal d, eea ideale OOtl8trllctie genoemd

. Ter~étl van Verkooping zeer gerieflijk. •WBI'l!WOBTB, .Beperkt,
t ti).

N.B.-Litho Plasmen ten Kanu,re van de on(leiJ~~_mcJ,ed.

J. S. MARAIS &,
J)t1RBAlf. BLOBJU'O~N, en POaT

Agentllohappen tu alle steden.

i

POST,VRIJ, ..
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woDing.
e.rttYOlgend kW1lrt..á1lL!
b~lÓnderhedeD WlAlllita,jmlm

den 8eoretaria,
Kraal, LK.·

" OmaJ&aIlde pIo8,.. IJldrie ~
ftrlengd ..Rijatabord, .Olll op gelijk- p-ct te PlCJePD.

•AXU n. d. ~1Dd. Ko-lo.iaJt
II DI1rES" ., ••OBlGBTOli" t.d.

bebad _ de ....... XoloaM. WeIl op
orde ....... 01Idt Zed. piea. opp

. -.kt of ..n.r ... -.ut ..oJaeal patroa:
•• a.kU.... •--

EEN n.tte, J»ek1raDieenlC!J¥iIt.elijb
ala moeden
h.~ iD " ~IIIU'I", IJMlhalJpMlm
sijD.
.Wi. eeD lielh.beter il

cl. yoork81ll' h.,bba.·
. Gmlli, een ,oed
.. eli. iD ... il ~
nA·"d. kiDdI'l'8ll Dr. te
aam ermedt te sijn, tCK Stiuld&rd

no. "DIOM,
P.~

.fJBY.'l'I.D " JAUA;
cm ta DItIII~.V.",w.· , 1ItII&M'. HR_. ""'M!'!'" JTlIIa-""" ~ ... ..,.;,' ..~,,.., .....-~
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'ZUIDAfRJKAÁlJICH£O.oaw
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oak Laqr 11 aa •• .
Te bop lij
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8tell.. bo.c!a,
6 Jali, 1903.

\

TOT '..jjn ee,a Ir ige fait
d.erd Il, dell 2 0, J ali,
Ecbta eoet, eo le &eer
DJQ.ICJ[ JAOOIIIlll "All
dom un 76 j.re G
Verder wenllCb 0

te beiui3ea &111 Or.
familie betrekkingen en nlelaDelU.
getronw bebben bjjg8llLa.n .edl~reade
siekte.

.AAN familie eo rrieaden wo t bellend ge-
maakt, dat bet deo Beere be d beeft, om
1'&11 miine &jj d, wee te lIe~n ~"'-J dierba~
Ecbtgenoote: MAllIA JonllA V J WYlt, ge·
boren KotHe, in d onderdol1l 1)3 jur en
4 m&ll1rleu, na ee .aaartertilr Ijj Sta un twee
maanden aan een bero rte, na "gelnkkige
ecbnrbintenia "'an.a jaren. ;W' ~lIreu nie'
.Ia degeuOD, die geeae hoop hebbe .

De Bedroefde Echtgenoot Ielli, i iod ren.
J. J. v WYK,

Kind D.
L. J. vu WYK,
J. J. VAli WYK,
J. P. VAli WYK, .
W.J.VA WYK.

S"ellendam, 3 Jali, 1903.

BteenbobfonteiD,
Olanwilliam,

2 Juli, 1903.

Blanwllranta, Cahinia,
28 Juni, 1903. I

BENOODIGl.EEN Gecertificeel'd nderwij-
zeree voor A ssiste te in: de

Zuurfontein Publieke SchooL
Salaris £70 en lo.glt'8
-' Applicaties met p:etu~cbl'iften
nllen ingewacht wordeiij tot den
lOden Augustus.'

Applieanten kunnen , w,a)l-
neer zij werk: kunnen
het wordt nrwaoht
mogelijk, .M.nziek
worden VPl'Pischt.
lijk, een lid no een
Kerk.

KENi.
j "

'!a. VOlgeIMle 9preJbtpeeid. V., ..•710Dcl_~_11'. __
B.uLO, ilaugekomea eD ,lallY:Ol$8DA,G 'mal.beep1~_Irc:':dea.

60 Vaar.8~/· sa B1I11~. -
Alle bijlOD~ .sijD' ftrkrijg~ïop·~.Il' ant()OI't

'ZOUT~mt at, .

BrowD '. Kamen.
Burgstraat,' Kaap,t.ad.

..
IS EEN- BEWIJS V

.OPHOOPT IN· HET .ItN."".a.A~A.J'"

Wanneer de Di;reu zwak: .sjn,· kUDDe~ zij de·..,··ed)I~ill:h
OVE'ruiati~ ~e zuur niet uit ·bet bloed Terwijderen i
een weinig ach.ter. MillChien. JleielDt bet weken, n..·'......._

'Woordigbeid dezer vergiften WUl1Ieemt, maar ten
buigen een lichte pijn iII den' rug i de ooa-en SCb.lJ~eD
~maa1 waren; bij bet _o(l8taan " ,)JlortfG.
moest i m_bie!! heelt hij een lUItela.zen nacht
hoofdpijnen lijden; een weinig werk wordt hem
~iet ala gewoonlijk.
, Dit zijn waa1'8Cbuwingen der nstuur, dat niergiften

gestel én ~t de patient in geYll&rÏ8, om Brigbttcoe,
urinebezw81en,- scberpe.pijnen in deu rug, ontsteking,
alle ziekten van het urinezuur te krijgen, \ .

De manier om gezond te worden en te BLIJVEN' den
hulp te ge"en, die zij noodig hebben in Doan', ..HIiCkldle .r~JlWHlY,

(Ruggepijn- en Nierpillen) .: Zij zijn een speciaal nieren
nezen de Dieren; én helpen ben bet gestel te bemj~eD ..-im
veI'biilikte .toifen, die ,ne.kte veróOrzaken l

' .

NIERBEZWAR.EN dEN z'
L '

.~RUGGEPIJN V'ERDWIJ

De b r JObD Weber, pI'. :Me.r. Geyer,
Di-pri-« r, ee t: I
ti Ik ben 40 jul' ODd eD w.. 25 jaar bjj de

'Kupetadtebe THmwegen in di"n.' ala een
a!Deerder. I)" Jut te &e. jur leed ill ern-
atig &aD niwaiei:te eD plinen in mjin I1Ig ;
inderdaad had ik pijneD in II1go geheeIe
licbaam eo hoof·i, Ik wu soo gebopa "a .
de pliAl, d.~ ik u.. elijlla kon Ioo~ aD
wauDler b.t mii geJullte te ~.. aUen,
.... ik bijo. 10 dooIUa.nllet, eer .Ik ."_ op
IJlijD "oeteo "... ooa~~.r .dne J~ p-
Jeden Jeed ik soe &aD moo rac~ ...
1IOOd~ waa, met een '.I.ok te lIJ:
Den bjj "eneheMeDe doktert lew-*.
lie kODden III' niel Ren.. R' 1'0811
aanger,deh de ti Doeu', 'Bleach.
Pills " te pto~'" die ik bil LeDD~ •
apo1hUer iD Wjjn~ kreeg. OD~~UIi~
nadat -ik M b.d 101800_, IM-goD ik.-o
nrlicbt te , ... oelen, Ik aiDI.r _ dooi'.
en ik boto daakbaar-, te lIonHD SC!iPD, dat
ik na soo wel ben. dat .lmOn ",Mode. "er· ,
woodfrd IUD, om mii weer seo gelOn4 en
beweeglijk te ~D ron~. zij ..,geD, d.t
ik er 011· ... 1 lonpr wtl1~, soo jIOed bebIM-n
de ••Doan', 8acUche Kicfney. Pill's " hll!D
"erk pd.... ·Ik b.~ .lIe "ertrou"en !n
de.. aitmaotea.l. piUen 8.0 weet·dat.lk
daardoor ge_n beD.

,
tt Doan' Ba~kaebe Kidney Pills '~worden in alle ADocKb4~kelt-""

. 'teheel Zuid-~ka verkocht tegen 3s. Sd. per dOO4lof zea
of direct VaD. de",eigenaa.n,Foater-McClel1an Co., P.K. Boa 12

•
DO.lN'S -mcKAC lIE :'J{lD~EY; .PI

eeén Afdrijvend ](edicijn.- VOIJUUT VlILU}

_AFGELUISTERD.
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"De Goede Hoop".
'8ft -eerik nOmmer Tall "D~ Goede
Hoo'p," eeD Zuid·AfribaDlch MUDdblad
.oor JoopUeden, ot li!t 'fOOr .nl. 'Dit
tijcUchrilt wordt uitgep.en door' de
6rma VU D. 8AlIOTD. VILLIBas &
Co., beperkt, KUp't.d. Wat de uit".
riDe beVeft, ItreJa. deze uitgaat' de re·
llOeIDCU 6nu tot eer. Deiletter t. dulde-
....k en het papier t. .an een leer ,oede
kwaliteit. Er komt hier W daar' eeD
dnaJdoutje yoor, maar daarIliede aal het
wel beter pao In cle ..OlreDde .itgaftD
all meD eerlt op kOln la. ' ,

Er slJD Till' illutzoatill in dit Dommer.
De ...tt t. een portret Tan den ed. heer
J. H. HOUaTS (OllZI JU). Wij re· .
loo"en Diet:Ictat e' ai een, portHt: ftIl !
OIlZB Ju bl Zuid·Afrib lo eeD tijd. !

lClUUt t. .el'lChenen Mdert hV tutlt 'uit
Earopa ut téra""kM~ met MD Tollen rK.onllnRlin
hard. De' tw.... t. eeD portret nD
,Jil UT1IOllIBZOOll V~lI RIBBUE, de ;aellChc)o)I:en.
ftder ~ '. de blanke nlkplanting iD
dl .. D Zuidhoek. DaB heelt men ook het
eerSte tp&o TOetltal''Pe1en Tm ~ Victorta'
CDllep, 8tell'DbOtc~ de wiDnaars ftIl

..&..:OD801l.~ker. De 1aaiIte lUcia·
tratil ilMIl groep Tal "kriJNe...ngenln
.a OhrWJ IIl1nmela," poomen 'iD het
9roeDepQllt Eulp. Het' II eeD fraai~
aaDcHnklDg UB die donkere dalln,'eD
.1.ru, rewaard .. rd worden, door auID
dle met di~ .. JilinltnJI" ID bAt kamp
W'INIl of lIlet hID iD ftrt.n1 etaan.'
Bier ut <le iBhou.dUIl ie ~of.n

hM' .. nte nommer ftn ..De Goeie'
Hoop. " De ~akkeD .. ier Btet. curalef
pdruJa IU.. .uD pdichtea :-

G0td4 a".,
.IaJ.id11llll_rcl.
De GOtI4 ROtIp.
Beo nIJr:oauIroet.
0.,.. Brief.
Peita ... ojjfen. '
BuuMJI., ... \e Pori Alfred.;
Y,miifck Ja •. ,
Laa' alia lI1r -oord, Ja; I,.
Bboclee eo It.~ •.
0._.... lyaod. OUII' Jtert •
.&te dildel'ijtj~.
B., Tlaeolopclae StmiDarie.
1obU_ na Bie_k.
GilpVt &diffIClU.
~".Bui.
Di tw .. Bootblaarij ••
De l'erlo9lor. "
Sport. '
Prii~lt.

MID liei .. ".e 'YtrlChe1·"'fl~~~!JII"~=~~~~~~._~~m.leciaiu., atcemeeDe opmertiog kUnDeD WiJ
lIIJ8O, dat d. i«edicht4tD, on.lll in~~
UIl hoop!' literariiJch ,ehalte. aUD daD dl
prouehlkken; Dit t. ~ ~k feit,
en wu lUlleD de oDtwikkeling ....0 het
dichter...talent mei b lanpMlllng -!Q de
r-lc~eD YaIi "De ~ HooP" "lren.
Bea .olk moet .,n geeOb1edem. hl.,ben
OlD war. ~ten eD pook' IChFt,...
....or deD dag te bnapn. HlbbeD de po
b.~n no clé af~ jareD·"ilt
deo ,... Tm één of meer Áfnkund ....
ftlr4l, .. maakt, Prof8llOl' Bon.ISB
hoorUD wij .. u de aanmerking makeD:
"Ult daen oorlas UI een phMl. let-
terk1md. gebOren worden"" "De GOII6
Hoop" biedt- eeD _OOD. ]Eau. 9OOl' de
beoef.aing Tm een der .root!IP P"" ftD
de ~.de .. fta om aU" ..-m-
op 4a1delUb en lDachtS,. wiJ- en» paplea
uit til Cl.rakbD _ MD -Vil lIledemeidaJlell
lMCIe tie deelea. '-
Ala ... proe .... nA wij eie .....

IMbaline .ut bet pdtoh& "De 'O.Ie
Hoop" .ftIl d_ luier 1hLT. J-,~, .
... .. .... al --t br f 'Ir, ..

il·!i:=0FI""";' ~.::~ ~
~ op~_ .... l...., __ ......-

"ut ....~ eie ·... t ~- :~:;:~=S:~--·~--"-,~"~~I ...~-'I11III"

, '.,_

De lfoord.oo~ke Cirk 1.
~

cliItr. &ey..burg,
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. MR. LEWIS,·
DE:rITIST, K.AAPSTAD,

-U,L-~" ",.

RO~ERTSON besoek8ll.
Omtrent ~16 JO~. aaut.·

CorrtllpOncIenUeI
, 1 In'"
I HoUandloh WW&OOM

-a-
ZOlV.lRU.&S v"'S' Q.8QU"' ••

wy Our B.... L

POIUn ",

KENNISGEVING. -.UR~IHG~O ,
K"kslraal 4, KQ,~slad.
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