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TU Dd Zioll8 Ktrk,
f .u.uau publiek verbopeu,

OP DIlSDAG, i' -Slm.BER, f888
zekere 'Drie onbebouwde Erven
~Jegq &Dnu de "Zions I\erk: en

aatorie" front mak8lJde naar de I}ECERTIFICBI!:&OB ~. .:
~~- ~merk:t No. 2,.8 en 5 U seree om on.lenioltt &e P"'ID':r1nde ff8deeJte ~ ~et. etge~dom MaD. "ven kinderen op.een jm ..
De ~ Plantagle, ~Ien ulterat pJaata echool. 8aJaria. £40 ~.. . "

~ TOOr bouW'emdea. en met kost en logiee. HO~i:
m het beate gedee1te van het dorp .MulÏek oDllliabu.r. W~-
gelegen. - heden te bc,ginnen op deu 9CJ. .
J. 8. JUBMS t Co., Afslager,. October. Aanmeken met ~

echriften in te HDden lAD •
Koloniale WlIIIkamar en Trust R. ST ARK- .

Kutlchappij. P.L DÏjrb.a'f'ila
PUBLIEKB VIRKOOPIH& _Oatlan_d_s. _

·D· IIondergeteek~e in zijne be- Orgelist Benoodlgd
trekking als de Executeur - .

Datief 't'IUl den boedel van wijlen IPPLICATIES 'VOO!' de .,....
den Heel' Oharlee ft1lReenen Barry, •. king Tan Orgeliat.in de, V....
zal publiek -doen verkoopen ten eenigde Gemeente alhier, sulleH ,

J . • .cl - dorpe door den ondergeteekende .... _et I.)oloos Stelsel van Tandheelk undo, . . wacht worden tot midden 8ePteIa;.
VAN DE AFRO-AMERIB:AANSCllE Bredasd0rp ber, ~:k. ~ £48 dee j......

TANDHEELING MAATSCHAPPIJ OP , t.env:J :::::bIOI!~
, ende, vragende om ~pJioatiee ftOI'467 S'T'R.,A:N"D STRAAT ZATERDAG, fS SBPTIIBBR.f889, de betrekking van JlusiekaadeP.

- Z··· wijzer (of ODdenrijseret) .. eie(EEN DEUB. VAN HET'WHlTE HOUSE HOTEL). L eker fraai Erf SlJDde Lot NO.IN. ft. School tegen £100 __ jun.
Blok F. gelegen ten dorpe Ure- Beide be~ k:UnneJi door
dasdorp, groot Il morgen, en 4,9 één persoon bekleeQ worden. .
lnvadraat·~. .. Certificaten van goed ...... -.:

II. Zeker fraai .Irf !lIJnde Lot No. gedrag en beWij8 van Udm.....,
2 Blok F. ten dorpe B~orp. eenr. Prote8tt.nteohe Kerk mo .....rz.t 414 K~~. Roeden. ingeeloten worden. Werbi ..

II . Zeker fraai Brf SlJnde Lot No. heden te beginnen tegen 1 ootober.
. 4 Blok F. ten dorpe Bredaadorp, 1899. •
groot 165 Kwadraat Roeden.

IV. Zeker fraai Brf lijnde Lot No. ..B•.C. ANDBR8SBN. V.D.M.
118 gelegen. ten dorpe .Malagaa in V l"lJheld, Z.A.R.
de afdeeling Swellendam, groót 2 Augoatus, 1899 ,
195 Kwadraat Roeden. .

V. Zeker fraai Erf zijnde Lot No. Drie Rondgaande On4erwij.
122 ten dorpe Kalagas, groot 228 zera benoodigd te Twee-
K~raat ~en. .. fontein, Aaronllaagte'- ea

VI. Zeker fraai Erf SlJnde Lot No. Uitkij'k, _";'k onder vet.
134 La A. ten dorpe Malagas, ....'" .
groot 3Mt kwadraat Roeden. en Vaalrivier, di8t. Bo,op.
Deze Erven ziJn allen seer goed ltad.DC Oezo"dhdd. Verwekker eo Behouder v.... de Natullr_ A.~olll$e gelegen •

ooodT.akelijkheid thuis. Verleogt 't loneo. ~
Geneesmiddeleo eo Dokten Hekeuif1ieD. G. W, STBYTLER,

Exec~teur Datief.
Vertl()h&ft Reinheid, Gtlzoodheid, Kracht, LeYenaluat, Gebouwen der kamer Kaapstad,

en Schoonheid. 29 Augustl18, 1899.

W. H. F. A.LEYN, Af8lager.

DEEL No. 7].- - 6,802.

PUBLIEKE

VAN

10 Eerste-klas Rij.:. en Trekpaarden (Ruinen),
1 Extra BOkwagen,
1 " (4 plaats) Anilaan Kapkar.

WetenschappelIJk, Vertrouwbaar, Dnurzaam, Ne~_,
Licht, Draagbaar, en Goedkoop,

G~maakt van de bene renkelooza antisepti8ch,., hygieu;8chtlstof. PATENTED
Opgehoudan door een verkoperd liltalen R'lam, Gepakt kompleet iD eeu nette Idlt
15:r 15 inch en 3 inch dik. Weelrt 5 Ibs, Vraag een Circulaire,

".) ~~Ondergeteekenden zullen voor rekening van den heer SYBR.um J.
- \ .vx I>l!:H ~PUY, alhier op het Markt Plein

Op Donderdag, 28 September, 1899.
TE 10 UUR V.M.

f' :i.Jlt,k Verkoopen, bovengemelde Levende Have en Losse
Goederen. En wat verder zal worden aangebracht •

S. J. V.D. SPUY.

J. W. Moorrees Jr., & Co. Afslagers.
y, nd" Kantoor, Malmesbury,

I :-'eptember, ] 899

J!!(_
BELANGRIJKE VERKOOPING

V.AK

enz.
1 Lange Ladder
1 Lot Vaten
1 " Balies
1 " Zadels
1 Schaal
1 " Deelen
1 Lot Huisraad, Tafels, Stoelen,
Ledekanten, Veren en andere
Bedden. tt

Keukengereedschap, enz.
P. J. RETIE:f, Afslager.

Vendu KlUltoor, Piquetberg,
21 Á.ui'ustus, 1899.

Pijolooze Uittrtlling Jan 21. 6d. al
Patienten van Buiten in éen Bezoek Geholpen. •
UREN: 9 tot, 5.30 (Zaterdag inbegrepen) alle tanden gewaarborgd,

Dr. J. E. HARRIS, (D.U.S.A.), D.S.,
Manager .

Vaste en Losse Goederen,
Annex MULD&RS VLEI JUNCTION.

~ ) ~ oodergeteekende zich een Hotelbesigheid te Lady Grey Station
. verschaft hebbende, heeft besloten Publiek te doen verkoopen op

DINSDAG, 12 SEPTE.BEIR, 81 11 Ire .reClaL
iT " Plaats genaamd KLAVERVLEI, omtrent t uur van Muldet"8 Vlei
J .t.tron station grenzende aan de Gouve:nem~nts plaats E~nburg, groot
:irl'a 622 morgen, hebbende twee wel lllgerlOhte WoonhUIzen en volop
a:t.T door watermolens en dammen; beplant met alle soorten Vrucht,

E ~t'n, en Bluegum Boomen, met uitgestrekte zaai ~n uitstekende Vee
'I1'lolt'n,zoo ab maar zelden in de markt komt, bezaaid met 20 mudden
I,J.,II [raver; deze Plaats is wegens haar ligging uitmuntend geschikt
v JI)I'geldbelegging,

De Voordeel en daarvan zijn:
1. Alle behandeling beslist zonder pijn.
2. Geen Platen. of Verhemelten vereisebt wanneer ons speciaal systeem

van Crown Bar and Bridge·werk wordt aangenomen.
3, Volkomt'n natuurlijk en voor 't oog gelijk aan echte tanden.

Gebitten yan .£6 68.----'-----
Publieke Verkooping

VAN

Eersteklasse Vaste en
Losse Goederen,

TEN DORPE

QUAKER BAD CABINET
(Folding. Heete Lucht 811 8toombad),

VOORTS.
~:) Paarden, lO Koeien, 1 lot Pluim vee, I lot Varkens, 1 lot Ploegen,

,-:_..", n, Tuigen, Zadels, 1 Paarden Wagen, 1 lot Boerderij gereedschap
e'i ,\';IL nog meer zal worden aangeboden. Alaook 15 Vaarzen,

E. WOBBE.

.. Mede zal verkocht w?rden voor .wie het moge aangaan, 2
\\'agen8, 2 Excellente PODlt'S, I Set TUIgen, 10 Ton Hasac ~lag.

.A. B. de Villte ... & Co., Vendn Adms.
[';l:lrl, ] ~ .Augustus, 1899.

WARME BRONNEN THUIS!

::a:A -W-STON""
(Afdeeling Caledon),

-OP-

ZATgRuAG, 16 SEPTEMBER, 1899. Yoor ZI.aUe.i. of Sterken, Zjekea of Guoadu.

DE ondergeteekenden behoorlijk
gelast door de Heeren WADNEi

& ERIKBENdie Hawston gaan ver.
laten omdat zij hunne visscherij
hebben verplaatst zullen publiek
koepen.PUBLIEKE VERKOOPING 1... V... titoed: _

AAN DE De welbekende twee Erven Nos. 3
en 4 Block .A gelegen in hei~ ...A....A.~.x..., midden van het Dorp en bebouwd

, V AN met een dubbel verdieping woon.
huis met winkel annex. Deze\Vabcrens, Karren, Wagenmakers- en standplaats is zeer centraal gelegen
en uitstekend gesohikt voor hetTimmermans-Gereedschap, Huis- ;~~, va~e~:et;:~!!e:ve:a~e d:

meubelen enz enz 8poorweg naar Caledon zal eigen •
, .,. dom in dit Dorp nabij de zee

r \ i·. otJd'T!.!eteekende op vertrek staande naar Mecca heeft besloten gelegen veel van waarde worden,
L 11',blll.k tt> doen verkoepen op Hier iJ dus eene sohoone kans voor,r DEN 11DEN DEZER, allen... \A~DAG, ~. Lo•• eltoederen.:

'I .• mlgt : \ ~ieuwf' Lo~se kap karre~ 2 do open d<?~1 halfslijt Losse Een. groot &88Ortunent winkel.
;" \rl"tt' do, I :llolwa~@n op Veeren, mouw, 1 halfshJt do, 1 Paarden- goederen bestaande uit allerlei

cl' :' 'r !llJkan." nieuw, ] r-;leuwe Schots kar, 1 half8lijt do, 2 set P~rden- soorten van Mans KI~eren en
\ ,_'., ., 't i,'n, I .\'if'uwe kar Bak, 1 Pa!lrdenwagen stel, 1 lot meuwe Vnnen.w~ren-zooáls Corderoy,

. / i"~ 1 do Smidsgereedschap, Blaasbalg . .Aambeelrlen &0., 1 lot Fluweel. Tabertsgoed, Broek~d,
',1' ._,,: Ikt'rs g"'l'c'edschap en Shjpsteenen, 1 do Wagenmakers hout, I Sits Ongebleekt Linnen Geruit
-: ' 1",)lt n, I do T.mmermam hout, detllen, 18 Amerikaansche deelen. Ka;t, Voersies, Pakken Man's e~

, .... I I(Jt Deuren .nd kozl Jnen en V.~nsters, 2 dub?ele v,oor. Kinder Klf'eren, hemden en groote
".' . "~I.in,'n, 1 lot dom'sloten, 1 do s~IJkers, I do ~mk,~lA~n, lot Man's Vrouwen Kinder Stevels
: ',l" h'n ,;teenen, J do h'Taven en Pikken, 1 ~ot EIkenhouten Em Sohoenen van alle soorten in.

I d() palt'n, I do Rrandhout, 2, .Amenkaausche Voer sluitende Veld schoenen als ook:
-' Kf'llll\agf'Il", ~ Haksteen molens, 1 Bicycle enz, eIlZ. groote hoeveelheid, Kruideni6l"s,

VOORTS: waren (Groceries)" bestaande uit
zakken Koffie, SUIker, enz., en1..
In kort allee dat te vinden is in een Telegram adret!: LIBBRlfAN,
welvoorzienen winkeL Een ware -..;...---------------- _

gu14en schat. WIENER & 00., BEPERKT
KOJ[ DUS EN ]tOOP. GRooTHANDEL-DtPORTEURS

Verdrijft Koude, Koorts, Huidziekten, en Huicbweerijee.
Voorkowt Ziekte. Gell8ellt Rheumatiek,

GEBROEDERS REID,
1..9,Roeland Straat, Kaap.ta.cL

KLEEDERENI XLEEDEREN I !
G_a.A.A~T VOLG_XB ;a.sA.A.T1IIrJI"Z_G

PBUZO LAAti! PASSEN GEWAARBORGO J 1
J. J. DE VILLIERS

KLEEDERMAKER, WORCESTER,
Zendt regels voor zelfmaatneming en mon.stera, op aanvrage,

per poet 'lan ieder fi r" .. :.n Zuid I\,""a.

I "·";'.!,l \'oor;';alller' set (Walnut), ronde Wasch en Kleed Tafels
" hIlllt), 2 Klet'oIerkasten Mahonie hout, ! do Stin.khout., ~anzet
" : ',' T;lfrL~, 2 doz, !';toelen, 2 Staande Klolden,2 Zak Horloges.
". i ...:Il, "II, I.hert'n Ll'dekanten en Katels, Matrassen, Vederen

J, •• '::, I "ti :-'childel>ijen. ~piegel., Glas-, en ~ardewerk, ~eukengereed.
\: , I 1\,-,llnden stoVf' ~o.\ I Trapmachme voor snvders, 2 Stoep

~.\'-; '. I lilt blooillbakken enz.

Early Rose Pootaardappels!
Early Rose Pootaardappels!

(\NZE Scheepslading van deZe Aardappelen is nu in uitstekende conditie
li geland j zij zijn van superieure kwaliteit; Wij hebben nog slechts
een kleine hoeveelheid ~. koop; bestellingen en vragen om inliohting
moeten daarom dadelijk gedaan worden.

LIEBERM AN;& BUI&SKI,
BURGSTRA.A T 24, Kaapstad.

.\LLEN ZIJN WELKOM. -VAN-

IJZERWAREN . ALGEMEENE KOOPWAREN,
Hoek Viin St. Georges-straat en Doek. Road,

KAAPSTAD.

ENEINDELIJK: WAnNER & ERIKSEN.
- T I'k Paarden, ti Ezels waarvan 2 zeer groot, 1 Paar schots, kar DEMPERS, MOORE ~ KRIOE,

n:,,: '., T t1gf'n, 2 paar achtertuigen, 1 do zwartleer Engelsohe Twgen Afslagers.
.•~ W;:: llOg meer zal worden aangeboden. Caledon, 1 Sept., '899.

.... N.B.-Alles gaat zonder de miliste R888rY8.
GARIEL DOMINGO.

A. B. de V/LL/ERS & Co., Afs/agers,
fdari. 2 ::lepk!mber, 1899.

Heb nu in voorraad wat tepo. de Laagete .MarIrtprIJMID wordt UDpbodcm 1-
Bouw BenoodJgdheden, GeplftIli.Ieerd IJser,Gepunt Draad. V8J'Ito1l'en ea Vea'_,
Zwavel, 'Cement,. en alle lOOrieD ftD IJIel"InU"8D, alle IOOnen Y1Ul ~
en Smeetwaren, ZOOaJa Koma, Suiker, Ril-, &:oom. en Wol ZakDa, zeep, .... eD&.
Ameribanache Goederen beItaaode uit Ti~hout., Deuren lID V~, ~ena.,'t6n.a. . . _

Behaag.eIpt.pier, ~'ftI'eD, Ko1f8l'll, Leeren Zakken, eD&.
TeleF• .AdnI, WllDlD Ka.... ' .

Goedkoop Bees1envleesch
VAN 5él: -t()t 6ci per lb. per

kwart te verkrAgen bij
O. J. T. DBBYBR,

Noorder· Paarl

GEVRAAGD

APPLICATIES voor bowáp.·
noemde ~~n~n .m%~

Vall de bij de wet verei8oh:te ~
schriften van bekwaamh.d, lio8d _
gedrag en lidmaateohap _nar 'Pro-'
testantsohe Kerk, aulJea ëfOarJ_
ondergeteekende ingewacht WOrdeD
tot op den 3den October, 1899.

Werkzaambeden te beginnen .00
spoedig mogelijk.

~alaris £120 per anJlUID en de
schoolgelden. '

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitantit!8, llulJ~ vergoed WOrdeD.

N.B.-De geslaagde appliea.
moeten zich elk: voorsien ......
onderwijzers 2de klas IpOORseg
certificaat om tegen half prijl' te
reisen.

- H . .M. G. DA.VIN,
Sec. Soh. oom.

TE HUUR
OF dee verlangend te koop, 10

uit.stekende plaatsen nitge-
zooht in de AfdeebngeD van Her-
bert. Hay en Barkly Weet.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
BuiteDgebonwen, Steenea .Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Te~toor, en 't Politie
Station. Goede echolen in de
nrWijheid. Overyloed van wild.
Vogelatruimen in 't veld, dat
geschikt is voor Paarden, Struizen,
Vea, .Merino Schapen, en geiien.
De eenige reden YaIl den verkOOf
is dat de eigenaar dool' slechten
gesondheidatoesta.nd sio~ terog-
wenacht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil opgeven,

Richt u tot:

H. R. CAWOOD,
P06tkantoor P&Dknil,

via. Ceimpbell.
Telegr&phiaoh Adres:'

Cawood. Papkuil.

Boltfontein, O.V.B.

Twee llondga&Dde Ondenriilll'l' te-
noodigd te WiWipfDnWn .. '-11
Tochiekrenn. ~i Ondar-1Uaat-
terriner, mat. KrOOUtad.

APPLICATIBS voor bOnD.
genoemde betrekkingen yerp

l58~dvan, de bij de wet ...... b,te IJ!'
twgu.1lriften van ~
goed gedrag en van lidmaateohap
eener Proteat&nt.sehe Kerk, SUDeD
doorden ondergeteek:ende illR8waoht
worden tm; op den SOsten September,
e.k,

W~k!i8embeden te beginnen .00
epoedig mogelijk.

salaria £120 per jaar en eie
achoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties zullen_ vergoed worden.

'N.B.-De geslaagde appJicaD_
moeten zich elk voorsieo ftIl eeu
ondenrijl58rs 2de kl... ~.
oerti1icaat om tegen balfprijl te
reIZen.

"BreiIrS Iralas."
Erkend ala 't Beate en Goed-

koopste VoecI8el voor
Koeien, Vark8Dl, enz.

l/6 per .Mud-aak aan de OHL80N'a
BBOuwnuD. .
2/- pel' Mud-sak aan N.WLAJwD8

STATION.
E. C. nm,. ,

seo. 8ch. cam.w. L EDW ARD8,
NewlancU. Vrec:Wort,

30 Angustua. 1899.
OOK SOlD TOOR 1I01fDDS.
&0.18_"IIIr x..v..7

BOUD.- ..... _ ..-se Wtiiillo· ..,.., .. __ 8ItIIII:WJt._,.~~ ..
HeYN8$ ~THSW". co........, •.~. --, \'".' ;-. -.

Voor lD.aD.tenft1l Buiten ea
WiDbltera.



,

'",'

BENOO ' GD, •• I

J.,BN Gecertiftceerde ODderwi)ZeJt,
_ ~ om onderrioht te geyen. &lUl
omtr"nt 12 Kinderen. op een prlva~
PJ.-at88chool. ..

Salaris £60 per j.-r. f'n vn)
logies.
Hollandacb en EngeJsch onmisbaar,
en Muaiek: een aanbeveling.
.Applicaties moeten in zijn voor

den 30sten dezer. Werbaamheden
:>~naan vang te nemen na de Sep-
tomber vacantie.

A.anzoeken met getuigschriften
.ioeten ingezonden worden aan

D. P. ROSSOUW,
Karreek Bosch,

Dist. Carnarvon.

Muziek Onderwijzer( ea)

APPLICATIES voor de betrek-
king van Muziek onder-

wi1.ser(es) aan de N.R. School
zullen door den Ondergeteekende
, ·ntvangen worden tot midden
&ptember, e.k.

Sollicitanten moeten overleggen
bewijzen van bekwaamheid, goed
zedelijk gedrag en lidmaatschap
eener Protestantache Kerk.

Wij verwijzen naar eene aan-
V1'Sag, elders in dit blad voor-
komende, voor Orgeliat( e) van
de vereenigde kerk alhier; .Beide
betrekkingen kunnen door den-
selfden persoon beldeed worden.

Salaris £ 100 'a jaars. Logies
verkrijgbaar voor £40. De Muziek
leges voor 't aantal leerlingen
boven de 30 komen den onderwijzer
toe. Werbaamheden te aanvaar-
den met ingang October, e.k.

A. B. W. VAN NIEKERK,
Hoofd der School,

V rijheid, Z..A.R.
5 Augustus, 1899.

HOFMEYR TE-HUIS,
Rheede Straat, Kaapstad.

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

meente, Kaapstad, g<l8ticbt, en ender
toezicht VIlIl den Heer en Mev. DU
rLII8~!IS,is reeds geopeod.

Aansoek om opesme !Ian gedaan worden
lj den heer C. F. Theron, Scriba dee
Kerk~.

Voor bebeeitÏ8l!n (waarvan bewijs moet
woJden geleverti door den plaat.leljjken
~ .. de prijs alechts .£20 p.a.. allee
ingesloten. Meer g6goed.eu beplen
£40 p.a.
Het ..Te Huis" biedt dus aan eeae

eehoone gelegenheid voor ouders dJe hunne
zonen na&!'de Kaapetad ter school zanden,
en begeenm dat aij onder goed. christelijk
opzicht mllen staan.

Voor verdere bijroqderheden ven-Dege
men noh bij denh,*,J.duPI_ia,&heede
Straat, of bij denonufirgeteekende.

C. J. F. rHEOON,
8cJiiba d8S Kerkeraad&

BIlr_u Straat.
Kaapetad,___ JI1Ili,~1~899~._~ _

Kantoor v den
Hoofdin pecteur van

Op~bare Werken.

KENNISG~VING.
~

']
1ENDERS geadrfsseerd aan den

Controleur en Auditeur Gene-
raal voor de verze~eriDg van het

~ gebou wen htkend als het
~ administratieve blo~ Valkenberg

..layl, Mowbray voor! een jaar, zullen
"orden ingel!"~ht het Audit-
Unioor tot DI I September
lB9!.

Volledige bijzond 'heden kunnen
op aanvraag verkre en worden aan
dit kantoor.

De laagste of ee tender niet
:IlOO<hakeLgk..... OK .... .,

JOS ~H NEWEY,
Hoof' specteur van

o bare Werken.

KENNISGEVING.-
OE Onderget.eekrnde wpnscht

aan het geëerd Publiek be-
kend te maken da.t hij nog steeds
bereid is " Boarders" in te nemen.
(Jongens zoowel als Meisjes) ook
"Dagboarders," tegen billijke prij.
seD.

P. J . .r.Lt>UBSCHER.
W ollington,

1 Mei, 1899.

KENNISGEVING.
I)E on de rgeu.'ekendl· wl'nscht

hll'rml~e aan het publiek
bekend t.t· maken dat hij l)(,zigheid
be~nneD heeft tt! Wl.rce:;ter als
Procurellr I'D Notans.
Stadhuis. W orcesU!r,

4 &pwmber, 1899.

P. J. THERON.---~~~-~~-------

• ill&. a:OtI~ ...... _
Bole, l)UitIChe BIaa, .....
.baUa. ,;
TMmp;' Daiteohe Blauwea,
Nieu. Zeehmd Bole, •
Ooeanio. J'a'fOuri ..... eas..

Gedurendé lUUta U St.. nllel DE Ondergeteek.., behoo..Jijk
. aub•• :- '. gelut door! den heer

Fnmaohe Vroege Roae .Aardappel- lIAJrrlll1l08 SIKOJfI. ial op den
lDOereD . bo~oem_.·dátum ter pu-

II OctllMr I".... ...... • lat. ~lieb~ing opbreo~ dit praoh-, t"'. _ ~ erf, ~ef; ove~blevea gedeelte
UI • ••••. !liJnde van de Eryeu li en. 13,

Onze keuze en w~ Bn· gelegen ió de Delilpen St1'aat,
gelsohe Aardappelmoereu. groot ougeYeer 69 ~rkaote voet,

Speciale brief en Doteeringen over met een front aan de st.... t TUl
aU~Aardappelmoeren WOrdeDpos~ ~ voet en een diepte Yq 11:,'1
vl':9 op aanvraag venonden. Geef 'Voet waarop een WOONHUIS
uw order vroeg op om teleUl'lltelling is opgerioht bevatten4e 5 Kamen
te T8I'DliJden. Gang en Keuken. 2 STAI.J.EN;

voor 10 PaardeD 'ieder en' 8

H RIES & GO BOlTEN . VERTREKKEN.
. De SWlelt· en Duiten'f'ert.rek-

I . ..• J kea alleen ~D een huur op
G lawl..... ..._. _ vao.· £a>-. !~...per ~cl. Br i.I
I'IID.~.. . =..7!..~beloprich"'"
.00.. Londen. Er sal'Ook: verkocht wordeD:

1Lichte Paardenngen, bijnaTelegrafisch AdreIs: "R1:I18.11 nie~w .

ISteI· Tuig'en Nieuw
,En een partij Pikken, Schoffels,

Spaden en oude r.t'uigen ens.

F. A. c. GUTHRlE. Afslager.

KENNISGEVING geschiedt hier
door dat de nieuwe waardee-

ings liiBt van alle belastbare eigen- --------- _

~=en~ :: ~=!:gva~u ~ Korsetten.:.·. IRaad voor de inspectie van eigenaars
bewoners en huurders en dat de
.Raad een Hof, ter beslissing YaR

objecties tegen gemelde waardeer- Korse,··tten Iing. zal houden in de Hofzaal te
Fraserburg op Vrijdag 20 October,
1899 te 10 ure 's voormiddags.

Op last,
B. L. BOTES,

Secta.

--

~--------_.._-_._- ----_
GENESIS rot OP~NBARING

(Gewijde GeechiedellÏll) door :0..
J. C. BBFBR, met vele gekleurde
Kaarten ter verduidelijking. PrUl
5&. Gd. per .uDlplaar.
JACQUIS DUSS1A.U & Co.,

Kerk8t.raat, ltaapstad.
Djt boek wordt door tol de Kerkelijke ...

den hartelijk .... be.oleu.

IN.llllllrID Fraser.rI
WAARDEERINGS LIJST.

.. Routh Park, Carddf, Zuid WalU.'
.al bepCembcr. lluo

I' bet> i~ .... _blijd miJn g .gochrift
r. moaea linen ~'oor uw« urtalckcnd. tabr tall
nn Huat l..o&C'n&ra en Ik heb bet DU "uur de taatllte

~~i~~naj::l~h:~;:p~~Dur;::~.i·cnm~y::
bet nn groot DUl. Ik lijd ciiklriJW aan UUun .....
I:In.mclllh., uwe L..oacngca .iJD bel eenige middcJ ut
miJ ctadeltjkc vcrla..'0tl ledt. ih.arom tcyccl ik
uwe J...oac01l1Ca ten .tcr ... te hel pubhek LlQ ~ lij
dcnde la .......o Catarrh, Hrunchltl.. Winter Hoot u
.alp anQCn ]\, .."liot oogalcMibcid.-<.iclrouw de u ••

A. GAUI\.•l.! .• M.D .• L.K.C.P. and L.M ••
tdinbWJ. ..

Gebruikt Keatil18's LozeJl8ell
Gebruikt Keat1J18·s Lozell8e
Gebruin Kea ting's LoZ8Jl8'8ll,

Het Is oegeeeer Ko jaren geleden. tICdCrt Kcaullg"
Hoot Lo.an~etli het eerst gemaa ..t wc:f1kn. CD de
Y.&oop 4a.a..a t',;u:a ~ grouter cbn OOit te ~orcn. olllMiat

~iD~=d c:'J;;':'::~~~c~:::=:u::
p.ctt &J vcr10Hlug.

VOLSTREKT ONGEEVENllRD,
VOLl:tTREKT ONGE.I!lVENllRD,
VOLS'! .taKl· ONGJiUl:VdllRD,
Kcating', Hoat Lvaen~, bd OD-"~.

Puocamlddel "OOI' Hoesten, HOCIICbbcid.ca K~
~ WWMQ ww&.ocht in 6h.t)Ctl en BOUde Di
allo""'_"

Afd. Raad Kantoor,
Fraserburg, 19 Aug., 1899.

KENNISGEVING.
HIERMEDE geef ik keuoia dat niemand

zal wordeD toepl.",Di aoDd8l' oDd_heid
d. pel'llOOOSmet ll8II reweer", Ioo~D "' jach.
ten of met bolldeD te gaan o'l'ermUD pluteeD
WilprllOllCb eo Fouteinj ...
Ook zal aiemaod wordeu toepJa",D te lOOpeD0.... bet 'I'Oetpad leideode ftD Grootfoateio

DUI' Middeldrilt. AIleD die hierun geen rehoorrenn .ulleD WOrdeD""'olad, 'rOtaeu. de •• t.
W. J. SW.ANEPOEL,

WiJgerboech eD FODteiDjea,
Diat. LaiopbDrg.

Tak : jM Hoofd I:!traat p..It. 8118188
Pon IUiaabe'h. K.u.i-«ad

LO.DS.

Tandheelkundig Instituut
BBPBRKT,

Ulster limen, Groelteurktple1J.
Verrotte Tanden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk gebruik
hersteld. Tanden ZonderPijn
volgens iedere bekende methode
uitgetrokken. Gouden ~topsels
Kunst-tanden, passend gee'

maakt door lucht-zuigmg.
alsook sonder platen, volgens
het stelsel be.keadals Bridge
Bar. tin Crown werk.
Alleen het béste materiaal

gebezigd, en alle tarieven zijn
gebas6erd op de billijkate schaal,
overeenkomende met goed werk.

EVERARD DIGBY,
L.o.S., .R.C.~., Bng.,

VnIIIIIV • .oa.de Loadeu Tudheel'!I1Id11l'l ea
Chariq <m. HOIpIlMl,

B.lIITUlJKDn.

30 Aagostua, 1899.

AAN BOUWMEESTERS.
HEN Man, bekwaam voor allellOOrten

van Timmerwerk en goed
Teekenaar ; voorsien van goede
getuigschriften, zag zich graag ge_
plaatst alB Voorman of met de
leiding van eenig bouwwerk bela.st.
Brieven te ackesaeeren, .. V," aan
ONS LAND Kantoor.

PORTERVILLE

DR. ROSCO E van Porterville. op
vertrek staande, verzoekt

hiermede vriendelijk dat alle reke-
ningen aan hem verschuldigq betaald
worden ten kantore van den onder-
geteekende voor of op den 30sten
dezer.

P. J. DU TOIT,
Procureur en Notaris,

Porterville.

ONS TIJDSOHRIFT,
GeillUIU'eerd .lI'amilieblad ~r

Zuid Afrika, lJe 4de JlIIU'pJJfJ van
dit fraaie familieblad ie thaw! be-
gonnen. Prij. 1211.Od, poe$niI met
een keurige portefolio llrot".

Dit tijdllchri1L bent ïedere maaad mooie
.tuk.ken op alle gebioo en lDai( in geen
A.frikaaosch H uiogcain ODtb",ke~.

J.AOQUES. DU88EAU &; 00.,

7 Sept., 1899.

BOREN NAAR W.A.TER.

SAUNDERS &OAKLEY3, K .. kBtraat, Kaapetac1.
Tel. AJr .. : -" HRATLIlC."

Z. A. Bijb&ve~~
BOO:a-INGENIEUBS,

ondernemen boren n8ar water of
mineralen in iedere formatie.

Doe aanso.,k voor de voorwaarden.

ARDERNE CHAMBERS,
1angemarktatraat 133.

Kaapstad.

V OOR goedkoope en doelmatiBe
Bijbel&, Paalm en Ge.ang.

Boeken, ve"oege men sich bij boven-
g6melde vereeniging, door de voor.
vaderen in 1818 reeda opgericht.

Dep6t Toor Bolland8Ohe traktaat-
jee en Vliegende Blaadjee.

Voor PrijlUjlten IoChrijve men
aan Ondergeteekende,

B. PIENAAR.
Secretaris

B. H. HBATLIB,
"A.~,

Hui8-, Boedel-, Veraekeringa- en
Alg6meen Ag6nt.
Adminiatrateur van Boedels voor

lnaolventen en Afwnig6D.
Huur en rekenlugen WordeD &tipt

. ingeaameld.
Geld voorgeechoten op Rente Ver-

band. •
Produofl8n Koopen en Verkoopen
Vraag de LlJ8t van eigendommen.

Kolonf&le .ntn&! gebou:l'en,
Adderley-stra&t 84, Kaapstad.

Depot Hofmeyr Kamera,
Kaapstad. 1898.

PA.UL KRUGER
En de opkomst der Zuid Afri-

kaansche lUlpubliek, door J. F. V AN
DORDT, B.A. Prijs 1711.Gd. poetvriJ.
JACQUES DUSSEAU & 00.,

3, KerkBtraat. Kaapetad.
In deze tijdeD van -paauillf ~ politiek

b;"ehi('(I, k.unnen .. ij n.iet ande" daa de lezing
\'llIl dit bock 8tcrk .... be90Iea.

~--- ~_.- - --_
TANDHEELKUNDE.HET :N'][S'U"VVB

CATECHISATIE BOEK,
Be'l'atten.Je Bijbe1itche Kennis en

Kort Begril' met '~Uegging, door
Da. A. McG rliWOR, Kluderbij bel,
Cateohintt" Bo. k en Kort ~p
in Mm bet<k vef8Cuigd. Prij. 48. 64.
per ex.

JAC(JUES Dm~SEAU & Co.,
3, Kerkstraat, Kaapstad.

DE heer A. FULD, Tandheelkundig
Ohirurgijn (onlanga in het London

Dental IllIBituut.) heeft. PM een be.ending
van ~.lV" ,,~ Tandheel-
kundige MiddeleD ontvangen, en is in eie
poeitie geeteld om .ijue patienten de YOOr.
dee.l8Il 'VaD al die mocIerne vtll'bet.eringen
in de tandheelbmde te doea paieten.

~ConnJtatie uren 8 v.m., toi:l D.m.
op zat.erdagan 9 v.m., tot 1 n.m. .

Patienten buitenaf wooaachtig, Inmn.
!nmne Tiaitee per blief ~
De Heer A. FIELO,

TaIldheelkund1g 0ll1rur&1Jn,
OostJealta",ber~,

ftGUOTDBJIT n.uw. P08HAlITOOa
Adderley Straat, Kaapata4,·

PJt.,Buaeo

-------~ ..- ._--~~--
ZUID AFRIKA£NSClIE

HISTORIE BIBUOTHEEK,
Door D'ARBBZ. Prijs 28.911. per

deel. Dez.. Serie zal compleet zijn
in 13 deelen. Wij leveren al d818
deelen vnor 3oa. poetvrIJ . Elk deel
.la ook afzonderlijk verkrijbear.

JA.CQUES DUSSEAU 4 Co.
:8. K"lutrtltlf. K.tI~tfl'.

ft llUOBv ...

Caledon, " Sept., 1899..

.Meer dan 2,000 paren om
van uit te ki$zen.

MORRISON :l Co.J
Bieden een buitengewone waarde
aan in Dames' en Kinder-ltor&1letten,
met inbegrip van !zod's, C.B.,
Thomson's, Y. '" N., S. & S., en
andere beste maalrsell. Grootten
van 18 tot 36 inoh. met lange en
korte lijven.

Dill.' leilltel __RIJIIII
liraettl.,

EEN SPEOIALITEIT.

1,000 ParoJ!!1Jit'Dstboden-Korsetten
Lange LijveD. tegen 1/11, 2/6, 2/11
en 3/11 per paar. Dit zijn de beste
Korsetten ooit tegen 00:&8 prij.an

geleverd.

MORRISON&GO
PLEt N,.STRAA TJ

AAPSrDAD.

blaalllrJ BIIcltammer .. 'eogtIJ U
Brad laaaruUe IWclIPPU.

-I

UnISGBYIIG!AAI CUDITBDBD
BI DBBITEDIBI

In den Boedel ....u Wijl~ JACOBUS
WILBBLJlU8 vAR NI~KBRf(. van
Berg en Dale.LI,Malmeebary .-113-486

I
AL degenen. die ieta..an welken

aard ook te vorderen hebben
van den boyengemeld$l Boedel
gelieven daa.rYllMl opga~ te doen
ten Kantore van de Malmesbury
Executeurskamer en VPogdij en
Brand A.B8uraatie Maatschappij,
binnen zes 'leken van heden. en
allen die daar\an iets vellSChuldigd
zijn, gelieven hunne: schulden
binnen denzelfden tijd tja betalen.

G. W. KO'J_'ZE.
~retaris.

Malmesbury,
7 September, 1899~

GEVRAAGD.
INeen Algemeene Widkelbezig-

heid te Paarl, tegen den lsten
October, a.B. een fatsoe~jke en
flinke Jon~ling van eeD eerlijk
karakter. Iemand eenigs~ns met
het vak bekend, zal de: warkeur
hebben. Hollandsch een v'rei.sohte.
Men vervroege zich onder! letter X.
c/o CoUILIS MoLL, A1gem.,.,n Make-
laar Paarl,

Paarl, Sept.. 1899.

IKde ondergeteekende
WILHELMINA VI8AGIK,

Viuer, verkI.aa.r mits deze
wat ik gesegd heb tegen de eer
Mejqifvrouw G. M. M. 'Ill
Hoover, geboren \' lsugie
heid is en dM ik hl\&l' ken als
eerlijke fatl!OetJlijke huiavrou'l
sijn; l»Joof verder dil '0rist
segden nooit WOOl san til roenm
baar ongehinderd te lItten, en
loof verder alle onkosten
verbonden te betalen.

(Get). M. VIS.AG~
Geboren V_.Bowh ..... lel. Ge .

dlat. Malll1l8bury. 7 f: ,.. 1899. twgen:
(Get). G. C. SKIT.VOOr het bakken ....n liet fiJ·... brood N A een lijdtIn nn een .. mand il ~ht. .. A. W. P.WLSIN.

in den Hee,. outslapen op deD ...,en f'
koek, poft'ertJee, pudd1Jl8S. eo. September 1899, on~ seed.r geheide Bloemho , 2, 8. 99.

Kaakt het voed8el zeer lJaht, IllDabqk Moeder MARIA BARBAli.\ JOBDA.A.lI, po GEVRA
en~~ rlJlinp-kracht, en 'de eem,. horen du Toit, iD den 0 .. '··,.,fOID ftD 17 AGD.
poeder Toor 't bakk:en, d1e onaanpiu&cIoor jven 10 maandeD eu 24 lid;; ". ,.., WK II: Aaaiatentes aan de
(llCbt.verandering bl"ft.. Blijft venoh.. B.... lMat.te woordeD wurm .. .MijD I suhsidieerde School
L....L_ d 11_ 'v ... _n..... JHIlI, mijD Heiland."=~t YO... k:ncht totdat hM punua. VU DUID der ",illDealU~ kindereo, "ille. Johannesb1ll'g,
De Royal Baking Powder 'ftIl wereld. .I; KA&EE, pb. Jordaan. ootober LI.

WUden roem wordt 8Dkel door' de &yal Jl. tlURGIIIR, -pb-;-;Jr-----+---Vereiachte: Derde klu
B..ktq Pow:ler IIaatIohappU 'tUl Ameftb W.Ulllston. 1 sept. 1889. :n" Certi&ut van de
PmUJrt. Let 1IOI'gT1l1digop 'I· mabn ------------- h D_.. bli k of
DaaIIl op den omalag, om de nbetitade AAN FHill1. en Vriendeo wordt'" ac e ........u e
ftD Dlpmaakte pederea te 'tWhoed_ bod pmaalrt da, mijn dierbere .. mee gelijkstaaDd buitenlandscb.

zeer ~de Bohtpaoot OBULU vAll Kennis van klankmethodeIOJd _ POlder la.btJL, WILLIOll, ..u, 811acht in eLm Heere il zakeliJk C~ van EngelJch
OIltelapen op CleD 5den ~ om li uur sterke ... nbe?eling.

I....York, Terao1gde 8t., JJurfb. ~baeo~ =::..:aj-::, ~ Salaris: £144 en £130 '.
welr.eD tW hUmet pcIuld PCinPD beeft.. respectievelijk.
Hoe mar mij dit ".rli_ ook .lij, trooei Applicaties aan,
Ik: mij hierin ui hIJ ou W YOWe
ftrt.roUW8Il pt CJat hJJ met sin Jealll Ds. P. NEL,
pat I....en. Hij .... ~d .. 66 , JepJlf'l!
Kinderen en IOeInIdDlleren.

MARKTPRIJZEN.
KllP8TAD.

GEVRAAGD. l.08Ie Goed'
VAlf

~H
LHCN Hoofd Onderwijlere TOOr de eren, ,~t1U&'eD,
CJ Gesubsidieerde School. te EJa. Boer4erijl'ereedllChap,
burg. Z.A.lt .elk Xoeien, eu.,
. SalariB £200 per jaar. Vere-Zond.. R.----.iachte bekwaamheden. _-_ ,
. L 2de Klu Onderwijzer "an de AAK DI

~~n. daarmee gelijkstaande ZUmER PA ARL.
n. Bewijs van Lidmaatschap

sener Ohristelijke Prot. Kerk en
van goed zedelijk gedng. DE ondergeteekende. zijne plaate

App,licatiee zullen ingewacht wor- . oe La Concordia" uit de hand
den bIj den ondergeteekende tot op Yerkocht hebbende, aal aan aijDe
25 September. woning, op bc:mmgemelde plaat., op

Werkzaamheden te beginnen op lAAn'''.'' A_ 43..... Sept-ber.2 Ootober, 1899. -1Na6J .... I IIIU &alii

C. H. MUL1ER.
Secretaris.

EJllburg, " Sept. 1899.

-

I,.. ...... __ .... ~';_~-_ .. ~__

Baking
Powder

lAAPSCHB GOOrBRNBlBlrs
SPOORIBGHI,

Spoorweg Port Jliubeth-Avontuur.

TENDERS worden gevraagd
voor den bOuw van de Sectie

Port Elizabeth-Humanedorp· van
de bovengenoemde lijn. VO!Qrbij_
zoDderheden zie de GQUfre~

G0/4ette· van .) September,· en
volgende nommers, en ook het
nommer van dit blad gedagteekend
7 September, 1899.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

Kaateor van den Hoofding.ot •• ,
Kaap.tad. 4 8eJ,tember, I89!l.

LIIrd.OO2'Da I
Lllrcl.ooJPn.1

:LlkdOO 1
................ Za118Iaa& .

...... pld 1.. lOd..._ poije.

mm, lmIIJ • co., WPSIIID.

~

A. SPOLAN DER & CO.,
GEVESTIGD II JAREN

CboIomItar., IAIrolop. .. I'ltkmakm
.1(..., a.- Deri'lfll ~

Goadea eD Zilveren HOl'Olop. ,hlT8IIIIId...,.. _._

Ta

-vo·;.;.-autreA1fQ 'BN BOONOMIa.

TUD .'IS GELD

lOLL &. COMPAGNIE
Direkte In v,oerders

41
'

MARKT PLE[N, p__' ~

WBN8CIIEN het publiek in bet algemeen bekend te rnakea
hUDDe.I.u ...... ~"' ••• .r Mol'_'

Ladf Gtv BrUg SWioa ill WOe werking sp, .aodat &lle orden
het.18pD en ICbaTOD ftD hout .... spoed kUnDen ~en ui~'fOerd.
N.B.-Ean grOCM 'fOOft'UCl ftIl Bouw-mat.rialeD sooa)s Roode 8D

Dealen V1oer-, Plafond- ..en A.meribMlChe Planken,
c.m.~8IlL, ens., altijd voorhandea.
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HUWELIJKSBElUOBT. CoPT.] APOLOGIE.
GBTBOUWD.-Te DurbaD'riIle. door

deo Eerw. A. D.lAoIrhoff, op DiUBdas
5 Sept, ~DB&lCJl LABan tweed.
IIOOn .... n J.. I..brer Beq., BeadiDg bIJ
LeedI, YorkahiN. ~1and, met ollA,
oudate dochter ....n D. J. de Vill1ers,
Durbanville JC.K.

. DOODB~OHTEN.

( )VBRLKDBN op 31 AqutIlI J.L te
Gtv.nriTier·(O.hiDta) ODze ~

pUefde Zoon ABUH... IlICBlBL
AcIl:.BllAK. oud 23 'ann, • lDMDdeo.

.0. bedroefde Ouden,
PIETER G. AOItERMAN.
ELSIE Ho AO.K.EIUI.A.N,·

(pb. em.ar),

De bedtoefd. Weduwe,

KA.RTBA VAN WILLIGH,
pboreo 8ahretadar.
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Weel_.... -W"_' _

~ ..
~ -Ba_ .
Voer... .
Ital ...
UieD... •••==."',.lb........
&oa.dcrn ...

Publiek en Zonder ~ doeo
verkoopeD, 1 Vier-plaats tipider,
1 Afslaan Kap Kar, I 0PeD. Buggy
1 &botsehe Kar. 1 Liohte Paarden~
Wagen op veeren. " I aar Achter-
tuigen.; 1 Ploeg. 1 Omslag do • 4
l:.ange en korte Ladders, 1 Schroef
1 Slijpsteen, :;! Kruiwagens, Graven'
Vorken. Schoftels, Bijlen, Hamers:
Manden, Zakktln. 2 Dubbele
Kajaten houten v6órdeureu ena. .

HUISRAAD:

PORT ELIZABETH.
7 8e.... ber.-(~r tele!rraaf.'_Bedel

eleoop eie wollDlirktllecbta 64 bal ..o
"UrYIID 47 'I'erlrneht WerdeD ",gen d.
prf.ea. De 'roorraad iA klein llIUI' d.
bljjft ped t.epa oD.eraoderde p';Jua.

AJ,J,E8 ZONDER RESERVE.
DANIEL J. D.I VlLLIBRS,

JACOB ZOOlIf.

J. 8•• 'RAIS & Co., !.falapra.

A. B. n. VILLIBB8 " ('0, A'SLAOIB~.
" 8epC.-Muld",nlei, plaa~. le" D'!. ha",.

raAlunm
II Kept.-I· •• , I. 'fr8II'eDB, karren.

ree "cha". hul' ... eu .... ICD
I.J. IiO",.,.rlla: I.OON. AP'SLAllUI!

I' !Iept.-It....-..L hu lt raad (bof'del r li ~
1aader)

J. a. bkI86: 00. AJl'ljL.lOiRl!
118ej..~--P... 1, drie bou .. .,,...,,. anntel do z-

lIerk
ST&.&U88.1t NIKUWOI'OT. Ar,J.Afioll:>.

III B.pt-o ..I. iDio., 019011 en awlH""","
J .... elf'RB.1UI Ja. "OD. AP'''LAfllll6i.
15 8ep4-IIaI_hury, " paar<len. 2h ef ~
1811ep&.-1laI_ ....r', t-kn en •• n."

Lil BCBIUWD.a, AY~LA(iKt.
100000N 1·.. .&10..,)<1. d, I.laau. h _ell"......

WH po li:Lt\N. AJI'RLAJEr;
1. llep'-Bftdu 1orJ.. 6 •nen. .. .AAr ." dd...

OIO 0 GIK, ),f~,LAI;~,I;
lIa.pt-Or11" .....h.d. ul·"·..andc ,c/,uld,'" In II'- __ '-w

"VAN WUit, J ~AN DlrRMlRWU(Xl.
• 8e.,,,--0."'I ..... rO ltU'c' elol:d.l
10 Oat--v.l.i.llla, .. h'I'·L. ' ........,n, I'".. "len ..-........_

D&J(plm&, 'WOClRIt " li: IIi0K. A r-LACJIII6.
It ~_I1.....taa. de llaaa Ki;J.:UDt.<ln, '1#

........ lam.r-1
P. J. IiF.T1Kt'. AfSLA(j F I,.

U 8ept-lUe'pr taf.!eehoj( p".,,,,,,.}.,_M<n.
- .. ---.. 10,1"'". kor~n. 10_ C""_· "..
IUd

)(ARTIN IIA KS. AYHL.\·;J7l\
ti Bept.-ts,.... lo Id, ';"1<'1"& . .chAr' n. 1'""_

dGDke~_
D., KAJLAl8. Ja.. A,.s LAt;U,.

1O~ .... k ....... VJ&i:hl,p' .. 1IIl'
iI.s ... ct

Ledikánten, Tafels, Stoelen, 3
Sto"tlII enz.
Eindelijk-2 Extra Melk~

1 Vaars, I Gemest VU'~ en,
en wat nog verder aal worden
IlaDgeboden.

GOEDE WEIDE
VOOR Vee, te 'Y8I'krijgen' bij

.Somerset West. DOe aan-
.,.k onder WEIDI. 1'0IIUJua 2,
'\omeraet w-.



~M
Rt UIlT
INOltia
~ILD-

GNIE,- ',.
ler-s,p .

nr.
,AOLSJlN.

}9.

AAGD.

JUrg, Tall

erde
It.t van
publiek of
buitenlandsch.
Ulkmethode

Engel8ch
g.
en .£l30 's

•ties aan,
Ds. P. NEL,

Jeppf'8
--------
>RIJZEN.
~TAD.
IUUT.
8September Im.

f I. d. l ..
0 6 4 o lO
0 7 6 o 9
0 Ó 6 o lO
0 5 6 o 9
() I :l 0 I
I) I Il o 3
I) 4 0 o I~
0 0 2t - o 0
0 0 Oi - o 0
0 5 2 o 12
I) 0 6 o 7
I) 0 6 o 0
U I 8 o 10
~ 'I. 8 o 7
) 3 0 o s
RLJ:Y.

.r-.C..l
8 September 1899.
I. el. .c .. cl.
5 0 I 8 0
It; 6 0 17 3
I) 0 I I 0

15 0 0 16 0
8 0 0 0 ti

16 0 0 16 6
II) 0 0 0 0
5 0 0 I~ 6
lj 0 0 13 ().
5 0 0 U I)'
U 0 0 0 0
10 Ol&-
() ~ 0 0 0
IJO OOI)

AnI-:TH.
'''Ilrul.}-Bed ...
.. f..t bal..n .. n.. ~_
.eD tegen d.
lein maar d. aaD
~rde prijzen.

'INGD

I 'T, AFSLA(l ~;l;';.
, mel£koeien
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.... "loD. lIiO ea LI
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~.I.AGKR
IAD'I.! .eh.lden ID

m MKllWK ok CO.
C1$eI.
) ~t.eD, paarden

Kunst

Petitie gelezen VUl in«ewtenen lang.. Re-
tiel .. tr.at. 'f1'8geade om reparati.. nJI diE'
straat. ,,0nI&Dgr1 nog 1FU een kar a!dau
iD _ ~ sloot omp;...lagCll."

Naar de straat it> ",,",ezen..

REKENINGE!'{ .
La .+mmg, . .poot £76 h. 9d., zijDde

de beIIt der polit.", 1Iitpven YOGI' de __
dell Jani ell Juli, die de raad aaoest bet.len,
.....t _ de fin.....jeele ",...... .....--De __ D. Wa.rd nveg OlD betaIiag na
... ........ .- all lIL ..... bij •

Tanden.
"Pr"'.lIi ... -:.·'1•••............

De ~ead. raad beef' d. hako ....
en ~dbelui1Dpbtll alfptooid en dur.
door de De Beel'l -t8chaPPU l.w,er nU.
~tfllcl ftIl .. ail" beJ .. tlug te heWen hl
I Ia~ be ale de grJOte wtuten w.11re
die maa~ppll jaarJUkl uit den'bod.m
hul~ Die bUl wae pPond op bet
gezonde beginael dat d. U1Deo n1J...
8teld mQl!teu wordeD, terwijl de ,.t
mooten betalen aaar ban Yermogeu.

De heer Maudorp, 11.1 Yoor den milj.
dellandaohen cirkel, gaf lij oe redenen
w .... rom hij tElgen de blIJ "mde, eD elle
toMpraak werd toeBejaicht door ftIl de
andere leden -die tereD ltelllden. HIJ
yerldaarde dat hIJ ten gUDate YUl de hai •.
beluUng wu, want, .. ide hU, de gekhlur.
•len en de armen moeten ooit belatt wor-
tien. Daarelltegen Itemde bU tegen de
inkoDlltbelaatinr die Ileollta bij een Inko-
men ftIl .£300 per jaar .ou beginnea.
~7e aoogenumd" Pl'UfnlllieTen &tJn bU-
~nder goede menden ftIl de gekleurde
k.el8l'l en cle arbeidende kluee ala er
een elektie gaande la. dooh al. &tJ iD 't
parlflment IUD, dan tchaiYen IU den laat
yan .~ tekort vaa de IChoaden der rijlren
en de De Beers, en willen de armen en
de jf8klearden er mede belutea.

EG dit la haa ook gelulr:t, WlUli lOOaIa
de theaarier·g8Denlal heeft aangetooad,
al. er geen ",Id i. un m~n belant-
rijke pabliek:.tn w"rken geetop& wordea,
waardoor niet alleen de ...oorultpnr 'Y8Il
het IaDd wordt geeirem4, maar ook ...el.
arbeiden ootllapn laUen moeten wor.
deu. II het ItemtIJd dan yleUin de lOO-
genaamde pl'QpeUi..,.en de arbeiclfol'l m.t
mooie beloften, met hun daden iD het
parlement werIren &tJ de belanien der
arbeldel'l dll"tlkt tegen, en door te weige-
ren het tekort ID de ICbatkat op reohtY1l&l'.
dlge en bUlijke wijle te dekkea,en door de
De Been Yrij te stellen, luUen nle werk.
lieden niet in ltaat IUn haa geslnnen 'Y8Il
het noodige yGAd.. l te yooniu.

0IrIl.......... " ....... ,.....
De eeeretaria van de OomllllllJie ftD

Toa.lcht op Elektiel doet eld .... In de ..
uitga Ye een oproeplq dat de clakel-oomité
vlOrgaderlDg yoor den Zaidworetelijken
cirkel, om een bndidaat voor de vacatare
te benoemen, lal gehoudea worden op
V.,rijd.@, 29 8~ptember, te RiYendale.

Er zijn er in de .. n oirkellliechts drie
dh,triktsb.!etaren van den Afrikaander
Bond, namelijk Oaledoa, Oudtshoorn en
U uiondale, Dit toont dat er een groot
deel nn den cirkel niet op de yerpde-
ring offioieel vert8lf8nwoord'-d sal kun~
nen worden, en daarom aohten WIJ de
wen '«:en door den IIeOretarla na de oom.
misste gegeven yan groot belanr.
op IL Donderdag, 7 dezer, werd alhier

een vergadering nn Afrikaander parle.
mentaleden voor den westelijken oirkeI,
in belde hUUen, gehoutIen met het doel
om te beraadslagen over de aanvulling
YIID dese noature. Na breedYOerige
bespreking kwamen vooral twee k:andlda.
tAn In aanmflr~, t.w. de heer H. J.
Mulder (Oudtshoorn) en dr. A. Viljoen
(Caledoa). Men btIIlloot in de eel'llte
plaata 'feeD man te ond~l'IIteunen dielich
Diet verbond In het parlement bU de
Alrikaaauêr partij te houden. Op dit
punt moet er niet den minaten twijfel
b!l8taan, ea WIJ betwijfelen het niet dat de
man, die door het oil'kel·comité gekozeIl
aal worden, de rechte !pan al &tja. Op cle
reeds geaoomde vergaderin, werd be-
Iloten, oordeelende naar de waarschija·
IlJke. lcanaen, den heer Malder aaa te be.
yelen all kandidaat, met dr. Vlljoen al.
aecund1ll, en het oirkei comité werd 'Ver-
IOCht la oyerl81 te handelen met afge·
'YBar,ligden van de Alrikaander partij ait
di8trilrten waar geen Bond bestaat.

De ervarini van de vorige hoogerhuiB •
elektit', heeft getoond hoe noodaakelijk
het il samen te werken en on .. knchteD
niet te Yel'llaipperen. De tegenpartij slaapt
niet, en all wij Yerdeeld lijn sal lij zeker
er voordeel yan trekken. Naar W\! ver·
nemen heeft de tegeapartlj ook reeda een
yergadering gehad om de IaDnlling der
Y1lCIltal'8 te belpreken.

nUXBwR'i'D.
Gewoae ..ergaderiDg gellouden' op no......a._ _

li ~ber, 1899. ' ~ao:--' ZONDAG. 10 SEPTEMBER lBW .
.~eawoontig WM'en de beerea J. I. de Groo_ Kerk.-·.Morgena, 10'lW UI'(! (Bul.

V~ (b~~, J. H. Durr, J. B. land_), 'lD.mjc!d .... ten .·Ui ure (Bul-
~t. J. F. Phillipa, t·. H. Betief, H. Iand-J. kiuclerdiellAt. cia. J. P. YUI U..,
~. Mianaar, N. J. S-w, Sept. de Vil- ea '.. mada, * 6'3() (Eagw.h). dl. Bouate. •Iit:.. , F. J. P. Retief, J. 8tept BIl 8teph. .za.punL - '.Morw-. tea 103() are, ea
~. 'IiVOoda, * 6·3() are, eLs. J du P'-ia.

STRAAT OOMMI88IE. Papeadorp.-'.Jl0l'lUDII. ',en 10-3() ure, ...
De IItra&t COIIIIIUaie rapporteerde betref· '.... ond •• tt 0 6'lIO ure, da. Z J d. Beer.

feade de PeUtie na iUaMeteaSa. !.aap PIeiII· Bano_r:oaUUpol.-,-'.lIoraen.. t.. 10·iI).
Itrut, dat de .!oot aldaar g.,.._.. ..en! are, da. Boome. "" '.... oodo, * 6'30 u .... CIS.
Il00'' de fonclae het tAleIietal. Booe.

De Aak betnjftlllde de eIoot langs L.CIY ~ - 'e Morgeu., ten 10 are, _
.~ werd naar dea Y1Mlea nad ver- 'uYODdl, * 630 ure. eerw. Knobel.
w-. N*,w. K_k, 8"*,,-&.-'1.110"-' ,·au,

Be.lotea de rebaing ..au de beenm De _ .... CJDcia. 6'lIO aur, d, A D Luckholl
Villien Ml Co. VOOl' brhuur te betalea.. maar Neel. o..t Kerk, Buit.eakaa~
dat de nad niet ..en!er met _ dergelijk. ~ m..'-a. 'IXorp.., 10-40 n_.
rebniD& wil belut sijn. ;;V~ 6'30 are, eerw. !.~ -..,

OVERTROKKEN. N.B.-Bicluar eiken W YODel tea
De burgem'-t&r aaide, dat de raad _ balf·&oht are.

£12 Hie. bij de baak overtmkk_ .... St.~ 'I llorpaa. ,.30. ',namicldlp,
:Qe _ .. ' t.l. t lIICJ'et&ria raCrteerde, dat hij 4 Ilart .al 'aaYODda, 6'30 aar, eerw. I .JaabIn

1.":':":__ _..t-. L" (WjjDnerg).
1IAIIBC~ ... _ea ~--:-~ &all y....."w.. B~ "-tb. Il'.... 8traadatruL-'.IIor.Ieade acltt.enWlige ~. _ ....

.... IlO are (DoDand.cb),~ .
OBJECTIE. 6'30 aar (EapIMa), dr. ZaIua. ~ZOadaPIaIIOeI_ _ ....

De beer J. D. Krige nl'llCbeea ter nrp- ter; II are. Soaadin ... iindieaH. WIll 4 dl.
dering eD objecteerde tegen het Y81'leaua AW'up.-WoodatociI Luthtnehe Zaat, ZOUdIP-
der ..Toot in CeeiJia..etrUt door den heerH. .abooI, ten 3 are, _ 'e .. OIIIU, ten 7' are (BD.
L. .IIimIaar. 1f.1aaIa). cia. Adnap. .
• De bargeme.ter YWIOCbt den heer K.rige Boacleb-*.-'lIMor-.;t!I.8, 10'30, lID '.......
een brief claaromtreat iD te haadigen. 7 aar, dl. B P I IlarehAlld.
Zalb werd gedau eA de ldMbte ..erd naar Gro.epan&.-·.Morpo., 9'U (BoIluKIIab),

de Itrut _miwje YWWeZeIl. ll'l~ (EnR'8llch). '.. vonda, 6,110are (B .... Y
NIEUWE 81!lCR1!.'TARIS. dl. !II .J ~, )U, BO. ZO dr t ii

De barpmeater ...ertrouwde dat de _ tea a are n.m.
terie ctia _ pk_ wordea _ behoorlijke Zuid·~ G':lJlicbt, ~
agende voor de ledea &al JI&Ut- _ 'I ~ &eD 10 are, eo •.... OOCIa. 6'30 .......

!~ ..erk na dell nad - -F Deotigd A ~ Woodatock. _ .Mora--
WATERWERKEN. 'u9ODdl, eerw. De Villiers

De bee W 8 :..I"'-h F.~ '-'lin~Irerk. Ro..\ruI. -·IKor·r . t__ , een .... perin~ ....... It.lO, _ '1I9ODda, 6'30 eerw ,..__;.
filii water .. ertum, rapporeerde, dat de twee • ....., _'WIW'
I'tlIIeIToin yol lIVeD. ANI het kleiDe __ Vrjje ProteItublclte Kerk, H08t11tnM.-
rair ..... _e lekkage ea ook Bloost het ..boadclis8t,. k 6'4[, are, ondtrrwerp:-
huisje aICIaar in onIe ~bracht .. ordea. Hij·1 0" AuiWcle tL11ranl. Life'. 111,..'-"-. ..
heeft t..ee ,,bee": bij de .0IIing VUl .. r K Belaaforth.
dR inspekteur tst. Verder .. eaacht.. WjjDberg.-·1 Morg""&. teil 1003()!Ue (Ilo&-
hij &00 lIJI08Clia mogelijk d... stopbaneu te 1andaeh), eo. '''YOOda, 6'30 UTe (Eq"'),
ontnag8ll' om liet .. ..a te begi.naea .

RilDa-tee!. - '.M"rgeWl (Rol1and8da), _
IN!WEKTEUR. '.. 1'OIIdI (B~), da. G Y&D LiDpa.

De ~r ~, dat de lICItade K.aIkbui.-IMol'l_. teD 10'30 are, .......
laD de ~ door de laatete ~eu laD· 8chrOcIer, Upin(toD. .
gebracht. 'tWhoipeIl ...... De aitp ..e _
clert 18 ÁlIgIUtaa ... OVel' de £58 • ....,....
de .#deeliDprud £18 1211. lIUM!8t bi~8II.

De beer Ah Md de niell .. e sparea voor
het vervoerea na klippen naar het paart
,taUoa gel~.

De ba~ wachter had _ uniform
nooctig eli de lamp op deu hoet filii Lady
Grey ea BNda.etzat. .... gebrobD. Ver-
der _ hij llUIbeVeIa eeD aautal ,.deepen"
te OII.tbiedea.. daar de ...oorrud apoeclig rer-
bruikt !IOU SijL

GEZONDHEID.
De gezoa~d. iDa_tew- diende _ y ....

Ibg la WlIAI'Ilit ~, dat bet dorp in _
geeCMIdea dat nrUert. Omtreat het .....
~ Y&D UCht-nW YUI deo trODk .....t
hem nnebrd, dat niki iD bet YWYVII del
m~ n:oeg _ ..... iecIea.

. BJUNDW'EER.
De ~eDÏIMU PI un de hand _

~ t.GaW ta setteo. De " ... '-<Lr "die ~_L JUerbii ri..JI_- ea","w1\011~ Bet jaarlijllach dukf .... - Ri~endal., op 2
Ilpn """" ........ voegl September gebouJeo, beeft £825 opgebracht.
hij --ot eD bij _ ook de brandw.r '-
beera. In het voorleggeu _ prijslijst
ftII cbelDi.cale 'nlIlr bllU8Cben, ZDU hij UIl
de U&Id gevea _ machine ....., £100 te .....
krijgeR. Verder zou dIl betalinjz; van tien
.... _ andere _Uroort... per jaar te staan
kqmea op £lóO. Hij dacht dat de auuran-
tie _""bappijeD gereedelijk i.ets jegllllll de
koeten _dell bijdrageD.
Na _ ... _esting nu deu borgem_ter

bleef bet rapport. op lIU{1,g .... tie van deu ing....
nieur, overstau..

NIEUWE GOEDER ES .
A.aa..oekeo om ~a""-D op te trekkell

door deu beer J. 1'. GrobbPJaar eli den heer
A. E. Amocl, .. erden aaar de straat 00IIlJDia.sie ..__ .

1,A A D I'LE ~(J voor de lJt.8t.e
\ Goedkoops tH KU IIstl andon d;

Ot'n Oud Geëetablceedeu 'ranu Dolt-
De .ct• ._ ~ ~ar ........t

lijdt ua _ uaqJ YU bil ea~ ...
lulste pur ~ sjja bed _ 1toeMa.

ter,

~\lr.NOLAN, R H.S.,
AAN R-T

ZUID-AFlUK UJSCHE
Tand heel ku nd i& lnst.,

STRAND STRAAT,
(U_" Aw.", flo'rdlOg.HullO).

tJ,'h uen un £5 ês., en Trekk8Jl zonder
. pijn ~8. 6d. -. Voor de neetare in den Kupeohea eHee-

Iinprud, on'-tua door bei oy .. lildea VUl ....
heer J. C. Mocke, "oreh de beer 1. PuraeU &la
!raudidaat ..-CJ.

Arthllr Jl. Jo_' .._, na bet Oliftoa.
oa·8. hoW, eA Ban Beide, eiPIIUr YIIIII.-
OIuapUJui hoW, wvdea .......... "I'00I.
deeJ,j .Ik &0, _ boe&. YIIII .eb door dea ......
Mnl maaie .... i llhi8!J lie, VerIIOOPeD
YUI l&.-bn ~ op r.oa .

DE ZUID-AFRIKAAN
YaUNNID MIl'

ONS LAND.
/, ~Tr: IWAG. 9 SEPTE~1 Bt<;R, 1899.

WORDT DfITIIUCHTERD I
DE overtuiging, dat eeu y~lijk~ oot.
nuchtering in yerbaDd met de Z.A.R
8()[]IW ig.. hooggel'laatate imp",rial~ It.Dlbt":
nar en ~n anderen wacht, uriugt lieh ia de
laDlele dagen al moer en meer bij ons op.
Wij meeuen bespeurd te hebben, dat de
b!'dOt'lde p..rsonen onder tien ladruk v ..r-
k~ren. dat de Z..A.R. alle eiechen_n
duronder rt<ittolijk ook haar ooalhanke-
lijkbeid-zal toéttaan, sonder dat het
nrodig zal lijn een Mlhot te vureo. Wij
ontveinzen het 00. niet dat tilt i"loof T8!l

die awbtenllN!R-waarechijniijk in allf'
nprechtheill geko"lIterd_n bron na
groot geVBar is, en meer dan ietl audel'll
een Trt'edZllllle o,lllOllling in den weg
staat.

Het ie tA hopen dat die ontnuchtering
!.al komen voordat het l.tI laat hl lijn,
want h..t b .. ,."u w van .teil mali, di" in
fl~1.e i?"wichtige '-llak zitlh Ja.. t milll .. idlOn
-hoe oprecht ook in !iju .. h...loeling-en
tiaardoor medewerkt ow fffill onuit.lprsll:e.
ldke ramp over l.ui,I·Afrika te br~ngen,
131 bitter &ijn. Het bloed vau velen QI
omhooe nIn wraak roep ..n.

Het debat In den yolkllraa'i der Z.A.R.
over le Brttsche troepen in lie nabijheid
der ,,",naeu. i. een erusti,,~ wiilll1lChu.
wing, di .. , wij vertrou lIVeD dit ran harte,
niet onopgemerkt zal voorbij sun. De
efl!"" Tlme~ 'preekt ...Ila dit debat alII
.. elolOm aflJlaJf'rlj." IodilOn dit ook de
opvatting ie ..an de I.lerboy"n bedoelt1lO
ambtenaren. dan rreezen wij, tlat de ont·
nuchterioa: bij hen tt! laat sal kom~n.
Wo h..hoevfln b ..t niet te Zf'gocen, dat lO/ij
IDet'r dan een ult<lrukk:ing l.li" geJoreode
h"t d"b .. t g"maakt wt!rd, t ..o sttorkstfl af.
keuren en betreuren i doch wij hebbeu
hier niet te letten op ~n of IlnJer "Gord
betw ..lk een spreker ill ontrall~n, maar
_1 np den algemeeLen indrak ran het
debat. Zl)nder één enkele oitaondering
YerklaarJeo de .preker" -welke richting
met betrekkiu~ tot huishoudelijk" laken
ook to->gedaan -dat lij de ouafhllukl,IUk.
heid Y1Ul deo staat met de wapena sullen
verdedigen-indien die onafhankelijkheid
direkt of indirekt wordt aangetllllt.

En de g8llchiedenis der republieken
levert het bewijs, dat lij het ernetijl
meeneD al. lij soo IIprsbn. De taal di"
rUD in dea yoluraatl hoorde wu niet de
taal yan den ony"rantwoord"lijlcen groot-
prater en jiortl. maar die van den man,
.jie gereed ill allel op te off"ren voor het
behoud yan een leYeoaideaal.-londer
hetwelk het leyen voor hem geen waarde
hAett.

Ala meD le geheeie pOlitie kalm oyer-
~ dan kan mea tot geeu ander ge.
yolgtrekkiog komen, dan dat (Or hoege.
naamd jleen reden tot oorlog beataat.
Het spreek "oord legt wel. dat all men
een hond wil liaan, dan kan men altijd
el'n Btok vinden i doch wij willen gaarae
aannemen, dat geeu ...eraniwoordelljke
p81'8OO0 di8 if'tI mei de onderhandelingen
'te Iioen heeft, op ....ttelijk naar een lltok
e~i:t. Integend.,.l wenIIOnen WIJ te ge-
looveo, cu& alle rlelulkeu doordroDgen
lij n van eie erD.Uge bf.geerte om eea
'fTMdzamll opto.tng te vl'rluljra. De
Ihmreohtk we.tie kaa tot geotn dadelUke
oorlogllYerldarlolll' leiden, want de Brit-
IICbe ~rinlf heeft erk"utl, dat ze m84'r
iuformatie OIntrent de tof'pll8BiD! nil
-d~ etemrechtw"t Doodig heell, eD het il
'Ondeokbaar. dat zij tot een oorlogIlYer.
klaring Il3loyerpao, voordat lij die inf')r.
ID&lie heeft iOl!eWOnnilo. en haar illzloh·
'", uaaroyer aan de Z . .A. R. heeft mede-
geJ"ld.

Dan i8 er .1" su£eroinitelts·kwtJstie.
.Jo~h ,be staat V;toll laag preci68 wiJlar ze
M<lert de lut..it<, maantl"u booeft geetaan.
D~ hooer CIUIIIORRLAJN h"6ft iu zijn
i~nIrHt" d.;p"·c,n.ti ov~r tleltl zaak ge~gt1
d~t tllj ;n....ut (Lit de 8uzereioi~it heetaat;
terw~llie l. A. R. !teeft Ileaot"oord ,lilt
lutu ni ..t h", geval ill. lllto!IICben ill:llti
l("'r.....J .iell !\IIn !irt. IV vaD d", LmHI.;ii·
•rh .. c·)nvc·uti .. " .. en al.i aan de aud ..re
~rllk~I,," te hun,leu. H..t is dill! alle·
ru""t o:~k Iwid tO"r Ilu jingo-persorganen
"ID 1""1 "r"keu ran: dIj verklaring van
hU't· """fh<lokelijkheid door de Z. A. R;
"'[' ""II b~paaUen datum. 10.111 de aanleiding
r,,, ~~n o,)rlogll'l'flrklariog. Zoo iets kan

Het half~ liceatie-hof 'VOOrde
parlorohe . werd gahoudea opW_
dia, 6 September.
fegeawoonlig: -De .h_ W.R. Páen,

R.JI. (..oorsitt«), J. J. Proctor, D. G. Ma-
lal P. J. ~, Chaa. Kohier, M. L.
8mitJa, J. I. de ViDién, J. P. K.rieI en Ham.
IIlAn.

De YOonitt. Mide, dat el' 'l'el'llCheidene
teRea-petA- wanm ingekomen die niet .......
pea wet opget.rokba aiju" terwijl _el. te
laat gw.k_ ol Diet g8"Otp"m onCJertee.
bad _NIl.

. NIEUWE APPLICA.~.
Klein lWadaI iD wijn ea nerlte dranbo

met VOUe voorrecbtal:-
1.-David Robert Wa.rd, Fru.cb HoekT .
2~GI'<*'. Roek Vie .. , MIl Hoofd.

Itraat, ubij marktplein, Paarl.
T~'_.
K.IeiD baadeI, eaa., SOlIder 'VOOrrecht..;-
1.-Bendrik J-oos Smit, Hennoa apoGr-

"es station.
Geweiprd.

BOTTELS STORES.
I.-Gaata .. A A Decker, muttplein, Paarl.
Toepstun.
2.-Abraham J_ ~h La Cotte

F~ Boet. '
Gewei",rcl.
3.-BolOmoo Levi, Nant.e.., Paarl.
Geweiprd.

8EK.RA.CHTIGING V"L"_ OVERM AKING.
De YOIg8llde o~eu .. erdea ail_

toege.taan : -
I.-DaYid Robert W&rcl, IIIUI JoeepIt Wil-

1iem Hartiord, !rijk no. I, Pul.
2.-Herme.a BeiIeJ, IIIIA I..OUU; Droomer,

plaats "Vrede ea RUIlt," wijk: 110••• Paarl .
8.-Herme.a Rou, aan Herman Klein,

Boofdtltnat, Noonler Paarl, wijk 110. ••
•. -Arthur Egbert Woods Bo .... , &all Louis

Weintrob, "Bet Blau .. e Hu," Paarl.
5.-Rucu'_' datief iD dea boedel vaa wit

!en "raak William Blia. UIl Hewy FrlUlClli
Fry-, Commercial botel, Paarl.
iI.-Mas Binder, aan J_ GI"IeI', Europe

Bar, Paarl.
7:-Johaan... D. J. Uija, aan J_ G......r,

LeCIY Grey Station Hotel, Purl.
8.-J_ G......r, ua John &un Lady

Grey 8tatioa Hotel, paart. '

GE!!ENGD NIEuwS.

I)~ pOAilie ill f'Chter ook gevaarlijk om·
~at OIr I{ro'l(f'I ipólnning ill, en ten.ij (ie
ru""~le v"orziclttijfileid en zelfbeheer·
""hIlIg HU d~n dag geleed worden, bn
her _<lOOM ~ebeureD. dat er leta gebearen
1.<1 lat lot een uitbarating aanleicilllC bn
Il"V'·n. Door dit te I8ggen willeD wij
11~~f18zin8 t .. kennen geyen, dat elke 100·

'hnlge ~ebenrtenj,1 een genoeg&&lDe oor·
&.l.d, tot oorlog zal lijn. Integeudeel
....,l'·en .. ij lOr op, dat men m~t rekening
hO'llen met de glDlltandigheden, en niet
I.. h...astig moot oordeelea.

D~ apin_ing il ulet meer yeraf. Er
1'''CItaat hOflr;cenaalDd geen reden waarom
d,~ oplo88ing niet een vreedu.me sal lijO.
P \ wd v"rlrouwea. dat ze epoeclig aal
k"m"n. Illln88Chen waanchuwea wij
I"c:en alle b\liten~porigblOdt>o, ypa welken
.' 'rel ook. En mogen sij die het yuur nor
"'" "I"chen lAaft te bla .. n, onder den iDdrv.k
"V"'It:~ ..ren.I .. , dat de Z.A. R. Islb hare
'''''~h kfllijkheid londer een btlroep op
ol., "i..,,~en sal oyerleveren, YOOI' het te
':.I£t Hl, otJUo,:Johterd worden.

Hl!( Bri~ ka.bl_t bad gi8teren een
,,"~l'llI'dering, ~UICh\lnlljk om de Tran ..
-'a&(~ k.,~.,~·QlII¥'~

EEN fliDk jour meDIOb met BollancJ.oh be-
keod wordt ge~1'IIIId ia _Itd ...r_u. YOOr
een .Ig •• eeu .. ialcelbeairh.id te Purl
IN HIT DllTaUtT Terkuied ...... aah, men

dit jill' MIl onnloeciipu vragbteDoopl. U.
dur.ud. de von,. drie jareD werd a. OOS"
yerni.ld door lete rjjp.
DI IIlAILWoenada" .ur EDgelaud .. nonden

"U 30 peroea' meer d.n op deo "On,.D mail.
dail· M.a sohrjjn de ..ermeer:i'rinr toe laD de
ia"oerin, ..an bet lel. ~t $&rief.
Ix HIT CUDOCXlICHI wefd yerledea .... k het

prucht verspreid dat de Imperiale troepea de
blouie inguoodea .. orden om elle Afrikaan.
del"ll te oat"lpen. Dh ia IUItuurljjk louter
onsin.
TI Kom.u;--iieeHliea IaDlit-irwreD~ a...-

heer Tod £100 eed_a lJedua ... bljjk YUI .r.
kenniug IPller di•• ten iD h.t opCreden lla
!randidaai bij de ..-ate elektie voor bet .... r.
bail.

N.\.I111f8 de Malmesbary u.eeatearabmer
wordt in "'a ad ... rt.Dti. eea oproepialf pdaaa
tot OPP". 'l1li vorderiulf.a ea be..ua~ ..au
ICIhald.n in deD boedel n "oln J, W. "'11
Niekerk, binoen .... ek .

HII:DIIC IObrjjft men boYea sjja brieYen
9/9/,99. D.t kan bet ner-laabt ..... YOGI'_
.-.uw, d.L op 9 September IV99, .. _ doen, Boe
1&1 Z. Afrika er du ait.iea n hoe IUD
o..er OD" tepa .. oonlife '-&andea oord a ?

DI: HU. H. BI.PION, MIl boer UabiI Bala.
... "" heeft de Rhodeaie lpoor .. egm .. t.oheppjj
p<1a&naod voor £j,bOO lObadeIoo.teUint ....
1'1" bet .nnexeereu VIllI lOO YerU Y&D lija
rroad ~oor lpoor"8Idoeleind.n.

NGAIlILA.O T8UK&JlI.-De YOOrIiUer YUI
het tNk-comit' meld' laD telear,..&eJde &ppli.
ka.l* OlDaruad CIe, _811 _hi ui.. k-on-
neD Iferegeld .. orden. Jlea rru,i ui '-tel tot
April 1900. hD-nn IIlO8leDopnlea" iage.
lOnden .ordea.
ZWAIlTL4.D.-H.t aeauide ltut praobtilIi

100 bier ... iD bet dbnrik& ... Pikeib4q. wjj
... rwachten eeD'n oora& 100'" ..jj in pen jl.
rea phld bebbea i dat il te ....,.11, ... ., "'11
l"OetIt iD het koren kom&. B.l ... leI liet er ait
... eeD bloemtuia.
TI SOlillUST OOIlT lOO ' .. ee hlankeD, Lad·

lOU en .Muiia 1'1 *1 door d_ .... ina,
",roordeeld het Clooclea ran MIl boaab.
bok, ee.. tceooemde &ot _ boe_ YUI .£8 of "D
lII.I&Ild hanlea arbeid ea de Iaaáte $I' .en boete
VIllI .£.4 of .. n mund herdea arbeid.

ALI!_ pvolg ...au de _te IDii·DaiMob.
-'pcá&i., welke iD ...,band met de Sa_k ....
ti. iu de V~reenilld. Steteu YUI N. Amerika
ootatuD .... ea d. bevorderi.nc YUI Brit.che
belaupn beOOItde. hebbea MIl poot lID'" der
belanirjjbte Duï'1IIOh1 bladen in N. AlDerilra
.. n boad ",lo'" nIb de beaob..-minc der
DaitlObe AlDerilraneD _ doel beef'- 0eIe
boud hoeft lijD eipn Di.a .. ·... at.ohep r-p .
DiaMnl 110UI eendtaahw, ~ teteDOYer
de IIDID&&itiagea YUI 8nt.che ell Ylu..
jiDgo'l .

8cHU.aooD.-Ze.lfa de ay, Tinte. betrint
.tgb _ lObe_a Oyer dl lCIOg8JlIaIDde leiaen
der ai'laud ... lID d_ BaDd, die, Da bei pn.v...a _ aitbarlw.r D&bjj il,_t alle blUt de
Tl'lUllnal........... 0.__ blad~: " Bet
IIClbjjnt... minl_ iehni onnard. cbit, wwjjl
de armere -'-D YIIII de uidUder tIUM
_ ... b1iJ"'D en de ri8ioo .tuu YUI _t po
barea mocht, d. YOOrIIWIlI8abM p~ oat"".
keu &00 lnel atoocn ben kan .... voerea, _

• • boYeadieD DOl met béJeohIUke YeI'IDOIDIDÏJIpIl,
Die hoofl;lante in .tie btU ie (Ol) die reb .. le opdat de --- lpeurder lijD 1Iiacb&ol!ars

Kolonie .... ID .. aterereu ... rdeel .. ord,.a iD ... , lIlIIf berk_."
.Ik. area&al 'a wlwbof uqeatel word K..ua -'-uoa ~ I-De •• P_o.
di "ter bof .... moet _lie ~UelR-t&1iiitM. TItSt-ViiIitrnl de paul, " de ......
.. k t ~oor hol uit die are. word lIUIIlI' ... t na b__
hoofdak.bk omtreni t.ee paDk: onder de piaDoe: _ eie die _ uit eie
..Ike roonrurde 'a maa ... ter !raa gun baal " .. m. baDd" Imponeer. a.., Bij" ....
ait 'n rivier wa' deur lijn IJ"lnd loop. boolrant _--_ =-~.l:~ ~~~~
&jjn IkjjdiDg. Dit ie'D paat YUI Ifl'oot be1aDg, ..-_
want dn nelp mjj aoa nib om laD 'a ri,ier te gehMli-.ll. _ .... oadea dat _t ....
leg, .. die ... ter te diep leg om aitcebuld te MUbS, _MW.. --- - pijl _
.. ord; (:t) 001.r .. elk .... oorn.ard.. 'n Dlan Dn ..... eie .~ ~tor" eie kNaia lIlijft
gebruik maak nJI yloed •• kr ... st iD '0 ririer .,..._. &ap. a-.tor prima, lied
loop; (C)'lI ander puat iD die bill ie om Ifeld te ~~"'Iie~~A~] lhOCiI ~.
gé uit '. i&DcIa ba &aD eigen"re ..au plaatM -.
waarup 'u !dein ...... te ... rhaDd il. Da. ÁJULOTO, pri .... t·d~a' te BoICIIIUI

••• . beeft om .. n lijden laD ouilltelring der laob~
Mijnheer J lite hel oer din billll'lpraat, lDIIIr "eren het 0pllet'eu te b... orderen, een

die eeuil(ste puilt i. ayn ta.praak rio eeDig lUlJ'.end. Hjj kriebelt d. li.ken leer 1"'_.
belaol( """, dS! bii ~ertel liet CIet lajj u .peak., DltUlOh, op bepulde plul.een, ia de Ijj. totdal
.. n d,,, b 'sp"",iinll"bill ~"n die ..orig" repe. .jj ""rat wat ItlIUi hoe.ten en ei04igllD lIIet ...
rinr ",,, ..rk het.' ge .... ldi~e lacbbai te krjjpn, die "oor ben ...·o. lIOOr nntLig etJeot b,..tt. Bet .preekt ech_
Di.. b ...re lo,le "':uI almal r~, op,:!8IIolD~ 'an ... lf en de IICbrii... r voegi er dit ook bij. dat

Diet die bIll, en bul b,....lrnu j4t daarin 'n I(ooi" ID·IU t,ji d .. e manoeaYn! _r ..ooniohlig moei
begio .. .,rd ~t!" .~k '.IU 'n b.",g 1",,1i~~kw~".ie te werk pan. I.o"n ia over h.t .lgem_ p-
op I.e lo. Uio .... t.or bA ja eigenlik 'n h.... lel. IOnd. maar ..oor IQmmip ,pokea nnDIII deM
lilll! Uil die hof ",n boomr." I, ..at noo,t lila. lauhbuien &och'...., pnerljjk Ijja. Volbloedip
algosW ge....... hol oi... Di. t.ep&li~ ~IUI IitJden.n ljjd.", MD un..,brekeu of aandoeaiD· "I'II'PderinC "'n Bnkritll.r lak,
die b.. mr.r.de boD In lJ'UOl( genlle aOIf In OD... po UO du bloed'llteD soad.a er rroot Dldeel'aelloaJIIeD te DiepfonteiD,- op 26 AlI(uiul 1899.
dage ",ooe on nieu.hkap tUliea bore ea g.... ~an kunneo oud.rvind.n. Maar end.. ia bet. De yOOl'lhter opent .ei ll'lhed. to.pru.k en
lIIenlike eigli'aare. bu al de Illinder .. apa.me karen die eeD ai_e r-c.

• b....ft door te Dluea, wel .. a paoeflUke medio Notul.n pa- ...belmoch'igd.
Oio bill k"o L&t..r, 1~'ld uitl{ebrei word .. dit C&tie. De .. erken ~oltrea. p"'IJ'IIDma ....... n af,

reed werk, eo in pr.lnlik gdbriag is. vol~:-

O.•m D... ill t'al1 W!i~ °i: ... n nu~od terug ge 80 tIK£PV AARTBSlUOHT&B. ~:=== j~~j.KC~u!~ebee3ipeo.
ko .... " I\in koierlj" 0 IS procoreur·geoeraal KAAPSTAD. 3. Recitetie: joapj. EIiIIlbelh Kahn.
Ht die inlllluWII, IlIaar .Itt g.,.t .. eer beter. 4. J. O. Kahn, Haurkob, vriie voordracht

JA.N KIESER. llJIQUOKU 5. Impl'OYiatie: P. BaterbuUen.
Sept. 7-German, Y1UI Net&I 6. Joamul: _11'. A. BobahlUlllll.

..D'nO""". De beoord .. 1e.an, nl B. K~ en G; Kahn.
Il"flt. 7-Bah ..... _ A.1pabaal keard .. de werken ... rOeCJ .-sua.

7--c"llicM_h. _ G_ Het d.bat:" Wit ia verkMeliiker, wjjaheid of
LOMDlI:lf Ifooald ?" . -

De opeaaar. B. J. Krucv, &eicI. wjjabeid.
Ala meD .. too. .. jiBeD Yerstendir heacl6li, al
m811pduld Di.t 100 leer aoodia' hebben, eIU.

De oppoaent. G. P. Kahn, aegt ,edold. IAn·
éooll8JlClevooral de yoorbeelclea YUI Job, en ook
YUI dea Heer Jes.., din tedalclir en ACht·
moedir leed iD.ODle PJaata.

De m...te .prebn warea oader diIeUWje
bei una _t aea opeDUI'. De beer lG. P.
Kuba, Wildbe.tpen, aei o.a. dat .. _ pdnl.
dir wil -. - "too. .. n enders "joJllrllll"
moei -VD (gelIch).
N. DO( - ID YUI mi.ader belang,PlC eie YerIIIderinIr la ,, __ pee 'UI

100 : 4 tea aloue .-.... werd, en _n uit.
ellrancler rina 0lIl op 30 Se.,....,.. ei k
BoeemaayW _ ta 'upcier... ,

B. J. UUGBB,.......

.IEU •• UIT DE PAARL
JONGELINOB VEIlEENIGL"iG.

ZOOaIS reeds dikwijls ..enneId .. onlt er el-
ken Din.sdagaYOJld een vergadering door dO
joD&eliecIen -....uWng iD het joDgewo _pu.
b1ieke ochool gehouden. Laatstleden Dins-
4apYOlld werd een Bijbellezing gevoerd die
tP'OOte ~t..lling onder de ledeo wekte.
A&IIIItaanden Dirudag &al eeu dehBt gevoenf
"'-k leai.agen,em .• door de loden gelsve;d
.. orden. En dE'1I volgendeo DiBsdagat'Olld
&al d.. jaarlijhche vergadering gehoqdea
.. ordeu.

RONDGAASD HOF.
Het rondgaande hof •.al aamtaand.. lJIaIUId

alhier zitt~ houdEIl. Onder d.. zaken reeds
op d.. rol III die VlUl Joseph Hendrik, _
kleine geldeurd" JOngen. die beIdUddigd
staat 80&11 .tr:o.fbareo mll11lW1g, doordat tUj
door ODvendoillig rijden .. ijlen den beer carl
Lót.ter heeft ...... rreden tooge ..oIgeu Wa&n'Ul
laatotgmooemde o..erleed.

KERK EN SCHOOL.TAo.auo.

Par]ementse praatjes.
IUapaW, 8l!eptemher, '99.

Uit lnrud bll soed pbore word. Dh
ploof air., .a daarom .. anb.oor ek uooi&. Die
roo.pu he' die belMtio~bil aitreaooi.D ..er
ctia De Bee .. eD lIJderes grooi IlllltUaPJlÓ'
vrjjpetel, mar die op YUI die publiek aal ..
meer en _eer oop pan.

• 0

Die Tr&I18 .... 18e like i. DOg maar beiq kri·
tiek. Die kabaai ia Saplaad hoa "1IIdaC
...rpd.riDf en ek disk nu bal beeblit uni:
oorlotr ol ,red. al. lik ,eloof CIa& dR vrede al
w ....

• e•Bil die 'rVeDIPIlII wu plel' ell Y&D1D1ddag 'a
belanirrib debei omtrea' _...... en die
vool"llkiel YUI pld dear die l'8II",riag "1 be·
Ipl'Ollïopwerb. DM J"lII1IVinr het deIIr III"
neer Merrlmlll '0 belantvike bill inpbriq
ID die tweed. l.iDlf illODcler oppoeiai. deur.
il'ep&Il.

De ... &dijke riag ~.IId.. Ned. O-f. Zeg.
dinakerk &al dit jaar te Fruo.chhoek ..qtlderea..
op 10 October.

Da. II~, ~an Kayona, h....ft bet beroep
naar Gllruu.tou, Z·AR, aanp:kt ea dl. J
C Defer, voor da& IIIIIlr &lfMt .

Da. Korpn, din aich tWI iDEuropa be ..iDdt •
denkt tepa bet .ind" dezer lII.I&Ild DUr Zuid·
Afrilra terua te keerea .

Da. Loaw, balpprediker.... G~.Reinet,
beeft bedankt ~oor het beroep naar Fiobbarr,
OVB. ea de. De BraVlI ~oor het beroep tIK
t..eedeD ..... «kr Nieu.e Kerk ~

DI. W D Boebolf. heatt ..oor bei beroep
DUr Beidelberg, ~pkOlollie, bedankt. op 23
8eptem_ .onIt wecfcr een beroep uitpbnlcbt.Eeae yerduade YIIPderin& nn oollllllioo-

-wee ...An a. Stelfflll'-aclt.. muDici""
teit, geIIoucleu op Woe-mg, deu 6dea ~
tember, 1899, teil einde nieuw" he~ op
alle YII8t.e eigendommea binDen de mamcipe-
liteit te maken en .... t te stellea voor het
jaar eindigende 81 AllglUtua, 1900.

Tegenwoordig: - C~~ J. W.
H. Fick, A. 8. Baapt8eilluh ea J. D. K.rige.
Daar de 'VOOrzitter, de beer P. J. Boeauia.

van .. eg .. o¥ellt.eldheid, niet tegeDWOOrdig
koo ziju, .... ~ de beer J. D. Krige l1IS .. oor·
litter geka...n.

De 'VOOrzitter lu het rapport VaD iaIC_
tea ea uit«aven voor het J&&I' ei.uclilrende 31
Augustus, ~, &aIltooneode een t.ekort Y&D
£116 168. M. op publieke -",fill.
Na bet rapport; u.ngehoord te hebben w"rd

...ool"galteld door _mi..... Fick, geeeooo-
d....nJ door 0CIIIlJIIiManS HallJdeir!eh : dat
_e bt'Ibg na ld. iD het £ nu ~
WOl"de ,op .ne YUt.e eigeadoauueu binneD de
JlUluicipelit.eit ~ UIl beIast~, voor
het jaar eiudigeade 81 Augustus, 1900, d_
belasting te w~ beschOuwd al. vernlJeD
en betaáIbaar op 31 October, 1899, &all dI!n
lI8CI'etAriO eli tbMaDrier van dm nad. te
wetea den beer D. P. M..tert, die bij deae
door den nad ..onlt UIIPIteld .... iDvorcJe.
nar YlUl ~de bebatiDg.
. Venler beaIOOt de nad dat de '-rea 8.
Briak en J. D. Krig .., J.D._, r;uIlen ..er-
aocbt .. ordeu de mDDicipale Iooelcea voor het
jaar einCI", 81 Aagwt-, l8D9, te aUCJi..___ y..... te ........

Eeu 39 ~ lidmateo >"11 de Ned. Geref. lrerIr.
te Holpan eli Klipdam bebben eea adres OD·
derteekeDd &all den dg A.ckerm.n. leeraar teBoetaae, .. aarin sjj hem buteljJk dank betuipo
..oor .lia ~urbljjf onder ben "lUI den 17den &ot
den 2O&te.o Aaguata. 189'). Zij Yoepa dur
l.og de .. eDllCh UD "'" dat God hem meM en
pDad" &al IICbenkeD. en dit bIj ..eel vracht
ID&II bl bben Y&II lijn arbeid.LICENTIEHOVEN .

D •. D. S. Botha. t'&II S.. ellend.m, .. 1UIgist.,rell
in de lts<! in ..erband met de arbeidSkolooie
""m IDitaie en bet Booogoberg be.proeii '!P"
IChema. B li is gieten ..eed .. edw our JtIDe
gem<lent.e ..ertrokken.

B4KKI.Y WEn. 7 Avo. - (1letUer'.)-Het
lie 'nliebol ... n B"rkly We.t ltt,rude gisteren
toe io een Iig.uti .. Ian Brady te FonteiDairooID
io .""r"iI ...0 d. oppo8Ïlie nn bet .poor·
.egdepertemeo~ d.t beiuigiogen inlGDd be·
I""" m.ic.nd" tegeD de liHDtie ..oor de be·
ach~ruing YOn den cootractear. Het departe
ment .. ukte ull8praak op het be.tt ..aD df!
I(('heele plut. maar het bof gin" af op bIlt
laonl'ClOntrut ~ertooad dnor dan applicalli eeD DE IIEUTII:LLI.O Jl EIOER Il"''' DI ZllJtn
rcJeelte t'OOI' ai.b eelf be~d8nde. De voor ... nneer d. ~ok&er .. ~ voonchrjjft..
litter deelde oUn pel"llooiligke bes1rV8ll .ee, lhl doet a bUI""rea wan_r.1I erun tIeakt.

I En hOeYeeJ .. algelijke yloeWof wvnli Diet yer-
b het lI011rjjulI .it 8t.elleDbooob ~aa 4 deIf!I' ! I .. olaen om -...,. kleiD ~aa_al PdeeIt.e

in 08. YOriIr n.... er 0PII__ a een Iba ... '- beltOIDen? ID MIl bottel olie • OIIIv.ai
i.....lopen. Er .tut "a, •• b e1eon ~ i een-IIChillta YUI een iIIeelepel -mk .... i·
..oorg.teld clan heK MDr_11ID te etellenaJa ID' ejjn. III bei preparut 8T11:.\U' W.". ·vu
spektellr. H.t .oei ,,_. yoo,.....1d Ja-I' L&nATI,uw m.di ril alechilI bei IDIIIfioiDUI
_ boaua YUI £6 te p_ ..... aU....... PdeeItIe eier olie OPrJOa in _ -.bIjjken
all ~.IN"" KcWÏI~. ....m... ~.

ti 8ppt.-(PIlI' teIegraaf.)-De ClaD OgIJYie II
Woee.lapaaalddac Y1UI Liorerpool_ 4JPbUI
..erttolr.ken.

7 8ept-{Per telepd.)-De .Bogham Outie
_bolt DOIIIIerdaC te l':U unr ....... YUI lredeirL
Zij legt niet &8 Lo. PaI.U ....

F.EN PETITIE.

\



De kortste eD Goedkoopste Route voor Reizlgers en
Goederen van de Zee naar Pretoria, Johannesburg en Solide
&Adereplaatsen in de Trans",aal 1is vie. .

LOURENCO MARQUES.
Van Lourenco Marques naar Pretoeia 349 mijlen, naar Johannesburg

394 mijlen

Van Durban naar Pretoria. 511 mijlon, nlli&J"Johannesbu-g .JS3 mijlen.
Van Kaapstad naar Pretoria 1\)4 I rnijlen, uaar Jvhatw. "" rIC 1012

mijlen.

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.

Nederlandscbe Zuid:
SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.

7'.'
~··I

V&Jl Lourenco Marques nlW Pretoria. £4 7s. 6d. en £8. 9.
" " "Johannesburg £4 198. en £8 18s.
" Durban " Pretoria £6 8s. en £4 12s.
"" " Johannesburg £6 lOs. en £4 6s. 6d.
" K.&a.pst&<1 "Pretoria. :£11 18s. 9d. en £8 5s. 6d.

"
Johannesburg £11 l1s. 9el. en £7 19s. 6d.

" li

Inlichtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbureau. Postbus 383 tt! Pre-
toria (Z. A. Republiek) tin bij de Directie Heerengraoht 270 te Amster-
dam (Holland).

DE DIREC1'! E.

BOLINDER'S BEROEMDE

ZWEEDSCH E STOVE !\I_
Veranderiug in Prijzen.

T'en ".vol". va,n blJzond.1PeBohlkkl:n~
".n DSetd. Fa.brlkan~.

Wij kunnen niet
slag« H worden iIl p' ~j.
zen.

De Goedkoop••• In d. Stad.
Groo•• Yoo...raa.cI. All. Groo••• :n.
SohriJ~oDl. PrIJ.IIJ •• en Cat.a.loltu'

WOODHEAD, PLANT &
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

-
Speciaal! Speciaal! Speciaal I

--'-------
Rawbone's Nienw Manser Jachtgeweer

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

£7 108. net.
Patronen van alle soorten en gehalten alt~d in voorraad.

Hagelgeweren, Rifles en Hevolvors, Va.D Iedere Boort.

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

Colts met mgroorglas .agulJn R10es,46/M llIgta laer mminderde prijzen.

LLOYDS'
AE~~MOTOR"
~:I.:.1d ~1 c:»I.e:.1&.

'DEEL nl SUiL, GlLUllZRERD II VOLTGJIXG, fOLIOIEl BESCHOT TRGEI ROEST.
S rt, U rt, et 10 rt lIelel, met GEB~U, CEEKD ~E'B£GBUE OF

Y!STi TORUS, ru 20 tot tOO Joet boo,"

•

De eenige Windmolens i'emaakt m.
Wielen Beweeabare To,..".. Zullen
maer water pompen dan -nla and.re
Molens in demarkt.

De hoopte prijs werd behaald door
doze" Motors" op d. Chlcqo W.r ...
Tentoonatelung, 1898.

LLOYDS' AERMOTOB8 HEBBBN OOK nr
ZUID .U'RIK.AGET80~:klnf:

Goad.n Medaille Yan d. Landllo_· T.......
ing te Port Elisabeth ... ••• ISH
Ooull.1 Medaille en Bent.n Prij., ~._...
hrr Tentoonatelling .,. .•• ..• lal
Speclálen Prijs, W..wItjb ho,' sh, T_.
toout.ellin"l' Rosebank '" .. , ... 1 .
Iilenten Prij., W.. telijb .PJ.m.cu, 'lea .
.telling, Boeeb ..nk ••• ... .•• I.
:Lnten Prij., Port ~ I.ad ... .,
Vereemiginr ... ... .•• 1_

AaDbeYOWn dClClrIlet .s..pr d •a;
_t der Lap ~loaie, ... u& ....
am .... ter te ,-PR, _",CIIIIin ..
Go!_ .... DIaaUai Bern .. pla r ...

ofUl opo.,........
D. r-,. _i«a "ï~mOI".:::.t

nel Tern.npn door hei aWn CAI '

~~ .'Lloyds' St&1en .lDIW'r01I.8 leopn ...
d.n ZlI.Cht.Bten ..md, .ijlt ph..l ..ll.~
nnd, en .... r_ iD4M... laag... ..-....teD -lat.

Het U&a'OTO.l ÏtI de gMdkoop.te .. _._
economiache Be"eepUe ~t -.l'
Na Pomp 'lOM"] koMende Mn ....
dan een geMe JIMri. tennjl h.t dar _ ...
&onder N~ ~ .f e&ti.

H.~ A.U)(O'l'R. n t eok .p0e4ï,r ..
plaat.o, 1& TU eie ICIIP _ ""bM. ......
lAlt.. .f Ha.klriee Pompe.,

ZIJ die yo,n·_.n lijn WiDdaol,,"r .. ,._
te koopen moeten ...el ondeneheidell ......
LlOyU8'. G..]....niaeerde St&len !.iR.lOfOI8, .D
a';der .. lulen.ure en "aardel'''Jze DA~

Het eeftte, LleydA' 1D.IOTO& &al hei PM.
koep.t en be8te beyoDde.. ...orden, .., ...,.
den .t<>ete reeda doorreetaan.

\\ .. aUtler ....... idt., "'orden ge.ollikUo ,...
IOn .. rMDden OlD 8f.t t.o... 1 .. .-.....
l.egen ..,1e.1 rdeelt~lijk. ,eialr:OIt .. o,~~
·pec'&]e .""blkJtiDI .•

Schrijf om pri:i-lij", en rtuphrif,,,o,
of Nn.! -ij.. nd.rW-_ Ollltnmt clieptf' ...
,j~n i'atol iMeT .......... -tereA&., .. -.it_
be, 81<811111« der Ito.t.n per YGI,.,nde JIl*. ...
1.oetr"'.{mJ811 wer .....

Gelieve te lelten op ons nieuw en eenia adres.

LLOYDS EN cb.
40 Bur,t.traat, Kaap.'tacl. '

·0.,--.s
Industrie-rnn DE}'· A.NC1~."

Grootste

. ..
Esschenhooten Slaapkamer .Stel, Goedgedroogd Hout

ExcelleDt Á fgewerkt.
ONS EIGEN KA AKSEL - ea a_.

DBZE ILLUSTRATIB IS BD IIRLIJD AFBBILDING VAN HJIT

" DEFIANOE " SLAAPKAMER STEL
~ndË~~V;u~~=~::~r::: ~!~~e1m?h:~!oe~haS::~

3 vt. SolideEuohenhouten JDee4tafel.met Plaat Glum Spiegelopspillen.
Wij hebben besloten bet Publiek te overtuigen dat het goedkoopen goed huiaraad van on,y. Mgtm ~I

koepen kan, daD de gewone ingevoerde artikelen die op dese markt worden verkocht.

GeiUurirurd Ca.taloguI 6ft Pnj.Uj6t (f'ane.J ,epo.t op ~e.
All .. Goedereu door ons vervaardigd trorden door de Kaapaohe GoUTemementB Spoorwegen

ven:08rd tegeu 20 per cent minder dan Ïngevoercl huisraad·

O IS·A·AflS & G0 ~:mao;::B::~a:~:;::~· lJ., liA AP SToA D.

J41IES lVlLEY
10 & 12 Darling-Straat.

BIEDEN TE KOOP AAN:

Doorn.draad,_ -. . . Gladdra.a.d,

EN

NET OMHEININGSDRAA 0,
Omheiningspalen, - • _

Varkensd.raad,
. . . . 2 tot 4 voet.

VOOR

t tot St.

en alle soorten IJzer
Goederen

,

R. BI. :BOSS· & ee,
Vestigen de aandacht van Koornboeren op het

. feit dat de

---_._-._. ----_._-----
~AAPSCHE

GODYERHEIEITS SPOORWEGEN.
TE-RDERS

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

VQQRRA AD, 1900.
.E I" di k 'l'ENDEijS worden IJ'8naaed l'OOF d.popu arlteJt. van t wer tuig is te danken aan zijn jT'OOte kraoht, levering van den volgenden voo!T8ad,

duurzaamheid en eenvoud. Het zal in alle IOOrten van Koren en benoodigd voor den dieIlIt van het spoor.
I 'p a Ile soorten land werktln. wegd.partAnnent gedurende het jaar 1900

Deze berOf'mde Zelfwerkende Binder heeft zich den meest uit-
stektmdeu naam verworven ·in al de voornaamste KJ"1l8Dbouwende landen,
en wordt erkend als de best werkende Binder in het land.

Beste

/

Drogerijen J alle
ProYisies, do. V~tenbtu-g en Spien, eu ~n

Oosten door Blauwklippen, Brakels-
dal eD'. Weltevreden, ten Zuiden
door Odendal eD Rustenbnrg, u,n
WesteD door OnMl8t en WelmOcd;
tezamen met de Quarry Hill gel.'ilSII
t~hen de plaateeD The Cotta e,
LIbertas en Blauwklippen ton
Valley Lustry .
De algemeene' weidelauden Van

de Municipaliu,it zlIllen' bt>staan uit
het geheel van de genoemde landen,
behalve h('t ~tad8g6bied V"11 SkUt'n.
boech, eo zulke anderdgt:'dee;ten
()&IU'van alt! reeds hat l!igtmLlom ziju
1(·lnde Municipaliteit voor a.{ldere
q()tjleiuden en onderworpen zijn
~D .de. weiderege1en van de Muni-
Cipahtelt, totdat eenig deel daar-
VIUl zal warden toégeeigend of· van

800MPJES t BOOMPJ ESI I ~dv.::7:M=~~=8L.A.AUWGOM Hekkia, C d~ voorzieningen yan ae ordmmau.

l....1.-:_ ~ ~e&, '''I· p8rJ ~ ~JoM.I::S'h:r ~t l.!Q,p:~r:~
-JV" lIDrug i te1l108D eD apomca il' ..:1 IL. ~ ~
88l'Ite-klaa, te koo b" t ve lOg, en o~ ..... _WIle voorwaarden

. - P Il en VOOl'BChriften als den Commis-
.1. J. v. D·BMERWB..P moll, ~ w8DIChelijk lullen "'001'-

urgstraat; kOmen 'fOOI' het ....1...... _ de
WeUiDcton ~ioipaliteit. --tS 'fall

Monstenvan de provisies kunllenondol"Bocht
en tendervorrnen, voorwaarden 'I'&n't con.
tract en all. andere bijzonderheden kunnen
v.rkregen worden aan de RPOOrwogmap.
zijnen, Kaapatad, Port Elizabeth en Doet
Londen.

Gezegelde:tenden (alleen in' t ool"llpronke.
lijlr:e) geadrl888erJ aan den controleur en
auditeur generaal. Kaapstad, gemerkt van
buiten "Tender "oor apoorwllB voo!T8ad "
zull.n ingewacht worden tot op Doud~
12 October 1899, '. middags 12 uur.
De la.agate of eenige tender niet nood.

zakelijk r.&ngenomen.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorweg Maguijnmeeeter.

Kantoor vaD den Hoofd Spoorweg
~nmeester.. .

Kaapstad, 1 September 18.99.

Manilla Schroeven.Binder
prijzen en 'fOll~ bijlODderheden aohrijv~ men aall

~. B«.HQ." ~ «='0.,
~TRA.ND"STRAAT, KAAPSTAD. ,.

\'

tlr.I8IIïIUd lamn 'Wd.
n~EV~G geschiedt hier.a.. 1IM!ide dat de Belasting, 0
l~i "n ~heven door den RJ8e-
don laden. dag van Januari, la:
VOOl' dat. laar, vervallen is en ~
.Altl!J&aI' werd aan het Kantoor van
den lWtd 0l' den lsten dag 'lll
April. LJ.-

Aohte'8talli~Hu worden mits <iere
er UIl htJ,mn~,d dat Rente u''gen 6
pel"08Dt per }&ar er Uit Voorvloeit
van en sedert den eersten dag Van
Juli ,899, en .verder dat alle zoo,
daai, e Belastingen op den laa!.stetJ
dag van September nog onbe~d,
8&0. dM B.u.a.d.s agenten voor IllVor.
daring sullen overhandigd worden.

Ov last,
A. J. LOYN!<;:-I

Hecl"('1.aris.
Kantoor van den Afdeelingllraad

SpriDgbok, Namak waland, '
29 Augustus, 18~).

en

_"'_,';,I,;i.

Rl.w.r ~'~:"'t'&1l.4ec 'B~.AA·
sU!alijb ()rde. ·On· 8t. Micb__ ·St.
qeorg., B.iJtth,r Com..-dear -\'Ul de
1I00p.Ede1e Bad·Orde, Q91nW'11&11J'
ft Optierllevelbebber nn Harer
1Waj_t.6it.a KoJoDiede Kaap de ooedé
Hoop.. iD Zuid AfrikA, fin 'VaD de
Grondgebieden en de Aanhonrigbedea
du.rvall, en Harer lrIaj_teits Beogen
CommÏl8&ri.ll,&DS., eas., enz.

D. PBTITLB VAN OO.lnnS8ABI88EN VAlI

DB MumCIPALITJ!lIT VAN SULLIN-

B080B BBTOOOTNBDIRIG:

. ( 1) Dat u vr petitiQpa.riaeen ver-
langeD gebraoht te worden ouder de
verlring van Wet No. -4t5 van 1882,
..ot haaP volle uitptrektheid.

(2) Uw petitionarissen zijn de
behoorlijk verkozen commissarissen
van Btelleobosch tijdelijk gekozen
;volgens de -Bde &otie van Wet 1
van 18606.

(3) Dat de MDDicipaliteit van
Stellénboioh il 8e,~ onder
Ordon. No. 9 van 1836.

(.) Dat uW' petitiona.riasen met
volle kennÏ3 en goedkeurins van de
resident huishouden van de Se-
noemde Muioipaliu,it de machten,
toegekend in Ordonnantie No. 9
van 1836, ongeachib voor de yet'-

eisohten van dit dorp oordeelen.
(5) Uw petitionariasen stenen

voor de grensen u, behouden lOOala
zij nu ,zijn erkend en aangewesen
worden in Schedule A hierbij ge-
voegd.

(6) Uw petitionarissen stenen
voor dat de wet in haar geheel mét
alle machten door de wet toegekend
aan den gouverneur, sullen worden
toegeftaan vo~ns de voorzieningen
van Wet No. 45 van 1882.

(7) Uw petitionarissen stelleD
voor de Municipaliteit thans niet te
verdeeien in wijken.

(8) Uw petitionarissen wenIIChen
dat zes raadsleden sullen worden
aallgewezen voor deze Municipaliteit.

Uwe petitionirissen zullen zooala
behoort a.ltijd bidden.
Geteekend P. J. BOSMAN, R.M-S.,

IJ J. W. H. FICK.
" J. G. HOLM,
" A.~. HAUPTFLEISCH ,

J. D. KRIGE,

DiJiioDal Council Eijn Ot>D<
opellingen 111
Zoo.er hi:
1'loeibal

een mid<iel
ling. lo ie<
oDlploffinr k
eeraWaag. b.
dat ook doe
",t DD toe I

bouden.

NOTICE i..hereby gi ven, nat the
rate imposed and levied hy the

Oouncil on the 18th day of Jauuary
1899, for this year. Wfti; due and
payable at the OffiCd of the Council
on the fint day of April last.

P8J'80D8 in ILl'l'ear art' hereby re.
minded that inteT88t at the rate of
6 per cent. per annum is chargeable
on and after the first day of July
1899. and furtbf:r that all sucb~
ratee still unpaia on the last da, of
September will be handed over to
the "'rnu of the Council few
oolleotion.

la een QUI

'l8Aburg, dat
tocM door d,
denkbeeld U.
kuDlICh brei,
...erktu;8'knu'
Jeroey.
Die nieu.

de te'leD"OOI
liueDd ondi
donderende
cylindor vorm
achL"r, ZOUdE
in eeu .""fa
grood gebou,
de a.nd.~rosel

De I,in ui
,ij!! I)ID du te
da",Jovr da
10u,l-n die I

teit 'c.IU de dl
rail., mei I.;
vau ~U uf :;11

By order,
A. J. LOYNES,

of th Di " al C~'Office e Vl810n ouneil,
Springbok:, Natnaqualand,

August 29th 18~.

WOE R 11A. N N • LIJ N.
GEREGII:LDE ILU.NDELIJK8CHE

DIENST

!&&I' port lolloth, J.ngn. PeqUena, Wal.
TiIoh-ba&f en Sruo~mond

(AanJecpDd .. te c.p. Ora. en M-..t.
WUIneer er Uch .. n I&Dleiding mocht voorcloea)

HET Stooauchip "Mari. Woer.
m.DII." 2,000 ton geregio!nerd,

!laptieiD J. &hade .. I Daar de
boyeapm.1de h..... D. vertrekhti

op I eeb d.a 16den deeer.
~ermiJHlerde naob~prij.. u 811 oDgee.eDllrd

lerI.f 'I'OOr ...... ien.
Voor bijllOnderliecleD, doe ,.u_k bjj

POPPE, 8CHUNBOYF.t GlITTEllf
(Apctlobap te KupaYII).

OutJe .•trut, 26.

een ':'~' .. uu o ~
Iler¥LJ eu !ioL
..."",dr erkuu
ook I'!i ud L
pa' I. Ud~.
tM)IH:O II e iueu
a:ultlll pa .... 'b'
dat i8 uooJjc!
rall. W ~pri,,!

Maar, bU I

.wld_l""t

"
(Voorzitter).

Commissarissen.
~ohedule A.

De Municipaliteit van Stellen.
bosch zal zijn de erkende ~ be-
grensd als volgt:

Ten Noorden :-Door de Kromme
Rivier, van waar deze de plaats
Hammanshand binnenkomt, tot
waar zij zich bij de Steenenbmga
Ri vier voegt.

l'en ZUidffi:- Door de Berste
Rivier.

Ten.OOIten :-Door de Oostelijke
grens van de genoemde plaat.
Bamtnanshand en van haar hoek.
baken in een rechte lijn naar MOA-
terts Drift en den Mou,nstroom
naar de EerSte Rivier.

Ten W6It6A :-Door de Steenen.
bmg's rivier, tezamen met het niet
toegewezen land genaamd de dorps-
weide, begrensd ten Noorden door
de plaatsen Zanddrift, Helderfon
tein en Ida.'s \ta.1lei; ten Oosten
door de pJ.aatseo Ida's Vallei en
Schoongezicht; ten Zuiden door de
plaatsen van Cornelis Mosterd en
Schoongezicht; en ten Westen
door het litadsgebied van Btellen,
bosch tesamen met het niet toege-
wezen land tegenover de p1a&ts
VifUkant, begrensd ten Noorden
door de plaats Nooitgedacht; ten
Oosten door de plaata Aan bet pad .
ten Zuiden door Vierkant, t.e~
Weaten door Waterk:ant; tezamen
met dat gedeelte van den Papegaa.i's
Berg, begrensd ten Noorden dool'
\ ierkant en Wa.terkant; ten Oosten
door Steenenburg's Rivier en de
plaatB Kromme Rivier, ten Zuiden
aool' den hoofdweg naar J.' aapstad
en ten Westen doOr Veldwachter';
Rivier, en II Dwars io ~ Weg"
t.amo~ met.. de Erwt}eek:loof,
tQIJChen de plaatsen Coetsenburg
eu Welgevallen, en zich uitBtrek:.
kende van de Zuid. West greuen
van de geuoemde plaataen en de
Cottage plaatB tot den top van deu
Stellenbosch Berg; tezamen met
het .. begrensd tea Noor-

tOU U'·Hr ~UIJ

gcuruilr ,·..n I

't [)ulJkhc~1
dal pl ..n i. .e.
alo hi..r M0lr"
russeben Phi
~,,,,rloopi I[ •
mill pur uur ~
zoo youl ..I. d

&UII).A"I~AAN8CHE
KOln.nuD UILDI.U8T-

.. CASTLE MAlL· M•• &eotIappij-n•'Stoomboo6a duw Lljn ........
keu ftIl5: DUr Londen QIJj

cl_ a.uct.r.on W • te 4 Illlr 1UJ1~ naar
lIaclel.. ftll P1rmoat , UI Sint atol"Dl! 8D
Á ""UiOD aaD181JgeDdrop de bepulde tu-
1Ohemijden..

NAAR ENGELAND.
.. III· 81) • OABIIBBOOI CA8TLI. Kap!

Boa urlfOJl.
!lept. 11- HAWABD.Jil OAI!'fLI, Kapt. BIOIT
lept. 17-NO&HAIl OASTLE, Ka",. RSIn>Aw..
Oot, U-DONV.GAN CASTLE.!. K5'l Hu
oot. I&-TANTALLOJil OA8TL£, Kapl. 1>.

U <Joua 1'a4VIlU

TUK_""" lW bgllud na Lu
'llb,

GA.TH C48TLB, Kapt. W.UDU, Dn,eYcer
If September.

P.IBBOU CAeTLE, Kapt, MAIUIIULL on
gener 18 Beptember,
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