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DEEL No. 71.-6,809.:

•UIT DE HAlO TE lOOP AAIBEBHEI:
4 SPRING HENGSTEN:

Gedresseerd in Tuig en onder het Zadel.

i5 MERRIES:
Verscheidene ervan zijn gelijke Paren; allen Gedresseerd
in Tuig en onder 't Zadel.

20 EZELHENGSTEN.

[l" i)()\'t'n~l'noeltlde dieren, zooeven aangekomen per S.S. SU81/ltchannah,
1\1idell -pcciaal uitgekozen in Amerika van de Beste Kudden, en zijn een
"'id, rZtlpk waard. Zij kunnen te allen tijde gezien worden aan de
I;: . if: \rf>H:lifl'RI\ BRl'G, HOOf'[JWE~;, NEWLANIlS.

Doe aanzoek bij F. E. WHITE.
\lwlandl'. Il) Sept. 18;)9.

Koloniale Weeskamer en Trustmaatschappij.
BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPING

VAK

Rammen, Schapen, Bokken, Mullen, Purden, Merries,
Hengsten, Ossen, Vaarzen, Landbouw-gereedschap,

Meubels, enz., enz., enz.
OP DE PLAATS

DE "OOP,"
BEAUFORT WEST.

in den Boedel van wij/en den heer Danie/ Gabriel de Villiers
Op WOENSDAG, 18 OCT., aanst.

I, De volgende Plaatsen sullen verkocbt wordeD :-
. (a) De welbekeDde Veeplaata KBAU RIVIER, gelegen iD de afdaeUng

Willowmore, groot 3l.21 morgen 423 quadraat roeden.
(b) De wolbelrende Veeplaats VALLEI KUIL, gelegen ....n bovengemelde

plaats, groot 5185 morgen 237 roeden.
(e) De welbekende VeeplaatllBLIJDENBERG, (voor rekening Yandeu h.. r

P. S. BoTHA, ir.,) gelegen un bovengemelde plaata, grbot 1069 m0"len 5~ roeden
Deze plaats wordt alleenUjk opgeveild, lndien zij niet eerder uit de hand verkocht is.'

II. De volgende LEVENDE HAVE :-
1050 Angora Bokken " 950 Merino Hamels
1000 Afrikaandor Schapen 620 Boer Bokken
1160 Merino Ooien 17 Beesten
32 Donkeys 3 Paarden
1 Donkey Hengst 4 Exil a goede Kar Muilen
Ill. HUISRAAD, BOERDERIJGEREEDSOB.APPEN, allCiok:1Bakkies

Pomp, 2 WiDd Pon-pen, 1 Harmonium.
Voor Terdere informatie doe aanzoek bij de Ond.rgeteeken~u.

LXBER.AAL CRaDXBT. i

P. M. V AN NOORDEN. B Z IJr-au
Prokureur voor de Execntrico Test.r'ueataire, I I ~. ,

Willowmore. AFSLAGER. WIL, LOWK01Ui: ~. s~ig in ons bezit lijn, zoodat
WIl binnenkort onze afnemers weder
kannen voorzien. ~'rlB: Et:C»C:»~.

Z· V PI: Van Rede & Dusseau.aal- e~ ee-· .a.ts, HOFMEYTI TFrHUlS,
In het dist, SUTH ERLAN D. Rheede 8~:t1at,Kaapstad.

PUBLIEKE VIRKOOPIJ;{~

Eene Belangrijke Pnbli~JreVer .
. VAN

'EEPUAIIEI, nEIII££, EIZ.,
ZAL, GEHOUDEN WORDEN TB

GROBBELAARS KRAAL

PACE DIIID IEIIIII.

TE

DRIEFONTEIN,
VA~

'., BIINlrlJ-111INer·
Ilrll_salJ, HIllraU 'I~I
op Woensdag, 27 september I

's mergens te 10 uur.

DE Ondergeteekende zijne plaats
Driefontein uit de hand ver-

kocht hebbende, zal op opgemelden
datum en plaats publiek doen ver-
koopen als volgt :-

15 Aanteel beesten waaronder
eenige goede koeien zijn in volle
melk,-8 Ezels, jiteleerd, 1 paar
karpaarden (ruins) eenige aanteel
Schapen, 12 Varkens waaronder 2
zeugen. met jongen, 5 Stukvaten,
6 Kuipen, 1 Brandewijnketel
compleet, 5 Pijpen, Trap en Onder-
balie, 1wijnpomp, Emmers. Kranen,
manden, graven, pikken, schoffels
enz. 1 enkele Voor Howard, en
een dubbele Voor Ransome ploeg,
1 Howard Egge geheel nieuw, 1
wagen 2 karren 2 paar Tuigen,
Voortuigen, 2 cultivators, 1 Ameri-
kaansche wijngaardploeg etc. ete

Huisraad:
Met 't gewone assortiment voor-,

Eet- en Slaapkamer meubelen,
Dinner Servies compleet, Glas,
porcefein en Aarde werk, Keuken-
gereedschap en wat verder zal
aangeboden worden, te veel om te
omschrijven.

D. B. J. LE ROUX.

M. L. SMI TH & CO., Afslap~rs·

~- ,OJ.> ,~-+ _ :,. ' ". ...'
WOEN~f)AG,

i
25 OCTOBER, 1,

door den Ondergeteekende voor rekenit;g van den boedel
STEPHANUS BOTHA, Sen.

UE welbekende Zaai- en Vee-Plaats" BEERFONTEIN .. 4 uren van 't
Dorp Sutherland, groot circa 7000 morgen, erkend als een der besten

in het District.
De Fonteinen geven goed water en de Gebou lVen behelzen Woon-

huis, Stal, enz. '
Voor verdore bijzonderheden doe men aanzoek bij den heer

H. C. VAN BREDA,Wale Street Chambers, Wale Street, Kaapstad.

Nederlandscbe Zuid - Afra .....".,........>

en volgende dagen indien noodig, zullen worden verkocht
op de plaats "DE HOOP" Beaufort West. Publieke

28 september, 1899,
TE 10.30 V.M.

I Het Kostbare Eigendom genaamd" ~EA VIEW PARK"
g l.,~, n ;~.LO den mgang van Somerset West, binnen 5 minuten loopens
\',1I! lipt ~t.ation.

Op het eigendom is het wel be bekende geriefelijke. en g?~kk.elijke OE Ondergeteekende . wenscht
wocollh'llR (geh~elnieuw) van den verkoopel', dat het mooIste .U1tZlcht h~ft ~aan het gellerd' Pnbliek be-
III I,t:t hede district; de gronden beho)rende bij het ~I ndom z.lln kend maken dat hij nog steeds

h d bereid is .. Board$'8" in te nemen
ultge:;trl'kt on beplant met vrucht en andere boomen, en om eIn
!uf'[ 1'\1,~', gevlochten draad. . (Jongens zoowel ala Meisjes) ook

ol Dagboat'ders," tegen billijke prij-
I I, Al zijn HUISRAAD en een kostbare Piano, Hr:ldrauliache .en.

en Kracht Pompen MaaImachine, Kurk- en Bottel Machine, uigen, Kar P. J. J. LOUBSOHER.
Inel afslaan-kap zoo goed als nieuw. Wollington,

Paul D.Cluver,~.l..,.r. 1 Mei, 1899.

I; Goed Geleerde Ruinen, uitste-
kende rij- en trekpaarden

I', do. )lerries
I ~ .Jonge Paardeu
.,1) Groote Merries
," .louge ML'rrics

Hengst, gefokt
v illiers

lOu Jonge Kapaters, (jOO Jonge
[Jok-ooien ell Kapaters, !.IU
Hammen, geteeld vali P. J.
All'0rts beroemde ingevoerde
kudde

1 Span goad geleerde Muilen,
;j B;vnjarige Muilen, 1 .Muil

Hengst
d Donkeymerfles met Veulens
1 Donkey Hengst, I:S Donkey

Ruinen, ~}Donkey Merries,
;l(j Koelen en Kalveren, (jO goed

gefokte Koeien
50 Jonge Li~';en, .JO Vaarzen

dool' 1'. du

~'" 'II Hamels, ;);)00 Ooien met Lam-
ru-reu, Iuoo ecujarige Ooien,
1 ~I~/() eenjarige Rammen, ;llill

liroote Kap1iter'-bokken, :!Oll
Groote bok-ooiell met Hokjes

TEVENS
; Hok wageD-;, [) Schot8cbo Kar- 2 Kafsnijders, 2 ~llelieskn~uwrs
ren " Wennowing Machines, 9 Zadels

: Upl'n Karl'r.n, 1 Wal orkar . 1 Span-muilezelt'lig, 2 Spans-
1 ~ Krlliwagl'ns, 1...; (;ewerl'n i Donkey-tuig
, Sllllds IJlaa,~b;dgen en werk- I ;3 Stel Wheel ..r ..harneBH
tlllgCD, Tirnrllermans werk·' I Stei voortuig, geheel meuw,
I 'II~OU Boren en Hamors

k SI,avels ell Graven 2 Ploegen, Melltpannen, Em mers

Huisraad, Keukengereed.ohap, enz.
liet Vet: eli Jc Schapen zij n bijna allen van hot aller beste ras in de

klO \;"0 ,'n III eon uit;;wkenden toestand; het is een welbekend feit dat de
"llrkJ,'nl' slpcht.'! ecrste kla ...;Vee hield.

Boeren, yedokkers, slagers, speculatellrs en anderen moeten daar-
UUl!l:d H'rZtllmen deze verkooping hij te wonen.
Verver.chlnlten zullen verach_~t '1IV'o:rclen.

De verkooping zal beginnen te 10.30 v.m.
G. W. STEYTLER, Secretaris.

l\ Ol()lll,dl' WecBkamer Gebou \Von,
1\el'kplcin ,i, Kaapstad,

I ..., ~q)temoor, 1899,

RiCe en De villiers, Afslagers.

SOMERSET WESTe
PUBLIEKE VERKOOPING VAN KOSTBAAR

en Losse Goederen.La n ll-e ig'endo ID
IJr: ondL'r~eteekcnde behoorlijk gelast door den heer J. Df; WIT, ZeJ

p"bliek verkoopen ter plaatse op

DONDERDAG,

TWEE A.88istentea aan de ge-
subsidieerde School Troye-

Tiij.e. Johannesburg, van }sten
Ootober a.s.

Vereischte: Derde klas Onder-
wijzers Certificaat van de Zuid
Afrikaanecbe Republiek of d..ar-
mee gelijkat&and buitenlandach.

Kennis van klankmethode nood- DE hee, A. FllLD, Tand~c1"
zakeli]k en vl\n Engelsch eene IJbirurgiJD (oDlaDp iD het LOadOD
sterke aanbeveling. Dental lostitout) heeft pu eeD beSeIUIiq

Sa
'faD d.egsljlle "~"'1HUMe TaacI_f.

laris: £144 en £l30 '8 jaara kundige Middelen ontn. ... u, eD is iD u
respectievelijk. positie pteld om !IVO. patienteD de Yea'

Applicaties aan, deelen vall al die moderne 't'erbeteri ....
in de tAndheelkundete doen geni.t.en.

Ds. P. NEL, Ooolnlt.atieUnto8 T.m.,tot " D.m.
Jeppes Town, CJ> Za~ 9 v.m., tot 1 n.m.

-:-____________ P&tlel!~ bUlten" woonAChtig,baan

WIENER & .00. BEPERKT AARDAPPEL MOER'EN hunnevlIllteeperbriefll&Dkoodigen., ,.. .' De Heer A. FIELO,
GROOTHANDEL-IMPORTEU~S BESTE ~OERDE Tandheelltunc1Jg Oh1rur&1Jn.

-VAN-· Speciaal Uitgezocht voor ~uid- Oasfle Chamber",
IJZERWAREN EN ALGEMEENE KOOPWAREN, Afriltaanache Boeren.

Hoek van St. Georges-straat en Dock ~oad, YROEGEROSE &r1y Rose)

Verkooping
VAN

SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.Handels Voorraad De kortste en Go8dkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Pretoria, J ohanneaburg" en
andere plaatsen in de Trannaal is via

LOURENCO MA.RQUBS.

AÁN DE

PAARL.

MEJUFR. DE WED. A. P. Van Lourenco Marques naar Pretoria 349 w..ijlen, naar Johannesburg
.AURET haar handel in 394 mijlen

Smeer waren I opgegeven hebbende
en haar uitgebreiden stock fijne
Goederen wenschende te verkleinen,
zal publiek doen verkoopen

Op Mondig, 25 September, 1899.

Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar Johanneeburg 4S3 mijlen.
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 mijlen, naar Johanne :burg 1012

mijlen.

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.
Va.n Lourenco Marques naar Pretoria £4 7s. 6d. en £S. 9.

Johannesburg £4 19s. en £S 188.
Pretoria £6 88. en 1:4 12s.
Johannesburg £6 lils. en £4 6s. 6d.
Pretori& £11 18s. 9d. en £8 bs. 6d.
Johannesburg £11 1:1s.9(1.en £7 198. 6d.

een uitgezochten voorraad fijne
Goederen, als Horrooks, wit en
ongebleekt Linnen, Dres-stoffen in
soorten, Voersits, Sits, Casbn: eres,
Baftas, Geruit, Mantels, '3ja.als,
Handoeken, Servetten, Dames
Stevels en Schoenen, eenige Rollen
Broekgoed, eene groote hoeveelheid
Breekwaren en Glaswerk enz, enz.

J. S. MARAIS &; Co., A.fBla.gers.

" " "" Durban "
"" "" Kaapsta.a "

" II "Inlichtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbureau, rostboa S83 te pre-
toria (Z. A.. Republiok) en bij de Directie Heerunj;t'acbt 270 te Amster-
dam (Holland).

DE DIREOTIE.

TE HUUR
OF des verlangend te koop, 10

uitstekende plaatBen uitge-
zocht in de Afdeelingen TSn Her-
bert, Hay en Barkly West.

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen, Steentln Kralen
en Kampen op le Gronden, vijf
minuten rijden van het Post en
Tele~toor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
D!l.bijb~id. Overvloed van wild.
Vogelstruizen in 't veld, dat
geschikt is voor Paarden, Struizen,
Vee, Merino Schapen, en geiten.
De eenige reden van den verkoop
is dat de eigenaar door slechten
gezondheidstoestand zich terug-
wenscht te trekken, en het boeren-
bedrijf wil op~ven,

Rloht u tot:

H. R. cA.WOOD,
Postkantoor Pa:pkuil,

via. Oeunpbell.
Telegraphiach Adres:

Cawood, Papkuil.

KAAPSTAD.

Heb nu in voorraad wat tegen de Laagate Marktprij.r.en wordt aaogt!boden;-
Bouw Benoodlgdheden, Gegalvaniseerd IJl8r, Gepunt Draad, Vel'ltoffen eDVerniHlm,
Zwavel, Cement, en alle IIOOl'tenvan IJzerwaren, aUe 1IOO""nvan KnlidenienwU'On
eDSmeerwaren, zooall1Kotlie, Suiker, Rijst. Koorn· en Wol Zakbn, Zeep, eu•. , 8111.
AmerlkaanllChe Goederen beetaande uit Timmerbout, Dearen eD Vensten, Jtie.llee,
enz., ens. I

BehlUlfJl8lpapier,Meuenwaren. Koffen, Leeren Zakken, enz.
Telesr. AdreI: WIENER Kaapetad:

KLEEDERENI KLEEDEREN I !
!

G....... .&.. T VOLG_._ a&AAT•• ~a.o
PIUZBK LAAG! PASSE. GBI AAJlBOiGDJ I

',J. J. DE VI LJLIERS
KLEEUERMAKER, WORCESTER.

Zendt regels voor zelfmaatneming en lDOI1Iten, op MDYl'IIp,
~r post uo ied~r d,..... ln Zuid Amb.

KENNISGEVING.

PAUL

~~r 1. D. V188BR van Hope-
field. 8pecuJateul'. UI sijn te

. HQ?BJi'IBLD, op den 16den Oct.,
of later, met 250 Oasen eentekluae,

8QO.8ohapn ea 860 Bokten 'aften
afkomstig van Namakwaland, se
behooren ,tot de besten die op de
markt sullen komen dit iaar.

Slagers, kunnen' dit vee ook uit
de hand koopen te Hopefield.

BBAID I BIIID II
VAN REDE & OU8SEAU,

P.O. Boa b96, Kaapstad.
Daar ons gebouw (Lelie St.) Zondag
17 Sept. door brand vernield is,
hebben wij de oer onze geachte
clientele te berichten dat onze Store
en Kantoor

VERPLAATST IS
naar Buitengracht Straat, hoek
Castle Straat.

EEN NIEUWE STOCK

DEZE K08t.lnrichliog. door den
Kerkeraad der NPd. Geref. Ge-

meente, Ka"ptttad, ptic':!t, fin onder
toezicbt van den Heer on Mev. DC
PL.SSIS, il1reeda geopend,
Aan!loekom ollDlme bn gedaan worden

lj den heer (J. F. Theron, Scriba dad
Kerkeraadll.
Voor behoeftigen (waarvan bewijllmoet

worden jlele't'erd door den plaataelijken
LeerM&) ;. de prijs aleehtl £20 p.a., all ..
ingesloten. Meer gegoede u be'·len
£4IJ p.a.
Het ti Te Hula" bi.dt dUi un eeue

lChoonegelegenheid 'fOOrouden eli. bunne
IOnpnnaar de K.. petad ter ICbool.. nden,
en bePereD dat !lij onder goed christelijk
optdcht zullADlltaan.
Voor verdere biyoqdl'rbedeu verroege

men lich bij deo b,*, J. du P18IIia, Bheede
Straat, of bij denon'lAf f,;eteekende.

C. J. F. fHEOON,
8cdba deo Kerkeraadll

Bureau Straat.
Kaapstad, Juni. 1899.

GEVRAAGD.

Ook andere soorten; voor prijs en
qualiteit onovertroffen.

Ilbreeders IIABAI,
S9, WATlB.KJ.JT Sn.U.T,

Kaapstad.
En ook Tak, Winkel Kerk Straat,

Wynberg.

lFDBBLIIGSIUD JU ROBBITSOR
HBININGWET 1883.

KENNIS wordt hierbij gegeven
ingevolae sectie 5 vaD wet

No. SO van 1M3, dat op de volgen-
de vergadering van den raad, te
honden op Dinsdag den lOden Octo-
ber 1~99,te 10uur v,m een resolutie
zal wordeo voorgesteld om Zijne
excellentie den G 'UTerneur te vra-
gen.een p'roolamatie uit te l'aardigen
de bepalingen van Deel I van de
bovengenoemde wet in werking
.tellend in het veldkorneteohap van
Tonw, afdeeling Robertson.

op Jut van den raad,
G. W. BORCHERDS,

8ecretaria.
.Afdeelinpraad KantAKn-,

Bob8rt.aou. 16 sept., 1899.

BENOODIGD
Tieel .. .,... .. OU...............

PalaletpU.i lt,.,.. Il tt _'
11",,1114. 41st. a.w. ' '.

APPLICATIES voor
noemde betrekkinpn

door den ondergeteekonde
wacht wOl'd.en tot op.iJ ~ .

80llicitanten moeten over1e"eND.
de bij de wet vereiaehte oertitl ....
Tan beltwaamheid, goed zedeljk ge.
drag en lidmaatschap eener Prot..-
tantache Kerk, al8 ook oertificat.ea
van Schooloommissie en PredibDt'
waar applicanten laatst werbaam
waren.

Applicaties moeten geeohreven
worden beide in het Engelech ea
Hollandsoh.

Salaris £120 per j~ met de
schoolgelden.

Werk.zaam.heden te beginnen on-
middelijk na de Kerat vaoa,Qtie.

~illij~e reiskosten gestaafd door
kWItantIes sullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applioanten
moeten zich voorsien van een onder-
wijzers 2de klas 8poorweg OertiJiOaat .
om tegen halfprijs te reizen.' .

C. J. GROENEWALD,
Sec. School com.

PetronelIasfontein,
P. K. Langlaagte,

Boshof.

1I."w., , •••mJzlI' ....... II
.... U.. , wiJk ."'tI '111&,""",
'Iatrlct , ........

APPLICATIESvoorbOvenl(elloem.
de betrekking, vergezeld van de

biJ de wet gevorderde getuigschrif-
ten van bekwaamheid, goed gedrag
en van lidmaatschap eener Protes-
tantscheKerk, zullen door den onder-
geteekende ingewacht worden, kJt
op den 18den October 1899.

Werkt:aamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £ 120 per jaar en de
schoolgelden.

Een gehu wd persoon die een aan-
V 1 kostleerlingen kan opnemen
wordt verlangd. Kennis van musiek
sal de voorkeur hebben.

Billijke reiakosten, gestaafd door
kwitanties, sullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien vaR een Onder-
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om tegen half prijs te reizen.

S. J. }f.WESSELl:I,
Sec. Scboolcommiaaie.

Gelukskraal, Krooniltad,
\) Sept., 1899.

TANDHEELKUNDE.

TBGBlIOVBIl HST lfIBt1W. P08'rK4J1'l'OOa

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K. Bu800

B. H. HBATLIB,
:ac.A ... LAA_.

Hu,-", BoedeI-, Versekeriop- eD
Algemeen Agent. .
Admiulltnatenr van Boedel. voor

IDlIOI't'enten en Afwestgen.
Hutu' en rekeningen worden aipt

lngezameld.
Geld yoorpiCboWn op Eertte Ver-

band.
Prodnoten Koopen en Verkoopen
Vrur de LOA ftD fOipnd01llID8ll.

K.oloDirJe .utU&! 8ebounn,
!dder1e1·ltraai 84, KaapltId.



f'ENNISGEVING geschiedt hier ..
A door dat de nieuwe waard~ringe
lijst van alle belastbare eigendom.
men in deze afdeeling nu ter inzage
ligt ten kantore tan den :&ad. voor
de inspectie van eigenaars, bewonen
en huurders en dat tie Raad een
Hof, ter beslissing van objecties
tegen gemelde waardeering, r.al
houden in de Hofzaal te Fraserburg
op Vrijdag 20 October, 1899 te 10
ure 's voormidda.gs.

Op last,
- B. L. BOTES,

Sects. WITTEILIPPI8SKLOOF,
(.Afdeeling CALEDON),

Bij de Woning van den heer JAJf
HAViNGA. VOERTUIGEN.

Somerset West Strand IBDicfpaJJtJ. I.iql 11.IeI_UlR.-·- aDlEEL
.. VERMOEID

KunstNO'f1C1:!l is hereby given that, io
accordance with Section 9 of

.Act 45 of 1882, the following Peti-
tion has been presented to His
Excellency the Governor hy the
Chairman and Councillors of the
Somerset West Strand Municipality,
and tbat the sketch referred ta in
the said Petition is open for inspec-
tion at the Office of the said Kuni.
eipality.

MUNIOIPALE EENWI8GEVIBG.'

FENN IS wordt bij dezen gegeTen
A dat onder de Publieke
heid .Amendement. Wet No van
1897 Sectie 7, de raad van deze
Munici~itiet heeft toegestemd tot
zekere nieuwe regels voor de vol.
gende doeleinden:
I om de ingeseteaen te dwingen

hun gebouwen vrij te houden van na.
deelige besmettende of ongezonde
stoften, het wegnemen van hinder.
liJkheden, en het bewaren van de
publieke gesondheid.

II Betreffende de beacherming
tegen verontreiniging van eenig
water door 't publiek gebruikt om te
drinken.

III Betreffende de rea-el~ en
bepaling van 't dooden van dieren,
de vestiging, localiteit ea 't toezioht
van slachtplaatsen, en het verwij-
deren om de afvalproduoten van de
slagerij.

IV. Betreffende den verkoop van
vleesch door slagers ;

V. .Algemeen voor inspectie,
staffen, eDJI.

Ben ~~hrift van de genoemde
regulatu~8 UI gelegd op het Munici.
pale ~antoo~ en ~ open liggen
voor inspeone voor Iedereen, en op
alle redelijke tijden, voorsevendagen
van den 2lst.en &ptember waarna
zij. als er geen beJwaren worden in-
ingediend, zullen worden bevestigd.

Op la.st,
J. HAMILTON WALKER,

Seoretaris.

0:RAADPLBBG VOOr de
Geedkoop!te Kunsttande.! .

den oud a.f.abJeerden Tand ~
ter,

Mr. NOLAN, R D.S.
AAN HlT I

ZUID-:rRIKA:NSCRl
Tandheelkundig Ins~

STRAND STRAAT
(DaMt AmOI Boarding'Huia).'

geb1tten T&Il ~ 58., en TreUQ .......
pijn 28. 6d. ---ALLE TANDES GEWAAli.BORon.

MARKTPRIJZEN. ---lLU.P8TAD.
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TEG IN het einde dezer maand ont-
vang ik

larly Rose Pootaardappe1s en
Magnum Bonum Pootaardappda

in 75 Ibs manden.
King of the Rarlles 1 In
Red Beauty of Hebron lOOlba
Daniela White rouneL . kilteD.
Allen kleine rijpe _~grootte.
Gelieve uw be8tA.illingen ~

te senden en HgW&DDe8l' 18vttl"JaDsd
worden.

Zeisen, Kaapsch Model 15/6 per stuk,
BINDER DRAAD,

Zuivere laDllia Olferaar BIDders8DIUlan
8OHUTl3EBIOHTEN.By order,

H. FAGAN,
Secretary.

Somerset West Strand,
20th September, 1899.

PETITION.
The Petition of the undersigned

sheweth:
1. That Your Petitioners are the

Mayor and Councillors of the
Somerset West Strand Municipality,
elected as such under the provisions
of .Act -t.j of 1882.

2. That the boundaries of the said
Municipality were fixed by Govern-
ment Proelamatien No. 202 of 1896,
as published in Uovernment Gazette
of 16th June, 1896, when as yet
there existed no Municipality to
consult as to the wishes of the local
Public.

3. That the Somerset West Strand
has lately developed very rapidly,
and is shewing certain signs of
further remarkable development,
more especially in the direction of
the Strand Halt Railway Station.

-to That Your Petitioners are
completing arrangements to erect
a Reservoir and relative works,
whereby a large and wholesome
supply of good fresh water will be
supplied to she Municipality. (The
line of piping is shown on the
accompanying Sketch).

5. That it will be to the interesta
of all parties that the present
boun~es should be enlarged 80 as
to bnng all the building lands lying TENDERS wo en gevraagd
contlg.uoull to the Municipality and voor het leg n van water-
at a higher elevation under Muni- leiding, 't leveren plaatsen van
eipal control. tanks en standpijp en't planten

6. Your Petitioners have been van gras op de g nden Voor het
asked by several of the Owners of Zuid .Afrikaansch useum, Kaap-
these lands to bring them under stad.
this Municipality. (Application Teekeningen, s ecifloaties
enclosed). contract-voorwaard

7. That Your Petitioners are of zien, en verdere i
the opinion that, unless the present kregen worden aan
boundaries be altered so as to den ondergeteeken
include all these Erven and Lands Tenders duidelijk emerkt "Ten-
probably soon to b(.' sold for build: ders voor het legge van waterleid-
mg purposes, lying immediately ing en 't plaatsen an gras, Zuid
above the Strand proper, that even- Afrikaansch museu ," zullen inga-
tually grave consequences to the wacht worden bij den controleur
health of the inhabitants will ensue. en auditeur gener ,Kaapstad, tot

8. Your Petitionel'8 thereforepray Vrijdag 29 Septe ber, 1899, 's
that it may please Your Excellency middags 12 uur.
to alt-er the bOllndaries so al! to run De tenderaarIl
from the beacon marked G in a vredigende borgen
northerly direction straight towards de nakoming van
the beacon marked .B' until it deze borgen moe
touches the boundary line at the teekenen.
letter Z between the farms Rome De laagste of ee
or Roome and Onverwacht or niet behoeven te
Groote Yerwachting, thence in a nomen.
north-easterly direction all along
the boundary line aforeeaid, being
the south-eastern boundary of the
farm Rome or Roome, until it strikes
the Railway fence on the east side
of Strand Halt Station, thence in a
north-westerly direction all along ----------- _
the Railway fenoe on the Strand KENNISGEVING
side to the Lourens River, and - •
thence all along the Lourens River
do~ ~owards the sea to the present .AFDEELINGSRAAD, KAAP.
MUDlolpal beacon K, as will more
fully appear from the sket~h here.
unto annexed, .

And Your Petitioners as in duty
bound will ever pray.

To His Excellency Sir Alfred Milner,
Governor of the Cape of Good

Hopo.

IN 't Schut te Drop Riet diltriGt priu.
Albert beriucit aich ov.. deD PWODeIl

tijd:.1 Bood Wit peDi vaan !"OOte hart-
kol, hoop witte nut, tw.. witte kon., 1
YOOl' 1 achter de heup, korte ..,~
hooml, 2 jUl' oud. lndin niet " VONU

pbt al II verkocht wordo VaD uit de
lOhut krr.tJ dee morgna tien uu,
iO October, 1899.

JAOB JHB, NEL Ja.
8ohutlD88lter.

STANDAARDS EN PUNT· DRAA.D.

"Tegen de laagste noteerln~en VOorkontant. ....

a. .. BOSS " CO.,
STRAND STRAAT, KA APSTA.D.

2'JSep~_
fl.d. lLt.
008_01A
ij 0 Ol - 0 0 ~.
OOIj-OOIi
o 2 7 - 0 ai"
060_0101
036_0311
036_0q
004_~r

-~'6_0 •
035_ 14.o 10 0 - 0 n t
oa~-OIJ.
o I 6 0 I I
071_07'
o 0 9. - 0 e 0
0140-0111
0011_011

_3_4 3 - 0 U I

Tt•• Aa liateat ODdnJjJer
BENOODIGD voor de Eerste-

klas Bohool te .Hoberteon be-
kwaamonder anderen in Hollandtoh
te onder ...ijzen. Kennis T&D. Tonic
SoJfa..Zingen aijnde ook een aanbe-
veling. &lariI £120 per jaar. Te
beginnen Da de ncantle in Januari.
Applioatiee. Tergezeld van oopijen
van getui:geDiasen van karakter en
bekwaamheid zullen ontvangen wor-
den tot den 4den November,zullende
de kiezing plaat. vinden op den
7den.

Ds. A. McGREGOR.

'BOW •••
Kool ...
JDo.mkooJ
S-Ja.....
~
0_
a.... ...
1AallrU-.....U...... ...
r .
Aardappela ............
~ ...
Oroae _ta
~ ..

Ircweea .

-.

In te zenden aan den onderge-
teekende niet later dan den 80sten
dezer.

Plannen en Specificaties kunnen
gezien wor<len a&D het kantoor.

De laaQoste of eenige tender niet
noodakelijk aangenomen.

Op la.st,
HENRY FAGAN,

Stadsklerk.

'WICeI. •••Bokken en Schapen.-VERKOOPING
VAN

131 BIlla. al 40 Sc_.,I.
TE

DROGBHBUVJaL
Bij Hermon Station, voor rekAning
van den heer M. W. LAUBSCHER,

Op VRIJDAG, 29 SEPT. AANsT.,

D
E Ondergeteekenden weDlOhen

aan het jleëerd Publiek van
de Paarl en District bekend te
maken, dat zij, zooaI8 vroeger,
gereed zijn, alle koloniale produkten
te koopen, tegen de hoogste markt-
prijs zooals :

WOL, VELLEN, WIJNSTEEN,
UIEN enz. '

D. WARD& CO.,
vroeger DAVlDW.!BD.

IDVBRBJ.EY.

(v......... J_,.c--.. CA)-STKLLEBBOSCH APDBBllKGSJULlD
KENNISGEVING.

:l2.SePtaDber I.
' •. d. lLt
166-180

... 0 16 9 - 0 17 I
1 0 0 1 2 0
o 15 0 - 0 16 0o 8 3 0 0 ,
o 15 ~ 0 It I
o 10 IJ O. 0
0500IJ'
0800160
060 OUR
o 1 0 0 I •o 0 9 OOt

Municipaal Kantoor,
19 September, 1899.

Montagu.

...."....llieIieI _

"ieHemeeI ...Kd..-Jroona. ..
'-la
Ba ..
Voer ...
Kaf •••
Uie. ••• •••

~I

lIenD ...

Boven Paarl,

IfdaaURI.raad Fruerblrg
Dtpartement Yan Pub' te Werten.

A .AN het reizende publiek wordt
A kennisgegeven dat men rotfin
zal laten springen op zekere ga-
deelten van dcm weg tU880hen den
Telegraaf nek en den ~ Tan tJir
Sir Lowry's Pas. De tijden dat
't springen zal geschieden zijn
tusaohen 12 uur en 12.30 n.m, eo
t\l88Ohen 5 uur n.m. en 5.30 n.m.,
wanneer de weg &al zijn afgesloten
voor publieke sluitbocmen.

Het publiek wordt hierbij ge-
waarschuwd niet te trachten de
sluitbeomen gedurende deze tijd.
perken door te ko~en. '

"Op last van den Raad.
PAUL D. CLUVER,

Secretarie van den
Afd.eellnglil'aad v8ll

tftellenboao la.

te 10 uur v.m.
Allen ~ijn in allerbeste conditie.

M. L. SMITH, Af/Jlager •
Wellington, 22 Sept.

De Beroemde
Jmll'llausche

W.AA.RDEERINGS LIJST.

PORT ELI.ZABETB.Baking
Powder

-il 8J:PT.-(Per telegruf).-De med~
'trU Diet 100 le"'DdlJ op de wol~
bede, eA er II'U geea Rrool.e !.raoderil!l il4i
priil8lL oe MleYee)beid die unpbode ...
'trU 223 baleD, "'&llrY1Ul 100 weldeD ~
De Il'OOtate partij ..... 21 baleo fil an.,
• ...are, oaNj"lmailge 'Vetwol, die dr .....
.erd tePD 6id per Ill. Voor een g~_.,..
~ 20 balea erd 6d geweigerd. n. It....
prij. "oor nt ol ...u !lld, yerkrepa "OIr •
baI.a na TarkuWi. Ouder bet MII~
1fVfJU geeD ID8eU.wittea,

PUBLIEKB VERlOOPIBGen
kunnen ge-

'chtingen ver-
et kantoor van

VOOr het bakbn no het f1Juste brood
koek, poffertjes, pud<11Dgl, eD.

Maakt het ToedIel zeer licht, lIID&kelJJlr
en gelODd. -

Beate in rijzings-kracht, en de eenlgt
poeder voor 't bakken, die onu.ugetutdool
luchtnenwderinB blijft. BlUft venoh 8!1
behoudt wlle Iuaoht totdat he~ gebruik1
wordt.
De Roral &king Po ...der ftll wereld·

WUdeo roem wordt enkel door d. Royal
Baking Powier MaatlohappiJ ftll ~erUU
pmaakt. Let IOrruldig op 'I. malwl
DUID op den oDlalafJ, om d. IUbetitut1t
van Dapmaakte goederea te .. rhoedIIl

RoJ&) _ POlder lutsch.)
18" York, V8J'88D1gde 8t., .1merik&.

OP

Donderdag, 12 Oct. 1899,
TER PLAATSE

VElUtOOPINGD

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

BENOODIGD

nwijzen voor
et contract en

de tendors

,TOOR do Publieke S(;}100} te
Y Villiersdorp een Eerste Aasia-

tent of Assistente, die bekwaam is
leerlingen voor te bereiden voor hst
"School Higher" Examell. Kennis
om zangonderwijs te ge,ven (tonic
solfa) eene aanbeveliag. &laria
£90 p.a., terwijl logies te bekomen
is voor ongeveer £27. Diensten te
beginnen in Januari, 1900. Appli-
caties met getuigschrÁjften zullen
ontvangen worden dOOJ~den onder-
geteekende tot 24 Septe.mber, l8W.

P. T. RETIEF, V.D.M.

IUIICIP1LBWD SOORSETlEST srUIDDE Ondergeteekende behoorlijk
gelast door den Heer Jacobus

Johannes Havenga. za) publiek
doen verkoopen op bovengemelde
plaats en datum :
2 Egale Karpaarden
6 Goed gedresseerde Paarden
ó Goed gedresseerde Ezels
4 Eers~klaa Koeien

20 Bokken
1 Kapwagen op Veeren
2 Open Karren
1 Span ~uigen.

HUISRAAD, zooals Tafels, StoeleD
Bedden enz.

H.S

DE raad noodiK!- .tenders uit Toor
de vervaardigIng van:
1 NACHT VUIL.'KAR.
1 VUIL WATER-KA.R.
1 VUILNIS-KAR.

POOTAARDAPPELS.
EAVES,

Arohitect.
Departement van lJ lieke Werken

Caledon 8quare Kaapstad '
21 September, a899.

WPSCHB GOUYF iRBBIEBTS
SPOORiEr tBN,

DAAR er .een plaate is openga-
. komen ID de vertegenwoordi_

ging van K aapstad en Groen punt
~istrict, in den Kaapschen .Afdee.
hngs raad door den dood van J OH.u
GODFRIEDMOCKE,worden kiezers Tan
h~t bovengenoemde district hierbij
wtgen?odigd, schriftelijk kaodidaten
~ n?mmeereu Voor de vertegenwoor_
dtgmg van het genoemde diatriot in
den genoemden raad.
, leder kandidaat moet genornilleerd
worden door niet minder dan v~f
p?~nen gerechtigd om Voor hef,
d.~tflct ~ s~mmen of anders zal
ZlJn no~natle van nul en geaner
waarde ~.n. Iedere kandidaat moet
afzonderlijk . genomineerd worden
door D1~t mIDder dan vijf kiezers.
Geen kiezer kan moer nominaties
teekenen dan é~n,opstraffe zijn naam
g~hrapt te hebben van al de nomi-
naties waarin die verschijnt, en be.
schouwd al~ n?Oit daar geplaatst.
.Al de nommatles moeten door do
o?dergeteekende worden oatvangen
met later dan deB 19den October
1899 on alle nominaties na die~
datum ontvangen zullen van nul en
~ner waarde zijn. Ieder kiezer
d!.e zulk een nominatie teekent moet,
ZIJn Woonplaa~ opgeven. Geda~_
teekend, heden den 19den Septf,Hn_
ber, 1899.

H. R. HORNE
Civiele COIDlDissaris, Kaap.-NO~Il~ATIE VORM.

-Komt zeker Vnendtul en Koopt.
J. J. HAVENGA.

Dempers, Moors & Kriee. Somerset West Strand,
Af. I 22 Sept" 1899.staeers. A.. PIT:i!IG,TENDBRS WOlmen gevraagd Oaledon, 18. ~ept. 1899. ~. A.' BERGH, Hoek Tan Wale-_ en BnNrlltraten.voor den bou W T&D de Sectie ,- _.,..

Port EliMbeth.H11m'lllsdorp nB De t P iJl Ir KENNISGEVING
de bovengenoemde. lijDt. Voor bij. partemen lID UIf1e..8lerken. Gouvernements Landmeter. •
zonde~heden zie de ot nweroemenu - . DAAR ik veel &&D~ gehad
Gazette van 5 B~ptember, en ·TENDERS zullen rden ont van. :DIEALlMr •• auav. heb voor Merries bij mïn

ld.gen door den ontroleur en 'nnmon Suffolk: Punoh hen ..ool
;~=ere va:"ili:~: ;'~ke~ A.uditeur-Ge~eraal v r ,den .onder GOEDE WEI t~bikbeat gedacht om den S:elbe.
7 September, 1899. vermelden dienst s IDlddaga . DE kenden Suffolk Punoh Brigand van

JOTJN BROWN, twaalf uur van d genoemden V OOR Vee, te verkrijgen - bij den heer .Mellish te koopen en ben
datum: Somerset West. Doe &&D. nu bereid Merries aan te nemen

Hoofdingenieur. B.ouw van Stor wek onder WEIDE. P08tbna 2, tegen twee ponden stg per stuk tot
Kantoor van dell Hoofdingenieur, SchietbaneIl, tA;l Ceme ~omenet West. den l5den Februari, betaalbaar °

Kaapstad, 4' eptemt>er:, 1899. het Verdedigings D den 15den Februari. Zijn veule~

Ootober, .1899:. TE KOOP. kunnen bij mij gezien worden.
Volledtge b'Jzonde. A. J. B. VAN NIEKERK

verkregen worden op nvraag aan BIJ den ondergeteekende, een V· rsh' k.
het Kantoor van Pu 'eke werken, ' prachtige Ezel-hengst, gewaar- D'Urban Ville. UIle oe
Kaapstad. , borgd goed te zijn.

De laagste of eenigi tender niet J. S. V.AN REENIN,
noodzakelijk te wor4en aangeno- Couterberg.
men. .

-,
Spoorweg Port Eliz&,beth.A.vontuur.

----------
EI:.:aa:.:ad %
EI:.:aa:.1c"1.%
~lPa,:.1c"1. %

MORRISON & Co's
6-1'oote DE MJ derge~eD wenschen

aw' 1 het publiek bekend te
ma)t-e11 .

L-V ,at de weg van 'IVlakIontein"
en' er " Dritlkoppen ",.naar" Zoet-
l' ,-ater," geE,n publieke vee-trek is.

Il .--Dat er van de plaats" Oor.
l( )gakloof." behoorende aan den
J leer N_ E. Louw, tAsn eenmale
~n recht-door-trek bestaat over
grond van cc Zoetwater " naar
r, Bloedzulversfontein."

III.-Dat er geen publieke Uit-
spanning te of nabij de drift
cl Holgat "gegeven is, maar wel
wordt zulks door de eigenaren
ten strengste belet.
En sullen allen, en een iegelijk,

zonder ondel'llCheid van· persoon,
die met troepen Tee langs boven·
genoemden weg, of over boyenge-

Wij, de ondergeteekende kiez na noemden grond trekt, of te of nabij de
van ~aapstad en Groenpunt diat- . t, drilt cc Hol gat " uitspant, ten
nomm.eeren hierbij van. ~ strengste volgens de wet vervolgd
afdeelmgs om l'&4d slid te TltJrdu worden. E.I._ 111ft _ bal bp, .._. __ I",..

van den afdeelingsraad _.~ de .A J ST" ~USS ,_. c1t 1fenlcl. »- ilqllDop - .. DllI k' dafd 1· .......,.. .n..a., UI un.. __ 1r' ca II _ .Ill ver OOplug van' e ...1.....
. ee mg, voor het genoe-4lie dis;. H. C~ STRAUSS, D.ZOOD. .....'".-.. p - pbrwib, .. Theefontein die volgéU:;

tnot (Kaapstad en Groen&.Punt.); Zoetwatar, CalviniA, -:'~~r;- ~'1'l'~ kondiging plaatazouhebben ~ deD
Gedagteekend heden den· 14 September lBW. ~", "'ft ---.., derden October is uitgesteld tot

C,D W:pL~ W11Ik. eli.... VIBBNetteHuurhuiJen (nieuw)r _oe ....... LeVU. . .7..
1lI F' • ....... -- nabi' Lady Grey straat ID BOl1D 1IW '_'dWd,. II ....... ~onu"~"'''Rc' ,. 8'-£!_~ • .. .aa. ..GJL '~""""'..... ~ - ......_, ~ - '''111 . ... WIIiIa. n.r II __ lIb.. w&;::;;e~;,;;.;.~ - .. Wh •• I..... ktraat ··..
U. .. ..,.... .....".. 00.. TaOK& VlB8TIB, HSYNa. tiATHBW .•. Cq"

IU••tU,' f , •••••.• ,.. • ,_ II ...... 18". _"'I.,,,, "."'Ut
. . ,- ' - - .' .' ~-.' _-

GLASWERK.

Uitverkoop
KENNISGEVING.

GEREDDE GOEDEREN HlEBOOE leef ik keuaie dat uiemaud
Dl ...~ loegelateu, lOuder oudencbeid

del per!IoolI8 met eea ge_ te loopen te jleb-
~ of met houdeu te lJUI1 0"'" miju p___
WiJprbotch eD Fonteiajea.

)ok III uiemaud ",olden Ioogelaten te Ioopen
0", het YOetpid I.idead.. na OrootfonWD
DlU'lliddeJdri£t AlJeA die hieraan reeuphoor
...... IIIII.D wordeD ","olgd, 'VoJpDa de wet.

~. J, BWANEPOEL,
Wlla.rtro.cb ea FODteia,-

O' t L.iapb-'ao ÁlIilIItlll, 1899. .. 1111·

JOSEPH NEWEY,
Hoofdinspecteur,

van Publieke Werken.

Bessen Was voor Vl~ren.
Uit den Grooten recenten

Brand in Pleinstraat

ZAL BEGINNEN

EEN nieuwe TOOITMd I. jldM oot-
TaIlgen en wordt te kOop aaap-

boden roor de laapte prijzen.
R. 1IIrAR.BR .ti Co.,

22 Barrack Straat, Xaapetad.

Kantoor van
Publieke Werken.

Kaapstad,21 September, 1899.

HEDEI ZATERDAG
IoIeossle Koopjes voor allen

MORRISON&GO
PlEI N-STRAA T,

KAAPSTAD,

STEENKOOL, STEENKOOL.

AA!NGEKOMEN
BEN Zwarte Ruin-ezel, gesneden

manen, gemerkt J. P. op reohter
bout, bejaard. Ei6'enaar kan deselve
terug krijgen bij het betalen Tall
dese advertentie. en andere kosten.

J. F. DRIYER.
Vrijmansfontein, Koeberg,

P.O. Durbanville.

KENNISGEVING.

R. lV.&.lUiER lit Co. nebben 100 e~
DIItftatIeD eeD 1Cheepala.iJ 0;;

111118-,&&oom- en Smi4s- Steenkool.
lij hebbe e..._ ba YlIOrraad Gu- enSmelteri

.eou.. en Hoallkool, :IJi~t, Llju~ Olleo
bebu, SI. I.D. I.,. dtlllpte _boprijaD

B. WARNER & Co.,
.. ~, IUANflo»i
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LIlABETH.

0

del" reg r o!(
g IQk;taaoJo met een ve eke i
hee WL) 1 voor et Bri he urerne-
mtO: aann mbaar ude lijn," President
,n'ó. in lijn op ni Ir e aan en

,olk;r,~l' I van den O. V .8" t aiob ook
lIlt'r )0..,,,11;[ op dit punt uit.

\\' ~ :<W.1U thans voor het f itl dat
h~t .;tNuatief,vool'lt I van de Z.A.R,
(wdk e aakt werd sonder
t \'0or~tel der imperial

riDg lureuk te doen, d
Im nale r eering ia verwom,.n.
dae van ,I~ imp-sri

oge
nOOIt.

En toch, !.JI\)ft en nt sett
krJ~ en Jr,~i6'Ju,1 geY' , r, dat 00 au-
biJ" ;ID lo~ba.r~t<lu: Toch orden toe-

pen D,''; uur all"
fil no~eWMY!lU

,g"\"O~r i :
D" ~).\Qliugdoor .len O nje Vr staat iu

dele cri i~ aauceuotn II ''''d~tlll

egella rdi e pot .t i i vau groote tee-
'8nl~. I u OUL V ig uitgave publiceer,
ctAo"'ij n dépê~h van sir ALFR D
~lIL~ a, a Ill! el im
aan pr lelent
wJrdt : "hater m

beslaat
en Wal -dt a mo
"er 'acht, dat lij hanne conventies en

ita n 1~lIen neko n. Z~n 'ng ud
ell de Z.A.It'. bv. moreel en volgeDs het
,olks ht t,.e.'lo den rol h aan je Lon-
d h convllDti te houden, !IOOla
niet door eo elA! I

IQlarud (wed )(-.rtJ. "!lU

r,U 0...
'url.'
s as, "'''St. Ol:
;! G VllJIan).
!i, U8LA.G:l1.
0&1 (
J,

•
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VOOR DE JEUGD. lOS.K. V.... , TaI!-p. •.. •. III

J
IN. J. C. Venter, TId..... ... ... Ui

ANTWOORDEN DËi25 IUAD8ElB, VER- 105. J~ M. Fereimr., EIuuIiIri'rier,
• , ONS LAND" VA.."l Un-hap ... ... ... . .. IJ

~JUNl1 lSOO
IN
" ' 106. Dirk na Rlebri:, 8enebI, O.V.8 .• IJ

.<ó' ., • 107. Maria Pieaaar, Bluldadrift, RiTen-
cw tl1

108. J. A. d. Toit, BokfOllteiu, C<!res... 12
100. Joubert Viljoen, Middelburg, K.K. 12

en oaregolma- 110.Ki~:J~d~ .. Bra.k_fOll~~ 11

Ill. CorneIie Slabber,' HermanusY!oi,
Malmesbury

112. Heudrik Slabber, Hermanusvlei,
Malmesbury

113. G. du Toit, "The Rest," Piket,.
berg ... ... '" 11

114. D. P. Thero",? Klein DrakeUllt<>in... 11
115. Sinio le lWu, Bradford, Queen'.

Town ..•
116. Cornelia, J. du Toit, D_nbeuvel,

Malmesbury .. ' 10
117, Johanna Viljoen, De Vlei, De

Doorns 10
118. A, St.nnrig, Mierfontein, Hanov er

weg 10
119. Bettie Sauerman, Blandsdritt, Ri-

versdal ... ... 10
1:..'0. John Sau e rman, Blaudsdrift , Ri-

.ersd&! ... ... 10
121. Ellen TlI.D Rooyen, Elliot, Tembu-

land .. ... [I
122. Susanna va.n 8chalkwijk, Botterwa-

t..r, Fra..erburg .... . . [I
123. Hester VOMIter, Postmasburg, Gri-

kw.uand West ... . ..
De ....rste 13 op de lijst krijgen elk een

boekprijs.

\.,
\

1,) &.d.
2.) Vader. ..
a.) Kind, man, gnjBaard.
4.) Omdat aij zwak, sterk

tig zij a.
5,) D.........
6.) L.
7.) Tijd.
9.) Beide hebben kronen.

10.) Liefde doet harten, en oorlog hoofden
breken.

I I. I Zij wOl"lI.. n ook voor 2'.J geschreven,
1:1.\ Ons ml·t hunne w e n te bemoi e n.
la.) Ala ~ijn voeten geen grond meer krij-

gen.
14.) Honing.
15.) Watermeloen.
ltl.) Zou, aarde, donderw ....r.
11.1 m.
Iê.) De ez.oJ in :"iooch's ark.
18.) P ..permunt. kruisemunt.

, 20.) H ..t is tien t"!!:,,u .... u.
21.) AI. hij honger h ee ft.
22.) Tussehen kop en stuart.
:13.) Haring (.yuoual., ring).
:14.) G"Id.
25.) Een brief, courant, telegram.

~1.B.-Wur d" antwoorden Riot precies
ZOO warf'u, hebbon WP toch in !laDmerkillj( 1(0-

nomen, wat f"r eeni~'izin.1j nabij kwam, en dat
""look hij h ..t nazien der uieu we ra,ad:re18
~edaan "'ord .. u. Wil' du" muar wei.rtÏ!(e recht
had, u...t xioh nipt ..f-chrikken , want 81dO<'u-
de Iee rt men

~.UIE~ DER OPLOSSERS E~ 'T GETAL
DER RECHTF. A~TW()ORDE~.

I. ..Opl ""'" r ..
2. ImkN, Hocgenhcut . WellingtOIi .
;jo HUIlU .. h , E. Rossouw. Pub. Sch

Bovcnvall e i, WelhnJ1;lon
~ . .Iacobus ~Icirin!(, adrr-s P. J. dl'

\"0:-0, Worvesr er Z"1
,i. B.. tti e Ros-onw, Daljo-uphat , Paarl ".,
ti. (; e rtruida Cilli.,. adr .., P. ,I. C'ilh«,

D'.zoon. \\' ..llinzton
'. Cvri! Langfor d . Po-t kantoor , Dui·

jtNlphllt: P"arl
8. Li7.Zh' "ara I"', Dorp-t raat, Str-llon-

bo-eh :!I
a. ~1. "an .. ,. ad .. " T. ~I"rai,. Held ..r-

ht're
le. \\ïlli,· dn Plt~ ....i..;. Eht"'llI'7A:'r &·hool.

H..awo,;oo\·ill.·, (;oudini
lI. Anna ~Ialun, ,,\'jetorIa Huis," Wel-

lIngton
I:!. 8arah H(wk, ~h·i....j('S HOO~l'

&'hool, WiJnb,'r~
13. Z. ,j dil To". f!O\'f·Il\,,.l!pi, \\' •.1-

lillgtoll
) L .Japi" Sehonk,·n .. \\"'11111'. St ••llt'n-

hO:-.('h :!()
l,i . .JOt'\" \\·,~""I,. SW,·!IPIlI!a1l1 ~l(l
llj .. J 'H "alan. FOlltl,jn ...traJl.t, \\'1,1-

IIIl)!ton
I~. r. 'L.I.,n, .. \u·tuna 1111,-," \\,.,1·

illl'-!toll
l~. Rf' .....it' :\1.11.111 ... '·wtori.J. Hui ...,"

\\· .. Ihn~toll
HI . .l P . .l r.OIlW, IhIJ"'''phat, P",arl :!U
20. ~:n~"la L,ub'l'h.'r, \'",<I"lIl.u"" Sal

d;,nhahaai
:!l. ,".,Ih· \larai ..., Lllxf'mhurj.!.. Bultfon-

t .. i;l. I). \. ~.

.)0) .\brtha :\larah. I.u"lYfllhnri2:. HlIlt-
f()l1tpill, (J. r.s

:'!:L SII..allna 'Ianil, Ltlxl'mburl-!:, fllllt-
fonfPIIl. {I. '·.S

~l Anlla Hn .....oll, Luxl·mhllrg. Jlllitfon-
t.'IIl, (I. \'.~

20 . .\l.ltti.· VIin }oA~d"ll, \\ïldl' Pa..ard,_-'n-
}Hh,'k. R oh.·rt "(Ill

:!fi. Da i·",' Hf'ndrik",z, H('ldl'rtwr~, So-
Inl:,..._'·t \rl' t .

~;. P. Kir"tf:"'ll ~tlnll~· ...lfl"." \\'plling-
tt/Il

~~. Kitt\, Llltt"r, Fr:1I1 ...,·llhfM.k
:'~L H.·I':na E. \';\11 dl'r .\lerwi·, t)\IHJo+!;a ....

Font,·ill, SlIttu·r1alld
:lfl. JJdda lfllll dl'r .\I1'rwl', Ko('hra, ll1\r-

hnc:
;!I. (,hn-ti"" " Llil ",,·k,·rk. Dal'

T,·mp.,. Fwk .. burl.!, (J. \'.~

:1:.'. P .\. l'i,'rLwr. Hlallw\':lJI.,i. W"I.
lin1,!ton

:l.:L Gt'rrit dt' ,. ()..... (HIf,i.nt ....b••rg.
(·j·"ft'f

:3-4. l~ lt Bo ..m;lI].

Bf'.wfort \r., ..t
:J,._j .• 'nf F Bo..;nl il Il.

f-W'allforr \\'.· ..t
:\ii. ('orn,·llrl E. d,· (;!)t··d", P{lrt.'r ....lll,~ },\oO.

J7 .\Lw dt' (;o.~d", '·r(·dt·n~)Url!, 881-
d,;nlrah" .•, I~I

:l~ .1 ..\ \';\1\ d"11 H"t,\·,·r, .\llwal \'0. 1>;
a.,fJ, f~r1nJlda J,lltt"r Frall..;(·hlll_)f'k Ix
40. !Jp,t,'r.J \·oPP", l'allll"kIOf)f. Cra-

(!o('k
41 F H Z. \', ..·thhnl.!. nroo~('hoom.

Ril'l+'r 1.olld.·r End
·I:.!. H. (' I" Hnu:x, Da~J,· .. f"llt"ill, ('01-

I,'dnll ]..:
·I:j L ..tth· II' HO!lx,\\'Jld.· P:,ard"nllfwk.

Hoh.·rt .~Oll

H . .I. Bnnk. Pa",,1
-'ti .. '\IH'f~"; [)rpVt·r. f)llrhallriljp
.fn. Ht'It'lIa c,' (;rllhh"lailr. HlallW\'all,'!
·17. H,'J"ua Jo:. (~rTllldt·llll~h, Df' Aar
·IH. )' .\ .. 1 ra" d,'r .\1,.", •.. l'"hlr ..k ..

~(·hol)l, BlllIIW\';dll'!

I!I. /;. ~IIIIJ,·r. (10\','r"', Barklv ("~t
:.n. Annt,· \';111 rlPT "r"nl·". fo\()('hra,Oar-

11IJl.:
.5t Jo' nUl P!t-r-.t'!l, Barkly (),~t

F):!. .Ja.('ohn... Hotu, Lih,.r'ta...... Stf,lll'nw
hO"(_'h I~

:"'3. L.·ttin ,I.\nut, Kllpfollt"Jn, Durlln,L!; IT
.")1. Soph,. Smut ...., (;ralillg, .\(nlm .... hury I;~
i).j. C .I. "'"l S..haJkwljk. "ota':l1 I~
;itl. Ahraham G dn TOit . .\fontaj,[u
c". ,Iuf. (. dil TOit, O,·lport, H'"Jp,

Barkly W""
J8. ",·11". d,' \' di"' ....

bt· rt "-()Jl

,SB. P .1. d., "·d. \. 7,HOII, Limo('n-
fontt·lO. A.II",,.I 'oord

f,O. II .1 Hnllk. \. dli"r,dorp
lil. P. .J I>rl""'r, Durhan Bn..,,1
ti:!. Huibr,'('ht' Lou f .... ,·r , H()lldf'ix~{'h,

.'Ial rn,'~ fIll ry
tiJ. Slotf.'llJla Ya" "",k"rk, l.adv Brand,

II \' " .
h-L LOlJi... dl! PI,'" ..i.., \\",jll!li!"ton
I);). P. L. I... Hnllx, ,rl,l1lll~tl)ll
f_j(i. fo:hr,ahf't il Bl't h'f. \' n ..dl·nhof. :'\ rd.

Paarl
hi . .J. I d., \\'t'f, LinICH·nfont'·II1 . .-\11_

"",d \'oord
()~ .• J lf. En· ..dlll, !l;\lll ...r rant, \\,,'IIIJ1l,!-

\r,·llin~tl)n 1:)
in. P. l'·UI d,'r .\I'·rwi'. H,a\\· ...oll\·illt. 1,-)
il. \br1 ha Pnll"" l.angfolltl·llI. (·,·n·... J.l
i'.!. (' Stl"~rna.Jln, H,·...'·rn', 1"1I101Hlal.. ).-,1,
T:L .Jau lif' "(,..., ~nthl'rl;\lld I.Pj·
74. \(111111" ,Wp"'t"r, (~oudilll },')
70. Lt'lIh' dt' \\~t't. ()rJlIl;..!;i' (~r()n·, Ho-

ht,rt",oll

7". !fj··IHlj., HniIlIiPr. Po ..tkantr. Pfi,arl
7i .J . .I. \'<ill HI'I'rdt'l1, Th"f'foll{t.ju,

Hano\"'r HUilt!
';';.\. Paul .Jalllla ..dl, Sr.·II"lllw,...,dl
7U. n........qp tit· f\_{Io(·k I .Joll:l ...kra ....1, .'.1_

pl"r I~ I.

~l. AUlla I.allh',u-h,'r. H:'rmoll SLit'.. 1.,(
~) . .J, p, \'an dt'r .\Iprw ... (;o!ldIJ1i H.ul II
~:!, Bt'Jl Plt·I1;I .. r, \'all d"f Lill~t'lj-.tr..

P"arl
dil 1'1""1'.

()udt ..hoorn
~, .J '·,'r ..t.'r, Tll!f,;t~h
~...). Hanlli" dl' "t'I. I.IUlo4·niIl1l11t'1l, .\li-

tral 'rw)rd
~;. (;. J. d.· "'!'t. {;olldllll. (·;\I, ...Jol1
.IOt; H,_.,.t,'r "·Ild. Bllrh'ln·. "'dtt, Put
~ .Iohn Ifolbhllii. (;ol/nt:~Tln('r Hrc:; ..

.\10 .........' I haOl I

~~) . .J..J r.: it ...hot!.

~~l. '\'ana J.o"; ....t'r. Padda\·teJ . .\laIrnf' ....-
hun"

!q F .\l..ral", adrt·, P . .J P 'bra~",.
TIlH"ch

'"r2. \r.- '" \'it'IIWlludt, (;t~ronnvie-r
!l:~.H \1 ""."11Illl'" n"""Jho.,k, ('a.

1."(1011
nl Htll!l) \·t'r'·ll~'ll. P,ILlffl,'nh'·n,::.Paarl
!l;j Soph.v Y I'T"]lt'\:, PiU! rtl"1J h\.!., Paarl
~~. Kilt,· ,"'rl'llt d. P'lilrolf'llhrl.:, Paarl
!)';'. S ,," \·,·rt'lIl·iJ Paard.·tdwrg_, PHsrl
~~. .f. .f. \" .. r{·Ih,i1, P,Ltrrh"n h(·fl,!. PI\.a rl
pl:J .• "-. J. \' f~rr'lIE't1. lr. Paardf'nfwrg:,

Paarl
100 .. 1. ~. '·ell,.·r. '·r ...I.~·k
101. HpSt~r rI.· "·t·t .. \·100If"1I1"III .. \It-

1f"al Sonrt!
102. R. d.. Wpt. "dre' men. D"')~r.

"'bo&ch

23
za

DE ~"IELWE WEDSTUlJD.

:!I

Om bet allen naar den zin te maken, is
onmogelijk. De eeu wil pure raadsels, de
ander moeilijker vragen, waar werken bij te
J>II'I komt. \Vij hebbe u getracht beideu te
~emoet te kom ..u en dus d .... wedstrijd' ill ;\
PU B gesplitst. .

~ u kau ieder probeeran hoeveel punten hij
u.it beide afdeelingen behal en bu.

De 20 raadsel onder A tellen elk 2 puu-
ten, dm ...

Van B tellen de eerste 5 vr~l'll pik II
punten, due 40

Het opstel . . . ... .. ... 15
Eu voor net en "olledig w erk blij ven or

ij

:!I

100
JOIlJl:"li"d"n onder 16 jaar krijg ..n JU per-

cent bij huu morkeu.
.\'14?'D .1Z~liel'"e dus, als men onder dien ou-

d .. rdom ig, zulk .. te v<,rmeld"J1. De nwi"jl'B
.<chrijy,-n •. V.p .. hare n ..m"u voluit.

DI' antwoord"D, g ..merkt: "Prij"lUId".I.,"
f'n U:t~dreMeerd &all den redakteur \-an "On ...
LMd," ...orden inp:ewacht niet latpr dan 2
mlUllldplI Da pnblicatie.

:\I"u gelil've toch too te zien om dC' bri~v"n
Iwhoorlijk te fnmk ... ·r .. n. wn.llt 1I1........r had-
den wij ""nig ... hilliD!(' bot>t .. te [",tull'n op
hrif'n'n die lt_~ zwaar wnrf'n.

()plo~, ...in~~11 di() gpZ()nden ,,-'ordf'11 in hn£'-
,·..n waarop wij post-boete h"blx-n tf' !'eta!"u
7.ullC"11 in \'(',n'oIJt hij do prijsuitdpding nit,t
in' aanmerking wordl"u g£'fiomen.-Rl'<l. l,{Jns
Laud.")

:!I

:!O

:!(J
PIU.JSRAADSELS.

A.
I I W"lk i, de sl.ocht.,te raad?
:!.I ()p wplke Jndd"r i, nog nooit i..mand

JI:.·klommt'll'
:J.I W"lk" dracht .,taat all .. rnpll,ph"n gO"d:'
I.) ",,,,,,,. ht> .. ldpn zi,·t ID"" alll'f'lI in .lf'

dnL<iiterni", ~
0.1 \\1" 'prl·"kt aU .. talen na? .
li.) HeM' zipt f'en )foor f'r uit als hij III dl'

R(xx!.> z..e valt 0

~.I Wat is hpt yarschil tu"ch ..n 't alpilllhpt
t"n pen men ....da·nlt_>\'{'n ~

,~.) \\ï~ sne-It voort 7.,(mdpf ,"Ot·tt'll:--
!I. \ AI, ... I~n schooJ"'oOt('('nn,~pr PU £"f'\n lIIolf._'-

na.•lt y("('hten, wic heeft dan gf'lijk?
IU. \ Hoku._, poku •. pa.,triorus, nwt hw,'p,,1

1.,tt.'N. , .. hrijft m"n dat 0

II I \rt·lk.· '1mNpu"'('ndf\ !lf'r,L!; bf--.;taat lIit
f'~'1l afsluitin~ t'U l'PIl bf'-rgplaats ~

I~. I W,·lk \'Oor,.."rp ''1lH d.~"lijk ..""h " .. hrllik
kan mf'll omkf'f".rcll l.ond.:'r dat hfl't VPf-

andert ?
LI. I W"lk ....oord maakr "iJ uit d"z.· I.. tt"r,·

aan(ipprt\':"
11.1 Wplkp kaar",n hrand"n lan~('r ,·d· of

Wa...kaa rS('Jl :'"

1.).) \Vat ,;ndt Dwn tu ...scht'l1 licht t'n dOI1-
kpf ~

IIi. I .\Ipt I zijn hpt hoogf' ht~rg(,ll. zQudt'r I
dlt\ff'll. ". at j... d;l t ~

1-: I ,rpt h ",I'rd hpt vrot'J,!:f'r in (If"n oorlojJ;
"Tl op Uf! jacht g-e-bruikt; zondt'r h i...
ht·t "Pil zintuig, "'Ilt is nat:"

I~.I \r,·lk woord \'an driH !pttpq.!f('p<'11
maakt nl(~n van Kanof'-i: ....

)!l. I Ik b"n ~~n "'oord van vijf Iptt.'r' ..n
kom mPt·~tal in upn nacht; k(l(lrt gij
mij om, dan hfl'1l ik i...t .... \~r("("<.;.f'lijk...

~tI. I W"lk.· ~root" ,!ad hi(t b.. ,lot,·n in Para-
dljs>

IH

PHI.Isn.\.\ DSF.LS.

UI
I!J

I!J

J(!

PI

Wor·

I~

I~

J~

B.
Ya:r bro~denol. moeten ('('Jl plaali

"all n""cn.taand,m \'orm g"I!)keliik
v .. rde,·leu. Zli doen dit lOO, dat
ieder hunner ren "itUK vali denZf'lltlpn
vorm al. hel groote krligt. !Ioe

doen "!i dit?

17
1 ~

:1.\ Epn vat wordt ,l.!1'\·nld door'.! kriJIIt'Il,
~il~ln,tn df! ... '11 lu·t vat Yliit In U j'U ti ... all-
dt'rfl in ti minutt'n. Bell d(>rd" knl-an in di'
h()(I"m l<'<'j.;t h .. t vat in ·1 ·minlltf'll. -"Il
\\'ordt gP\Ta.ag-d In h(.~·\'t-'f·l miJ1uh'u hl't. '~;.It
":l'vuJd 7,al ziju, al, do dri .. kr<ln .. ll I.' ~..IrJk
o_pe-n .. taan.

:~.• OP t \{"pedp kraan (lilt \·oor~t(·1 :.!) wordt
l'Popf'nci. Pil Ntn minuut latf'r do cpn.t.'.
\\'N'r "t~n minuut latf'r wordt rle kraan unn
r!t'n ho(!t-"Ill, waardoor hpt va.t It"lJ.?; loopt, g(.....
0p+'IHI; T('kpn IlU PPu". uit in h()("·t;'(·t miuut eli
lu·t. "ut MU vol z.nl zIjn.

I.) It·mand hp.,ft zijn ka pi t.a,al, ~ro()t
L:i~,()O(l, In tYd'e gp<lppltpll lIit~p7.(·t. Ht,t
('('r:-otf' ;.!t,odt'f·ltti t.~jt:!;('n ·t pt~rc('nt ' ... jaar ... h'vert
h.·m in H maandtOn p,·pon ...·l op, aL... Iwt t "'I'P-
dt-l g"pdt't'ltt:" \'an zijn kapita.al in t....-m gt·ht'I·\
JHar t,ogf'n .5 pen:l'nt. H<X'\"t"f'l .,taat t'''gcll
·1 ('11 hc)OvPlt·1 tPJ.!f'l1 ;) Iwrf'ent uit ~ .

.~).) \' ()4;'J.Z: Ondf'Ntaa.nde l('ttRr~roHJ>4;'11 ZOt) hij
"Ikaud.'r, dat zij ~el1 b.·kend 'prel·kwooru

1 ~

1 ~

I~
Iii
IIi

lfj

Iii
Iii

\'orm('ll
Iii} 1'1111 - rtm - \'ri - Pil

ind - IN' - VIlP - kf'1I
ood -- cnz - ~nd -- Ilt'U.

li. I Srhrijf ,·"u op,t .. 1 "an :lO tut 30

... DE IIEII.'TELI.ISti 18 ERGER 1'.\)1 [lE ZIEKTE
wau.-r de dokter leTertraan voorl!ChrjJft.
Het doet u hui veren wan noor gij eraan deukt.
En hoeTeel ...algeliiko vloei.tof, ... ordt niet vcr·
.... olgen Om een zeer klein medicinaal g,'deelte
te bekomeu? I n een bottel olie i. omtreut

1:..1 eeu·acbtAte van eeu theelepel w~.enliik medio
l.i cijn. In het prcparul STEAIINS WIJN. VAS

LE\'ERTRAAS vindt gii .Iechto het medlcrnaaJ
gedflelte ner olie op~lo.t in CP" Mmakelllkeu
angeoamen ...jin.-AD\'.

HIlII: ER GF.TELIWRA,PKXHD WORDT. - f.A_·ni~e
WI·k"lI 1(~If'<lpu kou ID<-n in S()mmi~ .. bladen
in Zllld-.Hika in ""n t.·J.·Jl:ram lewn dat b,·t
,,~pthelnnd'~ con~t.~s" tf' Gent e-t'11 motif' tpn
>!un,te nUl Trau,vaal ~e,.. .. i~~rd luid. ['jt
,I.. nieuwsbladpn blijkt hieromtrent un dut
h~t ..ol~ .. nde pl .....t, had: -op hpt 25,te t lIal

II', "11 Ipttprl<undi!( congT"S tl' Gpnt (H,.I~ .. ),
11· <1.... <1 dp heer Mllx ROO!<es. N'n \'hunin!(, het

'·()()Ntf·1. in den "orm '~'ner mot-it', om llPt
l'Ol1gTf>S tt, dOf'>n uiL ...pr(~ken Wum)f~ sympnt}up
,'oor dp ...hlm- ell taah·erwanten ill de Tra.ns-
"Hal, "11 Iwt n'rtrouwpn in h.>t ~::n!("Lich,.
,·olk. dat het j.(.... n l,..ilJoozl'n oor lO!!: ZOII wil-
I,'n be!(illnupn u>~eu .",n nat i.., die .Iocht.
hllar ollll.fhankplijkbeid vl'rdedij(t. Dit voor.
st,,1 werd m .. t uit bondigen gee!'tdrift. lx-groet.
OO('h <I.. \'oorr.itter goot. wllt .. r op d" ~"""t-
d rift door dit !-ooMlt,,1 t.e "ind"n boit"ll de
orde, ...at Paul Fredpricq, .... u andere Vln-
min~. de hand op het reglement. betwistu ..
De h .... r Van Deth, oud-consul-generaal vuu
dpn Orauje \·rip.taat, nam ook aan het debat

1:\ I tI ....I, ..n Zf'i kalm. dat Tl'1I.D.!Ivaal den oorlO!!:
1:\' ..pr ~!'erdp dan ""hroomde, dat hij den uit-
I:! ,1"1( d.... rvan met ImImte tegemoet zag eu
1:1 dat dil" uit~lal( n ommeJt<,<,r zou brpnj.(PIl in
1:\ d .. paramount po r - positie 'lUl Eugeland.
13 ...an de Kaap tot aan de Vaalrivier. SO!!:

""0 Vlaminp: voerde bet ...oord, die de "dum-
dum." m..t kracht protest-Td .. tegen en ...... 1
,.. Iner" j.(Ti .. ven ilO!!: tej1;en d.· F.n~plschen hnd.
D.- ""rgad"rillj( .....rd uu wo 0JIII: .. ,..olul .. n dat
de voorzitu'r slechts met moeit.. de h.......n
tot kalmte kon ~eD, De motie bleef ech-
ter bu.iten de orde.

Il
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13
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1:\
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,Groo" . ,.....
lIolla.ndaohe: ~. JJJ~':

Pil. eD G-.. Boebn.,'lWaIfM ell
PrijlbOekeD •.

J.A.OQ'UES D'USSEAJJ' &.00.,
8, x8rkatraat, Kalpstad.

Cata!og_ gra~ ea pootnij YerkrijgbMr

TIgeI HaltpttJsl T_ HaltprIjsI I
11

Portret Vtll'gIXlOtiqen, uitgeYOlll'd op de
hee'e wIlle ell tit Ramen YaIl • dtalm8
verguJde Ujtten ~ llechil 26/., waude
d IIl>bel 1OO'feeI. . I .

J:en poot _I'tlment OUeYedea Water.
verf 8childerijen, ~unzt PhOlosnphlea ea
PhotoKra TlU'S.

8peclale _dacht ...Oldt gewijd MD
8taalaravnree, term '/1 ID lt X at daim,
Hameu in 'duim lOlled Blbabollt ea
Vergalde Lljtten, kompleet, 1Ilecha. 16/ -,
LU T UW PO.Tam III IU LUIITU1'TU au

G. BUDRICKS,
vu D.

Groot en KleiJl Portret, Vef'lTOOitDp-
en 8ch1l4erULUateD-Jl'abriek,

25 EN 28, IERKSTWT~ WmAD.
Doe 0 II' PortretIen yoor Ver,-rootlngen, met

Tolledlll adnla op de Poet, en alle 1IIIIl-
dncht .. l er aan gmchonlren worden.

GENESIS tot OPENBARING
(Oe III' ijJe Gescbiedenie) door Da.

J. C. Hlla"ER, met vele gekleurrle
Kaarten ter vtlrduidelijklug. Prij.
~s. 6d, per "nmplaar.

JACQUES DUSSE!U &; Co.,
Kerkstraat, Kaapstad.

Djt hoek word door al de Kerkelijke hJa.
den hartelijk aanbevolen. '

EEN VREE8ELIJK.E HOEST,
EEN VRLESELIJKE HOEST,
EEN VREESELIJKE HOEST,

.. ru. Lommerd,\) Road, Pad: ham. IJ JaU.
lt Wa.a.rdc Hca,-lk ben maar.wak ~ ia om .. ijn

't;voel uie te .prd,cn, mUI Ik wcnech • te llaftku.

tew:tr~:.e::~'a~t~~nv:;;~n =0 ~ m~
de operaue od~gjng "an, Tr~chcotoDlr • ,<-_aeh'. ala
dti keikf van Duit»chland.. docb ,dull"", r-nl( bet
md mij nid gelijk mes. hem, waat Ik bn.aD
nug in het lc~C'n waa,tyOOf ill tloct dad) W"dk.
operatte gc:m......i.t werd te tit. Bartholomeua Hoe.pftaal
en niemand soe een ,,.ecsdi;ker hocat gehad hebbcft,
het was 50mtijthl aou C1'g. Oat it cl.aMdoor .J.ehecI uIt-
geput we.rd.. De lo.»iogcn die .err o..crtoUic CDbald

;::C:;H~~:~~rijt~:\~:r~e~k.o::,d ::o:.~-r:-~
miJnheer, getrouw ue uwe, J. HILL,"

EEN DOKTER'S GETUIGENIS,
EEN DOKTER'1j G.I!l'.1'UIGENIS,
EEN DOK1'ER'S GETUIGENIS,

.. RDuth Luk, CudUT, Zuid \Valli.
aIi.September, J"'JJ.

Ik ben !n,lerlla.;aJ Zeer \'c:rblijd mijn lehl~fift
tt mugen ~C"c:n '·our.owe Ulbtdlcad. tahl'i~ YaD
,.;an Hoelt Loaengc~ cu Ik heb hetDU VDOf de 1a..atlte
acht Jaren Yoor~cKhreven aan p.aUcntcft in mtne
~:;,,)!~a~e~r:(!t(;ut.IDI~'~~;dP~l;:i~la~~ij~hr:i~~
Brunchltb, u ...cLoun," lijn het ecnile middel Llt
mij dadeliJke \'~rl()ulU" geeft, U....arom I.crl:ld ik
UIA'C Lozcn~c~ teil .terk"te het publiell un dat lij
dende la a...;,n CatArrh, Hronchltb., Winter Hoc.t 0
Call'" andc::re Hor~t unge8lc.uneld.--Getrouw de llWC

II. GAllRIJ,;L. M.D., L.R.CP, .od L.M ..
tAiabar&o"

Gebruikt Keatlng's Lozenges
Gebruikt Keating's Lozenge
Gebruikt KeaUng's Lozengee,

Hc:t il fJn~ert"c1 Ho J;lfen gdeden. !loedert Kc.ar.u~'a
}I {/t"!I>t 1,..ou·fI~("~ hd cc"t ~crna,;ut werden. en de
rcrlOOp ti........, 'lU IlO"router d.lD ooit te vorcn, ofDd.a.t
'IJ uOlo:.cpn_"n&Jnl l.IJn IJl h(t \·erlos.cn en jJ:cneacn ".n
\Vinlcr lloer.lcD cu UronCbtlU en Aathma. cen allcen
"c.cft ,tJ n:rlll!l,.mg.

VOLSTR.I!:KT ONGEE VEN AARD,
VOLSTREKT ONGEEVENAARD,
VOLSTHEKT ONGKEVENAARD

J

KCo"ltinl('lI I Ioe.! LoKDi;CS. het ,on"ecycnaardt
~t_'uoc"mIJtld f'oor HOClJh:n.. HeeKhheid. ca K":~lo"I(C
l'I1eWh,!,t1'!'l ''''')fj'~'l'':rlLo~hl \11 Hlill:)c. en Buud. bl
~I!c ... l.fOC.hek·.r~.

'hk: ;H Ib,i,J :Stra.>t p·lt. Bua 838
P"rt W, ... i",t.h, .iUa~.tad

LONDEN

Tandheelkundig Instituut
Be,PERKT,

UJ,ter Kamers, GroentemarUplain
Vorrotw Tanden gestopt on tot
htlll vro,,).{cr n:Ltliurlijk gebruik
Lerstdd. ':l.'andcnZonderpjjn
volgeDi!iedere bekende methode
Ilitgetro k ken. G uuden Stopsels

,.KuMt·tanden, passend 8"'.'
maakt door lucht-zuiging.
alsook zonder plll.ten, volgens
het 8tBlselbekend als Bridge
Bar, en Crown werk.
Alletm Let beaw materiaal

gebozigd, eo allo tarieven. zijn
gobal!t·erdop de billijkste achaal,
uVl,rl'olJkomendemet goed werk.

EV b:RARD DIGBY,
L.D.S., R.C.S., Eng.,

...11 de Lnllft~n T..ndbccl. nndige eD

Chacing Crotll HOIJIita, I,
BIC8TUUllDBB.

V".L'i;·:

ONS TIJDSCHRIFT,
G .. illllRlreerd }'amili"blad voor

Zu.iJ Afrika lJa 4,1" jaarglHlg van
Jit fraaie farnilieblad is thans be-
gouu"n, PrijA 12s. 6tl, post vrij met
een keurige porteColio grah.,

DIt tijd""h,jfL lx 'aL Iedere mas.nd mooie
.lllkken DJ> aUe gebie" en mag in pen
:\ frl knan.ch II uiSllczin ontbrckeo.

JACQUES DUSSEAU & CO.,
3, Kerkatraat, Kaapstad.

Tel. ,\dre": _ •. IlEATLIh:."

Z. A, Bijbelvereeniging

\
/ OOR goodkoope en ,Ioolwatige

Bijbels, P8alm en Gezang-
Boeken, vervoe~ mtln lich bij ooven.
gemelde vereeniging, door de voor-
vaderon in 18HI reeds opgericht.

DeJlÓt voor Hollandl!che tr&Ittaat-
jes "li Vlit;!lendtl Blaadjes,

Voor Prijslijsten !oChrijve men
aan Oudergetoekenue,

B. PIENAAR.
Secretaril

Dttpot H"fmeyr Kamera,
Kaap~t,!d. 1898.

PAUL KRUGER
En de opkom8t der ~uid Alri.

kaall.BChe H"publielc, door J, P. VAN
OORDT, RA. Prijs 1711.6d. po8tvr!J,

JACQUES DUSSEAU & 00.,
3, Kerkstraat. Kaapetad.

In deze tijden van .paDDing op politiek
""uie.!. kunuen wij niet anders daa de lezing
van dJt hoek sterk unheYOlen,

HET N:lEJ'U'VVlEJ

CATECHISATIE BOEK,
Bevattende Bijbelsche Kennla 8Il

Kort Belll'ip met uitlegging, door
D~. A, McGREGOR, KiD~rbiJbel,
Catoohi.aUe Bof'Jc en Kort Begrq,
in één beek vereenigd. Prij. 48.-6c{_
per ex.

JACQUES DUSSEAU & Co.,
3, Kerkatraat, JCaapetad.---- ----.=-:--------

ZUID AFlUKAAB80JIE

"'ISTORIE BIBUOTHEEK,
Door D'ARBlIIZ, PrIJ. 28, 9d. per

deel. Dl'z .. Serie zaloompleet slJD
in 13 deelen. Wij levereD al dese
detoltln voor Wa. poetvriJ. Elk deel
is ook afzonderlijk verkrIJbaar.

J.!CQUES DUSSEA.U & Co.
:8, K"ltstrQQI, KIIISI,d.

BIEDEN.,. TE KOOP AAN:

P~ .......d....acl,- - _ ._

• •• Gladd ......d,

KN

NET OMHEININGSDRAAD,
Omll~iDgspalen, •

VarkeD8draad,
.....- 2 tot 4 voet.

'G"vanisch IJzer,
Galvanische

Waterpilpen
t tot 8t.

enl alle IIOOl'1ieD IJzer
Ooed81'eD.

Speciaal I

Ralbone's
Speciaal I Speciaal 1
Hieuwlanser Jac~tge,eer

Toegerust met Rawbone'8 Speciale Jaoht-Tizieren en
gesteld op 1200 yards. Uitstekende waarde. Pri ja

£7 10a. net.
Pa.tronen van alle soorten en gehalten altijd in vQOmad.

Hagelgeweren, Rifles pn Revolvers, van ledere BOOrt.

Knllt. DynamIet, Detonators. Lont en Lont Ontstekers.
altijd In voorraad,

Colts met vergrootglas lagulja Riks, M/80 tagel zeer maildeN' prIJII •.

Gehoekte IJzeran Omheinings Standaards,
Span-posten en Veldbekken.

Ons is verzocht nog meer van bovenare.
noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de.
zelfde hoedanigheid als die welke- wij het vorige
jaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad,
Doorndraad, en Toestellen voor t' spannon van
Draad, tegen de laagste prijzen.

Burg- en Castle-straten, Kaapsta~

BOLINDER'S BEROEMDB

ZWEEDSCHE 'STOVEN.
Ver~ndering in Prijzen.

Ten. .evol.,e van. blJ.son.d.re Bohl.kk1n-,
.,en D2.&de Pabrlkan.ten.

'''ij kuunel1 'niet ge-
slagen worden in prij-
zen.

---~-----
De Goed.koo.,. .. ID. de Stad.

Gzooot.e Yooa-.aoaa.cl. All. G~Mn.
Boh..u~oD2 P:'IJ.lIJ•• en Ca&alotfur.,

WOODHEAD, PLANT & (h
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

~ TIJ]) IS GBLD r
MOLL & COMPAGNIE ,
Direkte Invoerders,

KARKT "PLEIN, I PAARL,
\'" ENSCllEN het publiek in het 'algemeen bekend te maken dat
't' hunne Nieu"IIIreS~D'lPéa• ., .olea. te

Lady Grey Brug Station in volle werking Ujn, lOOdst alle ordert VOOr
het zagen en achavon van hout met spoed kunnen wordeD uitgeYOenl.
N.B.-Een groote voorraad van Bouw-materialen zooaJaRoodeen Witte

Deelen, Vloer-, Plafond· en Amerikaanaohe Planken, Dakijser
Cement, enz., enz., altijrl voorhanden. . '

DVRLO' BAU••
Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,

Rc})aratic· henoodi~d heden,
Rubber BanJ, enz., enz.

OM u te verMlkeren dat u het echte artikel krijgt, 8Chrij~t of ver.
voeg u aan ons adres, en v~ naar 86n van onze boekjes M All

about Dunlop Tyres." Postmj. '

De vnnlop Lnchtbandtn laatscllappjj, Z.! Beperh
60,Strand Straat,

X .A..A.PST.A.::),

..

IIr~
: ,
~•

?ff,__ ' ....... ·• •.>~.......~....•.IJl, ··L.'·,'.1POOfBardappels! '
'. ~rraad1900 Pootaardappe~

mDJ)Ias woNen .~ ZOOEVEJó.'I -
,L'" Toor de leYeriag ftll -dell TOl. .I., ~gekornen een kaar.

C··...d .:ben-d·..d YOOr hoeveelheld van beste uit.....
?OOP..... """"'6~ ... soohte" Early Rose" , ..8111tl'Hhet8~· ,

ment gedanmde het jaar r
19OO• -Tafe1.a.aldappels

-Ltarut .lclttIa lilt ..,..., In hoeveelheden Om de
.... 1teIIeI II"~.udJclt. I. to gerieven.

OtItIUJbIJ.... Speciale noteeringen
Lw a ~ lilt ,,.. hanclel.

1&11,._.-/) == Solt. Afrit. Supply& fAlldstort
1lIe SJstI_. Co. Ltd. Dotleg. laapstad.

Monsters· van de schoenen en __

~ :u~~~~e:~; AMERIKAANSCHE URGEIJ
worden en tendenormen, oontract- R. lUlUfEa &. Co. hebb.,'n lt)

Voorwaarden, en alle b.ijsoDderhedell' oehllllgen eeD _gnatle \'al]a·n worden aan .de spoorweg.
.. . nen IaapJtad, Port Elizabeth,

en st Londen,
Gel8gelde tenden (a.lleen in het

oorspronkelijke) geadreaeeerd aan
den controleur en auditeur generaal,
K.. petad, gémerkt ••tenders voor
spoonregvoorraad" aullen worden
ingewacnt tot Donderdag den 2den
November 1899 's middags 12 uur.

De laagste tender. of eenige ten-
der niet noodukel.ijk aangenomen.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorwegrnaguijnmeester.

d.t uiet~
gMt<ild I
r..ad, de
k;.. nlCbtt
Bril8che
u bek:eaJ
Kruger'
miaU'ÏII,
moeiten
be_taande
r"ll..erins
me~ bet ~
door ~z
Repul>lie
aan de u
ecboon cl
miosaril ,

EI

werden I
be«ewig
,bor de
moge!Ulr
on.thank
deu beu
reodu I'

• iD l..neI
vrede te
loond •
robliek:

totdat to
.e1 ..o ..eri
waariu b.
recht wt
.. Brd ped
den TlJikJ
den niU.
d. Y'8rd81
reperins
gelegd y(

tegena'"
uiet hw' I
"keu del
.cboll .. de

Bl

TI

R. ~.ARNER &~
II, 8A..B.USTIiAAT, K..ul SHOo

Kantoor van den
Hoofd spoorwegmaguijnineester,

Kaapstad, 1 Sept" 1~99.

... OPDEPl~~

IBGEYOERDE
llRDAPPELI08REHDepartement ru OpenbJe lit..

lu Illn_ ,Ill. en in de Kolonie gegroeide V~
Bose, Duiteche Blauwen, en ¥lour-
balls.

Tasmania Duitsche Blauwen,
Nieuw Zeeland Rose,
Oceanio Farourites, ('nz.,

Gedurende Iqutu 81 September nIlI
wko.u :-

Franache Vroege Rose Aardappel.
moeren

II Octebar, lort.ber. Deeember II Wer
w te komu:-

Onze keuze en welbekende Rn
gelsohe Aardappelmoeren.

Speciale brief en noteeringen o,er
alle Aardappelmoeren worden post,.
vrij op aanvraag verzonden. Geef
.nv order vroeg op om teleurstelling
te vermijden.

eo om d.
voor Zni,
r..pulJliek
eeue 'OOm
aniwoord
ring dor
haDd~lin,
beeren (
"Ilent te
A. repol
republie.
<oor alto
be ...aren,
rol",o<Io
eo he'
be ..elen,
bebben, I

tie den b
1 Juni l~
uer.tdD ,
l"nl'r.,1Il
tepnwO')
IJoden z'
woow:diSit
wnrden t,
president
ondo bor,
't'&II de.n 1
ttekken d
de .81gel

I,

{'

TENDERS worde
voor de meubel

werk van het nieuwe
Port Elisabeth.

De apecificatie,
voorwaarden en gede
keningen kunnen ge
inlichting verkregen
kantoor van den on
en bij den klerk v het kantoor
der werk:en te Port Elisabeth ge-
durende de gewone toor-uren.
Tendersduidel.ijk erkt "tenders

voor meubela en ho erk, nieuwe
post kantoor, Port E th" zullell
mgewacht worden d r den Con.
troleur en auditeur Deraal, Grave
straat, Kaapstad, to Dinsdag den
3den October, 1899 8 middags te
12 uur.
De tenderaars m

doende borgen aan
naleving van het co
borgen moeten de te

De laatste of een'
niet noodzakelijk

gevraagd
en 't hout·
tkantoor,

H. RIES & CO.,
Graan IIAlrdappelmoerea·

Bu4e1urs,
00 •• LoD.de~

Telegrafisch Ad.ree: ., RIE8." (n) Da
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bewerin;
&itko sa
... 1 in ar
(&O!l&I. b
l:!t .. taaec
Sept.,) do
IJ38nt U~

nomen.
aange-

AVES,
Architect.

Departement van openbare werken,
Caledon Square, i'aapstad,

12 September, 1899.

Paarl Divisional Council.
ASSESMR:NT OF RATE.

NOTICB is hereby given that
, the above Council has this
day ~~ and imp~ a Rate
of :fd in the £ Sttr. on all immovable
property in this division liable
thereto, one half of th~ proceeds
thereof to be devoted to Maiu and
the other to Divisional Bbad
purposea; and that the same will
become due and payable at the
office of the undersia'ned and at the
Collectors of Wellington and
French Hoek respectively on the
21st Ootober next.

J. ·F. P. PEROLD,
Secretary.

&UID-AJI'RI~ICH!

JtONINXWD IAILDID8T ", ... d.D 0
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"CASTLE MAIL·M •• ~j

D.IS~ deler Lijn ftrtnk,
bn ftD ~ DUr LondeD GIll

den Ulderen W......... te , 1llU'n.m., ....
Kacleira en P11moQth, te Bin, HeleDiIII
A.oPDIIiob a&Jlleaende op de bepulde _
IOhentijden.

NAAR ENGELAND.
•. pt. 17-NORHAIl CASTLE, tgt. BUD1l.L.
Oot. lt-DUNVGAN CAST J[~l Hu.
oct. II6-TUTALLON OA8rL, Kapt.. DI

LJ. eova TaAYDI!

Divl. C. Office,
Paarl, 13 Sept., 1899.
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OUTB CA8TLJ:, Kapt. WanKY, 0...-
U September. .

PEJOILOIB CASTLE, Kapt, IlUSII&U on
ge_ • September.

Vacw VneIl& ot p_,. 't'8nOef"I mm
lioh b~ de ARemen ftD de CbBTLI
MAILBOOT MÁAT80lIAPPI1, (Bpkt).

Vali ond,
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nieu, doe
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"'~III
mea, veri
vallen .,
'Ouder .,
der betr.

Paarlsche .A.fdeelingsraad.
VABT8TELLINGJuBELASTING

KINNIS wordt bij dezen gege-
Ten dat de bovengenoemde

raad heden "~ld en opgelegd
heeft een belutiDg van Id in het £
op alle oDl'Oerel1deigendom iD dese vno. BfOODOOfIll!'SClUP.PU
afdeeling daanoor vatbaar, de helft - ~ Tl.
van de oplJrengst te worden besteed
voor hoofd· eQ de andere helft voor
a!,deelingaw.~den ; en datav verschuldigd en betaalbaar sal
worden aan het kantoor van den
ondergeteekende en bij de ver.
camelaara te Wellington en Franach
Hoek:op den 2lsten October &.1.

J. F. P. PEROLD,
Secretaris.

Afdeelingsraad.kantoor,
Paarl 13 Sept., 1899,

U_JEO_ Ed.w_
K01UNXWD KAlLDIENHf

.8epteaber-GAIOON (Dobhel SChfl",f)
bMft&o.a.

10 ~-)fOOB !tapt. Tnol<.
, Qptober-B.BlTON (Dobbel SchroeI)

OIlD'n: •.
18 October~COT (Du_hel Schroef)
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H"t hul. hen at te urn :! uur

PETITiE.
De h''''r Uh'·I e r had eeu pet itie omt ront
n spoor l' van Oudtshoorn.

RAPPORT,
De heor Schreiner had eeu ..rd er rapport
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