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,Union-Castle .an StoomYUl't
............. 1IRJ8I1d.
D8B.&LDCUlUID.o... B ••L....

-P. FICK,
Parl•••• tslrUt. ICA A PST.A.D.

(Nabij N. Geref Kerk).

:~ • .o... ..,._r, ...
,.""u ......... __, ........DE JIL 71.-No. 7.386

Scott Brothers Limited, Scott Brothers i limited.,
PLmSTWT, lliPSTID. PLBIIITIllT, WPSTD.

Seltt IrItIIln Lila.,.
. PIiIDftW, UJPftD.,

De mooi.te keuze in
pnwhtige kleuntll sort.arumll'
ad 1/9, I/lI, fIS. 2/6,2~, .

8peo1&le waard. iD Witte ,.Kanten
Gord!jneil. '

Da••• ,...... ........
Ben aiial_'''' ~ -ru dese goederen

'Illl ~ YOOnUd,' cle ,,"_ltatne KOdeIln ad
16/6, 17/8, 18/11.,' 21/-, 'lSf8, fl>/ .... fJ:1II,
32/6, w. 7'6/-., BaiteDptrODe' w...rete iD
nam. T.Jm.ea),e.eo.m.. .... pedbpp

e.............. 1....
Br is .r-mMt, & wij __ ...u. Ira_, ....

IjD ook iD hIMIl De~"" - ....
TOlmaakte --..mf na n... o.n.tt. ,l
KMpNd. V-.f Ill, liG. ifll. I/I, 1{1.
'IC,N1l,1/8, 7/11, 8/11, .......

SpeaI&l1teltn iD llaa.- O&UrklMNa.

".panbeneodll"··"·n•
EeD prachtig9 ~ng Zwarte Japon be-

noodili(dheden j~t ontvangen, b"8taan~~ uii
Casbimirs, VoiJ., Venetl&IUl. SatIjnen
Kleeren, Serge'lI ens., ad 1/'., 1/6, I/Il, 2/3,
216, 2/9, 2/11, 3/-, 3/6, 3/11, 4./6 per yard.
Zeer goedkoop.

Bed....... n••
Een zeldzame ",,&&nie wordt DU tentoongesteld

van beet fabrikaat gewone en rkeperde
B'mDEL.\KEN~ in .lle breedten "'SH ad
lot en l/.,.yet" yard j 7'1: ad 1/·, 1(2, 1/4.,
1/6, 1/9, lfll, 2/3 per yard j 80" ad 1/3,
1/6, I/U, 2/3, 2/6, 2/9 per yard j 90" ad
1/6, 1/9, 1/11,2/6, 2/11, 3/- per yard.

latt Irlflirs U.Itd,
- .~~~., ,IiA.APlJTAD.

Seltt II'IIlrs: Uitred ,-
Pleinstraal, :

S_ BraairsU.IlI_,
Plein.ttraat, KA.A.PSTAD.

Scott BraDIrs L1llt._,
pteinstnat, KAAPSTAD.'

Seltt Inalrs Lillt._,
Pleinstraat, KAAPSTAD.

tJ!:I.LINGTON,

Publieke Verkooping
- VA.N-

NG. PeMrale ta Drad ,Spwer _ SpJltter"
aeldbel._""_,nt op I 8ouw.~den II lI.ppIJ,' Be_

, ~~~i' _

Drie kostbare

- VAN DE-

KIESAFDEELING.,
CAL:mDON - BREDASDOBP.

D:I MIldacht .,an 1'8ld~ wotdi ge., .. op bet uit.tekeod mooi Btand.. K· 1__.... LandL.· de
dprp. Waterval" Eltatë, t.legen binnen de zes miJlen van h.et ~kt Plein enn __ ••n. aan .ouwe ... en an ......

JO~1ll"g',;ell een uitzicht ~bbend. op d, Emmanmtia en HraamfoDteUI E.tatM, - _ __:-'--- _
ook beltrijken4e een uitptrekt! eezicht ten Noorden en W fMJten,is .,rij 'fAIl ItDf, 00. • _---~------ ..
reschikt "QOrlandbouw. : : Ke~ vertocming ftD. bovengenoemde

Het is ~eli?k te bereiken~ en, gelegen zijnd. biJmen de MUllwipalitsit. grenzen, zal gegeY8Il worden op ondergenoemde
verwacht men eIectrilche traan., • ~ }*leo.. '~ ~eerde Gouvernement. plaataen op de datu~ er achter ge-
weg van ~ohann .. b~ naar l'nIaendriften K.rokodil Riner pat door het stanclldorp, noemd waarbij alle landbouwers ell

ZU ID AFRIK! ! "\.TSCHE PARTIJ daarom ZIJD er prachtIge bezlgheiiIU gronden.' d ., L_l __ .. ' 11 ~- ha liik ._ 1i_1U, ....:'.' •. S~dp1aa~D (vier eD .~t pa...! de grootte 'fAIl r.ndere, ge}ern .in de omliggende an ere. ",,08Uf5ste 811~1l rte Il uit-
_,;;» bwtendorpen) ZIJn DU verkri.bMr, tegeD termen zelden MIl llet pnbliek 'VOOrgelegd. genOQ(bad worden. ,

, 1,71 Gewone of.tandaard It&Ddplu.teen zijD oD~eer een half akker fei:t. .
KENNISG EVING geschiedt werm.ede, da.t eene veri.e. rinK van Plannen.' ,oonditil!l van ~Q,()p!eneenige .,l!fClereinformatie betrel!en e hoveutunde Te Woroester, op Donderdag, 17 Sep.

P (BO d Ett.te, verkJ"Ïjgbur bij - . 1:ember, lOOS,"
Kiezers, behoorende oot de Zwd Afrikaanfoche IJ n 8- . C? I. J. VAN Wl/K., Te De Doorns (A. P. Burger) op Vrijdag,

mannen en niet Bondsmannen), zal gehouden worden tA ... Aaut .,oor WaternJ FAtate. ~ 18 September, 1908.

C:::.A.::':"'~:E»C::»~, ~~9~~ "&BNT." ~ Te Boberillon, op Zaterdag, 19 8epkm.
Pehnanent. Gebouwen, i ber, 1903.

Zaterdag, den 1gen September, 1903 Harrison Staat, 10hann·krJ·

Bebouwde Belangrijke. Vergadering' ....-",,_ERVEN,
-01'-

Donderdag, del tsten October,
'S KOM.NS TE 10 UU.

... _.
+

DE heer N. E. vill EUBBENheeft
de ondergeteekenden gelast

publiek te verkoopen op gemelden
datum.
1. Het Erf gelegen in Main Straat I

waarop staat een suffi.8ant .0
W oenhuis met acht ruime P
kamers, benevens buiten ge-
bouw bevattende Wagenhuis,
Stal, ens., alles net ingericht
en in de beste orde.

Dit eigendom is thans verhuurd
aan Mej. Smith voor £4 per maand.
IL Twee Huurhuizen bevattende

tezamen 12 kamers, op·
brengende eene geregelde huur
yan £6 128. per maand. Ieder
huis is gebouwd op een af-
zonderbjk Erf, en zal afzonder-
lijk worden opgeveild.

De Gebouwen zijn alle onder Caledon, 25 Aug., 1903.
ijzeren daken, in den besten staat ------------------------
un reparatie en in het verkies-
lijkata gedeelte VaD het dorp.

Deze is eene uitmuntende ge-
legenheid voor eene winstj'eveode
geldbelegging.

14. L. SJIIITH ~~'ger8. PUB LIE K E

ON HALF ELF URE VOOR][IDDAG8, Ialmesbury Executeurs K&m~r en Voogdij
Assllr&JltiA Ilaatscha.ppij.

PUBLU~E VERKOOPING.

,JD einde twee Kandidaten te nomineeren voor de Zuid .A.frikaaDSohe
Partij bij de aanstaan~e Algemeen~ Electie ",!oor deze ~d~li~g.

Deze Vergadering 18 van het uiterst- gemoht BOO dat ieder lid dier
Partij verwacht wordt tegenwoodig te zijn.

De vrienden van BredaBdorp en Napier worden ook speciaal uitga-
noodigd deze Vergadering bij te wonen.

.;_-.

op last, :%i
H. P. BEY BRS. Voo.r.
C. JOEL KRIGK, 8eorlans,

Districts Bestuur A£rikaandér Bond.

VAM

De ondergeteekend& aal publiek doen verkoopen, op

Donderdag, dan 11den September e.k.,
TE io 1:1U 'S VOORJUDDAGB,, . -

de Tolgende, bebeoreade :tot den Boedel V8I1 wii!~ den heer PInu Á.
TAND" W,IITJI1JJlUlI, e.n:w,l ter plaatee DOORNXUIL. .alme.·
bury AfdeelUig. : 1 .

. Vj.ASTGOBD.
De plaats fbekeDd als

l
D90BNJroIL, groot 519 Mo~ 275

BOedeD, gelegen 1IOO'ftt. ~n-~rt uur VaD ~et dorp Malmesbury,

R K 0 0P I N G
gebo~.en zip ~ ia goe_de orde, 8Il de plaaW 18 100 goed bekend, datV E het met noodig 18 verder ~ te .eggen.

• ;~SGOED.
., 4t Koeien met KalVe~

1 Kar. I

1 Reaper. , j . ~ •
Tuigen, :4 Tanka" 1 $tove, 1 Zeeppot, en het gewone aasortimen.t

Huisraad, en wat DOg Terdt-' zal aangeboden worden:.

I G. W. KOTZE, Secretaris.
Malm.bury.97 Auguat*. 1903. ,

J. W~,,MOOBBEES, .JL lt ce, Afllagers.
'.' i I

Middelburg Brven.

ALCOHOL.
Tabak en Drankies Gewoonl

DE ondergetookenden gelaat door den heer H. J. BUL.nLD.
Executeur in den Boedel van wijlen G. P. BIYLIVJ:LD. SL, zullen ~
publieke veiling verkoopen v66r het woonhuia van den oyerledene.m
Van Beenen Straat, op

ZATERDAG, 28 SEPTEIlBEB. 190~
He8Ioom.

8. ,J, WIGGETT,
&eretaria pro tem..

Kerbtrut 2 J ,
KAAPSTAD.

DE EUeRiSY BEH1NDEUf1G
014 10 UUR V.JrL

Dese siekte il! eeu ..loeit ..oor de _n.chbeid ;
bare lIlaCh Iolfen .. orden PToodeo iD ellten
boU nu de .. ereld. .De TOrige betreene l1A&l'
'~fken drank, draDltjel en \ah.lt, bn wewe·
nOlDeJI wordeD. W urom doorgepu met dese
benlotltie pwooo&., ala gij iD a.. BiJen bó
poesen Itut worden soeder pllblici.~li of."~·
riDderiDa nn ~erluaamheden? Di~ medici]D
ua iD " irebellD pg8TeD .. ordeD IJl 'I'OedlIel,
lOao. Ii-' de pau.ot bei .... ~ IIJI TOOr da*
bti ef .iah nn bewui .. is agD pbeel.e pD~
daar, Voor bglOoderbeden eD pt~
uit Zuid-Afrika, ..:brUT. IUD UIl

De EuOJ'aSY Kaataohappij,
Poetbua 6164,
Davy'a JtaDlerB,

R.1ae1k Straat, .ToltA."'n ... h~r:2".

/.._
~,;i~; ...

Water Brf No. 1 Blok M, groot 800 vierkante roeden met • WoonhUII
daarop bevattende 6 vertrekken, alsook Bui~ngebo~en, Smida
Winkel, enz. J,. •

Water Erf No. 2 Blok M. groot 300 TÏerkante roeden met Woonhuia
hevattende 4 vertrekken. •

Water Brf No.o6 Blok )(, groot 300 vierkante roeden met Woonhuia
bevattende 8 vertrekken.

Alle drie Bnen zijn beplant met alle soortea keurige wy.chtboomen,
en elk Erf heeft Iluur water twee maal per week.· I

HUISRAAD:
Bevattende Led$kanten, Tafels, SWelen. Kleerkaaten, .Klavier

Harmonium, Lampen, Schilderijen, Spiegels, Keukengereedschap.
Glas. en Breekwaar~ 1 Tent Kar. ens., ens.

DU TOIT ~ DE WA.A.L,Mslagers.

De Paa.rlséhe~he Trust 1laatBchappiJBapkt
i

PUBLIIlD 'VEBKOOPING
.. 1 : KOMMETJE ES'l'ATE, Beperkt.

!VAN ALLER'~ i
VJCanIll8Jc~8T isM K08TBilRST

VASTGOED. A"~de PAARL• !

TARI~P: 11111.:Enkele R ..1a.

DE KOMllE'l'JE BUB zal .,oor en Da MAANDAG, DEN U.den BBP-
TEKBE1I, tUlBChen Vi.chboek eD het wOODhuÏ8te Slangkop, Kommetje Weg, loo-
pen" "foJgt: Van ~ tot Vrijdag aabeluitende te Vilchhol!k met de treihD,
I di. Kaap.tad .,...Jr.ten te 10.36 ".m. eD 2.~ D.m., de teAikeerende treineo te VÏIcIl-
h ook om 6.12 en 6.~ n.Dl.

Det Za~ •• lwteDde met de tzeineD, die )(aaI»tad vo!rl&teDom 10,1'
v·m. en lt.:t181l.1Il., de ~keerende t.nïn.1l te Vischhoek ontm~ om 6.a. - :
6.~ D.m. - I l

Voor verdere bijzonderbedea wende men :r.ich tot den heer MATTHEW l. •

BROWN, !bin&.d, Muizenberg.

~

• lItn IitIlIQICU SCMPt
II .. dl 4t Mk..

i

DE ONDEBGETEJm:BirnE, m~: inItruoti.. beguDJtigd doer den keer
G. P. STEYN, die op ~ If;ut, ..

Iop WoeJ18Cial, deni laden September,Kicidelburg, :> Sept., 1908.
; '- 11 un r. morgeu. .

. . I .

publiek doen Terkoopen. mj* pnchtig, :'aangena&Dl en ce.'ntnal gelegen W oon-
erf. ,grtm.l8DdeUA de Pak!otstraat, met durop ataand prief.elijk nieuw p-
bouri dub"'. YUdie__piDJt 'iroouAuiJ, bevattende leYea ruime on luchtige ka-
me~ twee Lobbies. Ke~ Diapeaa.: Badkamer, Pakkamer. Patente Closets - .... "'I!II- ...,-- ...... -----------------
ens. met ftftOIUIah 811. ~ alle met planken .toepen. ,'! I' P ftll t D t
~~~:t$~:iu~~~,~IU.IBlI~I. 1~lIn r~cel ....
gro..n. 4W'II: met drUd o_ind. . .

.~r. is 't'~rwaar een,.. ~! a:.u 'v~ diegenen, dis eeu ~ <i Aan de. Kupsche Boeren, \ruehtAm \erbonwt"r8 en
WOJWlg ul buit weuchta ta krijgen, en die 1'&11. :bet stof en r.rau ~ de Product· n HhDde.lau.rs.
1Itrai.~ bevrijd weuchen. sijn, fn in de onmiddellijke nabijheid van de
Publieke XarUOren. .. Telegraafkantoren weuclaen te WOllen. M~ één
woord, il dit een gulden . , voor goede gelcIbelening. VOOR het lMuu.k van Boeren en Vruohttln Verbouwtlrs van (le

J. H. HOFMEY~ ~~. D- 1Kaap hebben wij nu onze Nl.KUWH VER· OOP KAM!Hl.:-i in KaatH

tl.zn..f, Vendu ,J. J_·sla!!er. Straat 33 Kaapet..d, ~'"{)penJ, WIl8J" "'ij ~e~,;cl.t V",rlCooViugen \OaD
. 41 •~ Vruoht8n'en ~De Plaats r'roducWD houd~n op VON l)!:.1{l).hGEN--~-------- .....-+~-------------------------- en V1UJDAGB~.

ZOON & Co . In. het·midden van d.,St,a.i sijndeen in d ...~bljbeid VUl) het St»tioD,t, sijn we iD Itaat de hoogste pljjl8l1 te maktin
STRAAT U9. w. ~Dken 0DSe BISTS .u.NDAOHT eD :- PiCIALK ZORG

MD .ne lOm!"teD ~elijke waren eD OPGA VES worden O.NMIDDB-
HANDELAARS. LLJ~ Y8I'IODdeD. .um-a. Ba • ., wordt ontvaop voor Publieke VerkoopiDg te

K-.p*d door _!(kingen op uw t~n PIut.eeD.
OOlIlUlIUIIILtal.~ ~_mJ._Ille,o~...u, 4118VaJJ8ohe, P1aaUJeO eD andere Laad KigendCdlUD8ll word"D privaat of per

i.ul14 ..~... rtltIlUllOJl. Pr04UkteD, publieke VeiliDg .Verkocht..
....... kool. - - I . ~ aim de Cent.ral~ Verkoop Markt, lCJwteehitraat 38,

""+--;~:;----_:- IK_pIfIad.
rl_ ..... br04 ...... lbhll TIaO .... ~. veevoeder. Laatl I 11ft lIL.u.I 'BeDILu BIlOOPlIIftSt'iAP,

;~att'. ~"'t-bt"'luit. Quak- th_ K Central. Verkoop Kar.kt,
.. ·Cbde":motol1carNn. ~I / KasteelItraat 33. Kaap8t.ad.

I

•P. O.V.AlI BoBAll. AlIeDUMlllBeetierdar •

- BA.:RNETT'S
Meubel Magazijn,

Op DONDERDAG, den 17den
dezer, zal bovengemeld getal Vee,
dat zeker present zal zijn ~

KLA.PIiUTS STATIE,
publiek wordea verkocht, waarlijk
een zeldzame gele~nheid in d&en
tijd.

1. B. DE YlLLlKRS a Ce., Afslagers,
Paarl, 8 I::)ept.• 1903.

P. O. Rockford,
D oathoart.

'j

Onze vrienden te platten lande kunnen er op reJct~' dat hun
bestellingen VLUG en ZORG ~LDIG worden uitgevoerd. -,>. d~r ona.
zelf gefabriceerde Iloederen SIJn onderworpen aan een ucbe van
20 pct. vervoerkoeten op de GouvernementB Spoorwegen,. .

P,. r &7.10.0 & ......
ODS £lf)"SLAAPK.AJ(U-AVBUBLDtBKT 1& vu buitengewoon

goede waarde, bestaande uit een 3 Tt 6 d. lDeereDka8t, met gealepen
Spiegel iD het midden. gebeeldhouwde PaDeeIen, Lade VaD onderen.
Kleedtafel-Kast met gealepen S'Plegelglaa, Wuohtafelm.t JD&nDereEl
top, Tegel V&4 achteren en l!anddoeken·rek.cepolltoerd, licht, donker
ot'mahoD1ehout. "

0.. £17 AllEUBLn£ENT il betMlfd~ a.ls heS bonagaaoewia, maar be50r
afpwldt, en d. KIeereabat il aan de eeue zijde MIl haugbat eD aan den ltIUlertm
kut IDAIt planbu.

EETKAMER- en ZITKAMER·AMEUBLEMENTEN
in groote verscheidenheid van af £9.17.6 en hooger.

.ADRES:

B.· BARNBTT,o
A.lcemeene Buia Jleubileerder, Fabrikant en

lJlvoerder. ~;._,
P'''"-'~

T.ANOBTRA.AT, 104, ~~

KAAPSTlo.. . .

...... "'1111"........... " - ...... - ... _~.

BENOODIGD.
EENK geoertiftoeerde Onderwij·

~rea voor een Derde K1a.s Publ~eb
School, om onderwijs te geven aan
1~ - 14 lrinderen.

Verei8cbten: Bngelaoh en Mu-
Liek. Salaril £72 per jaar. Logies
vnl·

Applicaties, vergezeld ~ ~pjjD
Tall oertiftcaten en getUllJ80hiften
moeten ingesonden sijn niet later
dan 30 October.

Werbaamheden te befPnDen na
de X'maa vacantie. Doe a&o.oek bij,

S. DB LANGB,
,enfield.

R.-



.~.

BENOODIGD.

..us gij u vermoeid, seJlliwachtig, prikbll.tur
en in a1echté orde bevindt, ale uwe OOPtA
Zwaar en opgezwollen ..ijn, ale de ledematen
pijn doen en opzwellen, ale de urine diJt en
brandend ia, ala de eetlUst alecht, het bloed
onzuiver, het uiterlijk bleek ia; al.a er zich
hoofdpijnen, dui&eligheid, alapelooaheid _-
doen, zullen Doan'.llackache Kidney pille de
oorzaak uwer Iliekte geneaen-de niereJl~QJI
medehelpende giften, die u .aek maakteD, nit
uw lichaam te ..erdrijven. En nwe genaiDg
zal oen blijvende zijn.

M~yr. Phoebe Eliza Cro..-i. woont op no. 8,
Collison Lane, d.. a.. atr .. t ..&.11 Chapel..tn.t,
Kaapfttad, en Ilij zegt: "Ik ben ae..en-..D-der-
tig jaar oud, en ..oor omtrent een jt .. heb
ik veel geleden VlUl nierziekte, pijnen in den

I I' A.I rug en indigestie. Ik ben bij mijn dokter ge-M.ij 0 ~~Un( l.!H~n, geIDeen I w._t, die tijn uitenté beat deed mij te ge-
nezen, doch met geen ge"olg. Ik leed ook
veel &aD duiseligheid en neural&ie<che pijnen
in het hoofd. De pijn in mijll rug Inrelde mijConfidpntit>e!e A~(lnten, ge....oonlijk wanneer ik in zittendeof liggende
houding "'&1 en ..eroorsaalrte mij .tekende pij-

Tra11S., •• J nen, ahoof een dolk door mijn rug ging. Om-
trent een maand geleden hoorde ik van, en

TeJf\'n"'\3f: ., Strutt.Qr.roUins, kreeg ik den raad eeu proef té nemell, met,
Doae 's Backache Kidn",y Pills, en ZODd ik
dus naar Lennen'a apotheek om een dooe er

~.~~ -- -------- -~ van, en begon ik ze o..ereenkomatig de ..00,....
schriften in t .. nemen. Van den allereersten

Voor alle soorten van mandeowerk8toe rl~ af voelde ik er dadelijk bet voordeel VaD,
len luierstoelen, raanden en mandewerk. en hield vol met bet gebruik er ..an. Ik bee
r- 'ft_n_ de~ "Z.-A. Mande" Werken" Le. blijdp, dat ik aldul deed, omdat bet mij _
.. _ ~ l(eOllSm ill te kunoen zeggen, dat ik 400rik.tn.at 6, bij PlVJementl!tr:.at, K.A.AP· Doan's Backache Kidney PiIla DU weder ge-
ST AD. Uef62'. Telegram Adres, h"..1 een nieu .... Tl'OUW ben. Ik ben onteIa:-

" Buk,·t. O.p" Town." i(6n van al mijn oude lnraleD, en kUl D niei
te ..""I danken ..oor de voordeelen, die ik 1'er+

~- kr<'l!;en heb door Do.D'. Backache .Kidney
Pin•."
Indien i{Ïj ziek rijt, IChrijf OU en laat Dna

lI...e lymptomen weten. Het _lons UIIge-
naam rij" u den beetc!n raad te genn, die in
onze macht ligt, nij .....NDige ka.teD. U'K
brief zal strikt ..ertro1l1nllijk. bebandeld wor-
den. Daan'. Backache Kidney Pil. worden

P bl' kVk . verkocht door alle .potheken en ,,"ilkelienil 1e .eer OOplD g door geh,,",1 Zuid-Afrika, of tdjD "erltrijllbur
direct nn de eigen8an, FOIIter-McCIeDan Co.,
P.:tr, Bn. Jm, Kaapstad, na ontvangst nil
'_"nti",n .~illinp;!l '1'001' _ cIoosen, of drie

E r~teklags~ Slacht Bame)s .lullin~_~~~~~",,__:or un doo..-1A~.)

EEN JONGE MAN, die HollaDd8ch,
Duitach Im E~eh~ch machtig is, biedt
zich aan al. KLERK ill de Btad of elden,
Doe aanzoek onder Letten HJoog Man,"
"Ona La.rul" Jran1oor.

EU BEKWAllE KLEEDERMAAK.
STER voor lien HollWld8che besigheid.

Doe UD.ZOek onder letten M. L. "Om
Lud" Kantoor.

BENOODIGD.
EEN ONDERWIJZER voor eene

A..rme School. Salari. .£(>0 per jaar.
Logiee vrij; werk te beginnen het rol-
rad. kwartaal. .Applicaties met p
tuigachriften van bekwaamheid in Hol.
en Eng. zullen worden ontTangen tot
30 September, 1903, door

C. J. V.AN C AAN,
Danklon tein,

Jamedown

Onderwijzer BP,DOOdigd.

( ~P een buitenplaats 3 ~~ van
, Kimberley om ondtilrWll' te

geven aan 5 kinderen ill JCngelseh
en Hollandseh.

8alaria £40 per annum en allee

Tl'il'pplialties, insluitend.e getuig-
achriften van bekwaamheid en goed
.edelij k. ~ zullen door den
ondergeteekende worden ingewacht
toL 26 September,

P. J. .oB VAAL, V.D.M.

TE KOOP.
EEN Eerste-klas VEE en ZAAl

PLAATS, 3 uur van Vrijbnrg,
Bechuanalsnd, groot 3.000 morgen
met Woonhuis en Buiten Gebouwen.
Prijs e1.800.

Voor bij zondereeden schrijf aan
M. P. ZONDAGH, M. ZOON,

Uniondale.

KENNISGEVING.

HIERMEDE geschiedt kennis,
dat de vennootschap tot

hiertoe gedreven tusachen ons als
Produkten Handplaars, onder d-n
naam VaD GELDENllUIS,SNY.MAN&CO.
heden met ons beider toestemming
ontbonden is geworden.

.L J. GELDKNHUIS.
J. v. D. W. SNYMAN.

Gedateerd te W oreester.
d 'zen 20sten Augustus, 190~.

Molassine Meal.
D. N~LSON in de Onder Paarl

en Lady Gl'ay Brug' Station, Alge-
meone Handelaar in Hooi, Koorn,
Haver. Gars>, Mielies, eDZ •• is de
Agent zeworden in de Paarl voor
de e , Molessine M-al," en is bij hem
te vt'rltrij~en in zakken van lO,) lb.,
.. M'1lsBsioe Meal" is hét beste
ve-der om Paarden, Koeien, Var-
kens, enz .• vet te maken. Kom en
overtuig- uzel ven, en vraag om
getuigschriften.
------- - - ---

E. L stranon Collins,
Go. & loon,

• ...I·r.do.,.,

HAMELS!
HAMEL~ I

-VAN-

DE onderl.!'etRekenden das· toe
gtla8t door dpn Ht'~r S. D. FICK,
lullen publiek: verkoopen te

Sir Lowrys Pass,
. -OP-

Dondtrdap, 17 September, 1908,
1)00 Tip Top Slacht Hamels.

Hipr is dus N'n Eerste .Klasse
kans am goede Slaoht Hamels t<l
Terkrijgen.

KOM ZIEN I KOM KOOP I
S. D. FICK.

GUTHRIE & THERON, Afslagers.
Caledon,

4 8('ptRm}wr, 1~'03.

GOUVERN.; NTE
BE~OODIG D om ondorricht te

geven in En"ell'lCh, llollllDdsch en
Muz:plc; vijf jongos kiDd~reD (meis-
je.); salaris £36; doe aanzoek bij

CO~NELI~ GROBBBLA..AR.
Bif'tfontein.

Edenburg,O.R.K.

Patente Bmlltt.Ddea 'rOOf Radiale
geraezing ... :B,... BEPERKT.

Het be"eltigen ftD brnk .....
geviDg MIl pMiDtea ..

BISLlST nu T.lI I08'lD P~Ir.' fBusjl98.
Inyoerders JaD ., ·lachlnerll.

. '.' ,I,

,

~OJds'
door eeD 8peaiaJi~. ftIl W'

U.O.N.NO INSTITUUT.
.&.dderlef Straal 184, (JtOIpllot).

C_,tatJ. VRI"_110 uur V.m. tot
IS uur n.m. Lloyd~'

"Aermotor"
Windmolen

P.8.-Zlj, dM bjjmnderWen .eucblll M
Yenaemeu, moeMIl 1ChriI'feII lID DEN BB-
STIEllDEll, IUKOG.RDTO IN8tITuuT,
.A.Jderle,. 8crut lM, JUapsW. Alle eo.,...·
pondentie aal aII.mb eonfidellUeel behudelcl
eo in gewone .... Joppe beuhroord .0Iden
lOOd« MAiP befAJiq. · ~'Aermotor

i

,WindDlDlen~
j

i

" .. i
PUBLIEKE: ·VERKOOPING. ! ,. " ,I-T--

'.,: zeWR KQeTBARB .

0.... "'.· ERVEN,
.' aaU'deP.A·BL.

• ~ -.,.~ ....... ......,._._. ~
V.BKOOPBN, op de p...... ~ft. •

DB LIOHTST LOOPBNDB D VBuDAG, den i184eD. SBPl'BItBBB,
: DACBTIGSTB " 'om 111l1Ll''. "00I'JIWI4ap ~_

wJnJlOLBM Twee;kostbare! OnbebouWde BrvenJ
: ~ auex a.)[ert ..... ·boofd de " ....... J.f&eya.... Depa.1I ui.,. ,.,..ikiwor:Bak.t •• D ~orDl.rij ~ Deem_
... pJaate iD .. BaDd.lntand.OD, ajnde Ma de ~..I..... ' c

!len kome en overtuil8 zicbze1ven.

•o
st
Eo
D
6Ii
ze
B
ft

Goedkoopste en ~ B~.
RA.CHlN.NO .NSTITUUT. . ache Kracht 'fOOI' het ()P~-

ADDOr..y S'BUT 184 (noHO 106) den "'-Jl Groote of, KC...
hoeveelheder. 1P.K. BUI l~l. ï

KAAPSTAD, ZUID-.A.FRIltA, '!'IF A m ... B:' .
IclAY 'Cl., ft _~.D' i

PIIIOFOBTB • IUml DEPOT, BiIIIR_. of d. ~ I
Kerkstraat 6. Kaapstad. ol~:!!~!,!..

POST ADRES BUS 2715. .....,1~1
~
:!

I
~
i
cl

PIANO'S, Engelsahe, Duitach een
Fransohe Fabrikanten.

OR GEL S , Amerikaansohe en
Bngelaohe. ---

la II...... ..zltk 'I "'mad.
IdrlJft a•• "'11.

..~
RIVIEREN, PUTTEN o~

BOORGATE u, D D tiUT.·

Lloyds' senden hu eigen ervl~
In Opzetters naar &Ila dealen del j

Kolonie om "A.ermotor" Willd-'
moleu op te riahia. "

EENVOUDIG,
STOK,

VERTROUWBA.AR
KENNISGEVING. J. S. MA.RAIS .. 00,

Vendu-Atalapra,KOMBN aanlocpen op de plaats
Leeuwboeoh een bruin bleesI paard
met een roode Kol in de bles, met
twee witte achtervoeten en Hook"
de linkervoet met een witte Kol op
de linkerknie, en een wrat onder
pens. l'en onduidelijke brand aan
den !lek.

De eieenaar kan hetzelve terug
krijgen indien hil hAt komt halen
binnen zes weken tijd, bij betaling
van alle onkosten, zoo niet. zal het
als eigendom worden beschouwd

"Oliver" Ploegen,
"DeeriDg" Binders,
lJ~1d8' houden in ~~--

BoerderiJ·

van

Publieke Verkooping
-M-a-r-.k-t-A-Il-.-n-t·-+-~----+-""'_""""""&K-I-B8-ll-'-OO-R-Dm-L- 50 Eerste klas Ingevoerde lDRls

it ~~. ~ 10. :c;1o. do. Paarden
F. O. MEI_......_ . o3:,:= ..;tlan~voo~~-=sullen per PU8LIBD VBILING 1rOldea ftrkooht $a

Stall N~ ..3: !_!eTuADw.,)(arkt. ~B~=!~~~!:.ï:et-.. ï:""u:t Kti.·APMUTS STATIE,
.... -......,., 1 _ bet IDWeSeI rew-t ..." cI.i ......... _ la..

~=-!e~~ Op Dori~erdag, den 17den Septemoo,.Ireenia ODbrebDbear la 011.... t..... --"_ al .. . .
atnkba. set .ordt in ,....aCIe .:;;,.,_ ,Dese ~ ~ uitgaooht qn eeD 1"* etaI, il in eie ...
toev'aoncl'lI YO« ._ ....... oonclitie 8D in .. opsiahten de beate aandacht .. a!,.. ....me.

.A.cIrea: OABDUI DEPT. 0., BUS 716. : . •

KAU8T4D. • ........ zei ..... ' ..... Id .DGd ....
Beo cIaaM!. ICbrjjZt OBI : ik1Mb •• boel! ..... I ~ , ~

MIl. net -! -9'OIICIitr cmtnard.erWr IIIpi DRta.'.' M.A.Jl.KDB." aRaDIBT.milde iDliOIa~ ... ik""" jaren .... _ ~
.-JatWJ'

A.merikaansohe Medicijn 8TBPB8. LOORNBB.
Kaatjaohappij. Beperk~ J. 8. lfARA. IS .. es,Ho~aat 42,Kaapatad. JI."_

(Hoofdbaklor YO« Znid.A.frib). YeDda- ._I.C....
Ben dame, dur UIl ..... al .,t ,_,.._

lie informa" ...... 11 omba' "CJABDUI' ...
jj... beh.G<Jeliuf. o...ru M Iroop ol CIiNn ....
.. 'OOr 6a. &jl. pea' in~

-
J. H. STEYN.

aan de PAARL.
Esn Fortuin binnen a//sf b'1'Iik.

I r

De OD~kendeD met inatractiea ~ ftD dea ffiIer
J. D. 'J. UUI, SbJJee publiek Terk:oopea op de plaAte -ft,
op Maandag den glsten September

-
Vruchte[1, Pluimvee of Produkten
aan mij toevertrouwd sullen miJn
beste attentie ontvangen:-

"Afrekening v'oJgena Keuse."
Adret,seer alle verzendingen naar

"Early Market Siding."

8'11118 II

Uw gevaar begint aJs uw
rug zeer doet. 0111

.

EenKleineLeau, -
ll"csteu zijn I(f lijk kleine leeuwenl

zwak l'{) l:"v:""·I,, ... als 1." jon~ zijn
duel, da·r:1'1,J k~.("h st c rlccr wordende ea
meer g-e\-~r'tjk.
Inftueuz», cong(~stil! van de longen,

en vl"llr;s \fO;·t!t'll spoedig hersteld
zoodra d._~ h()!:st vcrsch ijnt ,

Bronch it i.... lOD;:!n"ntst~kiDt! en zelf ,
tering worden spoc(lig- «vermeesterd, . -:
ZOO zij \TocgtiJdi:; ter hand genomen :
worden.

.

Publieke Yerkooping
- VAN -

in puote y...... ~lheid.

Hatige prij.eu Zaad Aardappelen.
ErvanAyer"s

Kersen
Borsfmlddel

Ultstekanda ~BouwNYlstroom Vrij~~School.
r 8PEClAAL ai...... te prauohe ea

Duit.ahe ZAAl> TUBL AARDAP.
PELS, tegen de Jaapte mrr1.tprijRn.

COllEN. LBVUTAlf Il 00.,
Prod__ n~CW.e.rS.

~l •• B'M,,~d.
TeJep.a .A.dr.: IC pnmaia.

Tp1efoon, 778.

~

VOOR de V" 8ohciol te NYL-
,STROOM: TR.lNSVUL.

worden applioatiee ingewa,ht tot
, 1 October, J903, van .n Ondt?r-
wijser tegen £20, pe~ mnand :of
eeue Onderwijsert'8 ~n £' 5, per
maand. " ;, ,
Applioanten moeten ~oert.i1ioaten

insenden van bekwaam4eid ea go8d
seclelij~ gedrag eli sijMoeten 'leden
sijn • een der $oJlandaohe
Kerkeil in Zuid AfrikL!
Applioaties kunnen !m,e.ontU?n

worcfen aan Da. J. L. nu PUD of
Ds~ J.: .A.. VAN Boot, fof aan CWb
pnderpteekende ~ !

1~DB BI.DBR, i'
". !Becre~
'~llstrc;om, ~ ,

.25 .4:ugnst1ll, l903.

(j1!V_Tl.D II J...... N,
Chro:aoJUt.er., .Ioro!ort. ti Iletmal.&rI
V-*",w.. :- ,~",.', Ch6ou..,..,.

t.gtmlJWf' un. lJ"7MU H..... __ .,
1.c..n,..er.aI -fde. .

bedwingt spoe.!I:: ";')OArs'S hoesten VU

deze zi~Kten. W'ln""er men het spoedt,
neemt, ~I\nw·~t. het. s.r)(,""di~.

Wannel'" ,;" z id:I,· ,~l'hl'(,l ont ..dkkeld
is, zÏ!1r dan i:ene ..st !Jet Kersen Dont-
middel do l ..nrl.,
bedwinf:t, de "ijn.
maakt !.ct ad.mh ....
len gemllk ••elijker,
en hC1'Stelt "pocdig
de gezondheid.

-r OOT alle ked~ ell
longaanooen ingon,
zoo,,~cl hevige c.l.
chron:s,che. h('loo
Av(~r's Ker.wn I:nr:~t- "
mid,l'" l'en ""b-ro
eo alj(ohde genezing, Zoo genezl'lg
mogelijk i,.
Doch onthmt<!t l!,L eoo kleine leenw

gemakkolijhr te (,vormeegter~n I.s dAn
Mn vohvassdl<'D Jl·euw.

Behoedt ti 1/1 "Jl" u[tInaakst"!~. Zi.ot toe
dat d" naam ,. Arer', Cherry Pectoral"
in het glas van elken th·.eh geblazen la.

r l4t_
It J. C. "' "'-, 1Awd1........ U. S. A.

'om 11 uur preoiee 'I fOOl'DliddaP :
z.n. - T...... (27)

Uitstekende Bouw Peroeelen,ibM
A. SPOLANDER & GO.
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Jongens Hooge ~,bOO)t i

fWELLnrGTON. i STEIl , SEIliiiEI,
·BBN;OODJG~.: Ben~denrijsef K.lDLAAR8,Uuia, Laud, Boei , ", LA NICOTINA REAL,"

\IOOr. Latijn, G~ek:eoh fI!J del ell Finanoieele £POteL .
Jl;ngelaoh 111 C. en Dr salarie V'·· F " T_beJr ~ IIoh... adtp£240 p.a. J iotona AAIII8n., .,_ •

IN het vervolg zal niemand, lOnder •• Ben qnderwijler voor~. 8alaria Hoek:Wale. Burptnte, V~ door de Faotori· qn het prauohe GoaTeI'Dement.
aanzien des pel'8OOM, toegelaten ~ £. 22.5. ....; Kaapltad. ~ te bnatten,·. . 100/0 ~l'S'8 N'e-=QA .:1_ .~I_~'den bloemen te plukken, te vergaderen, de I..... ....:I_!_t.+_ ... _
te verzamelen en te "erwijderen van d. ; L Qnderwijll8l' (tot December) Poa&" 1" ftIl ~.-' :en het; niet -lekken ftIl de woL B. dip
plaate Drayton in den .ddeeliDg.Ov~ toor B.: SaJarie £110 p:_a. Telefoea !i~ 4JlI op 175 ~ .......
::cieï/ullen VOlgeM we~ worden.b&- '.. ~~. en~ii~rd. e onder- D ~."_I, 1NaI. __ A

" " --- 1t1JIIeI'8 ,benoodigd.. ,DIIIUI &II, ~ _.... T. nsrbijpl 'VaD de clip -=- Apat.en:G. S. P. LE ROUX J._. ~, , .

Caledon.. IJ' A~en met IOp~ .an ge.: J. iR ..... ROU, ••• .0. 18'1', H ... _ ....
7 Sept., 1800. t~ dadelij~ ~ worden: BENOODIGD: W......... h__ te .,. !, : ... laportev in Lid-A.frib'
-~----------+' gemndeb aan den PrinClp.al. ' rinDea in OctOber. TWO GBC"um- ----~l~:--"rl , ....,_-_...;___;:_ _

' B00IlP1ES en KÁRREN =:.\',"!~~zxu;::.; ... IDillE ! lUI. BENO ODI GD.
i ' per JAK. AlMOk, es ~ - ~«b.-J!:o:! Jgf. ~ ID..... EEN ...ONDDWLTZER OF ONDElRolatlgp

Jjl~ ~ en U-kP, 48. WU~~:~~~~· -::e..~!:-. deL.~V.IUi=-~ WLT~:r.s Toor 88IUI Boeren.~h.oo!:Rw 1()(\ Ko'-Tel 8 CL ipet I""'" ~ . P, I~ ol Da..,·. ~ Pbi' tout, 8aJari«.!36 per _ •• L.."':_ vnj, 1rf'r..
Bako.... 12 CL~'" K ·~.ila:2a.6d: te CIIIdInri~ - ~ ..-ua op liCIa te Jd ~ 1-".jI di aaUee t1 te ~. W ~~~. Ar-

l.._~_.lI ..... ·Japr~ -- ,,- W ~t ftIl W....t ftIl 1IecIea: Of,tJ UJU.:J':lf - boek PJj.,....et ~ Tall be-
~ uuuqeru.. Bell Iioht8 "plaats. de l.. liDc ~ ..... "' _~ ........... e.rp DDOlbUl _ kWaUaUid' £i Bar nllen ..or-
alalun ~pbrt~heen Doe ~ op ol Y66r 8 RepMm.... ~::""'V=:_-=- ...dea ~ tot=~be., 1903,
~ ~ TOOl' 1 ~.P paarden 1903, bil I!-"~.~.....of .:: door .
- ~ te ~ bil·J· J. v. Do P. A. C. llU'l'lI, ... ;o..~. Ia,'_ tie r::: DVJL A WAGO'..uJ1.,
MDWJ Po., B~ W.JL.. Sear. Ri"__ Soheol c-.--. ~ ...... -"C::::.1 ::'~""'~ ~. • SWpimek,
I4oTor." . 11J~~_ _........ _~Q'I ....... 4. l~.

i' , ., c

ENGELS' PRIYAATHOTEL
Htra.od St.raat, Kaapstad .- KENNISGEVING.WIJ ondergeteekeoden wenachen het

publiek in kennia te atellfm dat wij boven.
genoemde wel bekende besigbeid nu ein
h ... r L. ElIOEU hebben ove~omen.
.~ 11<"8staat onder ona pennonlijk u-icht.
Ilmnek;'1'8 !runnen derbaln op een eeret.
kl"" behan'leling rekenen. Schoonheid en
eleefheid gewaarborgd.

),(&a. BOTHA. née AMOS.

TOBIE lU.LHERlJE
19:.\lei, 1903.

IIEUI SIELSCBlln
EN TYPEWRITING,

Wardenfonderw-.p Ons Studio,
en 1'OOra.l per poat 0"* geheel Zui.1 Afrika.
Dineda,r- en Vrijdaganmdldu nu 7.30-9
O. Stadie ia - genot, gemakblijk,

.... goedkoop en nattig. o..r liOO sta ..
aan besig. Schrijf 0lIl i.aJi!!!latiDg ....
The Secretary, Newt Shorthand..

• Box 1.280, iCape Town.
ONS STUDIO I. In 4nQstraat 19.
Wij CIOen Type- • .-It YOCIl' Inaa' .. ; PriJ-...~ .

.. 1
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B.\R~ ARD.-Te Wa.rmbad, UnioocWe.
r~LLlE M. BARNARD. weduwe .an
.\ IlA~1 BARNARD. in haar .2ate *.

I

LOt:HSER-Te Malmtlllbury;op den
1tJell September, M..uTHA. ClIClI..LlA
Lu I Il' J:l( (geboren Bester) in baar .6~te
;:.ar W....Iuwe van wijlen J. T. LouBs&&.
p",!, h.·treurd door haar overlevende
k.ud ..ren.

U\'ERLEDEN op den 16deD Augu.b1a.
. t. te Lichtenburg. Tra:uvaal, mijn te&-
d-r geliefde Zoon:
.\DA.\1 BARNARD WABSER.MANN •.

UD pll8WDOIlia.,in den ouderdom van 21
jaar. II maADden. ,

De bedroefde Moed.:
ELIZABETH G. WASSERKANN.

Mdler :;t&tlOIL.

• .~ --:;:;''S5SI: _=-r_ zn,,)

~:\CHT ontslapen in onze wonin,
~IJn keJergeliefde &-htgenoote Euwilo
Jo>;~, op Woensdag, \I September, 1903,
ill d..n oudeNom van 79 jaren, 6 maanden,
dll'p betreurd.

ZijDe ziel rust in vrede.
De bedroefde Eehtgenode,

Weduwe E. JONES,
geb. Vn.cuBIL.

~ De Weduwe wenscht. hiermede. DR.
H.Hau.s en al de Betrekk mgen dl \ nen-
den voor al de hulp en medegevoel tt:
bedanken aan haar betoond ~durende
haar droevig verlies.

:'rlalme»bury,
U September, 19\)·~.

OVERLEDEN te Vententad, op den .J.en
September. 1903, mijn teeder beminde
Ech~n""': DANIEL PETRUS VAN
DEN REE VER, in den ouderdom vlui
65 JAr6ll. 7 maanden, en mijn dierbare
Zoon DANIE .... PETRUS VAN DEN
HEEVER (Junior). ).ll den ouderdom
van 33 jaren 4 ma.a.ndElll.

J 8ZUII leeft., nu la'- de dood
OWl een ingaug tot het levea;
Welk een ru.t. ill lJtervenmood
zal dit. woord ona ha.rte geveD:
"Gij, 0 Heiland! <lij alleen,
Gij Djt. onze trooet alleen".

ANNA JOHA~NA v. n. HEEVER.
(rboren SKIT)

Karreefoe tern,
Venteratad.

7 8eptembc, 1903.

.AAN VneDdeu en bloedverwanten wordt
hiermede bekend gema.a.kt. dat het den
God van hrun' 1 en aarru. behaagd hedt
tot l';ich te nemen onzen u,.,der beminden
"unen Vader,

FRANS DANIEL PIENAAR,
van Ph.uantkra.a.1. Murra.yaburg, in den
ouderdom van 79 Jaren, 10 ma.a.nden en!)
~ell.

ZIjne IIo8Cheruste io vrede!

De bedroefde kinderen.

B. J. PIEl'< AAR.
Mrw. Jo' V.A..'Ii liEERDE."

C. S. BURGER.
F. MARAIS.

" P CONRADIE.
" J . .MALAN.

MAL-\.); ..-Overleden te ::!omenet West.,
op deo l2den September, 19v.;, onze dier·
bMe Vader.

D. J. MALAN Snr,
In %IJn89.te ja.a.r.

UIt D&&Dl der gezamenlijke lr.J.ndereo:
D. J. MALAN Jr.

AA); Bloedverwanten en Vrienden wordt
hehnd gemaa.lr.t dat het den Heer van
Leven en Dood beha.agd heeft door den
dood van ontl weg te nemen. op den leten
~"ptember, 1903, onzen teeder geliefden
Eci.Jl€enoot on Vader, MARTHINUS
WILHBL.MUS THEUNBSEN Snr,van
J-:lhertakraal, District Riversdal, in den
ouderdom va.n 85 ja.ren, 8 ma.a.nden en 26
dagen. na een ziekte van een maand.
lijn leven Walt Chrilt.us en %.ijnilterven

1II'1UI In vrede.
Tot het einde toe heeft ruj &ltijd zijne

t;aChte en vaderlijke zorg over on!! en %.ij-
o.e a.ndere kLDderen gehad. en hoe zw&&r
zIJn verhCII ook voor onl mocht zijn, ver-
zekeren Wtj onllZ6lven dat hij nu veilig i.s
biJ rijnen Heer en Heiland. dien hij niet
alleen gekend maar ook altijd gediend
beeft.

Vro-der willen wij oIlllen ha.rtelijken
dank toebrengen aan %.ijnekleinzoons eD

ook a.an Dr De Vol!, die OWl tot b li IP wa,-

ren tot. het einde toe.

JOHANNA THEUNlS~EN
(geboren Zn:TllIllAN.)

MARTHA W THEUNIS.-iF.:-'; .Tr.
EI berWlr.ra&l,
5 Septem"ber, 1903.

. HET b..h~de h._...Ienden Heere oozen
g'"li..rden E("h4,~noot. Iln Vader den Heer

W1 LLEM J. C. DU PLESSIS,
IDden ouderdom van 70 jaren, 3 maanuen
en 3 dagen lot zich te nemen, na een Imar-
telijk lijden van meer dan twee jaren.

H tj droeg zijn lijden met het grootstA!
~llid en W88 BleedS iu het volle vertrou-
wen op den HtleJ".

ZIJD heengaan is voor on8 allen een
I\root verlies, man wij troosten ons met
de ,)Vertuginl! dat hij verl08t is van zijn
smartelijk lijden en veilig- bij den Heere
I. dIen htj Zo,) gelr,'uw rit>nd beeft.

V..rder betuigen WlJ onzeu bartclijken
dank ..an de vele vrienden, die hem steeds
trouw bezocht hebben en hunne belang-
.telling hebben betoond, vooral un Dr.
p, DI Wn, die bem zoo trouw beeft bij-
~taan om bern te helpen zijne pijnen te
verzachten.

Wij :rnlll'n dlV' niet treuren alll diegenen
d,t' ~D hoop l<>tweOerzien hebben.

\"rome ~~cbt.genoot en Vader I
I'Ilechta.ijt 1111 uo' wot ..\)Oruit,

Wil .11"" .:ullen II .. ..d ....rinden,
AlA Jesu" on. Ot I(T'If nDtslait ;

E.erlaOIl lulldo .,j wel 0 rll8ten,
W'l '1ip<lD .ut -oor de e.lulngb ..id,

Wij 'tar." "I' ,'i.. b1lide mten,
Wur OUA '1 bOOjlatgeluk .erbo:idt.

O"k nam ..nlJ mijne kinderen,

ELIZABETH DU PLESSIS,
rb. CoII'IUII.

CPldoelt, 4 September, 1~

.SM"bf,the ... '. óf' .
BrftlJ.n and ~ &Dd. of ~ Brit-
ieb! DomiDiCliDll ~d the lO.., King,
DefendM' of the FAith. Emperor ol
ludi..,

To. DIBK JOHANN·ES· BOOYSEN, 101"-

medy ol the KA.AP PLATEAU. di-
rulOll ol Hay (but. whose wh«eabouts
&l'e! at. Prel8nt. unknown)

GREETING:-

IIIDDBLBUaQ.

NoWell 'RIl nrPderiDa PbnCIaD 8 ~.
IQ. .
T~_'" : - De Wel-Bel. .... Q. D.~,C.c.j~), .. n"',""'P,L.

~.riueJ B. • ell L. S. ftII der- Walt, G. V~
JCI'D _ B. J. VIIrtt<ar. . i
De ......... eIe .... .te~~-or-..n, pedpkeunt ... r..u.c i,,~UI'I ,.pport,..-...p ~

coM~ . '.':
BealOeOeD __ ._. IL J. 'RIl .u..,. ....te p.....__ hrq te eIe ___

__ te GrOCJhhi. ' I
~ rapport TU _ gotn"... mmt • .,.

~ 09'. er eie hool .... _ Qneff~
net eo 00IeaberC CIea to.taad ftII beiCJe .....~.' .

BaflPl?rt aupt.eekead, ft ....Iote. eIe·...j.
dacht ller'koatJUteun te bePaIeD Gp eie ........
.....,.yer aakIUad ..ordt. ,

GeIeaeD brief ft. IuIIItnktev P. P. ~
_treu .. bet eiad pad bij ~ fIiIIm&. i
Aaapteeknd. . :
Blau(w"-htontein Uit.pu. -JUt ~w

doet I'IIpport, dat lij de appbbá*- lIAi.P!
...e&ell Il...bben boe de grond t.-'tee _ T-+
de...ld moet worden, ......,-mede de ~

iDgeKemd ~ ;
uag_ee. :

&llOO.~iM!e!e 8~ta_ Ui.... - Bet -n4
~t rapport,.de Yerkooping YaII dit .tuk ~
bIJ ~ gou~ena_t _ te beY..... CIaUi
,het ID oabNlk svukt if alt _ ai.-ni .. 1
Het cam.it4 l;eyee}t Yerder ua. clat de _,:
keur warde yea UIl den heer J( IS --'der Walt. .. - . --.
Rapport MllpIlOIIl8J1. • ,

.Wtigbelaating. - o-tOlUtig ke~
VUlt( lIteIt de li""r G. ViljoeD ..oor ~
deerd door ds ~r B. J. VOJ'IIter:' clat. fieael
be~ yan !d. iJl het £ geheven wordt _
het jaar 1903. betaalbaar op Ui OotDber. 1•.
. Als amenderueat IIteIt de heBr P. L. rr.to-

nu. _, gN«'Ondeerd door den' hfler L. S.
ll'aIl der Watt: dat eétl .. beluting vu. ltI ia .' I

het £ ge.beven wordt. '~ .
Ter stemming gabracbt kreeg het _nde-

ment 2 .temmen en daartegen 4 ot_aa.wW-
PP de l"OOr?dtti'r het oonprOllkelijke voontel
als aaDgeaomn ... klaanle.

Besloten, dat ledn B. J. Vont« eJI L. S.
,.an der ~alt tes&-. m~t den eecret.n. w-
It~teld "'Pn!en om onder_k te dOM ...eIke
bOUatiJlgtm afgeschra'l'eo tunnel! worden ......
oDÏnbau, met maeht om .ne aclrt«wtallige 'be-
talen te dagvaarden.

Veldirornettten. - De un.telling ..iln NIl
U8istPut 'Veldkornet Yoor RhenOllterberg .&al
overstaan tot de vplg ...nde 'l'8rgadeMng.

Raad_slid B. J..nb. d..r W.ft zegt, dat bij
~el•.t IS door "IJn wijk om .~k te ~
voor d.. .......telling nn den heer Chri.tiaaa
Str.uu. van Vogelfontein, .J. ...u.t.i'nt veld-
kornet Yoor ....ijk Willem Bw-gero Ri1oin.
Besloten de .anate!lmg bij bet gouvememellt

aan te be,.elen.
Afdeeling ».raiaburg.-Raadslid P. L. Pn--I

toril&8 rappol"t8rt, dat dl! vol,tenden onwilligj
war~n afgesned ... te wordea :~ lV. Sehoom_ ••
JunCAhaken ; H. Trollip, Ju Blaauwakop' P.
L. ~~toriU8, JariMbaken; IOnde YOlgende'siin:
gewillig: P: 'vu Zijl, Jm BlaauwMop, all C.
Durand, Kiddelplaau.

.\angeteekend.
De secret~ legt ter tafel rt'ltt>nÏIIg nJ!l iJI-

komsten en Uitrven, een batip: saldo UJItoo-
.bf'llM _n £18 1&., "'aarop d.. vergadering
"erd •• gde tot 10 Novf'Illber aanstaande.

H. J. PIENAAR,
Ag. MCrt!t:aria.

Wllere.. Ilpon t.he Petition of MARIA
CATHARL~E VAN DER BYL ma.rried
without Community ol property' to Adri-
aan van der Byl, our Supreme Court of
tJ_a.e Colony of the Cape ,ol Good Hope
did, on the 27th da.y ol Aupat, 1903,
gra.n.t lesve to te sa.id MARIA CATHA-
RlNE VAN DER BYL married .. alore
said, in order to found jurudiction, to &tr
t.a.ch certain property -specially hypothec-
ated under a. certain. .Mortgage Bond p1i8-
ed and executed by JAN JOHAN MI-
CHAU All the duly a.uthoriaed Agent of
DIRK JOHAN~ES BOOYSEN in her
favour OD the 7th December 1897 for the
sum of £800 llterliug at .the rate of Six
per cenium per a.nnum which 1JIlDl had
become due and paya.ble hy roason of the
non payment of Intereet in tenns of the
SAid Bond'; and furthermore ha.ving gra.nt.
ed lesve to the .id .MABIA ,CATHA-
RINE.. VAN l>JR BYL. married ..
aI~ to me you the ilaid; DIRK JO-
HANN!i!S BOOYSEN by Edict&1 Cita.-
taon, perBOnal aervi.ce to be effected if
poesible, failiug which that the Citation
be published once in the Government
Ga.zetta and once in Ons Land.

NOW THEREFORE we Command
you DIRK JOHANNES BOOYSEN to
appear before our Supreme Court on the
15th October 1903. at io o'clock in the
forenoon, either by person or proxy to
shew caU118if any wherefore you have not
paid the!laid MARIA CATHARINE
VAN DER BYL married as a.foreea.id.
hereinafter called the Plaintiff, the said
sum of £800 sterling together with &II
Interest due thereon from the 1st of No-
vember 1897 which you owe and unjustly
detain from the said Plaintiff upon and
by, virtue of the said ~{ortgag .. Bond:
and also to acknowledge or deny the due
execution of the said Bond or the validity
ol the said debt.

~IIIWfG".
iVolle».... 7 lept. \ NIn_ 11-. .1 Sep.
. ,.......... lUi ..
,1Aal*l gw,. 16_ Be,. K..... • Iep.
. Uta..... .. LIJ!l.

Kantoor van den
Hoofd MagalijnJDeeiter

Tan Spoorwegen.
f{ aapatad, 29 Aug" 1903. ·'Dr.!
Kaapeobe GoUvernelD8Atl S~oor

wegen.

TEIlElI IDiI LEIElllDIELlEI.

\Vestelijk Stelsel ten Zuiden van 01flCe-
, Darban Road.

A1\ I) doth also summon you the said
Defendant, then and there to plead to the
pro,·i.iont! claim of the said Pla.inti1f for
payment thereof under security-s-with
c08tB:-

and &ot the same time to show cause,
li a.ny wby the property specially mort-
" ..ged by the said Bond shall not be de-
«lared executable for the sum above de-
I< aaded, or to join issue thereon,

\':ITNESS .-Sir John Henry de Vdliel'll
K C.l1.G. our Chief Justice of our
said Colony at CAPE TOWN, the
14th day cf September, 1903, in the
UIird yea.r of our reign.

A. M. BLACK,
Act.g A..t. Regi.strar of the

Supreme Court.

\" . .A. VAN DER BYL.
Pla.intjjf's Attorney,

2 Wale Street.
Cape Town.

TENDERS worden rvraagd voor de
levering van Levensmiddelen

aan Spoorweg Beambten tussohén
~aap8tad on Dnrban Road, Zou't
Riv1f!' en HlmonBlltad, gedurenoe
het jaar 1904.
Slechts een Tender sal aanrenomen wor-

den "oor de leverins Mer de geheeIe &.rea'

Wekelijksche aflevering wordt 1'IIl"Zocht
aan de adreuPD geplaatet op de bestellin
gton Ya. de Spoorweg Beambten. .

bgeval dat Spoorweg Beambte. bUiten
Maitland, op de Hoofdlijn en Wijnberg op
de SlmoDSlltadlijn wonen. kunnen de leyens·
mid.rlen wekelijks per Spoor venondea
worde. ; doch de wagen moet door de Ooa-
tracteurtl betaald worden naar de adre8 .. n,
w.llr.e op eo bestelling geplaatst .ija

Monslers vu levensmiddelen kUDlI8n
geinspacteerd worden door en Vormen Tan
Tender, Voorwaarde. TU Contract. en alle
andere bijzoaderheden verkregen worden
. an de Spoorwe~ Maga..ijnen, Kaapetad.
Venegelde TendeMl, geaCI.reSSeerd aan

COJltroleu. en .1uditeur Gentraal,Kaapetad.
un den buitenkant gemerkt "Tenders voor
L6'I'ensmiddelen" zoUes ontT&ngen worden
tot Dondel'dagm1d~, 22 October,
1901.

D. ia&«&tA! of eenige TellCier, ni.t DOOd-
zakelijk te worden. a~omen.

W. SINCUIR.
Hoofd Ma ~u:ijnm_ter van

8poonratren,

BOEKAANKONDIGING.

!
.&.LJ#;.£i ...J/o~~ ••. ~"""' • .L4& _",Ii "'N"~" CUl !WU...... ..u«JGl _ ......

, .. l'\MlIOI"""'" .. ".u._ .. "",.'. *,uJ-'. .. _ _

I V..a..&~ ~ ...... _iID 'w ~.4'MHIttCU.

WY .IJ

SGHUTBERICHTEN.
Kan~ftDden

Hoofd Magazijnm_ter van
Spoorwegen.

Kaapetad, 8 September, 1903.
AA~GEHOUDEN in het. Schut te Dro~e
Rivier over den geo<>rioofden tijd en Le

worden verkocht op Zaterdag den 26st.en
Sept., 1903, indien niet te voren gelost:

1. Een blauwe wit pens RUIN DON-
KEY. rechter oor IItomp on ha.lfmaan van
achteren, link ..r oor 8D.Ue van achteren;
op de rechter bout hoog i.s een bewiJS van
brandmerk maar onduiru.lijk vol ICha.af-
plekken eu brandiiekte.

(get.) A. J. V AN WIJK.
Schutmeeeter.

------------------_. ------
6MDERIYZKI BIJlOODIGD.
EEN ongehulrde ondet"Yljzer be-

noodigd v()(,r de "Private Farm"
Bch()()ldie staat opgericht to wOTtleD
te Lower Drumbo, met niet meer
dan 12 kindenm. Onderwijl te geven
in Hollandach en Engelsch, en }lu-
ziek &an 3 kinderen. &laris £72
p... en vrij !ogies. W~k.aamhedeD
te beginnen In Januan 1904t. Zend
applicatiee, bewij1eD van bekwa"m·
heid eD goed zedelijk: g.>drag aan

J. M. bWT.

MARKT PRIJDUKTEN.

De hOll~ onzer RegeeriDg,
Both .. Balt, 10 Sepl 1903...........AANGEHOUDEN in' het Schut te Do&

ga.. over den geoorloofden tijd en te wor-
den verkocht op Zaterdag den 26sten
S~ptember, 1903, indien niet te voren ge-
loet:-

Lower-Drumbo,
P. K. Moeheehford,

Barkly Oost. Noord-Am~rilaanscbe ,:Inilen ..
f ~;: : f . t ; ~

1. Een Valo RUIN DONKEY, met
zwarten bek, aan beide ooren zwaluw
.ta.a.rt, 7 of 8 jaren oud.

(get.) F. J. ::lTRAUSS, Jr, ONDERWIJS.
Schutme&&wr.

Afd!l. Raads Kantoor
C&lvinia.,

10 September, 1903. APPLICA.TIES lrordeJl mit&
dezen gevraagd voor de be-

trekking van Asaistent ondet'wij-;
serel aan de 3da klas publieke, niet
sootmlOhe, school te Warrenton.
Alleen dames kunnen in .
k.omeD. Kennis 'fan HoIlandach
musiek vereisoLt. salaris £1
per jaar.

Applicantel' moeten boveD den'
leeftijd van 20 jaar, en in het besit
'fan k.walificeerende oertifioaten
aijn.

Werk.yamhedeu te beginnen in
Januari, I9Q to.

M. S. DANEEL, V:D.M. Applicaties wordljn iogewaoht
C&lvWa... door den ondergeteekende op of

P s. We.·kzaa.mheden beginnen op den voor 2 October, t908 •
6d~n October. W III H D• .111.. .RR.

Hon. Secretaris
, School Comité.

Warrenton, 10 Sept., 1903.

t ' ~~------------------
OnLierwi.lzlj1' Brnoodigu.

VOOR eene lIlde Klas School. op eene
Vruchten-pla.ate in de gemeente Brand-
vlei, bij zeer liefdadige meDlChen.

Getal kinderen gemiddeld 20.
S&laris £90 p. a. en vrij logies.
Reisk08ten worden terug bet.aa.ld.
Applicatien per telegram of brief wor·

den niet la.ter dan 30 September ontva.n-
gen door

G_TLTT.A.PBL.

vooa TU&LBAAl, UPT. leol.

REI8i KONDO. AF. dKA.
Van Kaapstad via ~te1ijke of W.telijke Boute

Kaapstad : . I .
EERSTE KLAS! Bed in Porthole hQ.t

tt ti BiJmenkant :hut ..• DieuatwilJig de u.. •·.
J. O. G.

r.,..·er.
D&TU •• I '

..... ] L., ".lil. 1 D..a..

WE~'rELIJJ[E RO aTl!!.
EERSTE KLA Si naar Jhmbul'g. VliIIinge!l of LoDden

Bed in portho, hut £31 108.
." 'I BiDD8uk...ut hut £28 7..
• ' 1

!

1 I DiDadai .•• II~ lt 11~':7\~ a:. R. ~i
li WoenllillC .•• 1- - 0 18 6 Il e II
• DoDdenHc .•• \OIlO 111[7 17114 .Vrijclac ••• I IS 1 Il 7 II 8-
• ZatlrntIC'- J • I. 8 18 8 ..
I ZOII4IC .·.l." 151.'810,' I
''{ lIaaDdaC .··1816 anl'n:I.7
8 DtneUC _' aH' - "1 II) 8
• W_" ._ I 4 lt • SIlO tt I 0 .,
10 DoDderdaI· .• I' '8 I I 10671'1 lf
11 VrIjdac "'11 23 I 31 11 as :1 II
IJ Zat4IrdaC.- IJ'" - - 0 11
13 z..clac ~.. I 10 7 18 0 17 I •
14 Jluadac.- I 7 IJ I • Jl , 1 16 J 13
11 Di..... _ I' I' 10 • i III I a "
II WoeIltdJIg.•. '10 U 1 4l ti t lt I fO
17 ~ - - lt 18 • - I ' U
II VrIjdar .:: 0 t' 1 1'6 7 'I 7 "
l' ZUerdaC ••• 1 n li • 7 U 8 11

• zoadaf _ '161' cl 8 SI 8 56Il lIUDdaC __ S , • 13 • U • 12
IJ DIaedIw· _ • il ,- ,.1 10 II
.. woeDlilag ••• 4 18 • If ;10 17 ,11 46
Jf Dottderdar.. 4" I & 11 Itl • 1,1 sa
.. Trljdaa ._ I h 6 U lu ti 1- -
II Zaterdai ••. • II I Pt. I 0 8 {2 sf

De grootste triIlIaf 141.. JDedieOhe ..... Jl Zmldac 7 - 7 18 0 48 1 1 I'
...... ~ tijd. om.u-r, ...oaderbur. JIl llaa!!dac ::: 7 6'j8 S' I 44 I t 17
..x-'. "Likdoora Gen_ik·! n.. i • Diudac .. • II tI.4 I :l 64 : J lt

. aeIlt". ~ tenrijl gij eIaaPt, ..ut. 10 lr_dag _. '0 a~ l' II , • 11 i • IS
..... CP. l!,IIIIIaIdr:i& YOIIlt. :lJ_ aacf_ &id- I i i
CWtjj EM., PiaifIeer .. dit .~derban po , .:.r~.'7~~~~":a= GSTLJ IlB&UliNIlIG._ii;,.~'" il ... die .n.m. __ De djd .... boopater bij de ~e
~ 0-- ww 'IiIiIi1OOna .,.. ,... .. ,. ha_ eDJjlM*D bil~ ~ ..or·a.OW*:'=~~..~':d: i~"::'..~:'&f-:: U:=~ ::':.lat,::

.. '. 1t'i'atlIa..... bl' taBID-=Z' 0 bti;r"..!r !!I~:-:: I=:/:.·1~I~~=;:·l.!~ Is.-. , '......""':0 10 ~ lilt·. 1 lO .... "'"' 1IijY.117.
, I

Onderwijzflr BP.Doodigd
VOOR de Volk.:hool op het dorp. Sala.-
ria vooreerst £192. Binnen kort vrije wo-
ning &n verhooging van e.a.laris beloofd.

Certificaten van vere1!JChte bekwll&lll-
heid om onderwijs te geven in Hollandsch
en EngelllCh, 'en van goed zedelijk gedril(,
moeten den onderge~kende ~den
worden voor het einde dezer ma&Dd.

Werksa.amheden te beginnen vroeg in
October.

V
,

,

.
.

.

A. T. RUTTER.
en terug DalI'

£72 lOa.
£65 sa.

J. P. LIEBENBERG
Bethel,

8 September. 1903.
-

I..uu;a "In d. beroemde Kol 0 Diale
lf IlINES" en 110RIG HTOlif .. Weil

beaM _ d. PIaeeIe Kolouicl. Zadela op
orde pmukt. Ovd. Zade" Dieaw DPP
tDUkt "t .. kllur a.lla .. kt "0'''''. patroa
ell ~e !rl.nw..

NPPE, $(JHUNHOFF & GUrr_rERY,
.Agen_bap te 'Kuj.t.d.
. X~I6.

--------------------
WAARSCHUWING.
AAN het publiek wordt. bekend gemaakt.
dat de eigen.aan der plaatam het voetpad
van OOl"loplr.loof langs MOor"derwnkra.al
over El8lfontem en Koornlandakloof ge-
sloten heb~ en a.lle oVeJ;tredera wOl'den
gewaanchuwd. dat lij vervolgd zullen
.'orden voor -ir overtrediug .

A. J. HARAIS.

-TUMilIDN
Vt'lt d. nie ..... Sdlu1~8~J'f'I!", • lJ
.... ftD te TOOrkom "n.
Vnu 01It PrijUijllkn.
WllLSTBAAT 28. LUP8'U.D -"!'""'~----._;._:

. Brud ~i ~ l IIII-..III

~. Ac' • hI. .... i ... -."..,..iia .. )[Up~- KoIaei&

, ! 'w.·~~1II; .........
Proeureu" voor de EigenlLIen. ALS AGBNT 'f'OCII' "ONS L.ABD" ..

DlDBI,BBJW, ~ • = ,rt Id
til __ UD&mb 8lOOIltD8!1IOO1ISutheriaDd,

9~,1908.



NECTAR
THEE.

DE EERSTE in kwaliteit.

NE ~TAR
THEE

Dit EERSTE in waarde.

NECTAR
TREE.

DE EERSTE in elke huis-
houding.

NEt'TAR
THEE.

DE EERSTE in de schat-
ting van het Publiek.

NECTAR
'rHEE.

DE EERSTE in alles.

Drink Heerlijke

N ("'-(\ I Rl lJ A
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE,

NECTAR
THEE

II teD Heerlijke DranK feor
IllJe Men.eehen en te

allen tijien.

Wordt v.rkocbt door alle Kruide-
nien (Ir"(I(lers) en Algemeene
Wiakels dOOT ~ebpel Zuid Afrika
in t's, rs. en I·Ib. l00den pak-
keD, ell in 1·lb. en 8·1b. praohtig
ged~etin ....-

VERltoOPtNGD.
-+-

I .. 3 1DIBJU.JIlI, AnL.lG. . ~_ .......AlwdeV.~"""""'-_ .... - ,
J. W.lloon".m.A 00.,.dBL.

11 8epl- JIaIIMIbarJ ........ ._ ......
178ept.-" Doorakail,"!.afd • ......,.'1'_ ..
en re... rOedeNa. i

29 8ep'':-V~ afd.~, ,...
"ode _" Nl ._ ~-clederea. -

30 8ep"-"'III~, -.a-eabar7, 10 ..... ,..
en baimlad. i
1 Ooi.-IIu-bQI1, Y~'pedo
, IIIIMELlUN" 00., AFBLAGEB8.

16 s.pt.-V~bar.k inabit BUIIIaIl 8tMie,
leYeáda lIaft.. .

U Sept.-harltonieiD, )(eomIHbarg, g.CJeeUe
pl... a Z.ulfoniailL

2. Sepl-)(ooaneabarl, UftII.

J. G. L. 8T1UUR8 Ai 00., AFftLAGBB8.
26 Sept.-Nieawo.dtYÏHiJ, doo. OaIriaia, ernD.

A. BE8TER, l.U'8LAGEB.
238epi.-fndeDbarJ. afd. KalaMebul1, M

eneDa
UUTBBIE .. TBERON, A.P8LAGEB8.

]7 8ep~.-Sir Lo.ry·. P •• ", 601alaoMbameia.
li" Sept.-G1eD EljjiD. afd. CahldoD, 1_ Roe-

dereD.
26 8ept.-GJ'81IoD, afd. Cal~doa, nate ea 1-

goedereD, eD leYlIJld. bue.
16 Oct.-1I_1riri"r, afd. CaladOD, laYeDde
hln aD lou, lf08dereD.

P. J. P. MABAlS, AFBLAGEB.
29 8ept.-PorteniUe W"II .tabe, lenDde ba ..
ID loan eoe<fereo.

PAUL D. CLUVEB, U'SLAGER.
ti Pept.-KI .. er.lei, MalJen ..lei .ietioD. nate

• D 1_ lloed.... D. lenude ban. enl.
J. IJ. CILLIEBI, AFSLAG EB.

17 Illapt.-80lDl!lnet StnDd, YMte loederea.
SCBUTZ ., DE JAGEB, AFSL.

17 Sept.-Oo"'bug, ley.ud. bna.
NIOO J. VLOK, AF~LA.GE1l.

5 Oel-" The BeIIt," kinDde baY. .. Ic.-
ioederen•

1\(. L. I'IM1TH &: 00., USLAGERi
1 Oc~.- WelliDgtoD. 3 ernD.
DU TOIT &: DE WULo AFSLAGEW5.

26 Sept.-MidJ.lbarg, eneD.
A. B DE VILLIER~ &: CO .• A.FdL.

17 8ept.-KI.pmQtl statie. acb4p80 en bokkeD.
P . .A.. VAN ZIJL, AF8LA.GUL

19 Sept.-VID .BhiiDldorp, le.eoda I.... f.
lou, goederen. "
PAUL J. VAN COLLEB, AP'8L~GEB.

:2Oc~.-:'trii·le~bllJ'g. naioo eo w.-I,oederlu
ID le..ende b....
0, F, IIABAla D.ZOON, A.FiLAGEJl.

li Sept.-Purl, "It goed.
J. S. MARAIS &: CO .• A.FSL.

17 Sept - KllpmDIa .tahti, e.:1a en paardea.
18 Sept.-Purl, t,oed.
:21 Sept-Paarl, t aoed.

L. P. J. LOUW, AFSLAGER.
16 s..pt,-Zoeteadll, W.U'OIWn, roareD<ie!loe-
deren.
JNO. VL" DER MERWE. AFSLAGER.

3 Ool.-S •• llend'l", .... t en loa goad.
J. J. HOFMEYR &: ZK .• AF8L.

lb 8"l't.-Moataxa Brag, M.itl.nd, .laeht-
&eb.pan ID bokkeD.

M. L. KBIOB, AFSLAGEB.
S Oet.-Stooiitlenille, .... t goed.
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Zjj maken zich gereed.
AAN alle kanten zlf't men de voorbt-reid-
leien voor den nwarenden verkil!lliDga-
etrijd. Wij herbalen on~ waarschuwing:
vergeet niet dat de verkiezing voor dt>n
w",tgevenden raad eEtl'lltkomt, en dat men
gevaar lo(.pt de krachten te vervpillen
door de tWeEt varkie~ingen te veel met
elkaar te meDgen; Ooze aaDdacht moet
tbaDs iD de eel'llte plaats gevestigd blijven
op .het hoogerhuia. Nadat de verkiezin-
gen voor dat huis afgeloopen zijn, zal men
miDsteDJl 31 dagen hebben volgena de
conetitutie vóór den nominatie..dag van
kandidaten voor de wetgeyende vergade .
rinIC. Pu toch op voor verdeeldheid en
verbrokkeling van kl'llcht.

In e'!n andere kolom pubUaeeren wU
een manifut van "ationa", zooala de heer
M&RRHUN de politiek der "ProgreI8ie..
ven" beecbr!'ef te Stellenboech. Dit ma·
nifest ie ondertet'kend door dr. L. S.
JAMBSON,den aanvoerder der ··Progre.i&-
ven". die. heden avond een toespraak te
Graaam88tad zal honden ter bevordering
van zijn kanliidatuur tegen den heer
DOU(;LASS, den commill8&rie van op~n-
bare werktIn. GrahalDl8tad neemt aboo
een eel'llte plaats in in de geechiedenla
nn den lItrijd. daar de heer DoUOr.ASS
zelf in de afgeloopen week de Irtezen
daar op een publleke vergadering heeft
ontmoet.

Te Stellenbosch werd Zaterdag een
vergaderiug gehouden om twee kandida-
teu te kiezen voor de venegenweordigiog
df'r Zoid Afrikaanecb.e partU iD de wet·
gevende vergadering, De twee oude
JadAn. de heeren J. H. MARAIS en G. J.
KRlr;B werden gekozen, eel'ltgenoemde
met alge mee ne stemmen en de andere
met een oYerweldigtlDde meerderheid. De
kiezen hebben door del8l1tem getoond, dal
lij de dieDetE'nUil hUDoude leden op prijl
weten te stellen, en wij vertroowen dat
hartelijke l&IIlenwerking hon verldeziog
zal verzekeren. NogmaaltI, men denke Bl'
aan dat de hoogerhllis-verldeliDg eel'lt
onze aandllQht eiecht.

Deze vergadering werd blipwoond
door den heer MBaahu.B. all een kiear
van Stellenboeeh.. Zooala verwacht werd,
leverde hIJ een krachtige toespraak,
waarin hij de politieke vraaptlIkken van
d~n dag b~pralr. Wij ge'f'8D elden een
volledige oJMlOmming Tall dese toeapraak
en daarom achten wij ,het onnoodig bier
iD bijmnderbeden te treden. Benlni·
ging, onderWijl, handba'rins ouer OOD-

il
Xn¥1i4-lI. 'V~ .....
e1b..teaagJPT. ,...de ·p,o..... o.·l
....li..w il 'fOoI' 't ID"'" "an AI__"'''l·'_Iil''''.!Ii!IM
ID.t., _lfuL· __ k"Da

J4Jd8011 wj)rdt gesecd.l·, ·.nlt.-I"\4 !lrl~ill!lllllllllli~i~ut hV tllJflTl h~t in~D ·VIUJ ..... teD·~MIl~,~;;:trt~:;1(.!lif''''of~.~IIi.
In Zuid-Afrilca iL .Kar hIJ wil tija
w.kalmheid bep8rkeD tol de K .. pto1o;,
Dié. Met' be~lDl tot d~ TraDfvaal /Ul~'~·
la -Vn tflgenataod nS. meer CIaU :MD
abetrakte oplnie. )bar dit il Dlet al, bM
manU. wedertpreeJri Ilobaelf op dit
punt, want io d. lDleldIDg wordt ai"-
drukkeliJk geaegd:-dat het 't ItN.... •..tellllbt~efie
der "Pro81'8l8ieven" il om met· l0r4
HILBBB .. men te .wertea lq -Vn Zald·
Afrikaanache politiek. "Wel, dU ildulde-
lUk; eD wat heeft lord HILB.B ,eIeId
over 't inve.ran van Aliaten lo .iJll brief
MD den beer LABO.lUIABN, overReaOmeD
In ons Land nn Z.~rdllg '1 O"k hU II
prwurdell;jlf tegeo het invoereD. Tan
Aliaten, maar b~ llot van rekenioB komt
het !och daarop neer, dat hij van gevoelen
ie dat ilia de mijnmagnaten gO«lkooJH, in.
geboekte en nitt.,temgerechtigth arbeidera
noodlg oerdeelen, zij dan h'lt recht moe ,
ten krijgen om Z8 in te voeren .

Ala de A!taten 8I'rat ill de Trall8vaal
sUn, dan aal hst onmogelljt lijn om le 'Il"
de Kaapkolople te honden. Wilt de kie·
sers VlC dil "Progrc"lIiwven" wi!ltm weten
le nlllt of zij in hon opinie voor of tflgen
het Inveeren van Aaiaten in Zuid-Afrika
ziJn-e6u abltrakte, theor&tlaohe beIo~óu
win, h"",ft in dit geval Been waarde-
mur wat zij weDechen te YernemElD il :
welke praariaehe stappen zIJn .U (de
"Progrt'8si!!ven") bereid te nemen olD aet
illvoeren van Adatf!D to verhind/!'rm ?

Te verg","r~ doet men deze yraag. Bij
de "Proaressieven" blijft hilt bij woorde~,
en dan nog ie hun tegen.tand voorwaar_
delijk. Zij ZijD tegen het invoeren VIID
Aziaten: als er geDoeg ka1foH'·arbeld in
Zold.Afrlka il, en tegen de Tra~.vaal
weDlCbeo 18 :liet. te doen-nieg Olll de.
tegenstaud J?r Juhannesbnegeehe bijval'
king tij "eu aan.

Het wacht.t.roord. dat de heer MBBBI·
KAN Yoor dil verkiezing bet-ft gE'g8ven II •
"de voLite IllIlIM van vrijheid. en recht'
onder de Britecae vla" voor _geheel Zuid·
Afrika. el! een ver. enig'} Zuid·Afrika,"

AL LER.LB:E.

De h .. r D........ wl••.
Onze lei"rs zollen rich herinnf!rell, dat

de hser H. J. Dempers, L.W.V., eenige
weken gAlo,ltm ..oor aslli.t ei, t mlgietrnt
BI'Of'I'IIwer I ,gehracht "JI f!fInbeeehnldl-
giug vaD !!Alii huls mootzijn weten voor
l'en onzedelijk doel vflrhuurd te hebben.
De magietraat ..on <I tifOn beer Dempert
ICholdig I'll :....roordeelde h ..m tot een
boeta van £[00. De veroordoolde wu
echter niet (evr ....l ..n met dit zonnis flD
appelleerde naar hilt hooggerechtshof. Dit
appel di-ode n Zaterdag. met het gevolg.
dat het hof' de uitspraak van d..n 8a~i.·
tent·magiltraat vernietigde. Wij wen-
IChen d ..v h ....r Dempers geluk met desen
eervoll ••n ali,iop d.~r zaak. De Ncht.>rt
Yr04'gen hf'ruaaldelijk: Waarom werd
de heer Demp ..", nt-t aer.t door de poli
tie iew&arechpwd? Mon erk'lndil dat het
de gewoont8! wu om de eig ...naren van
zoodanige huizen te W&artlCbUW6D.Maar
in dit !fAnl w"rd zulke ni ..t gedaan. Wat
de uitspraak iran den uaietent.wgletraat
betreft, VTOtlgen de ",cb.tenI op 'welk ~
tuigenia ze gegrond waa, daar er nlt.ta
wae om op In té gaan, behalve het woord
van de vrou w die flrkende dat zij BeD on-
zedelijk hui8 nnhield.

Wij bf'rhal",n wat wij VJ'OEIgergezegd
hebben. dat 'het ecbijnt dat 8r een poli-
«tlke kleur aan dese zaak verbonden la.
De heer DetPP*'rB Is een kandidaat voor
den zuidwell~Alt,jken cirkel bij de ophan.
den zijnde ~rklezini. Wij vertrouwen
dat hij met ~gemeene stemmen genomi·
neerd zal woMen op de cirkelcomilé·ver-
gaderiD~ morgeD te Swellendam, en op
de conferentie den dag daarop te M081181-
baal, en dat d., Jtiezprt bij de s~mbue hun
verontwaardiging zullen te kennen geven
over de wij~'waarop de~ zaak tegen den
heer Dempera werd gedreven" door hem
limen met sijn twee mede·kandldaten
een ~tt-I in het parlement te bezorgen.

De •••• ·.. rfclltln ........... 0••
LJ. Zater~ werd de~ inrichting te

W..llington ~eopend en een bazaar ge-
houd4'n ter "tij ving van de fonds,m er
van. W'(, wellllChfln het comité geluk met
het IUeetl8 'f&armede dele poging be-
kroond ill ge'lforden, daar niettegenstaan-
de het ",geóachtig weder, de aansien-
lijb lOm van, £230 werd bijeen gebr,acb.t,
terwijl een det'l der goederen orer bleef
en de bauar ,op mOI'g'eD,Woenlldat. ~
worden voo~elet. De gebouwenJ. die
ingericht zij ni voor de onhanrlt van de
kleinen lat~q ni_ ta w"nechen bver.
Vao bUna nOg ~ belang eohte~ lijn
de stappen die ~i,.~omeD lijU om ,ideae
kin:ieren eeQ.. b~~.~ft.rlijke oPleidUW. te
vel'lCha1foin ~n -4 in 8taat te ItélleD,
liter voor ziciluel .. een beetaan telvin·
den. WU mef,Den t het oomité ~r in
getlaagd il de ",ehte man aan 't Itootd
der inrichtiD, te krlj~n, In den pe~n
van den heer: Wepener. 1

.,
. I

Ee ..., l
Het hooggereohtBhof gaf Zaterdag}n(lr.

Il8n uitepraak in de ... k Burger;;' de
Z. A. Onderlinge L<lvMllYerll!kerlnga
maatllChappij. : De f"iten In del8 .. t~ wa-
ren zeer eenv.oodig, en de saak w~"'oor
het hot gebracht all Bf!Il toete voor al(dere
zaken. Het leven van den heer Bdrger
wu bij f!'enoel11demaat8Clhappij verze,keni
voor £20J. D.. pr..mie wltrd geregel~ op'
betaald. Burlier had .a1c'b eqhter hU ile
repob1ikeinec~~ command,,~ aantleal~teD,
eo lOeu,el,ie in Hen ge.~'NU be",..eer.
de de maatac~arpij ~t .... poli. Iniet
behoefde te IJjst.leD, om ,. 'et tl'f8* A~L'
pubUl'k beLsqg wu. om 8 aanteen'
rebel te dOf'q. Het hof k lich e4bter
niet met dez~ bewerin, "itJeJ1, en'
meende dat ijet \Jan groi)teT pubUet be-
lang wu, dat' de partijen V.11 een ~ttll
kontrakt hunl verpficbtingeD ondeJf het
kODtrakt ienuuw .ullen nakomeD.' ~en
vindt I:I8n oDt!ommlng VaD de ult8p~e.
VaD den hool~chter eD rechter Kotie In
eeD Indere kolom. : . ;
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Beech erkend ... ... ... 1740 16 9
$om_i West, collecta lIed.,Ger.
• Gemeenee per den b..... T. W. L.
: HoflDeyr... ..., ...
$alt Bi....r. deo h JI'. 'r; Bjjaeo.
per diL Z.·r:. de Beer;.. ...

~t LondeD. "Dilla ni-!de •. p&r_'IT. dil- Rooa... ;". . ..
Paarl, deo hder J. P. Toeriaa ...
~a1 .. dG b_ J. F. Beha,
, p'!r dL G. P. '1'. d. lIerwe .. ,
Wil1u'lt'lllOl'II. per diL J. A.. ~81"1
Middelburr. collaota. Ned. Glëref.
• Zending Gem.. per den terw.
: beer B. Dellller ... ... i'" 8 8 0

I 17983.cl P. 8CHULTZ.
IKaapstad. U Sept., nos. I

15 lG 7

3 3 0

li 0 0
li 0 0

5 0 0
16 0 0

Kaapstadsche ~tadsra&.d.
-I

,De ....rkiniDl.. n.. 7 I~.a ftO deaeD nad
~ond gistereD PIaata. De 1Jita!ag werd peer
avond ala yol,t I&IItrekonditrd!:-
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Libermaa .. ,! ...
8t.~ .. , 1,-'·
8edg_k .., J ...

OUDflin,bam 1 ...
O'Reilly , ...
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BoberiaoD '
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Me J[ey
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IBNNI8GBVING ~ H~
hiermeêJe, dat op ,ene ~ Zijn gI-OOt ea prachtig 8880rtiment Huisraad •
ftOIl daD Afdeelintn Bud ftOIl OfJn. , i ,prachtige Slapkam81"lJetten compleet.
nia,aeboudenop 2enSeptember, 1 pNOhtiae Betbmeraet compleet. .
lOOS, eeae be~ ftOIl 1 ~y in : StOeIen, Jret., Wuch· en Kleed· Tafela. Enkele en dubbele Ledibn-
het ~d sterling ~"Il eDcCt~ ten, SOfa's: Glu- en .Aardewerk, KeukengereedJehap .DZ.• eDz.
werd iD ~t Dorp ell de ~f , Bier ÏI DU .eeD bus 'YOOr taet.ij Vee-, Wijn-, en andere .oeran
'AD o.JnolA, voor deu dieDstn.D te beko.aen wat .H 90......1 ..... heb"D.
ut ·w lOOS Gesegde BelUtiD ÏI ,.;,~
be.2.1bfar te~ bDtoreftoll denL. o~~udtdep~ts en dag der Verkooping GLE ..~ ELGIN,deeliDaS Bat.d, 0alTinia, op dea DONDERDAG, s4 U-p'fEJ[gER.
tHn 00'-lOOS. KOMT ZIEN I KOMT KOOP I

N. 8. LOUW, J. 1'. HBROLD~
8ecretaria. GUTHRIE & THERON. A1Blagera.

Afdeelings Raada Xantoor. CrJ.doDt , 8ep~, 1"3.
Calrinia, 10 Sept •• 1903. --'----------------

Kaapsche Landgoederen Syndicaat..
(IN' ~IKWIDATIE),

IN the Batate of the late J.lCOIllI.l . TINDH&8 worden gevraagd door de LilnridateureD TaU het
Lo1n1.l "ODD"" (bornNAIDI) ltaapsou Lt.n~l'eD tlyndioaat Toor den koop Tall de TOlrdlld.

of 8tMnbmpekraal, diatriot. HaD- ~ ubij 8imonSltad. :
OTer. , .. Lot.. I KlaY'8l' Vlei en ZwartkopIl ongeveer •.• ll~ ~

All perIODI haTingoJaimJ apmet, ,,: Ir Gf!Orge Valft'i Plaats.. .537 ..
&Ild all thoee indebted to, the .boTe II ID Oliphanta Bosoh tt 22441 ..
Batate are herebJ l't'quired. tolodp ,,'V Theef.onteÏn .. " 935 tt
their olaima with I.lld P '1 thPir debtB ti V Klaai Jage1'8 RiTier lt 1897
to tile· made1'8ign_ed at his OftUSe in
HallOTel" within aix weekt from tAUt
date hereof. Bik lot heeft lijn woonhuis, Ïlf goed Tan water -roorlÏen, heeft

uitm~tende tuinen eu tuingrond;· de grond is OTer 't a1gem... Jk
moM_ar en belit een eDonne pschiktheid om bew~rkt te wordeni.
1M DI heeft een. ftJl. de mooiste, .tran~n in Zuid.Afrika, era ~
Viaoh. btation berl8llld 'fOOr lijD 8noek en andere Viaoh. toepukeli~
WOl' boot;en in allê jaarptijden, ea er·~ piegenheid Toor het at.iohte~
ft1l .. stad, die de KoniDgin Tall de Zuid·Afrikaanaóhe Badp~,
lOU sijn. . . i

K'it'NNISGEVING De ZeebaTen VaD.8imOIlSStaCi en het Kaapaohe &hi8reiIUld TO~
~ > '. ,. ftl' he:t algemeen MD .uitmu'lteuie m... b TOOi' de opbrenpt no h.~

DI on~ ,.ft 'hier- ~~ h 'n:_~_" erd t tal -, ..w.mede IkeaDia, cl. mj.ftIi af.cJe-a ~ et 4I"~ '" noeger,een groo aan ne e ..4V..... I
~ IOnder oDderIoh8id ~ pes:- . UPtI ID.!:y en .~ TO~ ~ blok ~~ besla&nde 6076 ae~
aooD8, ta 11Ïie1'8te Te~ ~ Lota I ea.~ DJn aflOD()eliJk, d~ J~ de nabijheid. ,
iede"" die - 'welke Yl." ook "lIJu kalkatAleD lapa op eIe eagendom1ll81J. .:
_ o~ 3:..op .• PJ f:!: .T,8Dden nDen -'ft1II81l worden. ~oor elk lot ala hemm ~
1811 ~Ul 8preeawfonteiD'ea fioesd of 'fOOI" al cle ~ teameD ala .een pheeJ. " ,
fonteUI. ' ; i D. h~ of eemge teader ... noodlakeliJk te 'Word .. ~~
. 8. .A.. rouBla. ~ , ~11_ ..,~_.J _~_:.. l!__ol! ' ;LUnpburJr. '" &:,__ _. -e_uuen w~ op appUUIMIl8 &aD dell onderl-

a BtPt.aber.l90S. ~ ~ iDplOuden worden tot' en met 31 October •• .sJ.
~ aau c\e Likwidat8un, Kaapeohe Landgoed8I'8D 8yn~t

£$0 en Vrije Logies. luu. Goede 1!OOP !Camera, St. Georgestnnt 93, Kaapstad. ;
BOBlIRT J. RIOHB8, ,

8eeretaria 'fOOI' de Vq.,idateuMl.!
i

VERBAllDL1J8TBN. BlILA';"'~""''''''I'-''''

PUBLIEKE'
i

l I' ~•• I,. H. Ma....;,;.···~t.."('nb __ h. T... .ID
H, ',-,"", " Z,"d·Afrik .. - I'. J . .Marai~- !

h. "'11"('111' .'.,kt-lm..:;. _ ~ Ko~"',. - ...' ..
\ I I..'II""" - T M,rt",h"I-K,,:_ap.ta.J. • .... , III'

I, I 1\'1111 .I K. Steph eusoa' - Kaaptri:hr·. I h ' ,
\ I i,...hn~ n et D1atJ'1ot 8~VILL"

I, I Barn U",,"el..}·. H. Saw - Kaap""b.
\~Id.'~,",Jn~
II TlpP',n-.B Il.-rD,t e i~P"rt Elizabetb.
I \fart'Il-.\ ~artln-Ka"p""·b., AhI.
II ,I vau H~n.b"rg_"l. Motl--GPOr"e.

" 1 BHrY-('. Par""n-Port .:t:liubtoth,
1l4aC,~-j P. l'mit 11-- Kaapschp .\fdeeli~.

1\ l ,1lrrtt..in-Bn<>d ..1U. T. H.Il--Port Eh·
'.'~.....'),

11:I",ktB"'ciu' P\lbli~kr s.-bool It' Plllmst"ad--·
,""dOrllnlt' {;uu\"I'rnt'll1t'nt--KaaJM-che Afd.

I I"n,...·- T. (;"',,u,hi(.IJs-Kaapt'Ch .. Afd.
F".ld - F. Jl, ln·in.--(_'ath,.art.
II .J Hobbv- .. J.o:. 0 Ir ...ioe-,Clltbclll't .

KnnI:'\GS
I F,thn-II. H<lner-K"'ps<·be .\fd.

\1 TIJlI)t'tt-T. H. Parker-Port Elizabt'lh.
_ (' rall ~Itkrt-W. L. KiJney-Kaap!'Cb ..

\td''4.·1111~
\1 lf. I'llrk--DranJer.ezicbt Boedel, Sep_kt

~a.ap"tad .
G~"ER.\AL,

PUBLIE
; ,
i

DJ! oDdflr~teek~d ... begu!1l~
met mBtruotiel ®or Ihet OODI18tone
ftIl de Bt..,t1f1rTille 1!led. Ger. Xerk
UJ PUBLlBK VI,KOOPIN op

z.t......., 3 ...... r, ...... ,
'~oTer zijne kantoren te SteytIer.
Tille te 8 uur D.m., de welbekende
en kostbare platI: "LEBUW-
XLOOF"', ge1epn in de afdeeling
WiUo1t'1Dore,en ~ .. nde aan de
Steytlerfille do~meente. Dit
eigendom is in opJliE'rTlaktegroot
3000 morgen, is geheel omheind en
ia ongetwijfeld een der beste, zoo
niet de beate plaats in de area Tan
SteytIerville. .lJe weidegrond is on-
~ënmaard, en ala pJaata Toor le-
Tende haTe, Tee 811 TOgelatruiaen
ataat zij pre-eminent. ~oedoee zijn
ook in oyervloed op d. pJaati. I••
gelegenheid ala deZI!I her haalt lÏoh
lelden, en het zal goed zijn. zorg·
TUldig den tijd 811 de plaats der
vtrkooping te noteeren.

Tot inspectie van het eigendom
wordt uif«eDoodigd.

Termen zeer liberaal.

EEN
DONDERDA.G, 17

, teU

HlIltING VAN DORPS
BISTUUB8 BBLA8T~G.. , !

KO:\TH.\ K 1'10::\
I \I.ll\,··-k: ~1. Sibbt'tt-I(a..p~tau.
\ (' Grubb - T. V. Pr... t w ick-Kaapecb.

,!d4 .. ·111l~.
\ \ " 11""nl"11 -- II. K )full"r _. 0r ... .(f·
I! ,,,.! )

I tiJ..:l'H·,,M,HLH, I!)(IJ.

( II \1'01' 11 l.>.:KL:\ . .
I Jamlt_'~on-{jrah ....lIl!Ritaf.1 Bouw \ t."rh"U~1I1.

, _Urah:am""tilu "; . '
IJ U. Huys .."I<" (U. F. Uuq.;.'r, bor!lr-.\fl'lk.
UnJerllnge Tr ust, "Il ,"SUr.utIC ~laJll'>Chap-
PLJ. Bep«II.\-Plketb-:rg.

I,. ~;, Antrobu"_P. w. J. van H"w;buri-
I'radoelt..

lo E .. \.ntrobu,~ W. Barry-('l'~uoc~.
... I' Carolu,._...W. J. l' du PIees I,.,._Cradock.
~. 1'.' C.rolus--Metcalf en Co.--Crad,,!,k.
J' .\ Stlllllll~ - L. J. v. Engels - Kaa(llK·b.
.\fJreung. 'L' h
(' J 8tt'philll - T. Urp"IHJlldd ...- ...aapsc ..
.lid,,,,hDg.

F L Tuwn&end - W. A ('ruk"t - Kaa!>"cbe
\fd....trag. K b

~'. L Tow nsend - W .\. Crckat - aap"""
If,I".,lln". .'

I- \I Jan;""".J .1. \\ ..kb-Kaa!",ch .. Afd,
.i W· Truter (I; II 1>. RlIst. bor!l:r-Malmell-

hu rv E.s.ecutt·ur"kanH'r en Trll~t HO Hraud-
..l..,q:rantie Ma ....t~,happij-Ma.ln1t·1'obury.

I I; g"'br,,ud.'r-;\ialmpsbury Ex.'<:llt~llrska·
II!I'!" 1'1\ Trust en Hrii'lldu~!"uralltie ~laah.chap-

. I"l _~laJm""bllr)·.. . . • .
( It L.ebenb ..r,;- ·~I ( T".'l'H,"-Plk,·tuu~.
J 'I ILIle--M.. E. Hadt>nt.or:-.t -('olt·~~r~.
I-' W Fisber _ ,I ". R1ackburn - Kaap".,h.

lid .... liDg.
Kl' ~Tl:\ l;S,

I. -.l, .an JpI' Walt-Bn ..d,·1 ~, 1\,'''II"h-
I Il",rt.

\1 {,rppu-O, H HOII'" -.('er ...,
\ .1 Lt'rnt"r---.\ Corti!'>-Ka<ip"" hl" .\fd
T Il [)anif'l ...---H .1 :--IH!th~ ....:.t"llt-Ilho .. ( IL

Voor Terdere inlichting, doe &&Il.
Traag bij

M.L. DUGE,
AfaIarr·

De "African :Mutual
Trust & AlI8urance Co." Bpkt,
Malmesbury .n Kaapatad, ;

.Agenten TOOr den Vera:ooper.j
I •

H.I'1rING. VAN nG. i

BBLA.8TING •

Steytlerville,
8 Sept., 19U3.

PUBLI EKE VERKOOPING

HET lOI)YBE,
~ PLltINSTRAATI g6.

~. i
Het beate Huis voor .Assortiment en Goedltoofheicl.

(Wij zijn Compleete f Hulsmeubileerd~~).
ONTVANGKAlIKR AM.EUBLE~NTEN,

EETKAMER AJ(EUBLBllBNTIN,
" =

SLA~LUfBB .AlOUBLBDNTBN,
Volgena rJle ~ tAlekeningeD, ~ de llliherp.t OOIl.OUleeNW priizn.

400 Slicht StJIapam ID Bottel
TI

14ontagubrug. Maitland.

DE ondergeteekende zal als "b0-
vengenoemd verkoop8n op

Dinsdagmiddag, 15 dezer,
OK 3 UUR,

281.1111 SIIC~tS'_.'.I
141 ,, ,. 11__11

J. J. HOF1l.BYR & ZOON,
Afslagers.

NOTICE
ro Creditors J.ild Debrors.

(' F DlIff-L S .llIan-·Sahsbul'"
(~.. I (,~,tz.(·~H ~. van Zljl __ 'lId(lo.-lblll::

H \ 1'\)111 VK i':\'
.\!t':\i.llllh'r-.J p_ 1 .\ \\',llt--:-HllIllOlIl"-

J,,;p J J I' lt'IIIt,·.-St"lleul:.o..ct..r \\ .\11 .. ,..,.,11'-" .
I, :.tl'l;regor-J ~Id;r<'tlor-Ka..,scl", Md.
.......~.ortHln-Olldt~hoortl Houw \ l·n·t"ulglug ell

_""paarbank--O\~dt ..hoorn. .
\1 I ~llIlI .. r-\' Harrr ..s-~I.".,lb ..al. .
\\' "orman _' 01lf~t,hO(lrn BOII'\'r \ .~rt>t·IlIglng

~U ~paarhauk-Oll(h~hoorD:
r Ihrroll-....{;. ~l'Grel("r- .. Ka:'P"'·he Afd.
\\' II WiAAett·_~.·1 ,J. \\ 199..tt-Oudts .

lloorn.
I·.","h.~p Buff,"o l'Iub lW .1. Hog"r" borg)
_T. v.- \Idb-I' Itcnh"ll:'>'

t' (; Th,'ron-f·. K. \(. W.t~r- Murr.ysbrrrg
F. WlI'Oll- .1 L. M. BrowlI- Kaapseh.· :\fd.
.1 ~ 1'(>(I .. r ....n-,\ Ig..m....ue [10,.0 .. 1 en "ee~-
tanwr-Kaap ...taJ. _

\\' ~1I'tl'hN-Z, A. "ut lIa.1-Ka;oi"'t~d
I) "',Io!llon-l'. L. M. &>rruTler-Kaap",·Le

IJf" .. lrrrl(.
I: .1 van Jpr \I,·rw•• Il'. .J .. lckHmaDn, bor~)

.1 H Mara,,-~t"'l ..ubos('h.
II Il. (';rl<l"lIh,,:<' -.l. H. !ttarai, - l"lt"lI"n·
h~·h.

" 1~'r"J"r-l. P. ~'or,I-Port t:liubt'th.
I'~, ~'. Hollon)'-~' n. L. Marais-KllllJ"'Chr

.\fdl'<"hug
r H .Ill Pl"",.i"......\. G. H. Teub.,,;-Robert·

,""u
Jl Il. F"hr"ar)'-~. F. G. Aitch""on-I( ... p-
.dH' \f,I .... IIIlj1;.

I L'l!pr-P. A, Botha-Som ..rs ..t ()o"t
I c; KI....rk-Kaapsch Distrikt Ond"rl. BolT ..
I',·",..nll(intl- Kaap""h.. .\frl,

I; W Dillman-f:erw. T. E. Ma ..,h-Kaap-
,rad.

I' P,'am'- T. Hopkin ..... l(aap.;('h ... Hd,
\\' lIa,,,,,n-W. P_M""tprt-Paarl.
.1 .1 Lott,'r-v.. Dr..nnon-~";"mpr",t Ous·.
1 \1or1J:an-" P(.",~n·prancf'·' H01lw ""pfM"ni·
~'"~ van Port .t:li,.abt'th-Port ~:1i7.al:wth.

r' Wat"nnH"T-Kolonial" Tru,t ('o'1"'nlr-,
1I"p"rkt --Gruff·R,·in ..t

I (' ~tahtwr-l.falm("sbl1rY }o:X~'lItpl1rl!o"!1nlt'r
ril Trll ...t ('Tl Rr.ncias.. ..nr .. ntie Ma3t~h ...ppij

"alm,·,hllry.
(' H. vaa Rpt>rdt~n~G R. l':"t""{'utf>Ur'!llikaInPf

-(;ruff·R ..in..t,
J. H ';"hlTtt~"b ... Fr.ná,,_.Marl~.r.

1 ~

We maken een Speciale Hoofd Lijn in Solied Bikenb..~ten Ontvang.
kamer Tafels. Zeer waardevolle 16/6, gewone prijs 2116.

'. ti'iEKSROIS BETHOLlE, O,R.K.
Ala gij niet kuut komen, S6-W dan om een TIPi: onJe, ......:l1U.

streerde Catalogi. a
VOM

_.. 'WIla.Ik:.z- •.,. ~o.,

HET LOUVRE.:j:: ;,
PLEINSTRAAT, ~gó" KAA~8,.,AD,

>!" 1:>,:

Compleete Hui~ Menbileerd8'rs.;; ',: ,i ..•\
B.J. DBVILLlUS,

Attorney for
lnoutm' TIItaID'DWy.

HanOTel',
9th sept... 1903-

I

A PPLICATIKS worden bij d...
lII8n gevraagd Toor de betrek·

king Tan
ONDERWIJZERES

aan de inriohtinr te Bethulië O.R.K.

De benoemde UI ontYaDgen een
aalaris nn £60 per annum en mj
logies in de inrichting. 811 lal mo~
ten 'belpen in 'b.t opzicht onr de
w... n.

VBBBI8CHTD lIJN :

a. Hna ..iag in IOhoolhouden.
b. Kennis Tall Hollandach en Bn.

gelach.
o. Bekwaamheid in nuttige hand-

werken.
d. Lidmaattohap van eeoHollandtioh

Protest.antlehe Kerk.
Behoorlijb oerti1ioaten en aan·

bevelintr.m moeten de applieatiel
Yergezellen.
Applicaties worden ingewacht tot

15 November aanat. Werk te be·
ginnen in December aanat.

W. POST1U,
Sen•. lf.H.C·

PIIILILiI (11~IIIEI~1 ~+ITSCI.,P~,~IPO..
Hoofd4traat, CENiTRA.AL PAAlUj. i . .'

.~ i; . ;- ~ .

Groothandel in Koloni&le$ Wijn en 8rande"tijn en
DistilléerderS. ~, . . .
--...;:~-- ~ ,

OPGEla:l:QHT :LetSe.

De Oudste, Orootate, eD eenipte .aatlo~PPIJ vau di",' ~m tn tle
W88telJjkej Prav1note. ;.

~. ..

I.

30 Gouele en ZilYllreD lhdaiUf. YIIl'kiegen op; Yfncheide.. Teutoci.teUi .....
wuroader LoadeD, Parij., en Amat.era&m, 1'001.'. it! vOCldr:.elij~oi" ftII }allllM
Wijnen, ou. '.. !

Prijmj.t.en op a&II~ bij ~ Searefaria:
J. DE WIT PI ~B8.

Kl'S~GS.
I, Ills,·k-.I l' H~wtoorne-Kaap.dJP Afd.
(' "'·h"p'·r-D . .\. AonT-et-Pasrl
I [\pnhal(p Bllffa!o Club - C. .\ ..... tuw .."u _.

1'1t..>nh~~.
L,,\\·j~ ~h:(oclJtt-'l1rskamf"r. Kllapstad-K-\A{)-
,tad

I Lp\\L'--('. Il. Mill •.-Kaapstad
(;Jo;" ERA .\1"

Bethulie.
, Sept .. lOOS•

Agent, d~ reoltt heef, order. te ... ir.

BOUIBT HUNTP, :P"~.Pr-~"No.'.

.......... ••• ,1........
PUBLIEKE VERKOOPING Telegrammen :-" DUX," Paarl.(; .J. r~'n"ng-A P. ue \ïlli ..r,._Hi~hm'lIl,l.

I;. E.. Jack'OD-J Sedi(wick en l'o.-Ku!J!O{'o..
.\fdt'<'lin~

KO:\TH.I KTE.'

BK'l' rWATDWI.JZDTD
]KftALD msnlJJDlCT.

VUII,ARIN~.

..
i
i .

t, .... kIM 5 Jenw·Stukn.t.
~ Jl f ~ Kuipen
'e .. :" Bo ..8headL
1 ,. ti Trap-Balie oom·

pleet.

Bo
1 l4K ee"te klu Allb ... en HaIf~

auma.
1 .. Immen, BJdrometftoe, pi~

pen, en..
1Her. klu nieuwe ". leger
Brandewijnket6l.

• ·C. Boerderill'VeedlChap.
5-.me klu Dienwe Trolly..... 1 ". .. Dip Tank.

.1.
. PIlL " Paar ee1'8te klu Acbtertuigen.

1
. tt "Bokwepn. 2 ~pan lrIpDtWgen.

" tt Tierp~t.I Kapkar. 2 B~ kJU r.adela •
1 tt "twee tt ., 1 Lot Swinge1a.

,(BUft1). 1Berate klu lnonbator.
I' ti "Tierplaats opeuKar. 86 " "Busb ..l Mandjes.
1 " JJ Scota Kar. . 6 n ., half MandjeI.
IJ .. "dubbele Toor plee- L ., "KafaniJder.

gen. 1 " tt Schaal.
"enb1eToorploegeD. 6 Leggers eeme klu Wijn.
.. ~~. 1 Hogabf'lUi lt. "BrandewijD.
.. Hoolpreeeer. 1 Be,*, klu 810yole. .
" Kamp Blaubalgen. 2 Groote AIIortimenteD fraaie
.. Wijngaard Culti- Potplanten.

Tator •

JJ

"tt

"

Totul 6767

BENOODIGD.
, ~

EEN' GECDTIFICEERD ONDER-
WUZEB VOOR DE NED. GEBEP.
K.EBKSClIOOL, COLESBERG.

VEREIBCHTEN: KeIlIlÏI TU de Rol-
la.ndeclle eD Eupbche talen, eD bekwaam·
heid om ~ 1'OOl" te benUlell voor
't BcllOol Boocer E~
8&laN £160 per jaar. . .
Applicat.iee met. ~t.eI1 en be-

wija·'nOD lidm.. trb.p VaD de N. G. LTk
moet.eD Mil dell oudorgeteekende gesoD'
CleD worden voor 1 December.

Werbalmhedell te begillJlen met het
Juuari kwartul.-

O. A. SCHOLTZ, V.D.K.
Cote-berg,
9 SeptADber, li03.

.Een Onderwijzeres
BINOODIGD door den .~

J. J. PIDli& Tall Klippl_ta-
font!'in in dit Diatriot TOOr cJePri·
vate &hool op geooamde plu... :

8alaria £60 pel' jur met mj
Loaiea. Vereiaohten: Hngelacb,
Ho1lanD8eh. Mllsiek en Handwerk.
Werkzaaaiheden te begiDDen op den
l2den Oot6ber a.8. Applicaties ver·
ge.. ld Tall .kopiëen lan ~tuig.
8Ohrift90 zullen iDgewac'bt worden
tnt ~n SOilen deser door

. DU PL.B88IS & WlLCOClCS·
PrOOUreUrI TOOI'
J. J. PIOUR.

Co4-berg.
9 ~pt., 1903.

~III D. PUr 11-"11:
UW Qesondheid •. het TOOI'

....... cling in dese oude Were1d. ~ 1KB1Tl"B:awJli.

-
--die te behooden, moet gij OPOMLOTBN ÏIl Mt laImt .. a.......

..- •• . Iupr .. dell 'beJIUld- ¥:-
de 'beGe. -, delen, gebruiken eD er 'I 'iKBAPEN ....... - __" - liIdmr.• ...... ' betere, dan die door o«....mr ~
11JIl e-, . . S BCILU'EN, li*- _ aIiP, _ ...w.r

Dr.• ~.F. JU. lITZl Co. \-~ .. ~ __ .... RIIeIl de p-
gwc inkt. 1iQn. .aIde __ ...,_ pibliek ~ ,...

_ dell op ~ dea""_ a.,t-'-,
, E,E'na AGENT: 11903. tie a..wiUiaa.. . D. P. BOMOUY,

D-n ....lUB.......' , KATHEW&t Co'. ........, . . ,a-......
·.7 AMIrlW St..-to Caapstad. 12 ........

CI.t.nwitliam llunieipaliteit.



,; ....
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,
DE VERKOOPINO BIJ!

PUBLIEKE VEILING 88f
- VAN-

UeBoofd Barakken.
KAA.PSTAD,

zal pI_to. hebben op

DONDERDAG, 8 OCTOBER,
014 11 UUR V.M.

Het land is ouderverdeeld in 88 UITSTEKEN !"lF! B0UW
ERVEN, met b..t front 8&'1 Caled 'n, Buitenkant, Barrack, Zieh.
Alb~rtne en Parade Stratee. .

liet elgt'ndom is midden in h~t centrum van K.AAPSTAD gelegen.
Plannen VIlD ondr·rverde<'ling sijn DU gereed en zullen aan eenig

adres verzonden worden op aanvraag aan de Afalagers.
Verlof tot bezichtiging ven de BaraKken en verdere bijzonder.

nMen Ilunaen verkregen worden van

DUFFU8 & CO.,
Malafrers van Z. M. Imperiale Begeering.

St. George's en Kasteel Stratfon,
Kaapstad.

WM. ROBEHTSON & ZONEN,
MEUBILEERDERS VAN HUIZEN,
Id EU BI':LFABRIKA.NTF.N,

8TRANDST.RAAT 3&, lU.APSTAD.------
alE1!I"C'B.u ...EN :IN ALLE TElEJKEJN:lNGSN.

B4A&S:lEJF', D.l!JGELIJ '. GOEDK.OOP.

BUITENOV,WOON KOSTELIJK-'; SLAA.PKAMER STELLEN,
KATELS IN DE NIEUWSTE .MODELLEN.

KARPETTE:l'; E'- VLOERZEILEN.
Kl.EEDJE", MA'rTEN,

GORDIJNEN
ALLES NI EUWB \' OU li U. \ A LJ ~LK AK.TIKEL GEWAABBQR'tD

uOoedkoop&~.., ..:lui. in de ....n haael.l,"

WM. ROBl!~RT80N ZONEN.

GROOTE VERKOOPINB
VAN

Insolventen Voorraad

PLEINSTRAAT.
Bieden HEDEN, ZATERDAG, eenig'3 WONDERVOLLE KOOPJES aan
ziJnde ee1 g:tdeelte van den voorraad onl.ings gekocht van den Insol.
venten boedel van eEon K il II pst. d sc h Ban kro et.

~~ Dozijn D..m.. P'laoellette Nacbt CoetUDlIIII... ... ••• 2/6. 2/11, 3/11, 4/11 .lk.
n n " H~mdon............... lf6. l/ll, 2/S. till ,

175 n n .. B('O ,Ir -n.,; ... ... ... '" 1/6. 1/9, 2/6, 1/11 ~
J5 .. Kill<l .. · Broeken, drie maten, &lIe ad 7, d elk.
1(,() n DIlDI.. Zuive ... Wollen VlIIIten. l!'OUsorteel'J, Wit, Paan, e. Tieeeehkl.or,... .. . ~~*Er tljn .,."tge Wond.noll .. LIJDeD lA d_a Voorraad di•• 11.. road .allea
beloeaen, di" on_ 1.hl4'&"iin een bo&o.k weDllCil811te ~. '

Duiteene Prmts eu Flanellettea.
171)2 y .",j~.N ,eawlte ,·..troDen, alle te~," eeD prije, &f d. y.rd, .MIId '1 d.
I S95 n .. Geblo mde -iatijne. Pr iute, do., 5i d., waard t d.
Ut.().. raDt!)' G...~pt P'lanellette, od 2f 'I., If d, •. , lij d~ yard.
1610._ Hulland'lObe tio., l!Jig8Q I:: euren, q d .• 6 d., I\j d., y.rd.

60 Dezija O&m.. Gerbde C... .,mi"NlO KOllIeIl. 1/. per paar.
.0 .. MaDoOll I,lli ..... Wollen S.•lEken, 1/- per palU'.
60 " Meia ea ZwaM Cubmi_n k:'I1I"-'n. 61 d., 8 d., lOl d., 1/- pel' paar. ,

Ir sijn vele andere W.nJ",voU. LijneD, 8&Dgo'Ib.Jd.D tegen d.nUeet PrijMD.

MORRISON & 00.,
Ple.ln.1;:r ... ~.

Findlay's Decorah Windmolens
NIBVW • -
MODBL - •

1tO\.dh8ld !-veronachtZameri; .
kittelende hoest jkan op

." BRONOHITIS
t

~,ltIoopen. of een verkoud-.
t;tfd kan moraen

PN£UMONIA zijn.

~"'.&J. ••

•breekt eentp verkpudheid
. \In een nacht. " < \

BEVAT NIETS INAD~E~
Beter dan Lonav.rfter~~

. KOOPT HET VANDAAG. pHie III '_et
lu11118_ 881
Huil lIt Zes lal'rs tt
II.MlleN. VOOR

DI

&1.1."1' 18 10
&1851 0 ~.

OF
eaa. 13 o.

I

Wij mjn .tood. bereid wormatl .. te
veretrekken. omtrent de wi~M VU
Mel1bileeren. Daarvoor mJn wij
hiet'. En ala wij .. Jf Diet k1um8D
komen, k1lDD8Dwij on_~.
woonhg'er naar li t.stadeu, ol Il

per poet onsell laat.wn Meubel
Oatalogl1ll toelIOnden. Wij .ijn' .. n
.peoi&litArit in hot ontwerpen Tan
Ktollbelen. dUI, i.adien gij op dit
gebied ieta epeciaal. weDllCbt, .al het
onsen arliaten et.ad. aangenaam .ijn
Il te helpen. Wij m.ubileeren ge-
beele hniseu, en k1lllll8ll Il 'f'aD all.
voorsien. Quae uit.talbmera sijn
een besoek waard. Speaiale afclee-
liugen in A.merik&lUl8Clhe Meubelen.

I.rou_: hdIJ& lIIUt, I'.a(.-
~ I'~ • 1/J,884,804

I
~
L

uil

n.

•
I

KOCH &~Dl~IE... ' " ,
~a,ap_-a;_d. •.

.JJ

I
he..
00

WATER! WATER!
DE Pomp als hier geWeMm is de beete iD de

vttrkoopen meer vaD deze BOOrt daD YIWlal de Bl
ZIDe Me ICIIOII.U • ._,

.... 8OBODANQOB, ~
"--- ~ Wr..I ........1: ' t.
III,.., Mtt fa .tUII

,SCHOEMAN
TABAK ••.

Als u een pomp wil h~bbeA.k.rij
deze en gaen andere.

Wij verkoopelI ook ,. 8traW60Aite Jf

het beroemde middel tegen &:Ift' in AaD
A.PnuI, eo de noodige 8JM"9Ï.POcrlpNl om
bet te «et:ruiken. '

.BijeD KorTtm en Alle toobehooree1endaarbij .
~n. eo Keukea tkoYen. ,

Rl_UIl .uQI'9JI YOQr dtJ

zeal ZWlHI, ......... _ •• '........... e,••_
PAU.LLJ.r OP __

R.M.RO$S & CO.,
8trandstraat,' KI APST AD.

c !: .

-o.a..... B..-..r
OP LI.ftU ...... nnro

,

•

SCb~1J: om 0:'1.
III UIe PrU~IIj, l
118 V-Iuim, III;~.

Wij gtlbruikt"ll h.,.
brame ingei.ieurs,
OlD UDao- W i, ,i.
molen .. op te rich-
t..

1£8. FllDLAfI Cl.,

I'

IJZB&W~~

, ;,

BmtasTBUT· 'oD iGao~. :, .':
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