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Aan de Zuider Paarl,
Op JHNSDAG_l19 September, 1899. lLEIUT. ,A~~,PlQUB~RG.-'~~~_',"_"'"- - DE OndergeMekende .....l...tdoorOllD11 uur. DSorJten.. d Et' T !)tamu.... ._:_• . e xecu nee es en wow'

______ -- in den Boedel van wijlen den heer
het moge aan. Hendrik Brand zal publiek ver-

koopen:
22 Extra PBarden, Merries en

Ruins
8 E.tra Ezels groot en skrk
25 " Aanteel Beesten
4 Ossen
300 Aanteel Behapen en Bokken
300 Lammers
450 Hamels
1 Lot Varkens
100 Mndden Ee'rste-klaB Koren
100 Rollen Tabak
3 Wagens
1 Kar
2 Span Tuigen (compleet)
1 .. Jukken tt

L Schroef
1 Ambeeld
lSet Smidsgereedschap
5 Gebreide Beeste Vellen
2 Kribben
1 Lot Graven, Pikken en Ploegen,

DEEL No. 71.-6,805.1

---------------------
PUBLIEKE VERKOOPING.

~.~~,'::l Vette Ka.pa.t81'Bokken,
Schapen, VAST~OED IVASTGOED 1

Ill' \Llanuag, 18 Sept.
li • u:~ opgemelde Bokken en

:' ~.:ljwn publiek verkocht wor-
,.i ' ~: ,11'\11 TS-STATIK.-Zij zijn

'. .: t a (onditie en zullen zeker

J. P. 'rHERON.
, \f .llU IS J' Co., Afslagers.

DE ondergeteekenden zullen voor rekening van wien
gaan, op_de plek zelve publiek verkoopen :-
IliiJ"'ZEKEREaF, met het daarop staand Gebouw,

verdeeld in twee woningen, zeer aangenaam gelegen aan de bovenzijde,
langs de " Main Street," annex het l'igendom van den heer A. J. MAR,US,
J. N. Zoon, en vlak tegenover den hoor HERMANUSMINNAAR, omtrent
5 minuten van de Paarlsche Statie.

Dit Eigendom is onovertrefbaar, beide als een handelstand, zoowel
als voor een privaat verblijf.

:It
• i'l N,lffiaqua Hamels, nn Z tot, Juu oud
>J do. Kapater Bokken do.

. \Uts._.Jn uitstekende CondItie.
II! /li\i.SDAI;, 19 ~ie::cr,

'l1l.LEN gemeld getal Schapen
lj ,'11 Bo" ken, zooals maar zeld

:l' vlark t komen, Puhliek worden
I' ", 'l'llt lt' KI..\P'IIUT:'ST:\TION,zeker

Van der Spuy, Immelman & Co., Afslagers.
P~ept. 1899.-Tel. Adres: UNITY.

f

VENDUTli~'BELANGRIJKE
VAN;;itemoo,.l~ EENE UITMUNTENDE PLAATS.

PUBLIEKE VERKOOPIHG DE Ondergeteekende gelast door de heeren N. S. LESiiINGen J. C. DU
PLERSISzal per publieke Vendutie verkoopen op

L onze Vendu- Kraal, Malmesbury WOERSDAl, 27 SEPT., 1899, 's morgens om10 uur,Ill'

\Yuen:-;dag, :ZOSept., 1899
VAN

.,11 Eerste-Klas Ezels
~ Paarden van 3 tot 4, jaren oud

l' III Vette Kapater Bokken
.; Ossen
~ Gooogeteelde Vaarzen.
Bovengemeld Vee zijn allen ID

,-,"ede conditie.
~ Let op den naam

r. E. REDELINGH1~S.

Vu der Spny, ImmelmlD a te.,
Vendu-Afslagers,

OP DE PLAATS

BRANDWACHT, in het distrikt Colesberg.

De gemelde plaats BRANDWACHT, groot 2002 Morgen, gelegen in het veldkor-
netachap Nieuwe Hantam, Distrikt Ooleeberg, en verder gelegen .aan de
plaatsen Potfontein, Raasfoutein, Springfontein, en na.bUheid van Hanglip en
Vergolegen, en bevattend .. :-

'W'.~:- Op de Werf staat een goed eersteklas Woonhnia met negen ruime
vertrekken onder IJzer plat, en van binnen en buiten in orde, Dan Is er DOgeen
ander goed Woonhuia met 'even vertrekken, Stal voor elf Paarden, Wagenhuia,
Kafhuis, en twee Pakhuisen. Bij de werf ia ook een tuin met vruchtboomen en vUf
vee-kralen van klipmuren.

Veld :_ Het veld is goed gebroken veld met gras en boschjes. geechlkt voor
eenige Vee en ia geheel omheind,

LandorlJ :- Bij de werf is vijf mud Zaal- land en iangs Oorlogspoort
Spruit :lie een van de lijnen der rJu.ts Is, ia dertien mud Zaailand.

-Wa.ter ,-Op de Werf is eene standhoudende fontein en in de Vlei in het
veld ia ook esne standhondende fontein voor zuipen van Vee. Dan ia er al.tooa
Water voor landerij en ne in de Oorlogapoort Spruit. De gemelde plaata
BRANDWACHTJ la 21 uur rijdena van Colesberg, het naaste K88Chiktste Spoorweg
Statie.

\1:tlmesbury ,
11 Sept. H;'J9.

PUBLIEKE VERKOOPING

Kostbare LOSSE 10EOEREI TERMEN BILLIJK.
TE DU PLESSIS, Vendu-Afslager.

uranje Straat, aan de Paarl, waar- J. L.
onder Spider, Paard. Tuigen, Middelburg, K.K.
Aa.ndeelen enz. 30 Augustus, 1899.

~E Leeren V. d. Spuy, lmmelman
L ,\:Co. behoorlijk daartoe gelast
':('1)" Mejuffrouw de Weduwe
:-:" j,,1anlls .L Botha zal op boven-
,-,,'nO~'1'1dl' plaats verkoopen

I lp ~Lll,ndag, 18 Sept. 1899
',' 11 ur, ',~ "o"I"II,id,lil:J-"

WIENER i & CO., BEPERKT
GROOTHANDEL-I14PORTEURS

-VAN-

IJZERWAREN EN. ALGEMEENE KOOPWAREN,
Hoek van St. Georges-straat en Dock: Road,

KAAPSTAD.
1 HhlilW HChimmel paard goed

<I':.'<'I'1I'''t, ~. '( kar-, buggy-, en rij-
1':[;'1' I, .; jaar oud, 15 hand 3 hoog,
ol :,·r,.;! mak ('n t ':ftiChlkt.

1 :-;l'idcr in I ~oede kon~itie,.2
,L'! ZW:lrtu enkeL' huggy tUigen, ID

.:""d .. ',['lip, voor'ts, -
I \ a.aimachine, 1 V ()('r do., 2

.\ ..nd,!elen in de" l'aa. -1 Coiiperatlve
\\~ nl Renewing A.sso, ~iation," 18
I~,'lODlale Brandewijn \[JLat,schap-
:-: j, ""D I~l' Kozijnen, 1linnet '-, muten-,
, . .:I:lzen deuren, en wat er meer

'III worden aangeboden,

\ I). Sl'l Y, IMMELM.AN &, CO.,
Vendu Afslagers.

I' 'i 1'1I~ :-5cptember, 1899.

Heb nu in voorraad wat tegen de Laagste Marktprijlen wordt aangf'boden;-
Bouw Benoodigdheden, GegalvanilIeerd IJzer, Gepunt Draad, Verstoffen en Vemiaeen,
Zwavel, Cement, en alle 800rten van IJzerwaren, alle aoorten van Kruideniel'llwaren
en S[lUlerwaren, ZOO&ls Koffie, Suiker, Rijat, Koom· en Wol Zakken, Zeep, enz" enz,
Amerika&nache Goederen bestaande uit Timmerhout, Deuren en Ven.ters, :Mielies,
enz., enz.

Behangll8lpapier, MeI88nwa.ren. Koffers, Leeren Zakk,en, enz.
Telegr. Adrell: WIENER Kaap8tad:

. - -.. - ~••Nederlandscbe Zuid- Afrikaansche,
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ._-_.

De kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers
Go~ren van de Zee naar Pretoria, Johannesburg
aAde!'8plaatsen in de Trann"aal is via

LOURENCO MARQUES"
Van Lourenco :Marques naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg

394 mijlen
Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 433 mijlen.
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 mijlen, naar Johanne~bl1rg 1012

mijlen.
VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.

STEL LL /VBOSCH,

Tenders voor Aandeelen.
In"oln'nt.en Boedel van

I 'I Y.H:I: :MARAI~ D. Z()(IS.

T lo: \ DE RS zullen worden inge-
wacht door don twe~en

(,L(],-r~et~kende aan zijn Kantoor
I \orp:'l raat, Stellenbosch, tot op
\\. lll'D,;dag, den 20sten dezer, voor
li Aandeeien in de STEL-
LENBOSCH district Bank be-
:lI'rkl, l'n 10 Aandeeien in de
r;oi ,nlale Brandowijn Maatschap-
i J Ilt'prrkt, bovengemelden Boedel
t, ",fwhoorende.

V!I.D. Lour811CO 1l&rqnes na&r
Pretoria. £4 7s. 6d. en £3, 9.
JohAnnesburg £4 19s. en £3 18s.
Pretoria £6 8s. en £4 12s.
JohAnnesburg £6 lOs. en £4 6s. 6d.
Pretoria £11 18s. 9d. en £8 5s. 6d.
Joh.&nnesburg £l1l1s. 911.en £7 19s. 6d.

" """ Durba.n "
" " "
" K&&psta.d "

HARRY GIBSON,
P .. r. BOSMAN, P.W.z:s

Ge7.l\,ntmlijke Curatoren
~tellenu,,-rh,

11 September, l' "0.

"" "Inlichtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbureau, Postbus 383 te pre-
tori:\ (Z. A. Republiek) eD bij de Directie Heerengracht 270 te Am.ster-

dJ\w (Holland). DB DIRBOTIB.

HIlIver Plblleke SC_.II HOFMEYR rrE-HUIS,
~B.DB KLA.. Rheede Straat, Kaapstad.

JIIt_ 11!L. pr~0Wrwi-
,. . ' ',. II .oor een Priftt,e 8obool op de

P,:!4 U BTB B R,ee pla.ti Tall eie heeren :Marais en

I£UIMUI£ .... ~R.H--'" Bruwer,~,o.,=.gspkooht van Dr,' •.......-, _........ Bw)· :.... ,mijten van het
OP dorp ftD RóbertaolllaJaria £48

VRIJDAG·, 22' Sept. 1899, jaar en Vrij LOgieI. Musiek ::
aanbeveling. '

A~en, Jnet getuipohriften
mlleil door den ónclergeteebnde
inp1J8Qbt ~,-tQt, .. _-
Ootober,l899.:

Werkzaamheden te beginnen he t
volgende kwartaal namelijk Octo-
ber, 1899. : , '

J. F. BOTHA,
Robertson.

T.& 9 UBI TB

Ro~rtson, Il September, 1899.

A.&NZOEl te worden ont-
, vangen. door den ondergetee-

kende:tot Maandag den 2den October
van Eleeren, als Assistent Onder-
wijzer in deze School. salaris £120
per jfi,ar. Aanzoeken moeten ver-
gesel4 zijn van getuigschriften van
bevoeRdheid en goed gedrag en
qualiffcatie.

CARBL NATHAN,
5ecr. S. C.

Departement nB 0 ,nbaar Onderwijs.
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 .'

Keukengereedschap, enz.

P. J. RETIEF, A.fBlager.
Vendu Kantoor, Piqnetberg,

21 A.UiUBtl,18. 1899.

EEN vrije oplei
fblanke

(aJ In betreklrin
tifioeerde onderwij
wijzers uitgeaioten .

(b) Gecertjificee eonderwijzers,
zal gegeven .. orde :te Kaapstad ge-
durende de .st e zomervacan-
tie. Voordt!achte . in 't bijzonder
geeirnd om ,de wijze toe te
'lichten van h.,t oud ..sen der ver-
scnillende elmen schoolonder-
werpeIl, zullen geh den worden.

Alle boeken en noodlgdheden
zullen vrij geleve worden, en de
kosten van de reis niet inbegrepen
onderhoud onderw , zullen door het
departement! aan 't einde van de
cursus terugbetaal worden. De
eenige uit~ve zal iin de som voor
kost en hU18~esting 'dens den duur
der voordraChten.

Onderwijsers di
hun voordeel wil doen' moeten
dadelijk applicatie- irmen aanvra-
gen bij diQ supe' dendent van
opvoeding, • Autho ',ing Branch,
Kaapstad. '

GBO. W. ASSE,
(voo!" den Superinte dent Generaal

van onder ..s).

__ Jnur_.rg "Imlrs .
W.u,RDEBBJNG8 'LUST. Erkend als 't Beate en Gbed- .

koopste Voed.sel voor .
Koeien, Varkens, enz.KENNISGEVING geschiedt hier

door dat de nieuwe waardee-
Inga lijst van alle belastbare eigen-
dommen in deze afdeeling nu ter
i~ ligt ten .kantore van den
Raad voor de inspectie van eigenaars
bewoners en huurders en dat de
Raad een Hof, ter beslisaing van
?b~~}egeq, gtJme!de waardeer-
mg, zal hOuden in de Holzaal te
Fraserburg op Vrijdag 20 October,
1899 te 10 ure 's voormiddags .

Op last,
B. L. BOTES,

Sects.

Korsetten I
Korsetten I

l/6 per Mud-zak: aan de OO:L80KS
BROtJwERlJEN.

2/- per Mud-aak aan NSWliAlIDI
STATION. '

W.LEDWARD~ ,
NeWIim&'~

OOK GOED VOOR HOEJDER8.

TE HOUR
OF ~e8 verlangend te koop, 10

UItstekende plaatsen uitge-
zocht in de Afdeelingen van Her-
bert, Hay en Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Telegraafkantoor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
nabijheid, Overvloed van wild.
Vogelstruizen in 't ve4l. dat
geschikt is voor Paarden, StruiJsen
Vee, Merino Schapen, en gek
~e eenige reden van den verkoop
18 dat de eigenaar door slechten
gezondheidstoestand zich terug-
wenscht te trekken, en het boeeea-
bedrijf wil opgeven,

Richt u tot:

H. R. CAWOOD,
Postkantoor Pa~knil,

via. Ceunpbell.
Telegraphisch Adres:

Cawood, Papkuil. ,

Meer dan 2,000 paren om
van uit te kiezen.

MORRISON & Co. J
-

Bieden een buitengewone waarde Kantoor van Onder "·s, Kaapstad,
aan in Dames' en Kinder.korsetten, 2_f Augustus, 1 9.

met inbegrip van Izod'e, C.B.,
Thomsen's, Y. & N., S. & S., en
andere beste maaksela. Grootten
van 18 tot 36 inch, met lange en
korte lijven.

Rondgaende Onderwijzer be,
noodigd. te Rooderand, wijk
Midden, Vlllschrivier, diet.
Kroon8tad.

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

DEZE Koat.Inrichting. door den
Kerkt'1'1IIld der Ned. Geref. Ge-

meente, Kaapstad, gaslicht, en onder
toezicht van den Heer en Mev. DC
PLJlSSIS, Is reeds geopend.
Aanzoek om opname kan gedaan worden

lj den heer C. F. Theron, Scriba des
KerkerudB.
Voor behoeftigen (waarva.n bewijs moet

worden geleverd door den plaatselrjken
Leerau) III de prijs slechts £2U p.a., alles
Ingesloten. Meer gegoede u bet-Jen
£40 p,a.

Het "Te Huis" biedt dUB aan eeue
sohoene gelegenheid voor ouders di .. Lunne
lODen naar de Kaapstad ter school zenden,
en begeeren dat zij onder goed christelijk
opsicht zullen staan.

Voor verdere bijronderheden vervoege
men zich bij deo heer J, du Plessis, Rheede
Straat, of bij denon l.,r geteekende. .

C, J, F, rHERON,
8cnib& des Kerkeraada

Bureau Stra.a.t.
GEVRAAGD,

EEN Gertificeerde Onderwijzer
om onderricht aan omtrent

12 kinderen op een Gouvernem~ts
ondersteunde Plaats - School, te
geven.

Salaris £60 per jaar I met koet ...
logies. .

\verkzaamheden te beginnen Da
de September vakaatie,

A.anzooken met getuigschriften
te worden gewnden aan,

D. J, DI> TOIT,
Biesjesla.agte,

Carnarvon.

Dames' 88slml en Rl)wlel
IlrsettBl

EEN SPECIALITEIT.

APPLIOATlES voor boven-
genoemde betrekking verge-

zeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,
goed ~drag, van de laatste Sohool-
comtlll88Ïe of Predikant waar appli-
ca.nt werkzaam was, en van lid-
maatschap eener Protestantsche
Kerk, zull~n door den ondergetee-
kende ingewacht worden tot op den
19den Octqber, 1899.

Werkzaamheden te beginnen op
den Isten November, e.k.

salaris ;£120 per jaar en de
sohoolgeldfIIL

.Alleen ; o:agehuwde p~rsonen
zullen in, aanmerking genomen
worden.

Billijke :reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich' voorsien van een onder-
wijzers ~ klas spoorweg certificaat
om tegen halfpriJs te, reizen.

S. J. lI. WESSELS.
Sec. Sch. Com.

Kaapstad, Juni,1899.

1,000 Paren Dienstboden-Korsetten
Lange Lijven, tegen I/Il, 2/6, 2/11
en 3/Il.per paar. Dit zijn de beste
Korsetten ooit tegen onze prijzen

geleverd.

MORRISON&CO
PLEIN-STRAAT,

KAAPSTAD.

KENNISGEVING.
DE oude . firma van GEBR.

MEIRING is nog te vinden te
No •. 21, Simonsstraat, Johannes-
bnrg, en hapdelt als voorheen als
Markt Prodncten- en Commissie
Agenten. .Alle goederen zijnde
Producten, Levende Have, of
anderszins aan hen gezondf'n hebben
h rsoonlijk opzioht; en eene

ge afrekening na verkooping.
MEIRING staan boven allen

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

adresseerd aan Box 4355, Johan-
nesburg.

Tel. Adr MElKING.

Carnarvon.

AARDAPPEL MOEREI.

en
en

Gelukskraal,
Dist. Kroonstad.
•8 September, 1899 .

BENOODIGD
VOOR de Publieke School te

Villiersdorp een Eerste A88is-
tent of Assistente, die bekwaam is
leerlingen voor te bereiden voor het
"School Higher" Bxamen. Kennis
om ~onderwijs te geven (tonic
soUa) eene aanbeveling. salaris £90
p.a., terwijl logies te bekomen is
voor ongeveer £27. Diensten te
beginnen in Januari, 1900. .Appli-
caties met getuigschriften zullen
ontvangen worden door den onder·
geteekende.tot 24 September, 1899.

1'. T. R_TTEF, V.D.ll..

STEIJNSBURG.
,Pleisteren lU een lartgtbonl,

TENDERS voor het Pleisteren van
een fJl'OOt Kerkgebouw, zullen

worden .• wacht tot 20 October,
1899, door ondergeteekende van
wien bijzonderheden te krijgen zijn.

C. VAN ROOY,
Steijnabnrg.

HET GENAS liEN A.LIJEN BESTE INGEVOERDE

~r,-N.egell JDa&Dde1l g"'edeo getnijr-
~ ik III _ brief &&Il Il n.o de goede uit.er-
kiII,I Y&Il RHEUlU.TlCURO iD mijD geval.
Ik Ta. eo j&na oud .. heb 23 j_ laug gII'w.. &&11 CllBOl'il8CHE A8TlDlA en
&REUMATIEK eo zooht verlichting bij vele
beroemde ge~, .. probeerde allee
__ but te 'riIt.deD ell had iD mijD geTAl
..u. plooi iD _beë;ike bekwa&m.heid ver-
InreD, tot dat ik RHEUMATlCURO probeer-
~, ell iD .._.aija mijD Neuralgia Rbeum.-
tiek ell p~ III hoofd lID aang;:;bt Terd .....
Dal, 611 bM 1Iin... la Ter eo wijd Tenpreid,
dai ,,oa-~ V&0 Rooy amper hltelJemaal
.-.d ....Y&Il die wouderlijke medi .. ," eoan .... werkelIjk hei gen.!; elkeeo ~ bet
plCIbeerdot benelt het &&Il. '

De ~ Jaooh YIUl Zijl, Y&Il VWdOllt.eio (8
1Illr na itepI8~, is g_n van eeo
~bear aBg~ Sen1 T&O Rbeumatiek
eD iCIat. Nooit, _ JDjU moeder, ~u ..
Vu zijl, ... mij, 1I'U er eeu erger genl Tnn
,,Koo~h'Esooala zij bet _men. 1>e
eente ~ UMAT~CURO deed deo, Jij-
deAdeo )ougeo DIIU1 rustig slapen en medicijn
werd 'I'OOrt.duread toegedieJui, hoewel de buo
NIl eo nieadeD Hideo dat zij niet nnraobten~J.. w...- .,u, ".. hij tweemaal luer, "0

tiN~- YIUl de RHEUlUTlCURO cD PJ.L..

De Gade ~ V&O der Welt, Y&Il Redde ....
'bUK. 'tt'WI'd ,._ door _ bottel,

De ~ A. 00etMe, BnDdvloi, Midd..Ibnrg,
LI., .,.cmd dadelijk Terliehting. Mijn IWOO,
JIlIl, eo aija8Dboo0Teder, de heer J, A. Smit.
Y&Il Wcmderhoom, Burgersdorp, werdeD ook
..,_, maar ik moet DU alniten.-Ik blijf
O. dIlIlkbue mead, J. C. Y&Il Zijl.

JONES RHEUMATICURO
Bet. groot.te Znid-Atm.-e geDeMmid-

del TOOr Jicht, ~he Jicht, Lend ..
Jicht, Heup Jicht, Aaage.ieht-pijneo, _.,
eo heét Tele dniMmdeo g• ....neo, nel erg.r
dan boTeogeooemdeo g_o. la Terkrijghaar
'f'&D alle Apotheken ea Wiokelien door gebeel
Zuid-Afrib.

Speciaal Uitgezocht voor
Afrikaansche Boeren.

VROEGE ROSE (Harly Rose)
Ook andere soorten ; voor prijs fil

qualiteit onovertroffen. '

Gebroeders GRAHAM,.,
39, WATERKilT STRUT,

Kaapstad.

En ook Tak, Winkel Kerk Straat,
Wynberg,

----------------
.... OP DE Plaat.

INGEYOERDB' .
illDAPPELIOU

TANDHEELKUNDE.

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

'l'alSlJlania Duitsche Blauwen,
Nieuw Zeeland Rose,
Oceanic Favourites, enz.,

Gedurende AUUStllS 8D September nUll
aanomea :-

Franscbe V rOtlge Rose AArdappel-
moeren

In October, lonmber, Decambar .1 later
u.n le kom6D:-

Onz.e keuze en welbekende En
gelsche Aardappelmoeren.

Hpeciale bri"f en not.eeringen aver
allA Aardappelmocren worden post-
vrij op aanvraag verzonden. Geef
Uw order vroeg op om wleurstelliDg
te vermijden.

DE heer A.. FIELD, Ta.ndheelkundig
Chirurgijn (onlangs in het Londoe

Dental Instituut) heeft pa. een bt.undinl(
.,..,0 cleg~li.ik~ .. ieufl'f!f'weurl.e lTandh""l.
kundifp Middelen ontva.ngen, en is in de
poaltie gesteld om zijne patienten de voor·
cleelen VIUl al die moderne verbeteringen
in de tar -!heelkunde te doen genieten.

~Consl1lta.tie uren 8 v.m., tot á u,m,
op Z&terdagen 9 v.m., tot 1 n.ill.
P&tienten buitenaf woonachtig, kunner.

hunne visit. per brief aankondigen .

De Heer A. FI~LD,
Tandheelkundig Chirurgijn,

GastJe Chamben.
BG&I!lOVEB HET NIEUWB POSTKA liTOOB

Adderley Straat, Kaapstad
P.K. Bus 860

H. HIES & CO.,
Graan en A,ardappelmoena-

Handelam, .
Oo.t Londea.

Telegrafisch Adres: ••RUIL"
Boe III uwr Lever? ._.-------~---

BOUD oW gH')Odheid. dit jo bM '-te dLl'1! LikdoOrn. %
CIM gij kuilt doeu om """tu te lw.......me. de Likdoorn. I

oade Wereld. Dur ill ....... """ al_n midlel Llkcloo__ 1
Wheeler's Extract i - pou 1!"1d." 6d wbeeien Lik400n Zalf lOIa&I. .. dOM ..nr. t!rI«.
HEVNES, MATHEW & Co., I MájK*p!d 1.. lOd. -.-;...
. ~,JLUP8T~, UR. 11T111I f~. ~
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EeR •• ,..... ..............
DE geheel6 beechaafo..le wereld il! Behijn.
bilal" in rep en I'06r over de DSEYFUS
zaak. Een oprecht menachelijke sym.
pathie met DkBYFUS. huichelachtige ver.
ontwaariiging over den splinter in het
oog van Frankrijk, en een aelfzachtig
royalist-agitatie. zijn zoo door elkaar
geweven, dat het nagenoeg onmogelijk ia
lieD gezond oordeel te vellen. Wij g6100-
ven niet, dat ~ die vaa begi..u af met
dele zaak te doen hadden-sn dit geldt
van beide partijen-than. il18taat -Un een
onpartijdig oordeel over de merleten YaD
de origineels aak uit te .preken. De
vrug of DSEYFUS 80huldig wae of niet,
i.ollOOoneindig 'ergroot door bijkomende
omstandigheden, dat I!e eigenlijke vraag
geheel is ontaard en o.ckenbaar ill gewor.
den.

18 DREYFU8 een 1IUirtt.laar? Op deze
YrlIag zullen de meeeteu eeu bevee£ilend
antwoord geven, dGCh d&u aomt de vtlr.
dere vrug : ontetut zUu marteling daar.
uit, dat hij moet lijden, VOor Wat hU
nt6t gedaau h86ft, of 111 hij het slachtoffer
van maatllchappelijke invloeden, die
rondom hem woeden? Het ill van belang
de tW86 alJden YaD de Yl'IIIIfJ~e p8nooll.
lijb en de maatechappellJke-in het OOi
le houden, hoewel le nl.t geheel van
elkaar geecht!idell kunnen worJen.
Aanpaude de penoonlIJII:e aIJdt! van de

vraag of DRBYFU8 een martelaar la, d. w.. Kup..d, 15Sept' gg
i Wat behf «tie"-ie "-eD elieZ, A,8, ti iof hij oll8Chuldig a, uI het 0118 Diet ver· E .g.Jud leef _ ~ tta.ea ne. eo hoJp,

wonderen, indien het later .IOnder twijfel IV ... r dd an. MI~ weet ek Di.e,".r mu
beweaen wordt dat dt! populaire m~lling, Iii( elie..... mur tam.Iift doUer.
dat hij onllChaldig werd veroordeeld OD. o,~

. 'Oi.tvmiddu -erd elie ameDd·JIIleDie .. at Injoist ill. De wereld 8'eechiedenill Weet o. nll4O',.,neru1 iD die brmdaieJlLe bill gem...
'Vanvele zulke voorbeelolell• Het kan aijn ia, ti ,ur die haia 0'l'el"WOle, JlO""Aa ... d.. r 0~1t
dat DRKYFUS indieoreties heeft b-uo, 'a" "etellbeid om "vdere alIIIeodemeote'0 ,r

.... - Le.kll. Da·PaddutoeJ hllti 'D amelldeme,',di., hem echaldig mat"D, hoewel hij niet _r di' bet O8IJeItaaa leK "&Ddag.
jailt lOO zwart a, ala de anti.Dreyfllaitu ' ••
hem afechilderen. .KaailD&ll(Zietuaao)._'J o.ieop .Un poo IoJ'

die aa ... 08I1O, "lUI Elliot. 811MaClearonder d ..MI&Ilr aannemende dat DRBYI'US Kol<Joiue btaAdaiekte ".t ODder t-prekl"ll
niet geh6tl1 OD80huldig wu, dan w ... eo toen Alom bij die t.jjd no die bult !

nog komt de fl"ll8g: of de lItraf die '''ce dap lI(ter ... .bar opboa om dJ ..h ft d
weer oer te.bii.~~ Leier SUDDereo IDd.!hij 86 on erpan. niet geheel lede het elil lOeCI IDPql dat hij Dieop "" '

buiten.porig wu, onevenredig' aan de pleaa "" Die. 811 d"t .... maar ,oad oek.
millda.d, welke h.1jbegaan had? Eo op oe0
tI 1'" . Nad .. haod bflt bij I~ dat hii ai.k ......dilleze. vrug &ar&een WU Dlet te leggen, ~Dd. en ,~ "liar di. hw kOD,okom beUl •.
tlat WIJ het geJrag der Fl"IlUIICheOverheid ~.kdIDIr'UDkA.,... ea! elieuitleg moelaaone;rn.
met den veroord86lde leo 8terlrate altIla. Gaar dit "e.ot ek dat Kaaiawi een .. nd ge JuI reade die"eaie ia elieGood Hope llalJ w.. omren. U de eersle plaata werd DRKYFOS teeDdie Z..A.R. cbe ..aor &all te blau. Wat bet
na aijn verooN88Untr, op onmenllChelijk~ Jie aaad 'raD die lIeIaOn .aa !jjn kl"""" ~.
wijae in het publiek vernedeN eu door word? KI .. en 'faD c1ri1t .. alaod (Ju.t' ek
het volk uitgekreten. Dt! Fr.&DlICheuheb- waaraIna" jol, let op jul lid _ jull'/dd/O':/.(,

lId wat ia die Kaap 'WOOD DOUdat Jul hom Inben 86U praohtlgto 8PNQk, welke iD dit .Ii. parlem"ot rebriDtrbet
geval !r6heel niet in toeP_ing WeN ge- 0

0

0

b chi .. 0 • .... It 't d _Di. Ioeepraalr no KUiIDaD " .. elleo61gpJ p
nl: n.-.ue nooI en meDech .UJj bet road g"'priDr Det .. of die klip .&JI' ('I'

want hij ill het beeld van GoJ." (N~ lit! ,eeit het te "'arm....,. bOlD" ... en dh ....
dégradel jamais I'homme, pllrctt (jU'iJ eet oek .eo., Sjja reeig bet baiaar naar jrOlU

k
_ ek

l'image de Dien.) Eu Da die openlijke ...1Dle e6 dat bli IIkul~ig.geJjjkhet Die.
vernedttring, werd hH niet alleeo -r. V '''.1._ he h •

'ti ... an m _ ,L jj Qlc.elde eaak .. eer lL&ll~.bannen, maar op het Duiveill eiland, roer, eD r 'Dour eD 'Dball ..
1UI

ei» Ir ""tLare
volgen. vertrouwbare berichten, In een 'iId .... die bDiavel"lllOI'L Hoe dlQeprJ&lwrU"
iI&eren korf opg8llloten en beWaakt. !Eu ,toupJaat het dat diaelfde k""""I. _"I at
" la dl. ..u. &4IvhaadeJd ja wer ~on t-p,_.DtlZ8 handeling wu niet aUeea Yer. ~_ord la. oajj '0 raact.el. Elr ~t alLU

d
g..dluk

nPdtlrend voor het &dtlle in den IDeDach ... t dlt 11 .t.ande rep! W&II f!..! .. 'a ... " eeD

en geheel uit proPOrtie met de ... I...a __ .... maal uitc.W la. daiï kaD dil uie "'_ UI d~.

-- MIlde -- ~~ word.waarvoor hU veroordeeld wae, Dlaar het 0 0

wu ook onverstandig; want het PI a.n ~Ir be. YAlI due ..: elle iopkuk !>t, dl" nl!

de &aak eeD beruchlheid en beteekenia, '"?01aJlU. n lOg elfe .kjjk, waDIdur .ou
oneindig ........._ .1_- - werLelUL _. hbO-, aie bDa 0lIl te .it Di.. Jk klAljO" "'If.

............... \&All.., .... __ II -vir m~t .toom daar. Verbeel jou. d.
luDe Jaapte hart.toch_ Werden opgewekt, t~...Ieáa" comiW .D derde lesing O&n. n

corrupte invloedea werden in 't werk hill iD 6lDinute. EDelit ,ebeurde met d,,, t.dJ
---Id 111"1--- d YDOr &oebeuiDII' YIUI -kere kroosen. ,a la
..-- en ........,n e IDaatechappelljke ~ laD .. Irere Grilt"... Die bill b dl 000'
kracbten vonden in die zaak een.,a.obU,. eeep ~r Nljj. Praat DOGDor"lAI '-'i"

- uitweg. "~. Ra deo "ord DOf'_ ~ cbe roo,_~~P~O:R~T~E;L1~Z~AB~E~T~H~':____ ~t~~~!:U~a ,_. ~ ar:..dW OlD bau~ "etCHIDf te ..oorkom
- een UIlIOliet, en de Joden 11 he, lIIIaara JOU oor~.uip daD la n-OLJLUJCT. bepDnen te agiteeren ten IlIlI111&e 'VllIl ..... daanIev.

14 SaPT.-(Per teJe~)._De boegeeJheid hem, o~dat aij lDeenden dat hij ale I.raê. o.e
wol bedou: d:\:dbodeD ..... llll baleD.WUnaa "_, I iII ..- L_GiitenaIr:'idd., .... die 4'oe

UlI

pan Ver D tl)rl
L.... 'd rd'· De ..... en D et a Yerra ....r..-ratt werd. ..... ID _". op die bo--'og. 80' L.',Ina _IC79 ... eD"&JI. "e "!II g_.. trrootate De ... _.. li< ~ •

pariij beYalie liea baIaO .... onv.chiJlige Yet- anti-avmieten daareD&ewre.«hId&a wat u pw, ~ eli. reg.....riac die aooeimoopb"" •.
wol Wa&r'YJ)Or 4;d "erd: geweigerd. Ach, SU kODden om tIe 1181Dl.ti8chelIfi&.tie di. eoo.lDi!:e,·l~eniIDan aaaaekoadJg bel sal
balen lapelieore velwol ~haaJdea 8td per lb. t_ te werken. Kapib.I'-_ ro'IrILló__ ~ ....~._~ leII.eJ ~l60,uoo .... d... bo:-TaJrjjke kleiDe PartjjeD ~ d_lIOOri Iiehaai. "'"!!I.... ----. ""'_' .----._.t __p.
CIea 8;d tol 8td 1.* lb. ~--........ lDilit&lriame en l'eJKlbliebini8me Iroaeo . 0 COO

.-ur 1'OCir Ill"'_" ~\ja. panij 1'001' of ~ DunO&. .. hti d..~ ..".. ~ Inn ....... ~

. ~·~"'~-""""·"".Ól

Voor het bakken van h4lt fijoate brood
koek, poffertjes, paddlng'l, ena

Maakt hilt Voed.. , zeer licht, IllDakeUJk
en ,",zond. i

~ in rijzinge-kracht, en de eenige
~r voor 't bakken. die oDaangetutdoor
luohtnerand.ring :blijft. Blijft vel1lOh en
beho!ldt vou. kraQht totdat het gebruib
wordt. ,
De Royal Baking Powder van wereld.

wijden roem wordt enk "I door de 8.OYaJ
Baking Pow Jer MlUltechllppij vau AJnfll'fka
gemaakt. Lt>t sorfvnldig op '11 maleen
U&am'op den oma~, om de substitutie
van IlIBgewaaJrte ~ereft til verhoeden

ROlal Buing rOlder 11ItsclJ..
leY York, Veree,*gde St., .lrner1b..

] i.. ----s

I " September 18".
1: .. d. .z .. d.Boter •.• (I I /I 0 1 6LimooD..O I) 5 8 o 11 11HooDd..... 0 :.I 0 0 lJ 5GII ..... cj I 1 0 4 0Aardappe1W1 ••• G :! 4 0 9 10EiereD •.• G 6 :! 0 8 9G_D 0 4 [) 0 , 9N~ ... 0 3 :! o 10 1ZOartiIllOeD811 0 I 7 0 2 tOPa'-tea 0 6 ~ 0 6 11Uien ... 0 2 11 o 10 8Kooi ... 0 0 °i - 0 0 ltB~lrool 0 0 I. _ 0 0~ 0 f> 9 o 12 6i:rDIII1 0 ' 0 11 - 0 I 00 3 2 - 0 , 1

Bus, 17.

oeten twee vol-
wijzen voor de
ontract, l'n deze
nders teekenen.
nige tender zal
worden aange-

APPLICATIES met de bij de wet.
vereiechte bewijzen van be.

k waamheid, van lidmaatschap eener
P!'Otestant8oh Christelijke Kerk. en
van goed zedelijk gedrag tot op
datum, loopende Over de laatste
twee jaren zullen door den onderge-
teekende ontvangen worden tot 30
Bepwmher.

Salaris £192 p.a,
W orkzaamheden moeten zoo spoe.

dig mogelijk aanvaard worden, doch
niet later dan 1 November. Onder.
"finding Van Zondags-school werk
eene aanbeveling.

JOZ. NAUDE.

TEGBN het einde dezer maand ont-

~~:.~~ ERVENl ERVEN r ERVENin 76lbe manden.
King of the Barlies 1 m
Red Beauty of Hebron IOOlba
Dani8Ja White round. kisten.

Allen kleine rijpe poot-grootte.
Gelie"e uw bestellingen spoedil{

te zenden en zeg wanneer ze verlangd
worden.

JI.. FITTIG,
Hoek van Wale- en Burgstraten .

Daar er een nieuw dorp-fAt PHIZANTFONTBlN. afdeeling
West, aangelegd wordt (de JlMID waanan sal zijn LOXTON) heeft'
Kerkeraad van de aldaar gestichte gemeente laten opmeten' I

a30ERVEN
. ,

-,'Waarvan 100 Water Erven en 180 droge Erven zijn.
m...Alllm.t If Aal_tl ".

"., ft IIIYtJ. Scll"' ti LUI ,
U.S.

a PPL!CATIESvoorbovengenoem_a de betrekking, vergezeld van de
bij de wet gevorderde getui~hrif.
ten van bekwaamheid, goed gedrag
en van lidmaatschap eener Protes.
tan tsche Kerk, zullen door den onder.
geteekende ingewacht worden, niet
later dan Dinsdag, 31 October 1899.

Werk.zaamheden te beginnen op
16 Januari 1900.

Salaris £120 per jaar.
Uekwaamheid van ol.uerwijs te

geven in de Zangkunst (Tonic Holfa)
een vereischte.

Billijke rei_osten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.H.~De geslaagde applicant of
Applicante moet zich voorsien vaa
een Onderwijzers 2de klas spoorweg
certifieaar om tegen half prijs re
reieen.

------- n.R Ondergeteekende is begunstigd met instruoties om al deze ERVEN.JJ per publieJre veiling te verkoopen te rSTELLENBOSCH.

Publieke Verkooping
VAN

Llqled, liteltllr, eDZ.
"PHIZANTFONTEIN,"

OP

ZATERDAG en tURDAG, 14 en 16 Octobe.r, 189!!.
In den ID801ven ren Boedel van

CHIlISTLUl RAl'lSJ:N.

DE ondergetcekende in zijn oapaei,
teit als Curator in bovengemel.

den boedel beeft de heeren P. J.
Bosman en zoon gelast publiek te
verkoopen op de plaats' LIBJ;KT_-\S'
Tan de h-eren P. J. Roux nabij
BteUe'lbosch op

lABUa, dil IldlD dlzer, II 10 I'" , .•.
AI de buismeubelen den Insolvent

toebehoor('nJe als: Ledekanten
Wa.-;cL·en Kleed,uLfels, Ronde-tafels,
Stoolell, 1 Klok, Keukengereedschap
ens., enz.

Alsmede een Jumpers Drill
(Waterboor) met al de toebehooren
zooals die nu staat op de plaats van
den heer IJr; \rl'r, AfF.EBEND.U,
lJTrhan Ville.

P. J. BOSMAN. p, W. zoo~.
Eenige Curator.

P. J. Bosman & Zoon, A.fslagers.
Stelltmbosch.

11 September, 1899.

GHO. V LOTMAN.
Sec. Schoolcommissie.

Het nieuwe dorp Loxton is prachtig door den KerkeJ-aad aaogelegd
eo er is niet de minste twijfel dat het een modeldorp sal worden. Het ~
goed voorsien van water en bijzonder geschikt Voor tuinen en plantatiee~.
Het veld is bij uitstek: goed voor groot en klein "00 on een groot gedeel~
ervan is roods omheind: Daar het omriogd ia door boeren die meest alle ..
welgesteld zijo, kan men oergen8 in de Karroo een meer gewensch~
plaats krijgen om b8zigheid van eenig soort te drijven. ,

Hier is dus eene kaos voor winkeliers, speculateurs, slachters,
bakkers, boeren tuiniers, en personen die Hotellen of Logies huizen:
willen openen, en in 't kort voor iedereen die zijne penningen bewaard
heeft. .

Zoo 'n gelegenheid krijgt men maar één maal i~ zijn leven om goed.,
koop grond te bekomen'. ,

Komt allen en gij zult niet teleurgesteld worden. Ziet hier, de
termen zijn, 6, 12 en 18 maanden krediet.

Daar er eenige duizenden van kooper« oeruiadu. worden zorge ieder
vuur eijn eigen Ververschin,gen.

Op last Van den Kerkeraad

Ladybrand,
Il Sept., 1899.

GOEDE WEIDE
V OOR Vee, te verkrijgen bij

SOIIl"'rset West. Doe aan.
zoek onc.r-r WEIDE, Postbus 2,
iomerStlt West.

LAMB H. BRINKMAN, Afslager.
Victoria West, 9 September, 1~99.

II£UW HUISRAAD.

KENNISGEVING. STEL LENuoso H.-PUBIIEKB VERKOOPING--_. --- -_'_

TE KOOP,
fJ IJ den ondergeteekende, een
J prachtige Ezel.hengst, gewaar.

borgd goed te zijn.

J. S. VAN REENEN,
Couterberg. A LLE personen die vorderingen

hebben tegen den genoemden
Boedel warden verzocht daarvan op
gave re doen bij de ondergewe_
kenden op of Voor 23 October, e.k.
En z~ die daaraan verschuldigd zijn
worden verzocht de verschuldigde
bedragen binnen hetzelfde tijdperk
re betalen.

H. C. NIEUWOUDT,
(Groen Rivier).

J. G. L. STRAm:;S,
(Doega).

:,Agenten voor Executeur
Testamentair.

DE ondergeteekende behoorlijk: ge.
last door de heeren TaOMAli

WHITLEY & Co .• die Uitbreiding8
veranderingen aaabrengen aan hun
gebou wen zullen per publieke veiling
verk:oopen in de Kerkstraat te 10
uur v.m. op

Bpeuel van wijlen EmmA TIJEODORA
-STEKNKA\fl', en nagelaten echtge-
noot Hennias C. N. Steenkamp,
te "Keitzerfontein "diet. Cal vinia.

AFDEELlHGSR!AD Jan ROBERTSON VAN

HEININGWET 188;3.

J( EN.\ 1:-;wonI t h Ierb.ij gegeven
Illgevolge :lootie ;J van wet

No. 30 van 188;l, dat op de volgen.
de vergalll'ring van den raad, te
houden op Dinsdag den lOden Octo.
ber lb9IJ, te 10 allr v.m etln resolutie
zal wonIen voorl5esteld om Zijne
excellentie den G lUVernellr te vra.
gen een proclamatie lIit te vaardigen
de bepalingen van Deel I van de
bovengenoemde wet in werking
stellend in het veldkor-oetschap van
Touw, afdeeling Robertson.

Op last van dell raad,

G. W. BOH.CHERDS,
Secretaris.

Aldeelingsraad Kantoor,
Robertson, li; Sept., 1899.

- .. -.- -----_ ._--- ------
«UP"bl 80IlYlrDIIII.IS Sp.OrwIIID,-Tenders voor Voorraad 1900

Paarl Divisional Council.
AS~ESME~T 0 F RA TI<.:.

NOTICE is hereby given that
the above rÁ)uncil has this

day &&;essed and imposed a Rate
of td in th~ £ Stg. on all irnmovable
property in this divi;_ion liable
thereto, one half of tlte proceeds
thereof to 00 devoted to Main and
the ot her to Di visional Road
purp08ep

; and that t h" ·~:lITj() will
becOme due and paY!tuJe :tt the
.office of tbe llTltlersig!Jed and at the
Collectors (Jf Wellington anti
French Hoek respocti vd)" on the
21st Ootober next.

•J. F. 1'. PEHOLD,
Secretary.

TENDERS wordL'u ~evraagd
voor de levering van den vol.

geilden voorraad, benoodigd voor
den dienst van het spoorwegdeparte.
ment gedurende het jaar 19C>0.

Laarzen eB Stboen8n Alle :ystemeD
I

Boolsteen8n IiddeU:.ndscbe en
Oostelijke Systemen
Alle Systemen
Ilddellllldscbe 81
Ooslelijke Systemen

Talk Alle SystemeD,
Monsters van- de schoenen en

laarzen, bouwsteenen, leer en leer.
goederen en talk kunnen bezichtigd
worden en tendervormen, contract.
voorwaaNlen, en alle bijzonderheden
verkregen worden aan de spoorweg.
magazijnen Kaapstad, Port Elizabeth,
en Oost Londen.

Gezegelde tenders (alleen in het
oorspron kelijke) geadressoord aan
de~ controleur en auditeur generaal.
Kaapstad, gemerkt "tenders voor
.~poolwegvoorraad" zullen worden
ingewa<:ht tot Donderdag den 2den
~ovtJmber 18!)9 's middags 12 Uur'.

De laags~ tender of eenige ten.
tier niet nooJzakeLijk aangenomen.

W. SlNCLAlR,
Hoofd ~poorlvegmagazijnmtJester

Kantoor van den
Hoofd Bpoorwegmagazijnmee8ter,

Kaapstad, 1 Sept" 1899.

D'Urban Ville.

Leer eD Leergoederen
Kalk

Calvinia,
9 September, 1899.

WIeISdaa, 20 Sept. l.S.
Den geheeIen voorraad huisraad

bevattende Eet- en Zitkamer meu.
belmenten, Bedsteden. Waschtafe18,
Matrassen, Overmantels, Karpetten,
Lampen enz.

Catalogus te verkrijgen bij den
ondergeteekende.

PAUL D. CLUVER. Afslager.

A~em6eae Boedel en leeskamer.-Uitverkooó van Juweliers.
voorraad,

-~-- ----
KENNISGEVING.
DAdR ik veel aanvraag gehad

heb voor Merries bij mijn
jongen Suffolk Punch hengst zoo
heb ik best gedacbt om den welbe-
kenden Suffolk: Punch Brigand van
den heer Mellish te koopen en ben
nu bereid Merries aan te nemen
tegen twee ponden stg per stuk tot
den 15den Februari, betaalbaar op
den 15den Februari. Zijn veulens
kunnen bij mij gezien worden.

A. J. B. VAN NIEKERK,
V issl'rs.hook.

In den boedel van wijlen F. H.
SPOLAl'lDE8.,Groentemarkt_

plein, No. 5.

DE geheeIe kostbare voorraad in
de.,.en boedel, bestaande uit een

groot assortiment dames' en heeren
gouden en zilveren horloges en
kettings, ringen, medaljons, doek.
spelden. broch.:ls, oor· ringen, hals.

----------. - kettings, ornamenten. armbanden,
SCHUTBERICHTEN. klokken, barometers, telffie<>pen,

--:---;--.---,----:-;r- opera· kijkers, mathematische in.
AloDJ.<;~.LINUS UAA JJ KANTOOU strnmenten aooroidon enz is h"r.CALVINIA. '., u

j merkt on wordt nu van de handAA~GEHOU[)EN in het IIChut te Klip. gezet tegen zeer gematigde prijzen,
bak over den veroorloofden tijd en te ten einde ze spoedig op te ruimen.

worden verkocht op den 3G!ten Se(,tembtr. W .A CURREY
1899, indieD niet tevoreD gelost: Een licht • . , .
rooie Koe rechter oor stomp, linker OOI' SecretarIS.
winkelhaak VBnachter, 8needtje vaD voren, Voor zich en mede.executeur
7 of li jaar oud; met eeD Zwart schimmel Gebonwen der Kamer •
witpens kalf ongemerkt, 7 of Il maande oud; Adderley.straat i06
een z'_Vart bonte Koe rechter' OOI' h&lf KUptltlld, }4' Sepr'. I8!19lDaantJe van achter, Imker oor twee halve
maantjes, een van aehtel' en 00. vaD "oor',
omtrent:) of 6 jaar oud.

.T, P. J. v " ;\U;rnVE,
Schutmeester

Div!. r. Offictl,
Paar'l, 1:1 Sept., 1,s99.

Departement fan Op bare Werken.

AID80allee ers, enz.Paarlstlle A f'deelingsraad.
VAST~TELLIN(;vanBELARTING

Gebroeders HALL.

..4fdeelingsraad kan toor.
Paarl };l &Jpt., J Sn~1,

TENDERS wo. en gevraagd
VOOr fie meutils en 't hOllt.

werk van het nieu e postkantoor,
Port Elizabeth.

De sp("citicatie, ijst, contract-
voorwaarden en g ,tailleerde tee-
keningen kunnen ien en verdere
inlichting verkregen orden aan het
kantoór van den 0 ergeteekende,
I'll bij den klerk v het kantoor
d"r werken te Pa Elizabeth ge.
dlll'l'lIde de gl'wone antoor'uren.
TendeN duidelijk merkt ''tenders

voor meubelll cn h twerk, nieuwe
post kant()or, Port izabeth" zullen
ingewl\cht worden ~ oor den Con-
troleur en auditeu generaal, Grave
straat, Kaaps L<I d , t Dinsdag den
;lden Octobl>r, 18 'e middags te
121lur.

De renderaars
doende borgen
naleving van het
borgen moeten de

De laatste of
niet nooJzakclij

Pootaardappels!
Pootaardappels!

Gebroeders HALL)( EN." r ,., wordt llij dezen gage.
V"11 dat do bovengenoemde

raaJ beden vastgl·~tRltI ou oogelegd
heeft een hf>lasting- van ~<d in bet £;
op alle onrot'/"end aii!"ndorn in deze
afdeeling daarvoor \·at!"la.r, de l!t'lft
van de opl./"l·ng~t ti' \\urtlen j1esteed
VOOr hoofd· l'tl de andere helft VOOr
afdeelings 1\ ~g.dodeind('n; ell dat
zij \'crschllldil<'d pn betaalbaar zal
woruen aall het kantoor van rien
9ndorgetookendt' en bij de ver.
zamelaars ~ Wellillgton en Franscb
HOt,Jc op den :21skn Oetobt.'r a.S.

J. F. P I'EHOLD,
Secretaris.

HEBBEN zoo even ontvangen per
SU8']uehallna, U S. Amerika,

direct van hun Missouri plaattwn
een Scheepsbezending eflrste.klas
foklBerr'es, 'racbtNUdlI, .,jpaa..... I.
1.lIezels, allen zorgvuldig uitge.
kozen om aan de versohillende ver.
eisohten Vau het land te, voldoen.
Zij zijn nu t(l bezicht.igen aan de
Stallen, Lange Marktstraat, 74

GEVRAAGD.

H. S.rGREAVES,
I Architect.

Departement van ~penbare werken.
m , Caledon Sqllare, ICaapstad,

12 Septemberl 1899.

'I'WEE Assistentes aan de ge-
subsidieerde School Troye.

ville, Johannesburg, van 1sten
Ootober a.s.

Vereischte: Derde klas Onder.
wijzers Certificaat van de Zuid
Afrik:aansche Repubuok of d..ar.
mee gelijkstaand buitenlalldsch.

Kennis van. klankmethode Dood-
zakelijk en van Engelsch uene
sterke aanbeveling.

Salaris: £1·14 en £130's jaars
respectievelijk.

Applicaties aan,

Ds. r NE~ ZOOEVE~ ~men een keur.
eppes own, hoeveelheid van beste uitg&-

--------- lOChte" Early Rose."

MONTAGU I Tafelaardappels
In hoeveelheden om de koopersG. P. VAN ZIJL/t.ei.Jgerieialven• tee· d
d~ e no nngen voor en

Vendu· ~:~~\l~~~moen en ,'~ el_ suppq .t Cold Stonge
{;f':VESTIGO S:;;OERT 1870. CO Ltd Doll" lupstad.

KANTOOR :-BAN:;GEBOUWEN. J I "t;'

.. -_. --- _. -

~

A. SPOLANDER & GO.,
Gb'VA"STIGD 6.J JARE,"'"

c.ronometer., Horologe. ell Klokm&kan
II~ G DarliotplralC,

80aden flJl Zilveren ilorologel
Voorrud .. aoudeD.

nomen.

8tIIftta .Y&Jl £5 6a'J. III Trttken lODder
, pijn ~. ed.-ALLE TANDRN GBWAARBORGD.

D()8DBERIOHTEN.

OVERLEDEN te Oagegund Rie~k
Wrst op den 9de.n deze~" F, R~_

J.soon, in lieD oudel-dQmvan O!l'lla 8::! Jarea.
Zijn he.,ogaan lrU in vrede.

. A. J. SMUTS, PIlOOn.

HET h.eeft d.n HlI8re behaagd t?' zich
te :Demen ODen ~llefdeo Eohtc'e-

DOOt en v~~ ÁliDBIBS PBTJlU8 Lo'M'JIR,
In den ouderdom van 66 jaren en U
lDaaIlden,< na een smartelijk lijden ten.
gevolge '\'all een levtlrk wuI die hij Diet
gedlLld thqttg.

Wij brebgea hiermede OnleD hartelV,
keu dank' toe aan de vele menden die
den overledene behulpzaam ~ in alJn
lijden.

EUZA M. Jl. LOTTER,
geb. Le Roux.

en kinderen.Fran~ohe Iloek.
11 8eptoiDber. l899,

TE KOOP.
EEN ~xtra Mtllk Koe, pas in

melk.-D. M. JOUHERT,
Klein Simons vlei, Klapmuts Statie.

EcnKlemeLeeuw
Hoestoa 2ijn gelijk kleine leentreD;

zwak en '!l"vaarloo. als &0 JODgzijn
doch dagulijboh sterker wordende eD
moer gevQarlijk.
Influenza., congestie van de longeD,

en plcuri_ worden spoedIg hersteld
Eoo,lmdo )"'est venchijnt.
l;ronGbit is, IODgODl.:ltekiDgODself

tering worden spoodig overmeesterd,
zoo iij VlOtlgtijdlgtee haDd gellOlDeDwordoD. .Aye,.'.
Ke~sen
Borstmiddel
bedwiDlf1lf>oodlgde eerste hoestoDvu
dezu zioltteo. Wanneer lDCll hot spoodig
Doomt,geD_t bot sPOedIg.
WaDDeorde ziekte geheel ontwikkeld

is. zolf dao~geneest hot KerseD Borat.-
middel de' koorts.
bedwloK!. du pljD,
maakt het 'ademha.-
Ion gemal[keIijker.
eD herstelt spoedig
de gezoDdh4ild.

Voor all'; keel-eD
longaaado4iDlngeD,
"oowul he'l!i2e als
chronische. ó be
Ayor's KersGoIk'rst-
middel eeD: zekere .
CD algebeet.j geDezlog, ZOO PD_1og
mogelijk is.
Doch oDtb"ndt dat eeD kielDeleen_

gemakkeliJk~r te overmeesteren Is dan
eeDVolwasllcheDleeuw.
Beb~t n Yournamaaksels. Ziet toe

dat de llaam ,. Ayer'. Cherry Poctoral"
10 het glas van clkeDficschgeblazeD'-

1T-......_
•. J. c. A1wó. c.., '_II. Mtsa .• V. SOA., .....l.,_

Baking
Powder

~MARKT~RIJZEN.
KAAf'~TAD.

"'EGWE: MAaKT.

-
...... warboel, 1faaru.it 4.

-'lCl"'_~I01!Il' lObeen te zijn een
CMIIlwe.. lIUI .. In de Jo'ratlllche
\ DanPtr8 la VOOr de tWeede lIIIal
00IdeeItJ. . wt achten het heel
........Ik dat hIJ wedflr naar het
eUuad aal ge.lOnden ~orden. ~n "1
loo .. CIa& de p8l'11OOwQkezij.j_e 'rin
~ 100 goed alti u'
Hur de enttere ÏDvloeden die 0111
aU: J'8CIIlWa1i8eerd zijn, blijven,
eD het Ipreekt van zelf dat ~ bltr '
een ~ WiJ- &allen uitbarsten. .,

Wij hier in ODlen zoid·hoek heb~
OIU8 ",~De ~&e ~k on~ DRtf1t:i
...Ir. Het ~l~18~e Wordt hier "'"
......... door , kaP1Cahame. Hier ilhe

' geroep der groote millionail'l!: KRt;GIl
naar beneJen! Om hun eigen -.[f
zuchtige plannen te bevorderen. eu ~
worden daarin geeteand door de Ji_
die YenOerd door de .tuch.1om in ~ ;;;:
ken en te aDn '~eeren, 1D8t.ig !neo'1ICbtae..
wen, hoewel zij daardoor hun eigen b.I
at!snlJden. Hoe lang zal het nog d""
voordat de waarheid door hen zal 11'~

iageaieu? Moge zulh ~6Chieden ,_
dat h,,' te Jaat all1jn.

~-(" •• __ J... z..-.c..) _
---uS.,h." la

' .. do .IL"160 ltQ
016 I 0 l7 I
1 0 0 '1 0
016 0 0 II 0
080 000
015 6 016 S,
010 0 0 0 0-
0600110
080 0150
o 6 0 012 0
000 000o 1 0 0 1 I
009 tuu
000 000

.A.LLBR.LE.I.
Eny ................

De volgende petitie wordt thilllsein ..
de moeden OD dochten ""ou! de K..p.
kolonie seteebDd. Oopiën e"a.a &it
naar alle deelen venonden en ___
&OOdra ~ geteekend .ijn op~",
worden. Men lette er op dal de _" '
Illecht. op 88D8 zijde van het JIIpi"
moeten gesohreYen worden, daar de peu.
tiee later aan elkaar geplakt zullen lIIoe.
teil worden. Met de oopiên der petitie il
_n circulaire geve.nde verdere bijaonde,.
h...-lef\. oe petitie behoeft g&ene 1&D.bt.
'NI1Dg.
.{UII .,.,.. {lUltUl.igak maj.uil., .t1a,
oe mllleilikiteid dat de a.egenwoordlge'PI"niug di. er betor.aat t'lUCben u .. ar majet", I

r"geeriag ea de ZUidAfrikaaa.che repubhlltt I

..,"Jvllike "Utllldeliikhedeoba overgaaD"" :
ou. op het hart al. een Mer z .. ar <a lul.

Ala lDoed"... en dochte... kanoen -Ii ~ 'I
"u,jtll'll d&o m~t ()nll", 'JkolUien IIlgIt llO<I
voo~iuiobt vao eea oorlog t08llCheau _er IIl&J"
sei til troepen eli de burge" der Z, A, Repubbtk,g~,I... lMa. .

V.I en onser 'iJa door ,eboorlotl of hU_lig",
b..treklriDg Dan.... erbooden aaD d IDWODer.

eD ..ri..nden hebben ZICh aldaar
~e .... tigd, eo d. IIChrtkkel[lkbedea 'VII! ...
!)orlol!' souden lII8I1ige "oning ook in dtae
koloDIe in elieDde, eo dllÏMDden Ulltt
m ..j..teits getNa"e ea ..erkJeefde ()ndel'd&at 1

III rou.. dompel.D; lIOad.a eea gevoel'llI.er......,mdiDg venterkeu toaoben de l..ee l'IOO
lien die in Yl'E'da eD eeG8gezindheldDlOWI4II
waneD onder u"er maj .. tel'" ..eldad.a ~
liD lOudeD ..o~r altooj ..erni"ligea dat firoo..
'-Id no MJ Yef'88Diad"alk, dat de '11rl('
b.le ia YaD alle die het !and bunDergeboori,
of hun aan .. aomeDnderlaDci liefbebbea,

W ti g-ev08lenaDao"eriuigd dat de beol&aad,
mouillikhedeD 'rOOr MD 'fl"eedalDeoplOlllal..at baar ZiJII.
De macbtige IIChooo .tille iD..loedeader t..

.charing : etoubeidY&D boUaogenia bet famih •. ,
het maateohappeliik. eD b~t band"l.le..en 'uc
laoJI .. m docb zek" &aDbet "erk omIebtIl'"
mOreDaf Le br"kau au de "enobilleDde be • .>!
kin PD nD Znid·Aftik. aan eeDte am_ io
eteede uan...ere _neid.

t:D .Ii noOO~..n _r dat d_ sam8Dalllel&i.q
geeoa&iDa be"orderd, doch toer oobepujd p-
IIL11i!.. I WOrd.D door ge"apende I.naabea,lroaJat.

Daarom emoeba "ii ootmoedig dat bel I ••
maj...""il bebegeD Il10.. de '_'hiedeDil ...
een lange eD ,!ansriilr_e~ '"' bekroo_
d >or den O'J'\idete haadha ..eD-in ZaidoA!rli..
eu ..au 00. laDCI af te weadea bet ~
o..!.cil .... - wreeden ea DOOdJot~ krill.

MARTIN SACKS,AFSLAGERI'Sept--lJrand.lei. c..hiDia, .cb_pea. paardeadonke,.. em
D F MARAIS,.Ja, AFSLAGER.

!lO Sept ....Cahinia, de I"" ·.teVlakketootaiA, .takgrun" _D _ erf

DE ZUID-A.I, .dKAAN
VUI.IMCaD MrT

ONS LAND.
~ATERDAG, 16 !SEl:'1'L.,i BER, H!~9

De •• ' .....
Er i.&eD pro.cilt da& het antwoord der

Z.A.R. op de jonr-te dépéche van de
heer Chamberlain PI'eed a en hedeu 1111
deu BritlOhen agant overhandigd 1.11
wor Jen. Intu.chen kOlDen de Britlc I ,

troe,HID van alle kanten, en IOhiJll£ .1"
opiuie meer eu meer veld te wionen, dit
eeD oorlog wel vel1lOhoven maar alet Ver.
mild Jn kan worden. Men loope Jea tIJd
echtJr niet 'VOOrUiten hope tot 't einde..~.........

De Y8l'11Ohlllende riDpn der N. O. Ker:C
luUen in den loop YaD de volgend. main I
..ergaderen, en het aal 0118 aangenaam Igo
een vttralag \'aD de vergaderingen te pa.
blioeeren. WIJ "er1rouwen dat een ot
aDder Ud der YVpderingen de roedhtid
lIJ hebben om een TenJ.g te &enden.

Parlemuntse praatJes.
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BOREN NAAR WATER.

SAUNDERS &OAKlEY
BOOR-INGENIEURS,

ondernemen boren naar water of
mineralen in iedere formatie.

Doe aanzo'~k voor de voorwaarden.
ARDERNE CHAMBERS,

Langemarktatraat 133,
Kaapstad.

~ .

l; )t,,'f
I j i

Het Pijnloos Stelsel VaD Tandheelkunde,
vAN DE AFRO-AIIERIK A AjNSCHE

TANDHE ELING :MAATSCHAPPIJ,
46, STRAND STR,AAT

(EEN DEUR VAN HET WHITE HOUSE HOTEL).

De Voordeelen daarvan zijn:
1. Alle behandeling beslist zonder pijn.
2. Geen Platen of Verhemelten vereisoht wanneer ODS speciaal systeem

van Crown Bar and Bridge-werk wordt aangenomen.
3. Volkomen natuurlijk en voor 't oog geJij k aan echte tanden.

Gebitten YID .£5 58. Pijnlooze Uittrekiiog laD 2s. 6d. ar

KENNISGEVING.

DE Olldergetl'ekonde wenscht
aan het geëerd Publiek be-

kend te maken dat hij nog steeds
bereid is 'ó Boarders" in te nemen
(Jongens zoowel als M~i~1es) oc:'~
"Daghoarders," tt>gen billijke pnJ·
zen. '

P. J. J. LOITBSCHER. Patienten van Buiten in éen Bezoek Geholpen~.
UREN: 9 tot 5.30 (Zaterdag inbegropen) alle tanden gewaarborgd.

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

DVNLOP BADER.

W ollington,
1 l\lei, 1S~19.
-

KENNISGEVING.
HIEH\IEDr: ~e,'f ,k keunis Jat niemand

zal wor-deu 1.1._)~!(\':laten zon-Ier oad6~heid
des persoon-, ruet eeu ~eweer te loopen te jach-
ten of met honden te gaan over mun plaat8eD
Wilgerboe.cn t~n Fou re iujes

Ook tal memand .. "men toegelaten te locpen
over !tcL voet.pad lei.Iende va.c Grootfontein
D&U \IiddeIJnft. Allen dl,' luer aan geen gehoor
geveD lullen wotden vervolgd .... lgeDs de wet.

W .J. ,..;W.\~EPIIEL,
\V d-:':f'rhn-«..'.I: PIl Fonteinjes.

Dist . Laing.burg,

B. H. HEATLIE,
1."VIAK.ELAAR,

Hnts-. Boedel-. Verze ker ings- en
Algemeen .-\K~llt.

Ad m in iat ruu-u r van Boedel, voor
Insolveutvn I'll Afwpzigt'u,

Hunr eri r ..k..u iuzen word en stipt
Ingezarnell.

Geld v()()rW'''''hnten op E..rste V~r-
band.

Prod uctRrl Koop-u en Yarkoopen
Vraa!.! lit, Lijst vali eigendommen.

Koloniale ~tJtual Gebouwen,
idd,'rley-stmat S4, Kaapstad.

EEN mun met e -n \t~l k. .p, Efunt m...,.r IWJl"

dour Je Were.d. Vaar I~ IlOf< hoop ,.oor he".,.t. ~iJ Wheeler's Capillarine gebrallrt, be'
il bet beete U&M.r-midde I iu u-uaLlt.Dd; Qlet poet-

geld 3a. ~~.-Ailente" HEYSY,';. I4A'ITIlIGW
00 KAApllta.d. fib.mi ..tl'tf'J --v..lv,.~n.

Voor Klanten van Buiten en
Winkeliers.

Kt:NNE:--i ,'e "' ....!'r"ok,.I'jk, echte JI,.llandeche
!:"n",-"rn,dd"I"1l mn Dr. C. F. JURlTZ &

Co., Yerk..rcgt~n worden bij de r:eni.ze elg'\~n&ara,

Heynes, Mathew &. 00.,
~AAP8T Ar

Goedkoop Bees.envleesch'VAK ;Jd. tot 6d. per lb. per·
kwart te verkr- gen bij

O. J. T. DREYBR,
Noorder Paarl

\Vijn 8tl·k.ies te Koop.
10 SillLLIXGS PER DUIZEND.

EENIG E dllizt'llden uitgezochte
Witte Gl"oondruif en Hormi-

tage Stokk en verk rijgbaar bij

GEBROEDERS RETIEF,
Vredenhof , Noorder Paarl

HET BEROEMDE OOGWATER.

EEN bottel bewerkt wu,ul'r.·" OD de~eneu die dit
g'f'hruiken lullen erkf'Hltl6U dat het d", .liehe.,J.

...... heid i•.Met poctt.:eld 0'.• ""d .... poor.g..ld Z'.-
V.,..krij~'-' h'i

~,HEYNES, MATHEW & Co.,
Cr~ml~' ..n. KaaD~tad.

MALMESBURY

~~xecuteurskl),mel' en Voogdij- en
Brand· Assul'an tiemaatscbll. ppij

OPGERICHT IN 1864.

Buiteubandeu, Buizen, Luchtpompen,
Ri-pnratie-beuoodiedheden,

Rubber Band, euz., enz.
lOM u te verzekeren dat u het echte artikel krijgt, schrijft of ver-
i voeg u aan ons adres, en vr8a~ naar een van ooze boekjes ,e All
I about Dunlop Tyres." Postvrij.

De Onnlop Luchtbandtn Maatschappij, Z. A, Beperkt.
60, Strand Straat,

KAAP STA-:::J
•

Speciaal ! . Speciaal! Speciaal f

Rawbone's Nieuw Mauser Jachtgeweer
Toegerust met Rawbone's Speciale Jacht-vizieren en

gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. Prijs
£7 10s. net.

Patronen van alle soorten en gehalten altijd in voorraad.
Hagelgewereu, Rifles t'n Revolvera, van Iedere soort.

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

Colts meI vergrDO[glllS MaguiJn runes, 45/85 tegen Z88l mmlnderde prIJZII.

Gehoekte IJzeren Omheinings Standaards,
Span-posten en Veldhellen.

Ons is verzocht nog meer van boven&"e-
noemde artikelen in te voeren, ze .zijn van de-
zeltde hoedanigheid als die welke wij het .vorige
jaar aanboden. i

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,-
Doorndraad. en Toestellen voor t' spannen van
Draad, tegen de laagSte prijzen.

KOCH &; DIBII:.
Burg- en Castle-straten, Kaapstad,

KLEEDEREN I KLEEDE~EN I
GE~AAK.T VOLGENS ~AATNI!la4J:NG

PRlJZ~H LAAG! PASSEN GEWAARBORGD f f
J J. DE VI I~LIERS

KLEEUERMAl\.Ek. WORCESTER,
Zeorlt regels voor zelfmaatnt'ming ~n m?D8ters, op aanvrage,

per pO!lt la" tld"l" dr""'D ZUId AFri1ca.

".... TIJD 18 GBLDI
MOLL & COMPAGNIE
l)irekte Invoerders.,'

MARKT PLEIN, PAARL,
Opb6tuJde Kapitaa.l £82200 0 I WENSCIIEN het publiek in het algemeen bekend te maken dat

••• I hunne Nieu'W'e S"tOOD1za.a..t Molen. te
lesene Fonds... ... £lUOO 0 0 Lady Grey Brug Station in volle werking zijn, zoodat alle orders voor

-- het ~en en schaven van hout met spoed kunnen worden uitgevoerd.
De Kam,,, ollll"l"Ileerut Jo Admjllj8tn~tie

V1W BO<ld,,1; "I, Kttlctlttlureu. V uogden
TrustotJ. in l"ol,)IvcIIW Uu..oIeI~, enz.
OptnlkkHII Villi Sdlt'ptmk eu u issen. Tr&ruI-
porten, lluwtlliJk, l.'outn.ct..,n, Voor het
voorschiet.,,, vali Utlld op eerst" Ver-
bandeu, en<; ell _\1'_"8m"el16 Ageutdch ..p-
pen in eu buitelI ol" K"I"",,,.

Verassureert Los- eo VastgoeJ
tegen billijke termen.

IJIRJ,;CTEUREN :

De W.,IUl. Hl."ilr G. W. D. ROlfr,

Voorzitter.
()" Wel-LJ. !leeren

N J, H. CKOE":~. \ Da. A J. T Roux.
Dr. E. L. B. LA'I;",~", A. J. UA8ciO!(

W. D. }lU~~I'~K A. N. L'JJ"'.
AODlTEUREN :

=Oe Wel.I-;J H"e"'" I .f J. VÁ~ AUDE
en M_U.THS. S'dcl'. H. Zo,JU.

De Directeureu verga.deren eiken Din~.
cIajr'. voormiddag ... in dell Zomer te ~I nnr,
in den Win~r te 10 ullr.

3. W. KOTZE, Secretaris,

N.B. - Een groote voorraad van Bouw-materialen zooals Roode en Witte
Dooien, Vloer-, Plafond- fln .Amerikaansche Planken, Dakijser
CpnlPnt, euz., enz., altijd voorhallden. '

WARME BRONNEN THUIS!

QUAKER BAD CABINET
(folding. HeetB Lucht en 8toomóad).

De Gezo' dhdd. \'ef\Vl'Hc' en Beboudcr van de Natuur. A.bllGluk
- nOOc.hmkclJjkhcidlbul.. Verlengt 't I...,m,n. Bespu.rt

UCDl'COIDlddelen en Dokter. Ue.kcoiagen.

Yoor ZlaUeli or SterkeD, Zitkea ol Guoldu,
Vel'llChaft Reinheid, Gezondheitf, Kracht,

eu lSohoonheid.
Verdrijft Koude, KoOrU!.,Huidziekten. en Huidzweenj81.

Voorkomt Ziekte. Geneest Rheumatiek.
Wetenaohap~k, ~Vertrollwbaar, Duunaam, N~_

Licht, Draagbur, en Goedkoop. '

Gemaakt van de beate reukelooIe antiseptische, hygienlache mf. PA.TENTED
Opgehouden door een verkoperd .talen Raam. Gep"llr:t kompleet in eeD neUe' nit
I.>II 15 inch en 3 Inch dik. Wtl6Rt 5 Ibs. Vraag een Circulaire.

GEBROEDERS REID,

'00.'8

ZUI~8CH8

.QBJlIKLTID ¥AllDIIN8T

JAC;sQUBS 'Dt18DAtJ' & ·00.,'
a, IerbVlat; 1aapIW. .

~ ..... ea. poIUrij twkriilbMr

!tCtI 1alfJrlJ1.' '.... BaHprtJl' ,
.... :v~ 1dtceYOllfd .!'P.!Ie

......wij. .. bl IlameD ftII " c!tlllll,l
ftrg1IIde Lijltcla a-.&. alecht. tIS,., WIIMde
dnlibel_..... • .'

~-.tI_t OlieftrfllDWa.·
~ jell, E~ PbOtOgraPbleD ea

. t ward' pwijd ...
et.l 0.. '/8 in U II II daia,
._ iD • d_ lOlled BikmdIoIIC-"
Verplde UjIIt.ea,"'pa.t, aiecbta 1&/-,
U£'I' VWI'O..,..,IJI ... LUft U'I"I'U.U

G. BUDRIOKS,

··<hoótste··OQae~.uiiN in de Koloniale Industrie

~''l''HEDE}'IANCE."
Eblide E..· asohenhouten SI88J)k.amer Stel, Goedgedroogd Hout enI:: ' Excellent Afgewerkt.

ONS E.lGEN •. AAKSEL - ea s_.

. GENESIS tot OPJIJNBARING
(Gewijde Geac~) door :0..

J. O. aBna, met Tele gekleurde
Kaarten ter Yerd1lidel1JIdDIf. PriJ.
~. 6d. per exemplaar,
JA.CQUIS DU88JA.U &; Co.,

lterkatraat, ltaapBtad..
Djt ~k wordt door al de Ker.kelljke bla-

den hartelijk -.nbe-.olen.

mm HO_T.
... HOJ:8T,
J:U viiliiiiLtml: HO:B8T.

• ... Ooamcdal ROM, P.a It Jall.
HWurM He.,-lk bee ...., la om alj.

~<litI4l"""",_IIl __ .I4I_",Uw. ...._...._ _ ..... _ ",Ij

to _..- -u ~I!ca "-. S.Mri III
.. _.cIa.-.lorll Tr-.. ..r' <_f. alo
elo Uioor Dioltadlb.', _ .... u. ,lac bo<
met nt'i.t lelijk .... ....... waal [k beD ••

~...:;;: ~~ ~"':'IIIlJ':'=....-.... ...._.....uiter _ kIoboD,
bo< wao oomClido _ "', ut III 4Iaar4OiGr alt.JCINl waL.o. _._ 410 _ _...... ft ......
-. lij. --.. _ la werd I. _ ~
__ " bonI.tc -1). ......
mija.._,.--~u J. HILL.H

mm DOJtTU'S GftUIGDIS,
UH D01tTJ:R'8 GJlTUIGBNIS,
ldN DOK'tU'S GftUJGENI8,

H """tJa Pillk, ear.wr, ZWd wawo'
ol September, ,It"

Ik bca locIcrdaad __ .crblijd mlja phcIpdarlft:.'m:t~: ...aikIaA"':t~~..::
acbt ;area "~CftII aan PadCDtn la ID~'"
~:P!:!",,~a.t.1II1~'==-~L.:I:':
Br_hIm, ••• '--la lij. bet _,. _ ut
mij <ia4cllJkc ,.l000i,,, pdt. ~ar_ bo.. cI III
••• '-"JCl tea __ bet publiek aaa ""' lij
...... 10 Catanb, a.-hltlo; W_ H_ u
_lp Bot.t o_..,loIhei ••-Gctn> .......

A. GABRIEL, M.D•• L.R.CJ'. ~;.!:c,
Gebruikt Keatlq'. Lozeqea
Gebruikt Keatiq'. Lozeqe
Gebruikt Jteat1DB'.Lo~

Het 1. 0...,,_ 80 jarP oedert KeaU ....
H_ '---F' bet... " aau ....... ca elo
... koop daana. lAl ~ du ooit te yClftb, olh4at.u ~_ al,jaIIIbet_ca_,.aW.- __ CD 1I<-w&It .. Aoth __ allee.

sccftal'~
VOLSTUXT ONGDVUllBD,
VOLtnUXT ONGUVUllBD,
VOLSTlUJtT ONGDVUllBD,
KallD,·' Hoat ............ INt ~===-~=..H.=t~~~:=~

allo ............
_."---_._--_ .._- -_ ..._-
Tak : IK Hoofd Straat P·E. Bu 818

PCIri JIlliaabetb. K.upetad

LONDBN

Tandheelbtndig Instituut
BSPBRKT.

UWer lulera, &roe.t.arttple1l.·
VenoUe Tanden gestopt en tot
hun vroeger natuurlijk gebruik
hersteld. Tanden ZonderPijn
?OJ.gena iedere bekende methode
uitgetrokken. Gouden Stopsels
Knnat-tanden, paeaend ~.

maakt door luoht-zuigmg.
aJaook r.onder platen, volgens
het atelael1;lebndala Bridge
Bar, en Orown werk.
Alleen het beste materiaal

gebesigd. en aIle tarie1'en zijn
gebaaeerd op de billijkste schaal,
overeenkomende met goedwerk.

EVlllRA.RD DIGBY,
L.D.S., .R.O.S., Bng.,

Vra .... \roAD'de Londma TuIdh.lktlJldlae Ml
• . Cbarilll er.. HGllpiu.. I,

B.8TUlJBDn.

~

DBZB ILLU8TBATIB IS lIBN lIBBLL1D AFBBBLDiNG VAN HET

'l ~ "DEFIANOE" SLAAPKA.ER STEL
~de u,it:-3 rt Solide Buchenhouten lDeerenlrast. mel Spiegel Deur; 3 vt. Solide
· Ellchenhoute1l Wughtafel, met marmeren blad. h~n ~ ~ handd~k hqer;
• S,vt. Solide Euch~outen Kleedtafel. met Plaat oWen 8p18g81op spillen.

Wfij hebben' besloten het Publiek te overtuigen dat ~et g~oopen goed huisraad Tan 0tW eigen m~
koopen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die op dese markt worden verkooht.

G~treml CatoU>gweft Prij,lijd frantAJ '1~ op 04~.

Alle ~eren 'door ons ~ wDrden do:or de K.:apaohe Gou~ernementll Spoorwegen

. ~ ·1: SAAVGe"oerdstegen&oper-flmmodordan==;a~~~~7r~
.IJJ • i U ·J X A A PST A D.

.,alll..11...W'"!LE, 'y.~.itA BOOIPJES~OMPJES!".IW'.I' & VU 8L¥UW~OM,Hekkia,C~

i ltO & 12'Darling-Straat. -- bakjesl~~m~ e~;a~:::
, . eerate_::klaa, ~ ~oop_~Il .

BI~DEN TE; KOOP AAN: 'J. J. v. D. MBR WK, P ZOON,

door.nfu.aa.d,-. • _ ___ Burgstrast,
, Weillngton

•. • • ,j- ".Glaclclra.acl, -~._~ _

DAl SCHRAPERS,

",

lfET O~HEININ08DRAAO,
~einiDJapalen,. . . . . .

yarkensdraad,
• . - .' - • • 2 tot 4 voet.

Galvanisch IJzer,
Galvanische
- - Waterpijpen

t tot St,

en alle IIOO1'ten IJsel'
Goed81'ell..

Sept. S7-NOaH.Ul CA.8TLlI:, Kapt. Rr"nuL.
Oct. ll-DUNVBOA1i CASTLE, Y.ap\. Rn.
OeI.. 26-TANTALLOl!f OA.8TLK, KApt. DI

L£ Cotr1l 'bAVJ:UONS TtJ_DSCHRIFT,
Geillutreerd Pamllieblad 1'OOr

Zuid Afrih. ])e 4de jaarpDI no
dit fnaie familleblad 18 thanI be-
gonnen. Prij. 1211.6d. POItTriJ met
eeD keUrig. portefolio gnm..

Dit tljdlchrilt bent Iedere mae.Dd mooie
.tukken op aJJe gebied jill mag in pen
Afriu.n.ch H~ ontbrekee .

JAOQUJlS DU88EAU & 00.,
3, KerDrtraat, Jtaapeta4.

Tel Adres :-" HEATLIE."

Tuacllllboete. lW ",md JIl Lu
hla.,--_.

, &CO ..
Vesti$en de' aandacht van Koornboeren op het

feit dat de

....... ay ......:..-:..-:1._
Br~ede Op~n-eind Binder, (met Roller Assen) nog steede

'. ::.. vooraan staat I vxzo_ ~:KJN

D~popul~teit.van dit werktuig is ta danken aan zijn groote kracht, KONIlfILLTQ JUILDIENBT
_~,duurz&aJDh.aId en eenvoud. Het zal in alle soorten van Koren en '"""I BWVl';;::':;' •• IllClI'U j upU

op ~e soortel) land werken. U~ A--..uv:&"aAA.l.DWl4L

Z. A. Bijbelvereen:iging

V OOR goedkoope en d06lmatige
BijbelI. Palm en Gesaq.

Boeken, ~ m8l1uch bij bemin.
gemelde~, door de TOOr-
meren iD 1&18 r.ea. oppricht.

De~ 1'001' Hollandlohe tn.ktaat-
jel 811 vu.-d. ·BlMdjee.

Voor PrijlliJeten r.ohriJve men
aan Onderset.etende,

B, PIEK A.AR.
8ecretaril

Deze berpemde Zelfwerkende Binder heeft zich den meest uit-
stek+nden naam verworven in al de voornaamste graanbou wende ,landen
en w[ordt erke~d als de best werkende Binder in het land. l

, ~

aap ... a::Tl.

Depot Hofmeyr Kamel"l,
Kaape&ad. 1898. .

PAUL KRUGBR
ED d. oplromlt der Zuid Afri·

banlOhe Republiek, door J. F. vAlf
OORDT. B.A. Prijs 17.. 6d. poetvrIj.
JA.CQUJ:S DUSSEA.U & 00.,

3, Kerlratraat. Kaas-ta4.
Jn deze tijden 1'&n BpaaDiDIl op politiek

gebied, kllDDel1wij niet anders dao d" Ie&lDg
Ya1I dit boek _Ir: ....beYoJen.

HBT _J:BU~E

CATECHISATIE BOEK,
Bevattend. Bij bell!Che Kennil en

Kort Begrip met uitlegging, door
DI. A. ltlcGUGOR, KloderbIJbel,
Oateohi8aUe Boek en Kort ~p
10 ~ beek •• r.enigd. Prij. 41. 6d.
pere.
JAOQUES DUSSEAU & Co.,

3. Xerbtraat, Xaapstad.
zum A.J'B.IlU,.AllfSOJD

~ISTORIE BIBLIOTHEEK,
Door D'.ÁJUQII. Prij. 28. 9d. per

deel. Due serie zal complIet lIJD
in 13 deel.. WIJ le""D al dfIA
d_len "I'0OI' 30L pamrIJ. Elk deel
la ook aboDderUJk .erkrlJbau-.

J.CQUIS DUSSEAU & CO.
:8, KIl'UtTHI, KIIIII.t.

..
IUII/J
JeDtV1Dl

~
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