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EVERKOOPING
v.vx

KOSTBARE

)C\r ERVEN
~ARL

011,;"1'::. tet·kenden last ont-
.','I1 hebbende van den
: Yin De ZiODB Ktrk.
!it'K I'l'rkoopen,

,'C, 12 SEPTEMBER, t899
ri. onbebouwde Erven

.:,,:..\ de "Zions I{~rk en
.ront makende naar de

"'::"'1'kr Xo. 2, 3 en 5
::,i.. it,· van het eigendom
r.:: I' .mragie," a.len uiterst

1'.1\'1' houweinden, en
. ",'t' "'l,Jedte van het dorp

, 1/ ! I: 1/ ....;0' Co., Afslagers.

blit'h:e Yerkooping
\'.-\.~

rekltlsse Vaste
LI)~~eGoederen,

TE~ DORPE

(.-\.fdeelmg Caledon),
- OP-

AG, 16 SEPTEMBRR, 1899.

c·."!Yl'te,'kenden behoorlijk:
r- ),-; ioor de Hesren 'VADNEB

, , \ '!lt' Hawston gaan ver-
':l,l Il zij hunne visscherij

:: '" rplaatst zullen publiek:

1.Vaatitoed:
<r)t'~t'nde twee Erven Nos. 3

• S:uCK A gelegen in het
é \'1:1 I·et Dorp en bebouwd
'.J ·;·.l,hd verdieping woon-
:Y II mkel annex. Deze
,Idt' I' zeer centraal gelegen
:("I(':Jd g-cschikt voor het

: '::l;~l'en winstgevende be-
.ill'! het bouwen van den

· -: n.iar Caledon zal eigen-
.; i.t Dorp nabij de zee
':.,! \ an waarde wmen.

:' .: ,- v--ue schoone kans voor

Lossegoederen :
!ro!,t aS50rtlment winkel-

,,·"taande uit allerlei
I':dl ~[ans Kleeren en

, "'.lfl'n-woals Corderoy,
, r.ihert"goed, Broek~d,

')::'("',lt'ekt, Linnen, Geruit,
\")"I',:es, Pakken 'Man's en
K~~I'I'l'n, hemden en groote
, \' ro IIII' en Kinder Stevels

'. (lt,':' 11 van alle soorten in-
:e \ ,·:d"choenen als ook
b:hrlheid, Kruideni£rs-

I i; r0CtT1es), bestaande uit
· l\o:li,·, Suiker, enz., enz.
a::,·, d:lt te vinden is in een
\'1':1 winhl. Een ware

;:JUS EN KOOP.

E~~T.1rellCle "'!fiïfélif4l
SolQQl tt rubJleU SOhOOl"te ZUtlIifQl:lteillli'

K8IUliI ft1l,'
RollaDdaohe Talëu
Salari.' .7~,P.a.

Aaoaoekeb met
zulln: -door' den
ingewacht WOrdea
September., W'êlii'k ... JD.llledl!Il

~)'B9ndergetee~enfie sich -;~Hotelbeaigh~id to Lady ~t.el,~tation 'begiuneo Jm,,' ~ ...~~' _R_~,'~"~:"';
1) '98nIC~bbende. heeh besloten Publiek te'~tioen l'eHOopeD op:

1111118, 12 SEPTEIBER, DI 11 ure .racili.
zijne Plaats gena.t.md KLA.VE RVLEI, omtrent t uur va.n Mulders Vlei
juntion station grenzende aan de Gou vernements plaats Elsenburg, groot
circa 622 morgen, hebbende twee wel ingerichte WoonflUizen en volop
&ter door watermoleD8 en dammen; beplant met alle soorten Vrnoht,

Eiken. en BInegum Boomen, met uitgestrekte zaai en uitstekende' Vee
weiden. 100 als maar zelden in de markt komt, bezaaid met 20 mudden
zaad Haver; dese Plaats is wegdne haar ligging uitmuntend geschikt
voor geldbelegging.

KAAP8'FAD.

GRIJKE VERKOOPING
\'AT\'

Losse Goederen,
"'nnex MULD.&RS VLEI JUNCTION.

VOORTS.
25 Paarden, 10 Koeien, 1 lot Pluimvee, 1 lot Varkens •..110t Ploegen,

Eggen, Tuigen, Zl'dels, 1 Paarden Wagen, 1 lot Boerderij gereedschap
en wat nog meer aal .,orden~den. Alsook 15 Vaarzen.

L-/'- E. WoBBE.
A..B. de1l1llie:ra &; Co., Vendu Adma.

'Paarl. ] 8 AugustUI, 1899.

fit
VERKOOPINGPUBLIEKE

AAN DE

~..A.A~x....,
VAN'

Wagens, Karren, Wagenmakers,- en
Timmermans-Gereedschap, HUIS-

meubelen, enz., enz.
•

DE ondergeteekende op vertrek staande naar Meoca heeft besloten
Publiek te doen verkoopen op

MAANDAG, DEN 11DEN DEZER,
Ala volgt: 3 Nieuwe Losse kap karren, 2 do open do, 1 halfslijt Losse

do, 1 do vaste do, 1 Molwa~~n op Veeren, nieuw, 1 h~!fslijt do, 1 Paarden-
wagen bijkans nieuw, 1 Nieuwe Schots kar, l halfalijt do, 2 set P~rden-
~nwielen, 1 Nieuwe kar Bak, 1 Paarden wagen stel, 1 lot DIeuwe
Suudsijzers, 1 do S:rnidsgereedschap, Blaasbalg. Aambeelden &c., 1 lot
Wagenma.kers gereedscbap en Slijpsteenen, 1 do W age~makers hout, 1
do Smidskolen, 1 do Timmermans bout, deelen, t8 Amenkaansch~ deelen
2 x 8 6 x 8 1 lot Deuren .net kozijnen en Vensters, 2 dubbele voor-
deure~ met k~zijnen 1 lot deursloten, 1 do spijkers, 1 do sinkolaten,
en lot gebakken s~nen, 1 do gI"3"en en Pikken, 1 ~ot Eikenhouten
drempels, 1 do palen, 1 do Brandhout, 2. Amenkaansche Voer
machines, 2 Kruiwagens, 2 Baksteen molens, 1 Bicycle enz, enz.

VOORTS:
Huisraad.1 Voorkamer set (Wa.lnut), ronde Wasc? ,en Kleed Tafels

(Mahonie hout) ,2 Kleerlerkasten Mahonie hout, 1 do Stmkhout, Aanzet
en andere Taf;Is, 2 doz. Stoelen, 2 Staande Klokken, 2 Zak Horloges.
2 do. Lampen, IJzeren Ledekanten en Katels, Matrsssen, Vederen
Bedden. llot Schilderijen, Spiegel-, Glas-, en ~rdewerk, ~eukeDgereed-
schap. 1 Bolinden stove No 5, 1 TrapmachlOe voor sDlJders, 2 Stoep
Banken. 1 lot bloembakken enz.

EINDELIJK:
2 Trek Paarden. 6 Ezels waarvan 2 zeer groot, 1 Paar schots . kar

nieuwe Tuigen, 2 paar acbtertuigen, 1 do zwartleer Engelsche TU1gen
en wat nog meer zal worden aangeboden.

__ B.B.-Alles 'gaat zonder de minste ReserY8.
GAJHEL DOMINGO.

A. 8. de VILLltRS &, -Co., Afslagers,
Paarl, 2 September. 1899.

L\' ZI.J" 'V ELKOM.
\\~\n'i£]{ .\: ERIKSEN.

,0:', l[uIIRF g- KRIGE,
"Us/avers.

TE HUUR
d,·s \'''rlangend te koop, 10
u:Hé'kende plaatsen uitga-
:n dt, Afd('elingen van Her-
Ua:; ~!, Harkly West.
O'i\\t'n, Landerijen, Fonteinen

IIW"n, Steenen Kralen
Ka::Jpt'tl (JP le Gronden. vijf

n,d"I: nm het Post en
en 't Politie

I.;Ot'J I' scholen in de
()\'eITloed van wild.

10 't veld, dat
.... , \'Our Paarden, StruÏum.
}!en::o :-';chapen, en geiten.

. _i;(~ rl·d~n van den verkool'
Ct· "wenaar door slechten
· l,;to~stand zich terug-

te trekken, en het boeren.
I'll opge,en,

J{:cht u tot:

H. R. CAWOOD.
Postkantoor Pal>knil.

via. Ceunpbell.
hii!ch Adres:

Papkuil.

BETt:RE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK. .
KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

Zie onze WINTER VOORRAAD van Regenjassen. Over
jassen. Pak:ken, Kamasten. Stevels, Wollen Hem-

den enz. enz.

J •~~ '8l ~~"Y" CSII C'C».
LanQemarkt-straat en Kerkplein, Kaapstad.

LJ!TWICL.- wij hobben slechte één bez~gheid8pl&litl! die in Laogtlmarkt-
straat en door tot in Kerk-plelD IS. W1J zenden geen Travelle1'8
uit om "DB tAl vertegenwoordigen,

Early Rose Pootaardappels!
Early Rose Pootaardappels!

-----------------
ZE 8cheepsladalg van deze A.ardappele~ ~ nu in..uitstekende conditie()N' land; zij .ïn va.n superieure kw~htelt, WIJ hebben nc;>8'~ec~ts

een ~eine hoevee~eid te koop; bestellingen en vragen om lDliohting
moeten daarom dadelijk gedaan worden.

LIEBEBMAN & BUrRSXI,
•. BURGSTRAAT 24. Kaapstad.

T~"'-I Lmwaxu.

_ OP DB Plaa$.-- IRGSYOBllDB
WDAPPUOaJ

en in de Kolonie ge~ VI'OefP
aoee,':DJlitAsche Blauwen. en JI'lOUiO.ban.,
, 'l',IltlQlálIiaDuitsche Blauwen,
Nieuw.Zeeland Bose,
Ooeanio Pa~urites. énL. n

Botri~.'OI""",fé1;l"'JIlal[)j'll_~ 'Gedurende Wlata •• IiJtellll'lIIIeI
te procIameenQl ala en lW •• ea :_
door proclamatie de volgend ver.BEN 00DIGD leg!fiogen te beJnoachtigen, te weten: FralllCbe Vroege Rose .Aardappel-

VOOR de Publieke SOh:®l te D. F. ~~1S, I.Van een punt boven den dam moeren
Villiersdorp een Eeme Asais- 1&WZ'K naar den Hoofdw. ft.Il Oaledou tot II October. Blnmber. Dumber 8. later

tent of Assistente. die bekwaam. is ._. Kaapstad op den top VlD. de Lange- w te komu: --
leerlingen voor te bereiden voor hd Rondg ....nde Ond wi' of hoogte. Onze keuze en welbekende Bn-
"School Higher" Bxamen. Kennie -- . er J~r II. Van de brug te Botrivier in gelsohe Aardappelmoeren.
om zaJ1gonderwij8 te geven (tonic Onderwijzeres benoodigd te een rechte lijn tot waar .ij den Speciale brief en noteeringen over
solia) eene aanbeveling. &mris £90 Willonghby, wijk Grootrivif'tr. bestaan. den weg outm~ opden top alle Aardappelmoeren worden poet-
p.a., terwijl logies te bekomen is dlst, Bethulle O.V.S. van den henrel te AdoDls Kraal. vrij op aanvraag verzonden. Geef
voor ongeveer £27. Diensten te ' .Alle be.waren tegen deze verleg- uw order vroeg op om teleurstelling
~nnen in Januari, 1900. Appli. ! PPLIOATIES voor boven- gingen moeten worden ingediend te vermijden.
caties met getuigsohriften zullen.i:i genoemde betrekking verge- bij den ondergeteekende binnen
ontvangen worden door den onder. zeld van de bij de wet vereischte Drie Maanden na datum deses.
geteekende tot 24 September, 1899. getuigschriften va.n bekwaamheid. JOHN J. MOORE.

goed ~. en van lidmaateohap Secretaris.
P. T. RI!.TIBF. V.D.M. 'eener ~rote8tantsohe Kerk. zullen Afdeelingsraad-Kantoor.

BENOODIGD door dan ondergeteekende, inge- ,.caledon. 5 Aug. 1899.
wa.cht worden tot op den 4den

EEN geoertificeerde Onderwi~zer October. 1899.
voor de IIlde Klas Publieke WerkzaamJleden te beginnen zoo

School té Strijden burg. Afschriften spoedig mogelijk. ,
van getuigschriften zullen worden Salaris £120 per jaar en de
ingedacht door den ondergeteekende schoolgelden.
tot den '!l6sten September, Appli- Billijke reiskosten ges~fd' door
canten moeten grondige kennis heb- kwitanties. sullen vergoed worden.
ben van Engelsch en Hollandach en N.B.-De geslsagde applicant
tot een Protestantsche Kerk be- moet zioh voorzien vati- een onder-
hocren. wijzer8 2de klM spoorweg certificaat

Salaris £144 p.a..• huishuur inge- om tegen hatfprijs te reizen.
sloten. A. J. WILKEN',

Werkzaam beden te beginnen op Voorz. Sch. Com.
den IJden October, ek. P.K. Willoughby.

G. J. MALHERBE, V.D.M. Dist. Bethulie, O.V.S.
Strijden burg,

29 Augustus. 1899.

J

H. RIES & CO.,
Graan en Aardappd.n·

Baud_
00 •• Londen.AtdetHD~lMd lfamatluand.

Telegrafisch .Adres: lf Rw."
f1ENNISGEVING geschiedt hier-
a mede da.t de Belasting. opge- A- B
legd en geheven door den Raad op an ouwers
den 18den dag van Januari. 1899; . :
voor dat jaar, vervallen is en be- TENDER~ wO,rdenge'VJ'&84ldvoor
taalbaar werd aan het Kantoor van de oprichting van sAooJge-
den Raad op den 1sten dag van h?u~en te Fransohe Hoek, Paarl
April, 1.1. d1&tnct.. .

Achterstalligen worden mits deze ,Plannen, speeificatiee en bereke-
er aan herinnerd dat Rente tegen 6 DIngen van hoeveel beden, kunne~
percent per jaar er uit voorvloeit verkregen worden op ~nzoek bil
va.n en sedert den eersten dag van den ond~rgeteek~~de of b~ den heer

. 1899. en verder dat alle zoo- J. P. Knel de Yilliers, Hoofdstraat.
dani,iZe Belaetingen op den laatsten Fransche Hoek. . ..
dag van September nog onbeteald, A~le tende~s ID te dienen .blJ de
aan des Raads agenten voor invor- architecten DIet later dan Dinsdag
dering zullen overhandigd worden. 12 September. .

O 1__ De laagste of een tenders niet
p last, noodzakelijk aangenomen.

" A. J. L0s!!:~. ARTHUR H. & WALTER RHID.

Kantoor van den Afdeelingsraad, Architecten, Post-bus 120
Springbok, Namakwaland. South African Chambers.

. 29 Augustus, 1899. 20, St. Geerges Straat
Kaapstad.Dilisional Coonc1l ot Namaqnaland.

AAN BOUWMEESTERS.

HOFMEYR TE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapstad .BENOODIGD

EBNE onder~jz8NS voor de
derde kla.sse publieke school

te Boschririer (14 mijlen van
Montagu) bekwaam om onderwijs
te .geven' in Hollandsch, Engelsch
en Muziek. Handwerk za.! eene
aanbeveling zijn.

Salaris £7Q 's jaars met vrij
logies. ,

Werkzaamheden te worden: aan-
vaard, indien mogelijk op 9 Oct.,
doch zeker in Jan. 1900'.

Applicaties milt afsohriften van
certificaten en getuigschriften tot
16 Sept., ingewacht door.

F. V.AN ZIJL,
P.O. Bosohrivier,

Montagu.

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

meente, Kaapetad, g'lIIticbt, en onder
toezicht van den Heer en Mey. DU
PLBSSIS,I.reeds geopend.

Aai.&oek om opoame kan gedaan worden
ij den heer U. F, Theron, Scriba des
Kerkeraadll.

Voor behoeftigen (waarvan bewijs moet
worden gelev .. d door den plaat.elijken
Leerau) " de prijs slechts £20 p,a" allee
ingealoten. Meer gegoede.Ll bet-leo
£40 p.a,

Het lt Te Huis" biedt dus aan eene
sohcone gelegenheid voor ouden di..hunne
zonen naar de Kaapstad ter school zenden,
en begeeren dat zij ond .. goed christelijk
op.lcht sullen staan.

Yoor 'verdere bijronderheden vervoege
men zich bij den heer J, du Plesais, Rheede
Straat, of bij denon lArgeteekende.

C, J. F. rHERON,
8cr.iba dea Kerkeraada

Bureau Stru.t.

NOTICE is hereby given that the
rate imposed and levied hy the

Council on the 18th day of Janua.ry
1899; for this year, was due and
payable a.t the Offioa of thtl Council
on the first day of April laat.

Persons in arrear are hereby re-
minded that interest at the rate of
6 per cent. per annum is ohargeable
on and after the first day of July,
1899. and further that all such
rates still unpaid on the last day of
September will be handed OTer to
the .A.g&nts of the Council for
collection.

EEN MaD, bekwaam voor alle800rten
. van Timmerwerk en goed

Teekenaar ; , voorsien van goede
getuigschriften, zag zich graag ge-
plaatst als Voorman of met de ,
leiding van eeuig bouwwerk belaat.
Brieven te arlresseeren, "V." aan
ONS LUD Kantoor.

BENOODIGD
EEN Gecertiflooerde Onderwijzer,

om onderricht te .geven aan
omt~nt 12 Kinderen, op een private
Plaat88Chool.

Salaris £60 per jaar. t'n vrij
logies.
Hollandsoh en Engelsch onmisbaar,

en Mtuiek een aanbeveling.
Apvlioaties moeten in zijn voor

den OOsten dezer. Werkzaamheden
een aanvang te nemen na. de Sep-
tember vacantie.

Aanzoeken met getuigschriften
moeten ingezonden worden aan

D. P. ROSSOUW,
Karreek Bosoh,

Dist. Oarnarvon.

TANDHEELKUNDE.K'aapatad, Jani, 1899. -DE heer A. .F1KLD, Tandbeelbudi(r
Chirurgijn (onIa.nga iD het London

Dental ID8titaut) heeft pas een bueDdin,r
1"&11 lkgeLijle .. ._~ T.r.dh..r.
kundise Middelen ontTlUlpu, en ja iD d.
positie gesteld om .yue pau.nten de Y'OOl'-

dealen van al die moderne ...~
iD d. t&ndheellnmde te doea genieten.
~CoDBlllt&ti.uren 8 ...m., tot 6 n.m.
op Zaterdagen 9 v.m.• W 1 n.m.
Pati.nten buitenaf woonachti(r, ltUnD-.

hunne Tiai_ per brief AAI1kOOdiPD.
De Heer A, FIELO,

TandheelkundJa' 0ht:r1lr11JJl,
OastIe Chamber",

TBGBlfov.a H:8T KI. uw. P08TJtA..rrooB

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K, BIllI860

KENNISGEVING.

DE oud", firma van GKlIK.
MEIRING is nog te vinden 'te

No. 21, Simon88traat, Johannes·
bw:g, en handelt als voorheep als
Markt Producten- en Commissie
Agenten. , Alle goederen zijnde
Producten, Levende Have. of
anderszins aan hen gezondE'n hebben
hun rsoonlijk opzioht; en eeue

afrekening na verkooping.
MEIBIN<t staan boven allen

in spoed, orde en vJijt.
Zendt al uwe goederen ge-

adresseerd aan Box 4355. J
nesburg.

T..e!. Adr MBIRING.

By order,
A. J. LOYNES,

~retary.
Office of the Divisional Council,

Springbok, Namaqualand,
August 29th 1899.

TENDERS. '

HIERMEDE geschiedt oproe-
ping van tenders voor het

oprichtt>n van eeue Kost Inrichting
op de .. Spes Bon." Schoolgron-
den, Achter Hex Rivier, a£deeling
Worcester.

Het plan van het gebouwen alle
bijzonderheden kunnen bij den
heer P. W. Viljoen W. zn. WOroetl-
ter, worden gezielJ. ,

De Inrichting moet voor den
15den Jan. 1900 worden afge-
leverd. Het Bouw Comité bindt
zich niet den laagsten of eenigeu
anderen tender aan te nemen.

De tenders moete~ ingezonden
worden aan den oncL3rgeteeltende,
niet later den 15den September,
1&99.

P. W. VILJOEN. J.ZN.•
De Doorns Station.

WELLINGTON. "amen
KENNISGEVING.

Muziek Onderwijzer(es.)

APPLICATlES voor de betrek.
king valt Muziek Onder-

wijzer(ea) aan de N.R. School
zullen door den Ondergeteekende
ontvangen worden tot midden
September, e.k.

Sollicitanten moeten overleggen
be~~ van bt,kwaamheid, goed
zedelijk gedrag en lidmaateohap
eener Protestantsehe Kerk.

Wij verwijsen naar eene aan-
vraag. elders in dit blad voor·
komende, voor Orgeli8t( e) van
de vereenigde kerk alhier: Beide
betrekkingen knnnen door den-
zelfden persoon b,ekl~ worden ..

Salaris £100 s laars. Logies
verkrijgbaar voor £40. De Muziek
leges voor 't aantal leer~rn
hoven de SO komen den oDderw1Jser
toe. Werbaamheden te aanvaar-
den met ingang October. e.k.

. A. B. W. VAN NIEIERK.
Hoofd der Bohool,

V rijfu;id, Z.A.&.
5 Augustus. 1899.

Geneeskunde.

HET BEROEMDE OOGWATER.

E
JUi! bottel ~.0I\4 elM dit
pbroibD aUlItm erk_ ClaM ... de lItlbMIe

w .... beid iJ, Jil", ~ la. -.lw ~ ",-
VO!l'bfj"" bij

KEYNES, JlA.THEW & 00.,
Cbeml.·"n. Kaap_t.d.

KENNISGEVING,

DE Ondergeteekende wenscht
aan het geëerd Publiek be-

kend te maken dat hij nog steeds
bereid is ., Boarders" in te nemen
(Jongens zoowel aIs Meisjes) ook
"Dagboal'ders," tegen billijke prij·
zen.

GEVRAAGD een Afrikaander
geneeskundige met eAnige

ervaring, om op te treden als
plaatsvervanger Tan een distriota
geneeskundige in den O. V rystliat, -
in geval er oorlog mocht uitbreken.

Z. O. x.

P. J. J. LOUBSCHER.
Wellington.

1 Mei. 1899.

Brains." BOOMPJES I BOOMPJES!
BLAAUWGOM. Hekkia, Cypres,

Erk~nd als 't Beste en Go~d· in Bakjes, 4/- per 100-
koopate Voedsel voor bdjee terug; Lemoen en Japonica,
KoeiéDt Varkens. enz. eerste-kJaa. te koop bij

J. J. v. D. MERWE, P ZOO.,
Burgstraat.

wéllington

DB oqd.ergeteeltenden wenschen
hiermede kennis te _~ven aan

allen dié: hunne achterstallige reke-
ningen n~ niet be~d hebben voor
het jaar; l898, dat Z1J van te voren
zulks m~ten doen voor het einde
van September 1899; allen, dan
nog onh1'taald. zullen worden. over·
handigd aan onzen agent ter lDvor-
dering.

t/6 per Mud·sak aan de OHL80N"S
BROUWEliUBN.

2/. per Mud-zak aan NEw~DS
STATION. Goedkoop

w. 1..EDWARDS, VAN 5d. OOt 6d. per lb. per
NewlandB. kwart te verkrkgen bij

O. J. T. DREYBB,
Moorder Paan

Bees~envleescb

, MALAN. & CO .•
We1lingt(>ll,

29 Augoatua 1899. OOK&OlD,TOOi RODDW.



t i

zers ben",'nn1''''''
ton tein, U,'IUJ" .... ..,
Uitkijk. wijk
en Vaalrivier,
stad.

\
PPLICATI ES VOOI' bo1'8uge..

noemde betrekkiD~D Tergesj;ld
;j de bij de wet vereisoh~ ge~g.
nriften van bekwaamheId, gqed
,drag en lidmaatschap eener pro-
Aantsche Kerk, sullen door den
dtlrgeteekende ingewacht worqen
t op den 3den October, 1899.
VVerkzaamheden te beginnen IlOO

poedig mogelijk.
salaris £120 per annum en de

seboolgelden.
Billijke reiakosten, gestaafd dOOI'

kwitantiN, sullen vergoed worden.
N.B.-De geslaagde applioanten

moeten zich!elk: voorzien Tan een
onderWijzers 2de k lae spoorweg
ce~caat om tegen half prijs . te
reuen.

1
Speoiaall ------~--~~~~rBatbone's

11 . me6 Bawboae'. .8PeaWe '.7.:: op liOO,ardi Ui~ .......
. . ,1,7 108. net.· . .

PatrolleD 1'8D all. ~ eu ge~ altijd iD ~. '
1Iage1geW8l'en, BifJeI eD. ~'9WIl, ...... ied-. 100ft.

Krult. Dynamiet. Detonator., Lobt en Lont ontat..kera.
altijd in YOO~ ,

CtItI •• Jlr&netgJa ......... /II,~ _ niaI... Jrt;a

...ne ........,*_1' ......
.eot,; .. Boe pa Jaet ,Ij
idtd.~·ftD~. ,
'.JfMr WIt',.~. Jae&1utd ..... ....,w..rtoé 'aJj,•. ~ Dl~~.""_ ..
- Gecbart.t.nle. tlJek· ale poUtiek.

la bet lad, Zan. de ·
"'-_""IIOI·ftrbIJDdea OPeDD&D YOOI"Wanur

dat ou. ri.~_ r-
tfIieD dIJn..',.,·~ .".'!Ird, :De .Da 'VILLI." lid
WOl' .. ZIIid _ .1IIrbI1a dell
rud, ~t.w- ~De ~ .. hap.
lOadeD, omdat, lafJ aIOh DW·...
o.. nw,tag Jam b..... OlD tePD de bUI
...... mea. .De Gecharterde JdIek Ja er
op aI&·mo ........... '...,.(DW .
~) """tk IDd. wet......
IIchUJMll t. Itrkea. opdat zv CU"'t·
ma&a,. __ ftD het JaDd, die op hart<

beIaOOreO te wo.... plerd.
ba afathlllftD. De ..... D. VIL-
LIBaa·,....~ bl_aoeUub
pMU ... J. ~ lit pboadea. wu
... de Gechatterde ~ mede ~
la 0Da DW bebod; doch ,.".,.we hO
peil. YriJmoedia'beid _1..- .... 0.....
taJaiIII 't'OOr de btU te etemmeD, dat.
heeft hij ~",feld .1. eeD eerUJII: DW'
phalldeld door siJDe ..... eld"'··1D t.
MIIdeO. Bet la onder de olDJlaDclJghede.,
&oah eene Tel'InrtkkiOt '0 m. DD te
treften dl4I liner atoaetel IDWp vle-
lD8D& wil opoLreo .Ian zVn'pwe&eD t.
,.Yen IDde haadeo 't'H .... ..u..cbUge
kliek. ,
Het pbeurde YaD gU&eren ID den .. ut-

pYeIldeu raad *.,kb ,.beet Zuid.
Afrib tot een efDItip WlW'llClaawin,.
waartoe het gaat ouder eien ioYloecl YAII
d. m0¥Opoll8&en.kJiek.
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BOLDlDBR' •••• O.MD.

ZWEEDSOHE. STOVEN.

De ao.dkoopa .. ba d•• We
G1'OOf;e V'OO .... d. .&ue Gaaoo ......
1Iob.ftJ~ ODSP.tJa1JJ" ea Catal0ata8

SOBl1TBERtOBT.

-De claaf!S na het "''''fN'h.
~ sich tItau. iu I.,.,
- '-ta ea het ...·r"""." lan
de IiuIpbohoe"eDd.", dJ., Uil Il.
yluclJteii te hulp te 1<0"',.,1.

'La.~ wordt !:~I1l.~kt Inet
't'IID bet uieuwe st..dbUl. "P d,.
tIlaa het groentemarkt ;.:rbou1r
.... ~ rODdOm de t>ou.pI"
IlllllgebJllCht ea een h''glll ~''IIIu&t
ai.. ~ nor het fondaru""t.

W.- deu 1'eFkoop •• n st""",
.,..,.. Iioeatie, werd ,I., "~'1lAar
Bmpin. Cafe, Kortemarkt,t"'''''t
-tIIal, I>UUOCIag door d"n '
tnat alhier, veroord....Jd tot ''ell
t26 ol 4rie IIIMDden t ronk.,tra!.

R. M. G. DA VIN,
Sec. Soh, Com. Verandering in Prijzen.

Bultfontein,O.V.8.

Twee Rondgaande Onde~zm Be.
noodigd te Witklipfontein an te
Toch~, '!ijk Onder-lhan08-temVier, aut. Kroonstad.

APPLICA. TIES voor boren-
genoemde betrekkingen verge-

.zeld van de bij de wet vereisohte ~e-
tuig~lu-iften van bekwaamheId,
goed ~ en van lidmaatschap
eener 1>rote8tantsche Kerk, sullee
door den ondergeteekende ingewacht
worden tot op den 30sten September,
e.k.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £120 per jaar en de
IIChoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.
N.B.-De g-eslaagde applicanten

moeten zich elk: voorsien van een
onderwijzers 2de !das spoorweg
certificaat om tegen halfprijs te

TeD ., .... 01., blJlIOD4 hflorld ••
.,eaDS b .....

Wij kunnsn niet 'ge-
slagen worden in prij-
zen.

WOODHEAD, ,PLANT & tA
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

-AANGEHou. OEN in cIe!lChat te WeU.
vreclen BID swarte mail UeI OIIItreut

... jven oad, geaaerld .linkeroor hall
maantje YlWl achter. Verkoopillg, iodieu
niet gelost, op z..ter.datr clenl6deD.Sept.em.
her op de Mark. te Ladiamith. .- .

L.I. LA GRANGE.
SchuLmeeeter.

JlABTlN 8AOK8, AI'SLAQ,II;B
I' ~1J1IUId .... OaJt'laIa, .............

CIOaUJÏ, ea
D F UIL4l11, JIL, 4I'8LAGBB.

10 ~1'laIa,de ..... VWrk",,~, uk,,-, __ cd ,
Vredefort,
3u Augustus, 1S9~.

J. C. SMITH & CO.,
Hout, Kool eD Timmerbout IagujjneD,

- Koloniaal- en AmeribanscJJ Wagenbou~
STOOM ZAAGMOLENS.

88, Broostraat en Riebeeks Plein,
K.AAPSTAD. NOG EEN 9.~

Weltev reden,'
9 AUgll8tWi 1989.---._--

DE ZUID-AFRIKAANreizen. , Geboortebericht.
E. C. KRIEL.

Sec. Seh. Com.

Kaapsene (Jouvernements
Spoorwegen;

SPOORWEG POIT ELlZAIETIf-UO.TUUI.
:\ r.T!<;RN ATI EVE tenders wor-

.....\_ den gevraagd voor de 000.
structie van do sectio Port Elizaooth
Humansdorp van den bovenge.
noemdon spoorweg, een lengte van
ongeveer 71 mijlen.

De wijdte van de 1ijn is twee
voet.

Tenders moeten zijn op een van
de volgende voorwaarden, te weten:
] . Voor den bouw en uitrustin~ van

de lijn, compleet, met rollend
materiaal en alle toebehoeren.

2. Voor den bouw van de lijn,
leverend al het materiaal van
iedere soort, behal ve rollend
materiaal.

8. Voor den bou w val' de lijn,
leverend al het materiaal van
iedere soort, behalve permanent
wegmateriaal, ijzeren of stalen
bovenbouw van brug~n; loco-
motief tanks, draaischiJven, sig-
nalen, en rollend m&tenaal.
Voor verdere bijzonderheden doe

aanzoek: aan het kantoor op en na
18 September, 1899; alsdan zal
een &fscbrift van het opgestelde
eontrset, specificatie, en tendervorm
kunnen verkregen worden tegen
betaling van een guinea.

De tenders moeten zijn op den
TOOrgeschreven vorm, en moeten
'Yergezeld gaan van een kasdeposit
"'n £l',OOO, dat in geval van niet
Mneming dor tenders, zal worden
teruggegeven. W anaeer aan deze
TOOrwa&rde niet is voldaan zal de
tender niet worden aangenomen.

De regeering verbindt zich niet
clen 1aagsten of eenigtlD tender aan
te nemen.

Tenders gericht aan den contro.
Jeur eli auditeur.generaal, Kaapstad,
zulltl[l worden ingewacbt op het
Audit kantoor Grave Straat, niet
later dao Maandag 30 October,
1899, 'Il middags 12 uur.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

MISS BB8818 V. BLU", (ducht«
ftQ den heer G. O. ft.D :bWrk fê

Kalk Bu.l) al cJp den 9/9/W., 9 jaar oud
alJD j aIJ wae p.~ op «leD 9dtIl sep.
taaber •.JJ90. -c, • ' ,

aiiNederlandsche Zuid - Atritaausche,
SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.

De kortste en Goedkoopste Route voor ~8l'I en
Goederen van de Zee naar Pretoria, JobalUleab1U"g en
&Aders plaatlen iD de Transnal. fa via

LOURBM~O M.R~VB~
Van Lounmoo Marquee naar Pretoria 349 mijlen, naar JO~h"_

394 mijlen -15

Van Durban naar Pretoria 511 ~len, naar JohannesbUl'8 483 mjJea.
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 mijlen, naar JO~.sburg 1012mijlen. _

VRACHTPRIJZEN REIzIGERs,
Van Lo1ll8llCO .I&rqU88 naar Pretoria £4 7s, 6d. en £8. 9.

" " "J'ohanneablJ!g £4 19a. an £3 188.
" Durban " Pretoria £6 8a. en £4 12a.

" lohuneaburg £6 lOa. en £4 6a. A.I:: xu:Patu, "Pretoria £1f 18a. 9d. en £8 6a. s'i'
"" " J'ohanneaburg £11 U .. 9a. en £7 Ua. 6d.
Inlichtingen verkrijgbaar aan 'het Hoofdbureau, Poetbae 888 te p,._

r.oria (Z. A.. Republiek) en bij de Directie Heereograoht 270 te .Ameter-dam (Holland).

DOODBElUoBTEB.
" I

O'VEBU8BN te Zantf1.1iat, Bent.
B.lYier op. den ~ deler, 0111

teerbemind en ~ kiDd ~ILlP ba deu
oaderdom ftIl 13maand.. :

L A. F.AU$ la.
'B. FAURB.'

V·RONGELUKT in 88Ile clam t.
Drudu Valei, op DiDfIdar, deu

29ateo AIII'Utu. om 12 art, 0111 dj••
bur pHeld bntje, B~k pieter
Oornelu, ID deu. oaderdom. van 1 jaar
....f lDMIIdeD en 3 dalen. Bet la -0111
eeDe bittere .."I", maar hU la Y.w, Jo
...... 1Il'IDen. ]1(. bedroelde Oael ..

DB DIRBOT!B.

UIEIEElf.fln fl 'WUlE'.

KENNISGEVING.
lo den Boedel;;; wijlen F. H.PUblieke Verkooping . SPOLANDKB. •

TEN DORPE A LLB Pel'!O~e in den Win.
keI van Wijlen df'n heer

SPOLANDBa, op het G.BOKNTlII:4UT
PLEIN, Hor!ogee hebben gebracht
v~rreparabe, of andere goudamida.
artikelen, ena., worden vriendelijk
verzocht die zonde1' uitStel op tevragen.

W. .A. CUBBBY, .
~Voor zich en Yoor deu med.. Bxecutear.

Kamer Gebou wen, Adderley~.

HAWSTOM.
Aid. CilXDON,

Op ZATERDAG, i6 September, f899,
OP den 29sten. Aqpatu nam de Beer

uit miJn armen door dea dood mVn
ee,1s-t eD gelle.td kind OhrWlna
P*ina Johanna, tot zieh iD ~ ÓlIderdOlll
YaD 2 jaar 1 DUlaud eD Jj~ Op
den Men Jall, 1897 D&IIl de lI-r ..at
miJD -Ude door deu onverbidcWIJbD doodmt. plieflt_ Bobtcenoot ëhrWlMn
PItntI lohann.. Belrt.8r F.... Dit la D1l
de nr'" aIag die miJ. ban doorwondt
m. de pVleD d-. doods maar boe pun.
Uilt mij het genl le, zal ik ópaie~ tot IIliJn
Beer en bidden: Uw wil ea niet" mjJDe,
U. puade ia miJ ,enoeg. Ik ~ mUD
ICboonowden Frederik eu .Jacomina
sea&er eD alle Yriendela die mVibehulp-
.iaam ~ zIJD in dl' miJn 'drOeIiir.
yerli8l. UlV .'*lrP8fde Yrieodiu, a.
Wedawe, .

o. P. F. BE81'E&, F.a.
pbol'8b Kotse.

~elfontein, Moorreesburg.
5 8eptembw, 1899.

VAN

DB.BOBCOB Tan PortemIle, op
vertrek staande, y~t

hiermede TrieudeliJk dat alle reb-
DÏDgeDaanhem ~uldigd~
WONen ten kantore van den ~der.J::~de voor of op den srten

P. J. DU TOIT,!
Procureur en N~

Porterrine.18ept., 1899,

Kantoor van den
Hoofri ingen It'll r,

K tl.f1!Jst.ad.

li EIl'ltltJuu W£I II II£IE•.

DE Ondergeteekenden, behoorlijk
gelast door den heer THOMAS

D. Kun, zullen Publiek verkoopen
bovengemeldtl Beellten.

Daar Ossen en Koeien Beer
schaars zijn is deze Vendutie de
aandacht van een ieder waard.

KOMEN KOOP.
TROS. D. KUYS.

Oe",~ers, Moore" Kr;~e,
Afs/oeers.

Caledon, 4 September, 1899. IN IIE.ORIA Jl.

WOERMAN N • LIJN.-OEREGF.LDE KAANDEL~HE
DIENST

Nw Port 10U0th, AlIgra leqll;8Jl&, Wal-
visoh·baal eu 81f&top-mond, _

(AauJegeode te cape 01'081 eD .........
1t'aWIeer er Iich 8eJJ &UlJeidiD, moaht yOOl'doea)aBET 1S&oolllllchip"Karie Woer-

. lIWUi " 2 000 toa prvgja"-'d,
bpikia' .J:~ ..I Dur de
bo....ugemeJde lta..... l'CIrirekke.op ol __ eeb CIea ~ cJ.er.

VelIIIiadeNe .....,b~ ea . ~
....:..I • 0IIPee--"'_~.

Voor bij.,ndarWea, doe aauoeJr bV
POPPE, 8OHUNIIOFF A Gt1TTBBJY

(Apiaaabap $e Iaal*ad).Cu&atrtá, iS. .

AfdeeliolsrUd fraser_I"
WA.\I:DEI<:RlNUS LIJST.

KF.:\.\' 1::)(; J<:\'I.'~schiedt hitlr
door dat de ni' e waardee-

ing" lijst van alle belastbare eigen-
dommon in deze afdeel ing DU ter
inzage ligt ten kantore van den
Raad Voor de inspectie van eigenaars
bewonf'['s 00 huurders en dat de
Ra ....d cell Hof, !.t,'r beslissing-van
objecties te~eu ~melde waardeer-
1n!" zal LOll Jen iu de Uofzaa} te
Fl'fIserbul·g op Vrijdag 20 October,
18V9 te 10 lire 'g Voormiddags.

Op last,
B. L. BOTES,

Sects.
AId. Raad Kantoor,

~~rbu_~~,_~~_Au~~ 1899_._

GOEDE WEIDE
VOOR Vee, te verkrijgen bij

SOmerset West. Doe aan-
1IOe& onder WEIDE, Postbua 2
Someraet West. '

CIJedU JurliJtscbe IDde BloeM
TentooDstelliDg, .

OndtJl' tU hucJln'mi"fl van tk corn-
miuU van de PublWu &hool,

'JR commissie w8D80ht bekend. te
: maken dat tengevolge van de
algemeene schaarste van wilde
Bloemen en heide in dit Seizoen
de bovengenoemde' tentoon8telling
dit jaar niet T.al gehouden worden,
maar de commissie koestert de
verwachting dat zij het volgend
jaar weer in staai aal !9n om
een ODgeëvenaarde uitstalling te
vertoonen van deze bloemen.

op last,
. C. JOEL DIGE,

Honorair 8ecreta.ria.

KENNISGEVING.
DB ondergetMkende. lfensoht

hiermede &an het, publie~
bekend te maken dat hij bezigheid
begonnen heeft te Worcester als
Procureur en Notaris.
Stadhuis, Wol'ce8ter,

4 September, 1899.

P. J. THBRON.

PORTERVILLE

Caledon,
4 September, 1899.
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advoka&t, .uj kan ru 110\1 ..
iD di hol "ONIUJn, ..'ant SIJ

nog en moet binne blij,
UroII;aat II;-

P Mijn tijd I dit spijt mij seer l
is dan JOu ~etui' meneer f

Di :~ die kan tog ui be6trij
SO '11 bloete saak VIW weverij I

'.&G:roII:aM li;-
vriend, moet lOU tog nl bedrieg ~
man di" kan verbasend lieg.

kom hij net ,
li;-

Di spreekwoord , w uar :
Praat nu di duivel, en hij 's daar'

(tot Uitlm);-
naam :--Jou volle naam, meneer i"~

naam i. Jakob Riem, ou seur
(tot Meloorl;-:-
joue PLaat mij dit ook hoor~-

, mijn naam;' Yau.; .\lduor.
(tot advokaat li):--
jij iets seggt.' WU, g,a voor ~

rAdvcJbat II (tot Ulem.I:--
BJ, Juob Hrem ' kurt "II h....II,'

an om nou wat Jat JIJ b.

Wat dat uk is ~ w..l ek verkool'
Komkommers, skoene, vis eu stroop.

'·ACIVOlI.aat II.-
Ek TTa ni nar jou stroop «n Vh-~
Ni wat jij dcet , uiar wat Jij is '

Biem:-
Wat dat ek Go:: Ek is , ru--ueer I

Net veertig Jaar uf beet je UIe. r
Advokaat li:-

Ek Vla n.i nar jou oud-rdom ,
Mar wat jij 1.3! Toe ' gou dali. "ODl.

Wat dat ek i.,? Wat moet ek ,;.;
sê tO@P meneer! Wat wd Jil ho'"
Jij prop nuj, d nu.; 1l.1Ij.III dl Iwvd--
En ek is mar 'Il arme Juud

II;-
'D Jood! Dit ':1 not wat ek wou
Waarom kon JIJ 't ru h·r.kr .,.'
ft Is net al wat ek Wt'tl.· V'UlI.

(Toi Re!tter):-
, Ueedie k.a.n mar voortuaau IlUU'

Jakob Rie.u' hier L' dl kl..~
Jij j\jaalhla,.:aand. umt rout . bulf a.:.
An Vaas ~l'loor SIJn dour ~,·U"p.
Jij was t oeu Het UWOl hoc-nde-rk o p.
En toen Jij huor dut Vaa, ... W;'h uit,
Toen raas jl] Jaar dat dit ".,ol ~lnt.
Een drong Jij um te soon :-IJn vrou ,
Mar sij 't di dcu r ...u dl).!: )r.;t,ho'u.
Dat jij dit moc nhk III kuu do-u .
Wat mank Jij t oen: .I'J wat JOll -ko.n
En smijt di ruir« d.aarlllt'(· IH,
Dat dit an dtU:-end .",pa.and~r .......IHill~
Toen Vaas !;IJll v rou t j. diIAru'~'r ..pook.
Toen roep JIj: ,,~tli, JOU uiIkoe-k , ..,
En toon Jij klaar was d,wu to raJl",
Laat vat Jij nar (li agt.·rplaa,,,.
D ....r jaag Jij a.l (li "'"·nd,·,,, "I'
En wou hul almal tit'nt~r.., ...kop
Vijf knikeIl., ho'( JIJ d,)oJk!..trap.
Drie gWbe lë (!,wr fiJn ,'n jl.,p.
Twee eende bd JIJ. m<l.ll, iU"I~ f~)f\i~
Geslaan tli h .."I" bek a.IJ bl""i.
En, ontevrede daa,rrup(\ nol,!,
Het jij dl va.rkh"k "f""'o,:,
En, hoe di a.rwf' goer uok .~krt'f·,
Jij 't elke ot jl p.~k ;.:".;e,'.
Di kleinst" vlf1j.( jij Lij di kr"I'
En het hom in JOU bON f..!"" ...top.
En met di di,~rtJi tl"€'r l:n ld ..·in
Het jij daar UH {lj hok n·nhnjll
En Din~~ 1lI0rro, In jou hUI,.
Vond Vaas 'Jeloor dl "arkl tlJl,
Wel, bee! di kla.; DOU ,'uor JOU 1,',--
Wat kan Jij. Jakob: ,Iaarop ".'

kerel, mt ~aat jou ui aan'

el toen ek :\1a.anJat.: loop op ,tranl-
Jla~_t II:-

WaSr jij tQen L!Hat 1

M.a.r, "hl~ my hpart: " .Ijj drijf lllij "an
Mijn sinne !Lf. lIoe kan '" Illall
80 voortgaan m.'t ..ijn .;tpri d.~ll::l

Wel, toen ek ,ra..1.ndag lO(lp np ..trilat.
Toen kom 'n vark in voU.> ',tHrt
N,tr mIj. Ek ,knk mij hijn" lam
Ek skr",,: .n Vad~r .lbr"h"ID'· ..

Advokaat 'U :-
•,0 Va.d~r Ahnlham," ,.·k~kll"'f..,'r'
Is ~ gf>tW'O hif'r. rn'>llt·"r'

:Riem :-
•Ja, ja, dit'~ :1l1l'''' \tt·1 t'n I!(H,d,

Mar lU~h'r to,' n:1f III lj , .flll 1111",1

To~ ook 'n kallo;j ~~.. ' rif 111IJ'

Ek !al L.;t:>h•..:·l '~D .d lTll'..r ~"J j'.
As ok rij op IlllJll t'i ITl:!nl.'r
Mijn stori tllt miJn mOll..! fila_' -'lJ:/I'

Wel tOf:'tl t,k \Iaanda..:: lll()p "P ...t f,lJIt
Toen kom 'Il nlrk lIJ nd~,· \ ,:lrl
~aar mij. Ek ..knk ml1 f>l)ll.l ),\111

Ek !likr~ ,t} Y;ld.·r \t.r.dl.\llI'
Hier kom ri' !lnr"IIlt' d"'f il.lr III!:"

Ek ,,"lI no\! P;I(! ..:, .• ', 1I:r\r, n\l'lI(', r'

H~ lo?p tfl ......·n mIJn )'.·.·111· dl'nr
HIJ Wip mlJIi 1-'1'£1 hP.'1t PP .'11 ,·k
VliJ in rl! nlodd.'r PP !lIlrl f..-,k
~n. wa-t dj ,~r~.>',' \\-1. .. ,Lt,try.lI.
'fijn Sont};IL! r;.k dil' hild j'k .lJl

En tu...1 IJlljn kl"",'(! \ .•11 kor l .. r \ l..r
\\';v.... t"\.('n ~llk 1ll1),1.!'·f ""',Irt .- r'wl
Oit koe;. llI]j d,'r! J"]I piJn.! tit !Til', r

Ath~k<.l.lt Jr -
Jl' Si_ hOtul"rd p01l11 1Il1..k",tl, 1ll.·!I .....'r-

~tlJn Ifl~.l di,~ \\"11" '. !! k
nat dit ru]! ilfllp.'f h,.y· ,_',:,';~',,\."" ( I

lt. "·H"; gl)fOd 'Il "lJlllkr t'p! \all kl.'I.
W:lt pk LO\'11 tur H1JjJl mOll.! n." ..... kril
~ijn (100"." :.:Jo nr rHIj, tll.'""t'r'
'Ya, ... ~() '..; fw ..... r('n,h-. ->tukk,· t,-' •. r

Advo!tal\t n·
\Ji. ...k.ien k&.n JIj riit ';'t; .ir m!)
An wath'r kHnt h..r Jij .:pdIJ·

Riem:-
Menerr ~ 't wa. .. .1n (h nli")(ldf'_" ....Ij.

Advnkaat n:--
Dit weet ~i ko..,j "IJn .'4·rt. makel"'
.){ar 'lt mt."t~n, "n wat t.·r '-ij ~:\ll ]lt11-:

"1'M 't an JOU link:t~r ~ .\Jltw()(Jrd !Zou'
:Riem :-
, Mijn r!'![tér-linkor ',j, mou<,<-r'
'AdYokaat n:-
, Jou linker ?-kan jij (ht nOlI ~""t'.'r'
Riem:-

linkt'r, linkf'T!- ja, 1Il,'u"t'r'
AaTOtl_. n:-

Na jij daar bolma.kieori ,14411,
86 DOU, ....at het jij toé gGdaa.n?

,,-. -

om prijsen en vollediae bijSODderheden schrijve men aan ElUll maa .. _ bal kor!. Jllllar'ria.
. !J doOr .. W..w. D.-r hOQP 9Qar Ja..~. 'B«. ~~..::.. .....-..~ ""'0. ,.:.bijWheeI.r'SCaplUarln ....... _.-:-.~.:::.~ ~......, '·ia~__s_..!."'Ia_LMdI"''''

STRAND STRAAT. KA APSTAD, :'~~ .....DU'!.':"ftIDw.

hé'

Riem:- i .
'k Het dIIdeUk .. _. ~.

iD di ktGa:-DOU: uw' __ joa. dolt ~ ..
~:- ,: ,

; •Wel, met 'idi modder-pM het ..
Vandaar .oet loop tot bij ~""PIM,

: Terwijl di kwaijqeu-'Il ~ r-
Mij agterrolg eD -luid \lelaoh. .
Mar dit .,f .. Ilog Di al, -eeJl!
Toen 'k eindelik bereik mijn cteur,
Toe akrik mijn vrou 80 VOOt nr mij,
Dat sij met e8DS di stUIpe krib
Mar dit WIl8 nog ni al, mCDeel'!
D' ellendig varki koe DOg meer I
Want deur di natte kleed het ek
'n Kou gent hier in mijD nek,
F..n dit het miD gf18ke61 of ek
w as nar mijn groot-ji toe 1'8rtrek,
Wel, sien I nib blij tOeD o'er yir mijD,
Dan om di einaar van di swijD
Mijn sw....r verlies te laat vergoed.
;\( ar ag I di man is 80 bankroet,
nat hij mij niksni meer kon gee,
Dun n...t die kleine varketji.
Di diortji ID'" sijn krulle stert,
1, to" vir mij gin oulap werd.
A. i..mand graag di ding wil koop
Daar i. hij J VILt hom dan, en loop!
't Is duid'lik dat di varki dlJlJ
Mijn ei'e--Ja.knh Riem sijD-is.

~Ie loor :-
:\lar Jakob Riem, skaam jij jou nie
Om so verskrikkelik te lie?

Riom :-
Al( kom! dit lijk mij net da~ jij
Di diert ji wil beroof van mij!

.\dwk.;",t II:-
Kijk, Jn.kob~ Jij verteld" hier,
'n Kromme stert~i het di dier P

Riem:-
'Il Kromme stertji filii van kleur.

Advokaut n;-
Kom, Jakob Riem! kan jij dit sweerP

Hiem --
W aa TOm 'ou &k dan lieg, meneer P

H,,~t"r :-
()f JOu n'rklarin" waarheid is,
Di vark sijn stert sal dit beslia.
nipndpr' loop haal di varki nou,
Opdat di hof dit kan beskou.

binne).

I Pi di"nd..r bring di varki in, waarvan di
,tl'rt,ji pijl regnit staat).

Wel .1,,",,,1, Riem, jij moet beken,
~Ijn -r ert, stuat reguit as 'n pen.
.Lij " vau 'n leu'on du ... betrap.

Advokaat 1I:-
,\: 'TJ IIdji ~ nou JOU bp jij krap!

.l,h·okaat 1:-
.Iou ~T<IPP" kan jij nr jon hou.

.\dyokalll 1I:-
'n Hit t ar pil dit moet jij kou I

Adn,ka.lt 1:-
Stil. kleine ventji, of ek plu
.lou net nou in mijn baatjisak.

AdmbRt TI:-
.\I,·~r hr--rn ml in jou sak dan lê,
Dan Jij oott in JOu kop sal hê.

Advokaat 1:-
'l,,,,r esels hrein I dit kan jij sé!

Ht'~lt'r --
I Ir' i"r I order ~ J uUe liet
"IT miJ gll1 ~"intji van respek!

.\(h-okaat I: ~
~~k ...kt'lI~ I pk ...al ni hinder weer.

.\d,..,kaat 11:-
Eli -k _.u nt!; mindor ek, menoer 1

Hl~gtf'r (tot Riem):-
Di \';\rk sijn s tert ji won dit. wel,
flat Jij luer lou'en ... hf't vertel,
En 't i, .li vierde kP ..r dat jij
,"ir flid.,tal moes rerskijn voor mij.
Ek hd «Ik re,l .. dil., te "loof,
Pat Jij di "u,rk:i het geroof,
t:1Il I.of'tp kan ~ op jou lê.
,..>< maande -;,.1 Jij t roukstruf hê!

JA:'Il~T

~__,:::±2!!_

DOUGLAS.

D,.;. 'U1C\lS BER()EPE~.

rall een corr"poII<knt.

lip t!ldel!ik eu g~e.t.,IUk gelJied g•• t h&t on8
h,.,. [·r h~t dorp en in het di.triltt niot al te
tx:.t. :I[.n ..oelt nu eerst de gevolgen VaD de
runJc·rpest. liok ziin groote .wermen sprink-
bar.. II in het distrikt Ilallwelii, komende ... n
d~ Kahhari. V ()()r eenige honderden van onse
Ilo l'l)(:-fti~e meIl!Ocben is er tijdeluk uitkoOl.lt.
lI.t ~Oll vernement hoeft een " harde pad " van
f)"u~L", naar Belmont .tatie toege8ta&n. De
hV0f.lbe~tuurdtr geeft ljjne tevreJenbeid te
ken ncu met tie wijze waarop dp.le zoogenaamde
lO arme Llanken') werkon. Er "ijo omlrent 50
famili~. b!1 het p"d, wonende in tenten. Hier
1!4 grn, t·~ heho~fte aall e~n school voor die yele
kie "," kin<ieren. Jo daar niet iem.nd die dit
lief.J,·w.rk '·oor. zeg les maanden tegen gering
sala, i, w li oLdernemen'! B ii zal ....einig .. com·
f()r t" ""nicte" rloeb '!in loon zal groot "uen
in den HelLe!.

linze c~n.ulent WSi druk bezig met huishe·
zo~k "edureIld~ de maand Angustui. Ik geloof
de :;cbodtl uitgestrekte gemeente is helocht
~e"'Hdell. :Saar ik boor WlU dit werk .eer ge-
"'·,end. Er ,. vnor meer dan een licht opgegaan.
lIet i. boog tild Jat wiJ onZen eigen leeraar
!.ebben. Moge de Heer het hart van den ie-
acht'Jn consnlent neigen om den herdel'll8taf
onder GOb op te nemen, Het is niet waa.rachUn-
lIJk dat d•. .\!arau. bet ber~ zal aannemen.
i~·, beef, Ul"t will"o staan al. kaniidaai. Toen
ti i;; lIaam "p de Domloati"lust veMICheen ver:
,;,c", h!i den gccombineeden kerkeraad hem
tocb \"t)I~trel"t niet in a.Rnm~r.lriar te nemeD,
daar bil den i<c-rlreraad geen hoop op een gao·
,ti" antwoord kan geven indien hij beroepen
"'lJ,JL. De \"er~aderinll me<lnde dat dil eene
... ok ,s die de Heo,.. moet be.liMen. Wij znllen
,;ll [lid wet'! die[]~t hebben voor in November.
.. Z In daar dan ~...,nrl diensten deo Zoodagw ?"
vra~gt iemand. Jil, daar U. !{eregeld eIken Zon.
d". - d ...o.t, :l0ch !tet gab"urt Gok dat de ..oor.
I~lcr ,I.'cht" de ledige zitplaatll80 voor zich
hedt.

~l." on/." publieke school gaat het &00 op
een nvuner, .. \. pIe hoofden, v~le zinnen," legt
bet .;'reekwU',rd. lIet hdl onderwU. is hei
ac!:ri, .... in d··7.c ~emeeote ge~têld, Dp meeaten
.tellen de "unneming" al. toppunt van geleerd-
h~i.J. (;",,,1 ,ht Dill" kerk nog streng is bij
aanneming tot lidlollaten,

Die Vervloekte Bonds
Ministers.

1},lr("!lf'O/I/! lC({t'-Tlet D&lltaaode isuitdc
Pun Lillal..cth Tul"graph ;"-

)l~ ur"ut,te do.k voor het Rij" in de
!!1:::l .....l)ordl~l' "ri.ii~ 114 bet ~eit ~at wii een

}jQ'\ltsmllll~terle aan h~t beWlnd ID de Kaap
t\ ('!IJIlJI' ht.'bht'n. nit is eene groote beJem·
Ill'l. ;ïJ'~ Vllor deu Hoogen Commiasaris, want
,lal' ,Jen eellell kant doen 'JI alles mogelijke om
.Jl' It'lk~rt'!lf-'{"rl!l,,! tE) Iwndl.l'llp, en op de anderen
~·"·.r nl hd m<Jl!tlpke ('m de r~"eering te
Ilro (j'nl\ !lau tt' moedl~en ('n te onder ,deunen.
I')(;"'n Wil i'l de Kaap.wtad 81ecbtl een ministerie
r:t '!"Il ~~ Ilik het ;o;at..IACh.. mini.tene. IOn de
I""tl~ get,..,· I all,Jp,"" ,vn. 'iatal .ympnthi_~
or· .·d·'k Iud ,If:< Brlt~C(:he r~gAertng, en 'U
\', 1:\, ~ ":111 lH't nHH,d~rJ8n(1 aIJtj moge1rike
Il '[' H..t...t:lIlt":'!1 ton 4flt"J:.:t'rH~n d,,~ rehellt;u wiJlen

\ Jl, j,·tI ~~.. 'Ii 1't('hl,:lPlllllts in de t.UI,ter-
t\. ; ,~':" Knl..!)oI\").Hr ,"';.'1) v", r de Transvaal

r i"l .... j.,,! h'll:,n .,j.-:t 0Ver Durhan; 'ii
r: \·!·r'.'·I'f'! -I.,,·r KqrJt.~.(,hd zet:ha"~D"'.

;), I, r :-:,·h, t Uh r q·r!II' di'rt den YlltrTOC'rer van
ill:'l" r w· I ~'I·"ft Lil a.an{JlU~ di~lng f'r aan

f!,rl \ ,IJ 11.." Tl't!!' f'i~(,IH' lnnd te
r!~, \,., Il' I Il.-· :'\'l!fll"'~'}J~' v":uDtlers ln·b·
!;.,ll ot' :11111."':"" II r t. ,,,,.t',k~iDg van dp

1: ~ ..r, • rttJ~.: (1'.'!l" ti Ir Jit."n Ktl"pAch;·
v' 1\\ Ilji- '!" .... IJ' t "')I,."f] UIlI,ll") hf"tze:(Je Il'

J,. "qui,·" I,' La t.l' ·'fhl'lt't it· b·, '-pinL! krUllt·'..j
TCl') 'ell !\.~ap~·I:.'J IJft·ffilt:r. IJit i8 hot
\'1;' ,·i.JI !'I~",("h...n rit· t,,\"t'<o.. !\o100if8 lt· ft'{le

L,· ~J • '"Il i: , .. il il.l ..r..-rlt· a;:n bet ht nfd ; <I"
lj II r ... ht'l ff • t.fJ pr' 1I1,,'r dw (~('n ·cbt·p&el van

dl' A fnkH&or1('r I~,:)(j U1!l3CJT.;niie i8."
Lt·t'IH dit. \'rlt'ndeJI, .eo Viat let'~t gii tl(,,~.:h('1,

,I, '/'1''''/' \,id,., IDde", dan dit ;~Als de
la. t!'>!f' t"l,·ktlolJ t.en gucste vao den heer Rhodh.!
'cL til no l"tr'!1 Itltlle.8l1en waren dan badden "ij
,li I.t I) II e.' II I,loed Illen rt&Menoorlog j" .laid
.\!" k. !(ehad. ~laar md e"D Scbreiner .an
h. t hoof,1 ,)ntJer.ioden de oorlog!chreeuwers
or n-r,..acht< r.. oo"'IJjl,hed~n. en van daar hnnne
\v 0":.·. I.aten die Alrikaandcl'!! die bij de laatste
ol. ,tie Zich lieten misleiden om ..oor Bhodee'
knll.hlaten te .tltIlm ..n dit to<.b goed ter harie
lI~rr..-·r. Z!I ,ien nu w.ark.e .,i biina h.. n land
b.·hl.,,,, ~~bracbt. En o<Jk ziJ die na nieb! e.
Onl ....·hliuen te geHn om ter wille van een
",., 11"'. of .·en "Dder ondergeschikt pnn', bet
:-;"'hrel0f"1· .. m}nl~t,·rte omver te werpen, eo
HI,od". ot "en zlin"r hAIJdlangel"lJweer aan bet
h., .. IM te b....ngeD. ",lieven het vooniaandAJ *-
bepeuuen_ V•• ;lere~. :ur .. 0IlII00dlf.

~vJide EssoheDhouten .S188..,.. P_•..J~er' ,SW, tGoed~gd. ',,,"
~J..tjF"'; .' ExoeBept Afgewerld;. ... -,' '~
6~.~ONS BlGD .AIJQJEL _.~.• e ..

.. , '''', ' .. ,.< . I .

I'

DIZB ILLUSTB.ATIB IS BBN BIRLlJlB AFB;lELDIN~ V.~ HET

U DEI'IANOE" 8LAAPKAJ,lER STEL
RMtaande uit'-3 rt. Solide E88o)um.houteD. IOeerellkast, iDet Spiegel Deurci' 8 rt. Solide

EseCh8Dhouten Wa8ohtatel, met marmeren blad. hoogen rug en haD. doek hanger;
S vt Solide EIIohenhouteD Kleedtafel. met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat ~et goedkoopen goed huisraad van 0116 tJigM maa.Uel
koepee kan, dan de rewone ingevoerde artikelen die op dese markt worden verkocht.

O"Ul.eerd Catalogw en Prij,lijllt francv gepo/lt op IIO/I"'''ag'',
Allt' Goederen door 008 vMvaardigd .worden door de Kaapadhe Gouvernement.! 8poorwetren

v8l'Tom:dtegen 20 per cent minder dan inge~oerd huisraad.

O ISAAGS & GO :='B::~a:~~~;:;~
• • , K A A PST A D.

D''!JIUIUBII:

Hon. ALFRED EBD1!IN. V..'lmt .•..,1
HENRY SOLOMON, Sill,
FRED. J. CBNTLIVRB8.
PAUL DI VILLIBI18'
GODFBBY 8IOH1lL.
J G,8'NtTLtrR .
HARRY BOLUS.
!:l. H. ARDERNE.
HOIL J. X. KERRI!!tlAN, M.L.A.

"BlTI G'IRI8(VIDIOI Ulnllluh

iJ R. O. .urOBR80N, .M.D••M.O., Lu ...

IJ !!tl.R.O.S. BIJR8Iandzer, . ,
.. .. IJ~¥f~ ~f:rWfa'T

lOli DSIN11 ruDD
Waterpijpen;

Grootste:,~'.'I;·~B'''·· ., "'E'.; .. ':.' .:,..1~:~-~,~:~ .'
. ' ',: ."~ . .;;'. .. . ;". ' ..

'.. "

J.41IES \VILBY~ 00
10 & 12 Darling-Straat.

BIEDEN TE KOOP AAN:

Doornclraad,-
Gladdraad,

NET OMREININGSDRAA 0,
Omheiningspalen, •

--
Varkensd.raad,

2 tot 4 voet,

DAl SCHR~PERS,

Galvanisch
Galvanische

t tot 3t•

en alle soorten IJzer
Goede-ren

a. JIl. BOSS &; co.,
Vestigen de aandacht van Koornboeren op het

feit dat de

<;:-

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

_é

j' )~ populariteit van dit werktuig iS te danken aan zijn groote kracht,
duurzaamheid en eenvoud. Het zal in álle soorten van Koren en

op alle soorten land werken.

Deze bel"()('mde Zelfwerkende Binder heeft zich den meest uik
stekenden naam verworven in al de voornaamste graanbouwende landen,
en wordt erkend als de best werkende Binder in het land. ~ ..

Beste Manilla Binder Schroeven.

"

TEl
a

.3e",,~Mathew & Co..
....-.:....PIITAr

Au ·MIberl__ .I1WJiet~ en
, r."

.~ kt AI.... PnbHei.
f"' '-. '.'-". -

KIIOI&&!
deriDl ill ...
fooda, ...
koa.dicd ..
dageI1 M I
eobebaI ....
de Iu-tell
,jill.

OoST Lo
bericht q
.tenbill doe
met 0."....,

ZUlO- AFRIKAANSCHE
ol .

ONDERLINGE

L.EVENSVERZE K ERI HQ

Calirornia Stroop lID Vijgen
nIbU. bet,..w ~ 4111 'f'Whikbnde
aondetW te 'I"8I'II1rakbD i,......bardIij-n,beid
- hare ~ ...oor altijd.
Aangename
"'~eD oR. bg., tijd _ ......

l1Ilbrder du TWtrIIPDde kraitllIIL Beae .......
~ d. Nieren, Le ... _ lDPnadea 18de
aterbte YCIOnOq t.egeu Boofdpij-, 'Z_
VerbudhedeD of .K:OOrfIteD
Mild en Zek.er
in ... eD bePUId 'f'ri,j 'tUI OD......obelljb

_taDddeeleD. ~ be...... het UIl
I!tlilliDen811 bebben het o __ &bur he........
Kmcteren palet. het i nUb dam. yiadea
het .. n id.aI medioijn, ij....np __
het lODder 0DPrief of oar-k
Nam·"'" _ IUbniiu_

aiju talrijk i lij moet "t'nft'D
OlD .. 0al1bnUa ti lI1ZOOP
ftIl VijpD.

zoekt CIeq _ ea .... hu.
deIImerk 'tUI de 0aU1bnda
'Vijpu-8iroop ..... "..
PIJ; die lijn opelbn bottel en._. is.

0'f'VIl bij ApotbUen ea
Winbliers te ....nrip. ID
.... KJ'OO"-. lt. lid- eD
poot. niea... IfOOL&e. IL Jd

Depot; 32, Sno.. Bill,

BCDFO&Jl
paalde hol
Solomon eo
jur 10 t'&IIj
maar het
daar de,,~
)'ur ""-
digd ap ,
'"erd ..._
erdeciiaiag
:pel beáreit
....erdeo die l
~at er _.
gehad. De
pui TDIld.
prt)v.-u. ,
ring ..an d
tretfmcle IN
..aJv. De
Wilkenm&le
nia toe te ac.
.te_ea k
jnry .. erd Ol
gonDen; de I

.trafbarell I
aan-raard.

£Ell
KI.BeILB

n&lIIiddatr iJ
!tomen 10 C
genaamd Pe
de .trut 0
waren, Kij
een paard ...,
paard. .. eM,
onmidd.lljk

•• 0. AL

MA.&TIKlHA.PPI.J. Ka
lJ

LADn.1T1
gen werd •
een OIlbehOG
hem ill da t
blea daar I
B8i~e ma'llU
resim·Il~·
Het illboori

voor de te

...001' Mrechtat
twee j_ i
'80& poging to

KAAPSTAD:
Ll __ tc..OJl(Al'UCH-': 184&

..,... ...,
IN

I;OfPOreerdbij Act, ran ""/em.nt ,~ ZUID-A.P"ftJI\ AAft80HB
P.J. ,._ t fil IOlfDXWIl .'MIENST

HCASTLE MAIL • Maate.:ttappU

I).StoombooMa dear ~jD~.
bn TUI ~ UIr Londen om

CIeIl &Ild.eD W te , ..arD.lD .. DaU
Kadeba en PlJ1llO'dla, .. sm, Re16D8 en
AIDMlIIÏOD ~ ap de bepulde tu-
~

NA.AB ENGELAND.

Kr.IlJ:ILBI
werd in be~
4e Kaëmploy,
waucb.er, tell
o..ertrcdiD,r ~
reser'8. Ds,
mijnr.wl bijw
de nilepraak
Loelthan en
..ernieU,de. :
"Neo. ffienl
lub-eanoea!ie ,

,.
: 't.,.b~", Dlo.",,!olWlUe ••
JO}l><.Irrt-.bu.,.,.

. II

Het soert dat ~I~ ,. rfstof is.

• .,. ~- OABI8B&OOJI: OA8TLB, Kapl'
Roa lJIIIOIt,

sept. lJ-lUWABDKlf OA8!'LB, B:Apt. B.lon
Sept. 2'I--l(ORHAI( CA81'LB, ~ R"DiLL.
~ l1-DUNVHAN .CA8TL i~ !tiT.
oot. _T4NTALLOl( OABT Kapt. nil

LAOon TILlVUIl

EU I

T.... btete. lW bgllu' na Lu
Pl1m~·,

GABTH C48TLIIl. Kapt. W~.", 0...".,.
14 8eptember.

PDBaoU CASTt&, Irapt. ItlU811. LL on
Re- IIfSept.em'-. ,

Voor 9'rMbt ol p._.. ftnOep'e m. n
Mh bt! d .. Acaota ftIl de C,'-8TLB
MAIL:8OO'l' MAATSCHAPPIJ, (J :pkt).

Brilliant I
Duurzaam I
Economisch J

Z.~A.J\IBua-
LAAT8Tt UIT8£TALlMfJEM.1896.

PoU- '!'UI -"DI_III daur ..... w.ua
lIlel 4- 'f'G!pnd. __ toor wen a.ooo "ftD
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