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PUBLJIIU VEBltOOPlllG
~AN ALLBB KOSTBAABSTB

ZEEBADS
GROOTEGoederen~Vaste !en LosseGroote Pnblieke Yerkooping:

E' .... '.O.DER PAaRL ZE'EBA.DS RVltlN. ..,ooCV" .1

rven. doort.~~:'M~'::fP~=7:.= : VEE, MEUB,LEIN, eJ1J~
op 'de plaats selve op . ;DB ondergeteebnden, daartoe zullen PUBLIBK. VBit- . '! ,~'KOOp,JN te . ," , '. .' .!; t '. . . ,
Maandag, 28 December, 1903, ' , "lM'JI'ftÓVW .·lf.... I8A:1IJILLA ELIZABB'l'HlI.POU$B.dia .. MO_LR.VIER, ,"'1._ ll~ \.-....u p~~~.leeftijd-"'" heeft ~b. 'rUl het .......

I teD. 11 ure 'II morgens precies: : : ,. , ' . '. ' ~ ftIl. u.; 1aD~_ te CIIltdaea,.. _ft c1eD~" "'.

1. Zijn Pt1achtig Woonerf 'aan de Hoofdstraat (Main Op iVRIJDAG, den 1:J111d1' no n'-d' e~.~.'d'..·tig
OUl

,OP1'cle4,~J;:"~.~.·l.~nrboarl,op~,,;.•','..
Street) bevatte*de fraai en suffisant Woonbuill met WiDke~ en OK 10.30 URE '8"i_'''''''''1',.,.·_.,~ft .,&' A QI ,T ~
Sl~bthuis aun,x-beplaut met een grooten en keungen Til 10 wa V.K. PJlJIOtJIS: -

DB 0 de teek d ..J_-rtoe 1_~ d het Do Boomgaard, ggeden Tuingrond met loopend Water,' drie Om".trant 300' .n rge e~ en, uaa . ge~.. oor rpa beurten elke ".k. ' " ~'II~~"", .... 'W'IoiJ- de rolgende eipndom.me1t, 0..1.:-
Bestuur van BerlDAD1lltt.• allen pubhek verkoop8n 2 Zeker Brf annex bovenstaand bevattende een net'·· H '. A. 1. &to "".,..,.ijYelUltl PIeel·'" ~ de plaat. 0.1- 'fOIIdea ; -':y:• . . ' •.Dese B"_. ~D OIDtnD~t ermaa_ en pDZeD UIl • a. afdeel' U:......10._- V lclk "'"' ...,- ......

100 PRACHTIGE ERVER
Woonhuis met Pakhuis, bep~nt met aJle soorten Vruchten en het dcjrp]e Poo1eI. BUi ; Cal~ il bebad YOOl' hur friIaie m !Bg -~ e oroétec:bap W1U~ ek, Kroot~'

~ , Lemoen Boomen en goed Tuinland. " zeeltut eD.haar 88D.1pte senerblilf, \UNU8 is __ PlIl pen o.~jft 1188 morgen. . j . ' '.tel..".. Op de z_~ eD h.. 40--- Dit ei-ndolD maa\t een .fraai blok uit, en is biilOnder bekend wor haar _1.";. tOOaIel_ hur blchi' i. Zeker .t1lk ODbelaai l&od. ge~ ala en pwDsencie MD heftlo...._ .... -e- ,,"'-" lltuDde, ~ 1336 morgeo. ,.'

H....... ua wo.dt; dagaliiboh ..- OD meer bekend ala oen goocbikt vam: -.igau handel of nij,.rhoid, di• er aedert jam> a Zobr..,a..l" ,'" ... Jf•• 091, ..... :..... __ ...;. hol
der bMte atnmden in de Weatelijke Provincie, en wordt jaar- lI!et succes ~ .gedreven geworden, en B~ wegens deuelfs De allerpraehtipte ....... eie kut lU de pheele Westelijke bcmaat.nde, ~t 162 m~, ;
lijUoh be"""'t dóor groot ... t.! mllDlCbOD voor root OD Ultgeo_beld ID peroee1en worden opgeveild, ~ d 1UOIKd'iiiBL1L1VIU hot,;p.doat ... <10 • Op ~ <Ho ld ...u.. _ PbOOI, -
g..... dheid ftU alle deel nn Znid-Afrik&. S, Zeker Br! naast den beer Gerber, lan~ H",!!d ... ".... IU... J.ooolaoool. _ -_. oójloo .... W , oen..... ..- - ......

Deze ElTen .mn allmonraoh ....-+. gele~D recht op de see Moll straten, than.e geoccupeerd ale woonhUl8 en elacbterij. ..~WIt beeft _ een ..... vu eie Klein Riner .KoDd. eD beftttende 8 Ka1ll8l'8t Iteablteoll., n de aDdere beftttea ~ ....

en hebben een ..hoon ';;bi.bt -;:;;:...... s~ aan en foitelijk .4, Z.ker onbebouwd Br!,!n Retiefstraat, beplant ~ ~ .... tI'...t ~.WiDdaion>- ..: ~." .te~"';,:;...~~~ s.:! :.::-.:"..=
jUiaIO onder d ... _ .... proobtige _ ..._ .... S-I £ruien Vruobten I>oord o!l WlJIII1I&I"l. De Gebouwen lIjD m ,Bot , op -. Wood, ... - -r lO .. ~ .. ~ _. -- _..., """" -, ... -.iooobealom. soedeorderoodeJJ-.~ ..... ~~,DepIoato-- ....-u. - _ .........h ...,loopt, ......_lol" '_jow.oIiI< L

• "d teil .... caatiept.b en a Rlbr eeD ... J. ,... die ooit in De.~ BiYier doonuiJd' de p.... Er •. cd ... ptMbtilDa ....
GBSN ZABDHBVYBL.. LOSSB GOEDERBN :-Den geheel. en llitiebrei en Zál Afrika bekend Wua.: bepI60~.~.~eite]jjk ~lkelOOl'tftD wachtboomen. i lW~ jaw...d

Xoopen worden uitganoodigd bet Iligandom le ko...... ~ Wink.1goederen en andere .. lOMe goederen, PUrdeD" ; Do lt... d ..... tig .......... : ze.ir r~...mt_ otie !"de >::.:Ij,.::1=" ~ ... :.........::=."!!:t'..;:..::, r....":
zien voor de VerlroopiDg. Rijtwgen enz., te veel om te OlDechrijyen. zee uit&cbie_ eD verder ÏI er eeD fnai. pRjk ttMt met )(UlZeD- peel uit ea wOl"deD WODCletUjk IDOl yft. De plaata li...... PbelItl oaahIilMl.

DUI' deR van de laatste B"en zijn door het Gouverne-- berg ,tru~ . mpt uitsondering'Y1Ul dat ged .. lte, dat pu.t .~ dell Groot ~ .
ment aan het ..Dorpe Beetnur Weg.end, behoort niemand V t' t "AANDAG 28 DECEMBER ' Br ia eeIl .~ h08ftl!lheid dat op al de erveo die &aDd, eo dM,oatnrIii~ niet ~ ~hoef' .. ~en. , ~.
die een EH bebbea wil, dese gulden kalJ8 te laten voorbijgaaa. ergee rue: JI&" • ..u~en .wordéD, gebracht bn ...elmoeite of koeten. KAm ba OJIJIICIPliJk teftel .. twetd.D 0.... Ui''WUI'de .- dit fiplldom,

Onth

~ d 1_~_ ~_ ... WrTTS Verd. iJ er eeD Minerale fontein op de water door Dr. Marlotb dooh daar de p .... zoo ~'geIIl88D. bekend il. bo-hóeft llij ~l opp.......a te
OUali e-p_: ~ \ol • Zulk _...1 lt Id . d kt geauJy.eerd werd eD dUi TOOr zichzelve word .... ; VOO1"ll8lD8Dl IIlJnde kooper. belsoKeo ileckta l1,hn.diM iD -

Den •.-nd: 11ure 's morgaft., . , .. tgoou om'. maar.. en m • mar . O?- ,.;..- ......;...01_ ................ _ ......~ VM VIL ISP .XTllAO'l' eigeaclom. welk IIlechta 3 uU' TM1Kleiapoori sation li«t. te iI"~Jl

Den dag: DI...... II .lAllUARI 1804- J. I. DB L BR A. ,IOOn, , .......... "" <100 .................... _- a.--
X- .."baiIeIl di' dio1riIrt, kunnen dogalijkach karren BeonIari.. -- ... ii"'....,- , ~.... 11". ,... pllon, ...-...... , '~r--- Bicarbonu van m&llpan ~.08t -" " ,j B. LEVEBDB BAVE:

verkrijgeu van B~ BiYier SWie. F.AUiE V.AN EYK & CO., .Afslagers. Bicarbonu ftnlithion ..• p.018 " " "
Voor bijronderhedeJJ dle aam.oek bij de A.felagera. Bicarbouu 'fall calcium ,.. ~.328 " " "

T A I
8ulphaat ftIl calcium ••• ;0.462 " " "

Caledon 4 »-mber ~!.HRIE & THERON, fI agers. SOMERSET STRAND. ~"\:!':'::=~.- i~:::;; : :(.,'bloride VU potu&Ïam ... 10.164 " IJ "

.. Ook 25 FraaIe JODge OueDYaarnl eD KeeleD. ~ina ... ",.... '''. !~::l!: :: ::Totaal VaD vaste iugredieaten ••• i 140.378 " " "

VAN

100 ~Kostbare Zéebads
TBN DORPB

H.rm............ rstont.ln,
A f-deeUDg OALÉD01f,

Op DIlISDAO, 5 JAltU ABJ, 1904,
om 11 ure 's morgen ..

< .30 Stab gemeasd V., glaulg eo m ...... ~ ~ Aab
K~v~. L

C. u.t pwone aaortimeot Ha1tmeube1ea; WMl'Onder 2 Pia.DoI eo
1 AmeribaJIICh Orgel.

1 Lioht paardeo Waputj •.

PUBLIEK.E VEBKOOPING
Venutm Diet. IWlteekeJllJl& te makn 'UIl deD t;tjcl,

10 v.m" clatum 14,..Tuurt. 1904, eD 1»Ja&ta: We~eY0D4eD.
Ben 1f81egenhe1d ala deze, komt ze1cln weder 'Toor ver·
n1m haar dUB Diet. '

:. Deze analyse toont, dat dit een zeer opmerkelijk mÏDera&l water il,
bevaf;teDde Yerscheidene. ingredienteD vali booge medi.tche wurde. V&II
bjj~der belang oader deze zija het lithion IQ liet ijzer en daar het 18atate
aanWesig is iD. den vorm ftD. ijzerhoudeoa ~em-bon ... bewijst het dit dat
deze eeD mere chalybeatische fOD1:eÏDie • ~merblijk grootere Imcht.
dan elk andél' wa.ter dat in Zuid-Afrib ~rd~ gevonden.

• De Kaatachappij beert jllChtve1d dat .... eie Vlei grenst, vaD omtrent
8500 morgeD, en opgem.kt wordt door eeiJJte klu Boa.. eD J>aiDyelcl,
WUl'Op allerlei aoorta VaD wiJd, ~o~eo word.: ZOOM Boech
Bokk,en, Duik.. Grij.. en tlteeD-Bok1l!eDj PatrijzeJl en PhiaDtea; de
_nq.ooelDcJlD worden in ~ ~. 'gevonden. H.t ÏI ook het:=t.ft~:"!::."v~~o-: ~~:: .:=::J:lKt~e -K-E~"R-'-'S-T-·-·II-< -1-S--""1-8-0·· -3------

om 10,30 v.m. precies. IIpmgen op de uden p.... De Vleiiit vol vu '-coote"-eenden en ..•. :..

B G b
··' h haald mal andlre 1I00rteD. wateJ'VOl818. . '

D heer A. J. u.mOR Il W18Dmen er een" . :
VBAOB'l' DImfBT. heeft aa:r.=D op den verkoop van bovengenoemd eigen. ,. De zeekuIlt a bekend aI. eeD. ~ide harte voor het n.ngen YaJl BAR' ~

• • L__l h 1 bli k '-:1:_ n.Ob en .Uerlei IOOrteJl worden gevangeD, ~ Steenhru" Kahe1jauw, •. NET T '8
~s.. 'RUORANIA" .... !.ottd•• , •• toe ' ....... t. M.",,'baa;, dom, h .... deljik ""d"*i: 't";:r:'dPU •d·:::::::': d Booi1 - Wit S__ , -, B~tpt .. G,lj- Do vloó lo ...1' .• . ..: ..'
::;S "G RIQU A" verliet Londen op 24 November, direct voor Oost Londeu de hand te setteD, en er ve ee IJ en on e. &v_ en e "M:~JI. Wil Steenb.... ea aDden ~I't!m van VlIlChen, eo de Maat-
s.:; "BUOENTAUR" VaD Londen DJl.ar Kaapstad en Al~bu:~, 22 dezer te gelast op de plaats selye te verkoopen op ~happ1J W VaD plan ook forellen UIl te k~en

Kaapetad aangekomen. Iiggt.>nde in dok, No 3, Zuidelijke ~rm. I ER t903 tO30 1 De Klein Rivier vlei ia gedurig vbl water ell is omtrent it mij MEU BEL MAG'AZIJ N
S.B. "ZULU", verliet Londen op 29 November voor Alp Baai en Oost 1111D18, 28 DECEB, ,te. v·lIt· pree es. bfted 'eD. VUl 6 tot 7 mijle1llug, terwijl:de Klein RiYier bevurhMr is •

Londeo. . • voo, Dog omtrent 40of I) mijleD, ell wel ~. aI. het dorpje 8ta.nfordj dUi
8.,;; 'AMATONGA" vertrok 13 Deoember vu Londen voor Algoabaai eo (1) De IS Lots van den Fnd ID Blok P. van het onder· is er omtrent 10 of li mijleD. WMrop meD ~ of varen bil. Bet picht

OOllt.Loodeo. verdeeide landgoed van NeethliDg. op ae vlei iJ .itstebnd prachtig; .... dei~ene zijde loopt een berg van
VOOI' ..wdere bij~McIeD wat .,...,. lading, 8toomboot.eo. ... .' ..' . omtrent 3000 voet hoog en ia gP.broken door; diepe bosch-kloven die uit de

wende men siah ...- Dit eigendom ligt ommddelliJk voor de wonmg van de Vlei stijgen; lAD de andere zijde groeien melkboallehen tot lAD het W.ter I

heeren Van d..)r :Merwe en C. H. Bt:ink eD de huisen ftD den die dus een prachtige plaats voor "picnice"i~bieden.
heer P. O. F. GcfuB. Het is zeer centraal gelegen op een van Koopel1l worden dM vriendelijk ~t:trenoodigd om de plaats te be-
de beste gedeelten van het geheele strand. zoeken f!D voor sich uH te komen zien. •

(2). Vier lqte grond in Blok Y. al. boven. T6:rD1.n ...... bIlltJk~
Dese lote liggen onmiddellijk voor de woning van d_ heer t Contant, 1 oyer 3 maanden, i oter 6 maanden en de balan8 over

Barrath en zijD heet nabij de :Maqonieke Zaal en de Stad .... l. 9 maándlln. ' .
...... BijzondeTbeden kunnen verkregen "orden 'fan de Aslagers eo 'f1Ul

(3). Vijftien Lot. in Blok F. de heeren VAlI zm & BUI88OOf:&, Probreaft te KupbId.
Dele lOtB zijJ) gelegen tu!eohen de eigendommen van den ' Karren lOOpeD dagelijks van Botrivier StAtie.

heer J. J. )fio~. .
(4). Zeeti. Lots in Blok L ~UTSRIE& TH_N, Afslagers·

. ~
Dese mjn ge~n tuIIOben de eicendollllllen vaD den heer c.)edOD, 16 December, 1908. . :

A. de Pouel Deydier en de heeren :Michau en StigliDgh. ........... ---------~-------

_~~t deaandaohl- albDkooper GEBROEDERS" OLIVIER,
Zeer hDerale termen sullen worden aangeboc1eD, daar de Ba 8'11,Joh.,,~.burg.

verkooper bereid is fMnl groot deel ftIl het koopgeld op Ter- ' ;

band te laten.

i

~

BUCKNALL

LIJNEN,
Stertler. ilia, DIe., i.903.

STOOMVAART
48 Zeer Kostbare BonwplekkelL

- Vd - i

TerD1.n Llbe.aa1 I
A

BEPERKT~ Voor verdere in'lchtingtD wende 1Il8D zic~ tot

gelegeD midd81l in het centrum van het STRAND,
TBR PLAATSE OP

.. L. DIGE, AfaJa.ger.
VAIt£.oe VANKAAPSTADNuqE.eEUN.:·

MAANDAa, 28 DECEMBER, 1893,
Varmindarde:lente Klu' Prijs, £26 Ó8., &11eBuitenk&nt Rutten.

Prachtige Uitstalling 1'&11 NuttIge en ;fOOI' den tijd geeohikte
goederen, geëigend TOOr geechenkeD •

Tot bezichtiging wordt uitgenoodigd.

GEBR. BUOKN.ALL. BtraDbtrUt, KaapatacL ____ Gratis Kerst-geaohenken gedureDde de geheele
..... . maand am rJle· besoekers.

B. BARNEn,
Algemeene Woning- Meubileerder en

Meubelinvoerder.
KOLONIALE KASTEN-MAKERS~

X.n".'traa. . J..4dI (v:ar.uoe"'" J..04),
• • • KAA.PIJTAD.. • •

ONDERLING.·

Paarden en Vee Verzekering Maatschappij .

Vend·m.....

lJOmeIIet west.

_ 'l'BGD-

ONGKLUIIEI,Zlllftl ~EK 'HI~YUUR.
Goederen wordeD, ~WIettend verpakt yerzóndm per beiD. of per achip.

OATALOGI nu OP AANVRAGB.

"DE GOEDE ,HOOP."DIRJDCTIB'

SCHIELAAR. DE BOK' & CO., MARKT AGENTEN.PlaDnen WOrden gemaakt en sulleD binnen kort verspreid
worden. ..·c

Voar V~ bijsondnhedeD doe men ..... bIJ
J. P. CELLIERS,

Gevestigd No. 35, Wandelstraat,
_ .. __ KAAPSTAD. '1lénlge Vruobten of PnMIUltl. ons _vertrouwd

) zullen our beste I118Qt1e oatvanaeD.
--- -_._._-----_._- £10,000.KAPITAAL • • • • ..



. . .

D.~~'e_~eweDlOh\
·ter alp." keu. te brea·...~..::u:=~J: gen dat hij Iieh pveetiri heeft

lunrelijbllunj.te aeucl~ ..... wD.... afl Aftlaler, houdeDde Ver-
d_ w.. bDa» .... be, ~ kNll'lÏft- op W-..1·... en
buwe.lijk .... OD_ cIocbteto ADIE aae' ~r-.,-- .....-a
deD joaaeu beer B. J. 8(JBOEMAN nD ~ Op de Groote P~e' :...._ L'

OadtlboorD, op 6 Januari 1904. vau Wagen .. r,e.eode Ha.,.e, ~~~ s•• u.w.
a-pue UIl de Padorie1eu lUO D.m. ens , en benrid is Ver.... op ~ B~.... , IIIIIJs,.

R. S. BOSMAN. koopingen te houden TaU laBd- _
D-J.";' 19 Dec. 1903. • d h"~-ft-~ N--...z r._~ '~_lc,w,_-. eigen ommeD, """'..-.., cns., ~

in eeuig gedeelte V&11 d~Kaap
Kolonie.

Directe Afhandeling op den
dag ftJ1 Verkooping.

I

FAMILIEBERICHtEN.
'lO

DOODBERICH1.

OVERLEDEN te SpeelJllalll Ririer,
dni~ Caledon, op z.oodaf deD laden
December, 1903, mija toedergeliefde
ech."DOO~:

dANS JACOB CHRISTOFFEL
ERWEE,

iD deu ouderdom ..ao 64 jaren en 8
muaden.

T ... en. breag ik mijn b.rtelijkea dank
toe Ma al de n enden en kinderen, die
m.j 100 trou. bebben bijg8lltaan in den
tijd na Ilill krankbeid.

De bedroefde WeJu.e :
A~NA :'1 8A~:"óA ERWEE,

geb. Ut· T"ll

DuUng Straat 38,
tegenover Groote Parade,

P. J. VISSER.

Afdeelings Raad SutherJand.

Verlegging van pad.

HIERMEDE geschiedt kennisge
ving, dat de Ra.ad va.n Toorn"men ia
in term"n van Svctie 1.')2 van Wet.w
va.n 1889 h-t g'oote pad naar Utlvinia
te verlegg ..n op de pl.ah Welge ..on
den, n.l, als gesloten te verklareD dat
deel WBar het Bben- sterrivier pad nir-
draait, vandaar voorbij het huis van
den heer N. P. CL~ETE tot zoowat 2uO
treden onderkant dit huis tot bij den
draai van het pad naar des heren
BRIYK'S bu's j eu in plaats daarvan
als een publieken weg open te ver-
klaren (komende van des h-eren
BUSK' hUIS) van af genoemde draai
recht uit door het land en de kleine
drift t ot in Bheoosterri vier pad.

Allen die tegen de voorgestelde
vl'rand rir g obj ..cties wi lien maken
moeten zulke echriftel ijk inleveren b.j
den ond ..rgeteekeude vóó)' den !.lOsten
Maart 1904.

BENOODIGD
DRIE Gecertificeerde Onderwjjzerell8' a

..oor buitenschoten, door bet Gou .~rn<-
ment ondenteuod, In deze AtdeeliLg. di.
u de Ker.tmu ncanlit met ...erk moeten
betlinaeo.
S.lari. £41; per jaar en ..ru logies. ,
Applicaties nrgeoeld nn getuJrCbnf.

!.eDlulleD door deo ouder.et<lek", de ont-
"&DI811 ... ordeo tot op deo 7den Januari
lOO •.

n. S. BOTHA
B •• Heod.m,

:lI December I~j'):l.

ONDERWIJZERES te Kolkeuburg.
een unr ... 0 Britllto.n (.aar ()Itk binoen
kort bet Starion aal ..... n). Onder ...ji8
!.e ge no In EUllellCb, Hellandacb. l-!u.i ek
in Ma printe Plaatucbool. 8aJaria £50,
met nij logie •.

App:icatltM met getuig!IChriften nn
goed lIedraR ook nn IidmaatllChap no
een Proteotantache Kerk. lullen iatre.acbt
• or eo door deo onderget ... kende op of
..oor den 18deD Janl1ari, 1904.

Sebool te beginnen na December

A. J. MARAIS,
Secretaris.

Sutherland,
16 Dec. 1!10:l.

lfdeel1ngsra.ad van Worcester
..aeaotie.

Z. H. GRUVE.
Kolkpoburg,

Britstown

TEND~;RS VOOR HERSn:L-
LINGEN, ENZ.
»

TEN IlFl{S. als 700 lan mg o~ I,el
omslaj.( i.{emt>rkt. I{padn'8~eel'd uur
den Voor i u ter , zullen op dit kat.toor
tot op elrm Hden .Ianuari , worden in
ontvang,.t gc, omen, voor de he' slRl
Iin~e(l \'an KARREN en GEREED
SCt-i ...r, en het BE:-;LAAN van
Muilen, met it'ga.Dg Tan 1 Febl'aari
a.B.

Tenders moeten in bijronder
heden den aard der beTiltellingen en
de T'rijzAn op!{ev n.

De Ralld IS niet gehouden den
lall.g"ten of eenJgfon te' d·'!' Ban te

ONDERWIJZERE:-; op de plalit"
Leeu wpoort, om on.Icrw IJ" te ~ veo
MU vijf Jonger,s m Hu'Iandscb eu
Engelsch toL zes.ien Stand&a.r I. HiI-
liJke rei"kosteu worden beta. Id. Sa-
la.ris £4'J pel' ja." liI8'Dl'de vrije
inwoflinlo(. Werilzaambe Jen te begin.
neu oDmiddelliJk ua Decem'ler vacan-
tie. Men doe aanzoek bij 08. :-;. P.
FOClHl, Hanover.

S P. FOUCHE

TEGEN het, .Januari kwartaal,
GECERTIFICEERD ONDER-
WIJZER, ~rolteuo dislr., 18 leer-
lingen, tot Sta' daard VI.-£70 eD
vrij logics.-l:iollandscb.

A. J. PEPLER, V.D.M.

nemeu,
Up I~t,

F. LINVr:NBEfW,
Secreklris.

Afdfelmg. Raad., Kant.ool,
". oree;"ler,

:!l December. 19U3,
ONDER..\ I.JZERES. - Op ""n

plaal.8 nabij 't c)f'rV RoberUlor, 10
minuten van t Station. Onderwijs
t. word, n geJl"veD in EOllelsch,
J:Jollandl!Ch, hluzielc en ~ aald ...erlc,
Salaris £60 per jaar, met vri I 1f'1{'et'!
Applicaties met getuigschri ft n, ook
vall Iidmllat-chav Vllll ... n Pm es-
tanteche Kerk, wnrd"n ver ...a.cht op
10 Januari. Werkzaaruhed('D m"t
Januari te beginnen

J. H CONRADI"~,
Vink Rivier, H.obertllon.

SCQUTBERICQT,
KOMEN aanloopen "p de plaal.8

De Kr a.al, fen zwartwitpers bie
BG L. on gum' rh, drie jaar' oud. De
eill.'Haar kaD hem terug krijgen bio
nen verloop van ze8 weken en kreten

A. L. SUHLEHUSCH.
Adres:

A. L SCliLllIl',':II,
ne Kmal,

DH. Lady Grey,
Al'wal Noord.GECERTIFI<'EEIWE O~DF:R-

WIJZl<:RES om ()··der· ..·ij. u. ~pv ..n
iD Holland".:}" EIJg'"I"ch eu MU1.lelc,
op de PI_te Leeuwk(lp nabij ~aa.uw
poort. POrit .. Iken daK.

Doe &anzoek bij

A. VAN DER .\IERWE.

Leeuwkop,
P 0 ~&R.UWpourt.

mBERG HOOGK SCHOOL
VOOR JONGENS,

DOORLOOPENDE cursus voor
Matri«l!Ilatie. Pf-rsone,'1 van tirn
ondeiW'ij'enl. G~d uitJl"TURte s.f-
dpeling voor iDwoning ScheikRmer,
Wprkpla~t8. Degelijk onderwijs iD
bet Holla.ndsclt.

Voor bijzoDderbA<len zich te ver·
voejZ'en bij het Hoofd van de School,
E. T. Littlewood, ~IA , n.Sc.

D. J. PIENAAR,
H on. Secr'et,ari"

EEN GECERTIFlCEERDF. (JN-
DERWIJI..ER voor de Arm8Dschooi
t.e UitkoDlst diRt .• Jar" nville. Ken-
DIR 'Iln het Holla.n<!""h eu h. t
EDllell!Ch is een vereischte. Salaris
£60 per jaar IDr!, 'oornitzJcht op
'ermeerdering. Applicatip8 lJlet
g"tnig!IChrifteu worden ingewacht
door wm ot;deqlelRek.ude t.ot Y
Janoaci, 1904 B, g~erte Oir' ook
ZnndaQschool werk te dO( n, is "'D
a.&nbevel ing

Jongens Hooger School,
PAARL.

.1. P. llUI:WEH, V LJ M.
HOIl. SecretariH

DI<.: ondergeteekende weOJlcht hiel-
mede bekend te makpn dat er, tim
f)~h'HV van Ile toenemende schs.re
jongelillgen die van eldt'Til hierhoon
knmen voor hunne opvoeding, een
tweede k08t-inrichtivg voltooid i8, die,
evenals de eerste, 50 iongen8 zal
huisvesten, en bij het hef.1penen der
School op 28 J&1Joari 1904 zal iOKe
wijd woroen.

Oe logiesgelden zi in slechte £.32
per jaar en <le schoolgelden, naar
evenredighmd

Beurzen van £15 eD £10 elk zullen
topgekend worden aan h"t f'inde des
jaaTil aan jongeOJl die sich iD hnn
werk en gedrag onderscbeid"n beb
ben; ouderdom maakt geen verllChil.
Ook worden mooie prijzeD VOor Hol-
landsch en Geoehiedenis nitgeloofd
aan de v8rschille' de kl&8s.n

VenlCheiden plaatsen sijn reeds be-
lIJ1roken. NiemaDd worde IechtRr
telenrl(tll!told. doch h&lWlte ..ich om
unwek te doen bij den Hoofd-' IDder-
..-ijzer, den heer P J. DU Paé LE
Rou'1, RA. _

A. MOOkREES, V D.M.,
Voorzitter.

JIltl8eDvtll .. ,
17 Dec, 1:>0:;

GOu VERNANTE van zuiver
Eurcpee8Che afkomst voor; kinderen.

Vereischten dp~eliJk: Hnll ..nd8,·b,
Engel·ch. :Muziek en haud .... rk
Logies -.rij. Salaris £40 p a

A.pplicaL'6I< worde .. outVlllIgen tot
:lO J""Uliri Zend CertifieH.lell en
getni gschriften IJ .... r

.1. I. SCHALK WIJK.
Langfos!eiD.

P.K. Midr1elpo"t,
dist Calvinia. K.K.

EEN I)nd ..r" Ijzer voor- f'en Boenm-
!IChool op de plaatd Langbakeo,
r'rll.8erhurg Sal&l.s £60 en iodillQ
gecertificeerd £~O per Jaar, met kost
eD io .. onin~ ApplicaDt moet eeD
Afrtkaauder I'Jn. Werk te begilJnen
1~)4 Applt('l\tÏt'8 le richten &aD

G IJ \'A~ 8CHAI.KWIJK,
l.ang~akeD, Fnw<erbnrg.

B1JWO~I:;R. Oltl tf' boeren "p •• udeel
In de winst in bd di,trikt Worc~.'er.

~e plut I b"eft. Aen groote ai'ieat""kt
beidgrond. lI..,h.lrt 'nor Zaaidoeltinden
WiJD'. eu Tninbouw met goede .... ter'
"oonleolog. Wend U ..oor ..erden hij.
wnderbeden tt·· Ons." adr.,. deze
confaa'.

Malmesbury Niet·Sectarische
Publieke School.

MEISJES AFDEELum.

EEN Principale benoodigd 'Voor
bo ..en.ta&Dde Scbool. Werkzaam-
hedeu .all te :vangen na de April
(1~) VBcaDtle.

Salari" £300 per jaar (iugeabten
toel~ voor H1Iishuur).

Applicaties, met aflChriften alleen
van~tlligschriften, ens., in te rODden
aan den ondergeteellende, tot op den
18den Januari, 1904..

FRED. WERDMULLER,
Eer. sear Scllooloommisoie

M&lmelbnry ,
21 o.c, 19(H.

•• B. COMBRINK,
011 OUDSTE KOLONIALF.

--
Horloge en JnweHen Winkel

(GnunOD 1836),
23, KORTElURkTSTRAAT

Tege'Dover H. STU1Ur &: 00.,
K.U.PST.\LJ •

1.,.111\_ ...a..n. ,__ tot 10T_
JI106 .

Heupjieht.

PriJ- (..,.,.. gij u nalt
op .. nMI·

......... .- I.JaMeD
w,...... ..,JdoeajDg.

Lft or AD•• :

DIB.EC7l'.&lJBJI :
A.C.Kook CVoonitter), J . ..L ~,

G J. V. Lout.r, J. á. Locnr, J. IL
Haraia, LoW. V., A.. J. Booaae. D. J.
Marai., L.W.V •. A_W. Ebt.., J. P.
Malan. G. 8. Wolfurdt. L.W.V., D.
W. Krynall1f, J'. T.;...t-bedc. ..L I.
ChiappiDi, LJ. J. ..... .&.arde. ..L 0.
de V il1iera.

T..lXXEN.

Paari-TetIegrapbiIIoh .Adree "Kutu..
Be.taazder, 8. P. R. de ViDien.

Wor~T~ ÁdIW "J(a.
tuaJ" s..taurder. Duiel Biud.

PiqaetberK-Telegr&phiIIOh Am. "MD-
tual." Be.tuvder, P. J. A.. Oltbd.

~TeJesnphi.ab ..&dJ. .. AJri..
oan,M Bemznrder, 8. J. W'Jgttt.

AGEN'l'8CIUPPEN.

.!paten iJl III de ~ 8t.edeD
in eIe w-...IijD PrOiDIM.

VERZEK1!!RING DKPARTDIJ:NT.
Bnnd ..~ ......... ol

Ri.Iioo na allerlei aard, tePIl de lMC-
.. loopende prijsea.

VenekerÏlli na ~ ell ao.-
reD prodaoto _ .peoialitei'-

VOOGDIJ DEP ARTElIENT.
D. Bereddering TU Boedela, o..er-

makinpD, VOOidij.o- H~
oontrakten , eD lDIol-..ate ,
Liq uidau. ..... Firmu eD lrfaat.abap-
pijen, eD A)aemeen Tra.t ell AgeaCeD
Werk na .lIerl. u.rd 0IIderD0meIl.

GETROU WHEIDS TAK.

WurborK voor Eerlijkheid. 0preclIat-
heid eD ~uwheid ..an Voopiea,
Likwidateun eD Adminiltrateura, Eze-
auteun eD Euouteuren D.tief. cura-
torea Boni. BalJow, LaDdmeten, Be-
.tnurdera en Secret&riueD "0 BaAken.
Verzekering en andere Maateohappijeo,
A.fdeeliop en Stedelijke Radea: 'Kler-
k,'u BD lIldere beembteD in CIieJa.t ....
Firmu _ PaWieke lDatellingen.

L P. MARAIS.
s-.t.aria

H A
Jacques Dusseau & Co.,

P.B. 288. 3 K.k.Ir •• ',
KAAPSTAD.

ONTV.ANGE:-< :
Een groote oolleotie HOLL.l.ND8,UK

Ke rstf ~e8t en ]i ien wja.arska.arten
vau af t d.

Schenrka.lpnders voor 1904
van af h. ilO,tvrij,

ZoND.l.GMCHooL-prijJen van af 3d.

VRAAG

MELT BRINK'S
Gra.Dpige Stories en andere vel Bi~8.
Deelen 1 tot 5, per deel 2.9 po.tvrij.

VERSCHENEN:

Wekstemmen.
Eeu herdruk van:.! bundels prooien

door Prof HOFIIKT& noeger
in Calvinia gehoudeo,

3 6 IlO'Itrrij
De eo .. t.e druk WIL' ill eak el" ID&&llden

uit ..erkoebt.u M
NIEUW SNELSCij~IFT,

en mEWRITING,
Worden oDduwe_ op ONS STUDIO,
en vooral per po.t onr ,ebeel Zuid-
Afrika. DilUldag- en Vrijdag ."oDd klu
nD 7.80---8.

De atudie i. een genot, pmakkelijk,
_ goedkoop en nt,ttig. 0..81' ftOO IIIjD
., lUD bezig.

Schrijf om iDlichtingeD UIl

The Secretary, New Shorth&nd.
Box 1,290, Cape Town.

O"S STUDI0 is in Langstraat, 28

Wij doeD Type- ...erk ..oor Firma'i.
Prij. _ billijk.

KENN ISGEVING.

VOOR £500 wasrde aao JuweeleD
wordt verkocht tegen minder dan
den koetenden prij8. Na outvangst
vaD pvst ...i8ReI van 98. 6d. ",eDd ik
franco Daar eenig ,dres in Zuid.
Afrika een Doos, inhoudf'nde de vol-
gende Jnwee1en Artikelen:-

1. ChIU1ll. 5. EeD. Stel Hemdl-
2. len Broche knOCt>jf8,
3. HAlsketting met 6. Een HorlogeKet-

Slot. ling.
4. Een Club Ket- 7. Een Broche

Hng Bramlet. 8 Een .M.lIffKetting
9, len Dasspeld.

Ik bidd geen goederen aan al8
Zuiver Goud, aIB zij het niet ZijD,
doch ,k ganndeer dat elk mikel met
zuiver Goud is opg8legd IlD is gega-
randeerd in het dragen.

Het geheel wordt aangeboden
VOOr 9s 6d.

Mocht 80mB op een ingekomen
bestelling eeD door worden gea«mden
waarbij eet: der geadverteerde
artikeleD door eeu ander wordt ver-
~n. gelieve bet gpëerde publiek
dAaraan geen aauatoot td nemen. daar
wij toch de 'VoU. wu.rde garandeenm

Zendt &aD

P. o. TUOKER.
LlLDgstraat 81,

ltaapetacl.

OM BN KOU IN DIN DL IJ TIl
G~.

N_

ORGELIST.
WE Ll

YEN NISGEVING

PBRSONBN in de BuitAm·
distrikten. die Ingevoertlf'

Paarden, Saels, Slacht- en
Aan~lbeeeten, en Slacht-
schepen noodig hebben, ge-
lieven aanzoek te doen bij dell
ondergeteekeade, die aan allt·
orden hunne dadelijke •el'
beste attentie geven.

NAAI MACHINES
I Dr•ALS CADEAI·.

KOK OP ADK.SSBBB:

Theadore S.nden,!
No. 4, Pleinstraat, KAAPSTAD.

Hoek President· en Eloffstraat, Johannesburg.Eeu kans voor ied- re-n

JOOR III lORTEI TIJD.
O1Ilce-ven van 9 V.JD. tot 8 LUl.; Zaterdap vaD

9 v.JD tot 10 IUD.
12 D .Il.CKY..li.Ll:!..

HY P01'li.l!JU!:.' .

PUBLIEKE VERKOOPING KAAPSCHE GOUVERNEIIENTS, Mu:?:....~!.~F. ~.~-
SPOORWEGEN. ~.M.sn.-K \. ~

A. A.. ~ 8r.-l'ted. Gar.K.n,
Muidelbarl-M.idcielburg. ,

A. 8. J. 1'. ei. Watt l't.&II.-J. wa-
Jrliddelbar,"

A . .11:_ Hun.r-l'ted. UIC. h..ed, )w.
delburg-Mlcidelb~

W.~V.W __ ~
P. J. Da.aater-M. J. .B.ood - ,v.
T.~· Wile, 4: (.;o.-Kaep.I.

Afd.
J. F. 8wiDm'Dn-~. Alr. uaderb.t
Lev_. Mij.-Bukq 0...

J. li'.. Wepezaar - Z. Air. ~
· Levewwers.ekarlll& MlJ.--UilOal ~,
ti. t£erwt.zky, A. BeclLo,nt.l., W

nit.kf ell .8erkowita, B. BriIrrnt.-
PUrOeIl, l'allop ea &nrett, .BPA.-
KMp"'h. Aid.

O. W. Dold-Boedel J. l:it.ewr.rt.---W
unto

,J. W. Hutfard-B. W. tSll'~
• Aid.
J. G. Ibrra1-R. J. &rw- ........

Afd.
P. W. ~~ pnmnae GrOGt.
! Afd. van a. Orde na ZOUD ... Mt-
· ~Port.ll'.lia.betlL
T. <libtoD-Z. A. college Baad-iMt
.w.

.1'. B. c.r,-E. GodGard-Tarb.
'.\. L. Heerden-K A. Ul..-r.rdi-{.f ..

· dock.
G. Chatwi.Dd--O. A. Ooit buiJe-lii-

I.o ... more.
G. Black-J. W. On.gh&-~
Afd.

D. D. Gre7lm&-.r. F. de WI\ br.-lIr·
b.

F. P. er.&-G. M. otl.bl-lllddelbaq
J. Banaee-J. Adair-KupIcbe All
J. F_Kirata-J'airbridl1:e ArdentI.

1A~.apeohe Afel
O. R. Budeoa.--.I.. J. l.olo7d-W.
hoaa.

)L Emdia. N. JI:mdm, Emdin III c..-
Z. Afz. Brouwwijen, Bpkt..~

R.~Boedel W. .BJddiIP-
J[upáed.

R. ~PallU--L. K. K alpe---&illlo
lOlL

J. W. lWd-&. O. ~
deaL

B. Z1ll'D&llUlr-lJ'. J .... Z118r.~
lOlL.

11. B. ~_ Lo Bi~ 0-
GrikwalancL

)L Gre.a-8ir D. T8IlD&Ilt, A. Bell, 1
A. Tenuat-K.upetad.

P. L. B0u01Iw-J. J. sadie, A. U
: Rous-Puri.
B.I'. ¥acI_blNt- .... J. StnIl-
. K~Afd.
B.B:r~. P. O.F~i.It
.w.

J. )L 0_ HoaftmaDn-E. J. Git-If.
Afcl.

W. GUd1nlOCl-J. R. Nauki..eU-~
mR. '

KU8TINGB.
L. A. SW"" - J. 8. de ribis -
Paart.

JL Mal ..... I·D P. D. J~'f.
CleIW_

w. ""'_.so.w W. W. MMIaIf-
Som ..... OoIt.

W.~.de~
lP. ParUt-D. J. le :at. )(.aroIIaDd-

r.~t:'ct: Co.-B. S~
Rad.

.. ClCnrIe--BOeCte W. G~
ooet.

W. &..-G. E. Boa Jr.-KaapoaI»
Afd.

P. Hamat-H. D. Sch ...arU--{Jlr&
J. J. N. T~. J. C.... ti. V..
~.n..dam.

B. K. VCI1Ohkn-T. 8mu~
Afd.

ItlNDERBEWIJB.
A.. O. IL BU7I Minderj. kiDdIna-
8teyublq.

CONTRACTEN .
D. C. J. Ne&-IL Jl. JoU~

'1.7: M.eiriDR-O. H. B~c>-Wor-
ceder.

P. 8~A. G. ~~li~
G. W. H .... Haght-E. O. L
-Woocktock.

S. H_ ~~K. H. G.~·......
l. GE.\'EIU.\1.
A_ PadIIw--G. Levy-Ooet LAnda

HUN, clir 9&'Il 0111 koopea BEN
YaIl de welbekende vermaarde

llERIllllSCHE
Waltbaut Lner~ orlogea, VAN

Gebakken Steenen. IJze-
ren Platen, Paarden.
Koeien, enz., '

'AAN DE PAARL.

W. H. F. Kloyn ek Co..
Afdlagers. ens.

37 St GflDrRe'. Botelkamera •
TelotgrBmmf'ln .. Auot.ioo,"

Kaaplt.d

Bufalo Rivier Brug Werken,
tsns., OosL Lon'en.Schroefwinding, Uit.tekeude Tijd~

houder, Stof- en Vochtvrij prarlt~
Toor tieu jaren, tegen deD prijs 'V&~

aa 10•••
&utien wij geTen,

DE TENDERS oahaoren io antwoord
op de ad ..erilmue d.d. 22 ~t., II.., niet
bevredigend sijDde worden nieuwe TeD
den pnMfd ..oor fil' kere werba iD
verband m" Bpoonreg en W., toe-
pogen DUr boveDI mo lilde brulJ op de
o~ljjk. bank der Ba1!elo Ririer, Ooit
LDMeD, am... tieDde bet aa"olgende;-
Ooaltroolie nD een epoorw"lljfn op eeD
3 rio 6 ...... wijdte "0 rimijl 7. obaina .
-.aD welk. le gte omtrent 58 cbainJ, WD
dubbele lijD al lija, "BOOk "'0 eeD tram-
.. eg spoor 1'&11 Pont -OD Roed Dar dell
OOl~ljjkeo t.oepDg der nieuwe brng
II8kere w81 tin ~troom .8eidiua_, kl1llll-
padea (In IerOl8ÏDtl) t>te., •.

Bjjlooderhedrll !lijo ...... rtjrbur op
(1). Het KantO',r "U den I>ootclinge

nieur, K,·aptt&d,
(2) Het an\oor .U den pla,taljken

inlJeoi. ar, p. 'rt Eliaabetb,
. (3). Het kantoor ... n d?D plaatl<!liiken
mgeuienr, Dnlfelo Birier, Brugwerken
O~lt Loncka, op en na deo 14 Dec.:
1903, ala .... aoet'r eeD ahchrift van het
o ltwerp cooil'1lOt, Ipf'o;!icaue, ICbtdn)~
...0 hoo,eelhedeo en ..orm van ~nd.J'
..e~krjjgbav lijn tegea betaling van een
galDn.
Tanden moeten zj1n 1Ii'gemaakt op den

..oorg~~bre"811 vorm, ~ moeten ..era.,-
zeld II)n door eeD depolllto ia COD~ien
1'&D .£~ welke lOaa ia geYal .... niet
lUDoemlDg 'I'&D d'ln ~nder, ral wordeD
te!'uigeaoodeD.

De teDder ral niet in UD - erlring wor.
deo gf'DOmen, ten.jj aan deze "oonru.rd~
~ordt ...ol lUD. De reperialf verplichi
&lch Diet deD lupien of eeDigen tender
&ao te "men.

TeDden, ,.dnue8ld lUD deD (,JoD-
'roleur en allditear ge"raal, Ku~tad,
lolleD .ord~a oDtl'&rgeD iD bet .udlteun
kaotoor (the Aadit. OfficI) P1Irli&ment

d
St.reet, lC&apatadt oiet laier' dan 12 lIor
.. mtddatrl "an Gen 11 Joaari, 1004.

JOHN BROWN,
Boofd-~ieur.

lrapeoh~ G 'U"~1'O._.... 8poonreg-.
Kar' Jor 'flIIl den Hoord-~Dieur

Kaapftad, 22 Sept., 11103 '

OPZICHTER. Ken Gebeele Nieuwe
NAAI MACHINE,

De onJerget&eItenden, daartoe gelast
door den Heer E. WOBHE zuUen pu
bliek verkoopen a'ln diens woning te

. Lady Grey Brug Station,
PAARL,

OP

EEN volbloed Afrik:aander, boeren-
K'OO, gebn .. d, oud 25 jaar, die prae-
tiscbe kennis besit van vracht- en
graanbObrderij en 't MnkweekeD
van Amerikaant;Che wingerdstokken.
L<ekt een betrekkiog &la opzichter
(mat,~et·) op een plute. Des \'er-
I.;ie,end, i8 hij ook gewillig om, de
plaatR of g deelte ervlW te huren op
billtJlt;e voor ...parden.

Doe ocbriftelijk aaDZO k bij den
ondergeteekende.

J. E. SCHOEVERS.

tein einde &ls reclame
firma te dienen :

De Amerlkaansche
Zwltaersche HorlO8'e Maat..!
schappij. Eenlae Importeurs,
28a. Caledonstraat,

P.K. BM. 649, (Telegrafisch &dr R :'

" Wa.tch,") Kaapiltaa, Telefoon 639.'

Vooruitbeta.ling is noodzakelijk:
en indien iemand wil probeeren of
dit alle" naar waarheid ill, zoo len-
de hij ti 10•., en de balau (£1)
eenige weken na. de out~t nn
het horloge en de naaimacbine (ver-;
zending vrij.)

Eveneenl zijn w-ij het goedkoopste i
wholesale huie in Zuid Afrika v()or'
alle soorten nn horlng'!B, klokken,·
juwt-elen, en luxe artikelen vau elke
descriptie. Probeert, zendt uw
orden in en gij zult daarvan over.
tuigd zijn. Gemakkelijke l~rmen.

Woensdag,30 December, 1903,
om balf Kif Dur 's voormiddags,

de oudertolgende

Lo••• Boederen

Ker kstl'&'\I,

Wellingtou.
LEVENDE HA VE : 10 Eerste klas

gedre_rde Paarden, 8 Bee.ten be
lItaande uit Koeien, Vaanen en0888n,
S HaOJl'lJhapen, l~ Extra Vette Var-
ke08.

WELLINGTON. VOORTS: 2 Wagen8, 2 Schotsrhe
Karre r 100,000 Gebakk",n Steenen
(Second), 1000 Galvanisch rJEeren
• hter, 1 Lot GalvanillOh IJzeren
Pijpen, IJzeren Traliewerk. oor front
van een Huit; met Hek oom pleet. 500
Zakken, een Trap, Zadels eOL, enK.
te veel om te melden.

DR onderget&'kende, on.
hmgs uit Holland ter uggekeerd,
hreft met zich f'enige uprecht De
~(>tooldestuks veemOf>gebraobf,
waaronder zich twee van de
ml'lfst prijstrekkende Hullen
met de beste getu igsoh rif ten
bevioder, welke hij nu tegen
hillijke t· rmen bet ~eeteeleDd
pnbliek van WellingtoD fADom-
lig~eDde streken ten gebruike
aanbiedt.
Heerer, die geno"mde Bullen

in perBOOllijken oo~f!n8Chotiw
wer'8oh('D t~Lemf'D, zullen zioh
de moeite be'oond zien.

A. J. MALAN.

J. S. MARAIS &. Co.,
Vendu-Afslagers.

Amerikaansch·Zwitsersche
Horloge Maatschappij,

KAAPSTAD. VICTORIA COLLEGE,
KAAPSOHE STELLE.aa.CH.

GOUYERNEMENTS SPOORWEGEN.
"heldt uit

DE CURSUS BEGINT met Hoealen'Opening van de Lijn naar Groot
Drakenstein voor Goederen
Vervoer. 18E.II, 17 FEL '114. BDte hoest lIlMkt uweD keel rauwe

eD meer geprikkeld. EIke boest ~
het bloed naar het ..Ii.. der 10npa
ltijgea. Hondt op met uwea bel ...
longen op deze wijze te IIC~
Breng de deeleD iD rust en geeft ze dat
bDa om te heelen. Gij moet eenJP
hulp hebben om dit te kUIUIeA do-, _
.. nit ze vindeD ID

-
WelliDgWn,

4 December, 1903.

KENNIS wordt hiermede Il"geven,
d.t, totd.t de IUn I'&n Paarl St.tion nur
?root DrUeolt.·io form"f'1 o ..eri8lle ..en
III aan hetGoedeNa'UepartemeD~, Goede.
reo Vena rd lullen wordeo door het
Con.tructie Departemeot ov ..r die Sectie
op en ra Maandlli, den 1.:!ea Deoember
1903, "oor rilico nn den eigen.ar d~
...ageoaarieYeo &uueben geDoemde ~~n.
ten te IUn (d. per 100 Ibs geWicht
Minimum Vracbtprtj~ Eton ShillinIJ. '

WageD vooruit te betaler.
MiilaMaodllD aijn. de volgende ;-

Oillie ... li miJleo 21 8b&iol.
Simondium .~. 4 71
Groo~ Drake08teiu 7 " 41 ..

(Aut.od in UlijieD vall Pa,rl Stltion.)

JOHN BROWN,
HoofJ-Ing.niwr.

K., !.oor "lU deo Hoofd In,enitur,
K"p"tad. 11 D.'(l, 1903

.Ay~r's
Kersen
Borstmiddel

Zlllke 00180f !f !
ROSEIONTS' BRILLEN.

BIJ de tente dosis be2innen blmte_
nat ;d. prtkllng iD de keel boud op I de
MIlva! wordt minder he-.Ig; de ~
ftl'dwljnt. Wacbt olet totdat 1~
OIIt1itekinr en tering -.enchijlU, CIrOab
maakt eeD .iade aan~,;;;~~~;~
het heelt; bet gaat 'I".~
our den zetel van CHERRY
deD kwaal; verzacht. ~
de olll!.'tek~ en be-
werkt toen voortdurend __ ~
herstel Beg int bij '"U.1\IIIftL.
tijd&, het is het eenige
voorbehoedmiddel tegêa &lIe _-"_
londrwalen. -. _ _...

.Wacht u voor goed}toope na_bell
ZIet toe dat d. _ID ...Ayer'. Cherry
Pectoral," ia het glas van eiken !leach
..bJUen Is. .......
__ ~. L_ ':. .,., a c.... '-I ...... U.S. A..

Anis pwst;.;;;a ~

V8l8terken zw&kke Oogen.
TE KOOP

De Pen en de Medieobe FanoulUit
.eggen lO !tb. B08KMONT'8 syst~m
VIoD ondersoek naar bet geUoht.ner·
mogen, ia bat DUIIIt '9OlmMkte, wat
beeteat."

ZAAD AARDAPPELEN.
ZAAI AARDAPPELEN.

Speciaal uitge7.00hte Fransohe
" Early Bose" Zaadaard-
appelen, tngen de laagste
mar~tprijzen. Groou, .,.oor.
raad jUlSt Sfeland.
Termen 30-120 dageD.

Gebroeders Weintraub,
92, Sir Lowowry Road,

KAAPSTAD

I
~_Iae lrrari1 a-, ia 1Iitasateallt
baIaCINe YOOr .......

ATTWELL • c;..,
r._.,Gecq. ........ u

BriIJeo, OOQluea eD KDllIIkIotIen ~Il
de biI1jjb_ pril_a.

KOltelOOl' onderzoek van het
. gezioht. 'NJ'JIlOl8D,

door deu heer

P. H. BOBDlOlfT, A..A. 8.0.0

ROSEKONT,
- . OOGIIILIUJDIG OPTIOIU, .
•Kauion H01UI8 If ltamen,

(21). VUDmPOIG) •

.Adderleyatraat, Kaapstad

MARTIN°S

Ai; PIOL & STEEL
i . ,- c'-ee IPILL ••
i 1IWdoI_ ~DaIa

~

n.- Iwradoa _ 1IarUD .. PUleD I.~ ..... 1Jij 1IOl .,tpo....
- ..... tij4lcku ~

eIIe.]ItnUJa ML ......a- hlDl
..... rIIIM( T ~ _ "opl'ijmea,"
bIIMO pe l'oI*II.
... TlN~.~ ... _.

..s~HOOL te Bl&uwvaIl.i, nabij'
Wellmgton.
Vlak bij dese echool is een woning

- huur, benoUende .. tkamer, 2 Iilaap.
kamera, keuken en diapen., tegen '2
per 1IlMDd. T. _~ bij

. Jl J. 8TUOKI.
BJ&a.W"YaUei, Wellingtoll.

Telefoon 961.
Telegram Adrllll: "Weit,b.abe."
Pnetbtu 1004.

TE HUUR
Wagenboom. Rivier A3

Publieke School, Botha Halt,
Woroester.8JhriftelVk. orden wonIta per k.... de

... .I....oerd.

DOOFHEID
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,KENNIS grach!edt bitnnede, d.t
d~ geregistreerde eigenaren van
pd billDe~. het . veldkorne~~p

NOTICE is hereby given that I in· van Breede Rmer bIDnen het DlStnct
tend applymg for certified copips ol TENDERS worden genaagd voor ~ Swellendam, van Toom-men r.ijn
the two Deeda of Transfer, I! -. het Tersohaften van Voer, enr., be- ~ Zijn" Excellentie den Gouvernenr
on the second day of .Nonmber les" D~ voor den dieDIt un '~Spoor- IIi&DS08kte doen voor het proolamee·
by JACOBUS STEI'lU.!lU' BIJAGIiB in weg D~t, Westelijk en Mid ~n' van de,.omheiningsw.t binnen,
favour of the late JACOllUIIJ'OHA.du deUaDdach Syateem, gedurende het ~oonegde wijk. All. objeotif'AIdaar· I ,I
KoTZE whereby oertain one-fouth jaar l~, t.w. : tBgen moeten bij den on~kende MITS desen wordt keonlaf ~eIl in oyerean.temming
part. or share of ~d iD certain ï-:fÏ.'- 6,000 lb, Gtl~ Z&kulingeal. .óór of op den 8111~n JAnUl"l l904, met de voo sieni gen in de "'et op Ontp'ofbare Stoffen.~:tJi==~P~~~~Fi': l~A:ro~~ t~rh~dn1alenge- tr~:~antoor, \rBxploeive3 Act) VaD: 1~7, dat i;df' De Been (hoon,lIO'i~eorde
oornetcy of Ach_ de Piketbeqpn, pent YO oD.g8n'r Sw~, MijLen, Bpkt., app'!tcatle hebb!!m gemaakt VOO\' z6óianJg eeD
meuuring 3291 )LqeD ancl -380 30n lbe elk. 8 December 1903. amendement van hun tegenw~rdige i~ntie onder rapgde
aqna.re rooda wall ODD,.:zed. A..... l zó 000 . Haferhooi il 6ernn. 1<' S. RElO' w~, dat hun zal WI)rden Yeroortfd om lp de .Arcieelmg ftOIl

II Made on Uie tAln day of r~ 18~OO" Toer. h&fI1' Zakken D __ ._-':a Ste1l81lboeoh acht meerd re -uil·nen. met een inhoude-
1878 bij ELluJlITH IuBELL.l Slllt' "tngnlDttJl'. ~...... -widow of the late JOBAN CUJm!W' . . .... ---- "ermogen nn 100 ton elk, op ~ richten en te g' bruibn op
KOTZE whereby certain tb .... foattU.. . Tendc1'orm.en. condlbN van over-:: 0,' nderwi1ze.... 8enoodigd. hun _rond "oor op81ag.magazi~n. ~~r hun t,PpDWoordige
parlorlhareofandiDoertaiuauifioat eeakomat, en alle andere btl~~~b.') 1!__ .;_ .'l·n hUD twee O~"g, lDell ftIl 100 ton elk
lace called 'RIETKLOO:r1\ iD. the uden konD8l1 rerkregm WOTUIW IJ I !wou","" 8& t'-Ï»visloDof Piketberpn. Fï.l~ uSpootw~-Hr.nm te lU~~ De beer J. v. Do JlEBWE,..a LUI' toegestaan. Door het .ement .. ordt qrsooht acht

cyof Achter eie piketb rgen. meU1II'o eDt;:t_~rt;tead.n, ~ ~rea K~==-p.::gt a::~ maguij1lell daar BaD u)e te voegfn,-alsoo het. total brerpnde
iDg S191 1ZIOl'P1, S~ equre ~ MIl ~CoIltnJnr 8D Aadit.8llr- IJL. ~. te oaClerriall- in de Bol op tien.. ilWal ODDftyed. i ~ _........... ii:" ... __ '-10..0 ...._. d __..I_ _ • AT 03&1'\17

ADdall p_ c1&imiDr to .... GeIlnaal.5--·: - - voor i....-. ~-_., e_...-· ~V ..
• . objéoOi .. to .... !&ou of'" v_ ...n- "" op _ ... 11 , •. , - .......... R .... la dat d. Áf.J",lingarud van 8~boooh, - win de _I< ja
~are h... by·~uiNcl toW .. DUri i906,12llar,Wordaont-raDga. I~~;' ~ ~UI~ ~ ~ "erweseu. Wo8nadag. 10 F' . l~ 10 uut" Y.ID. in
~"e .... ia writuatr .rila! tU lien il Diet geboDde da laagIten ioapy- lt aur ftII he' Dorp tn neu hei Hof to 8tellenbolC", heeft Ilw.a. '. ld ala. den .nd.... eD de

of Deeds Ï1l Cape. ~ of eeni«en t.der .... te D81DeD. : lOOvet' omtn1R nu Nellpoon Statie.. ' ~ •• ,..
Fo1lrieeD Da,.. (Jom! the ClIAS COCK, '8dariI £SO ~ jaar _t wij lOPe· p1aate, wanneer ell waar . de '. blpreid UI ~ om de

pUblication of thiá lfotioe. . l' • W..m. Soofd·8poorweg ~~~~u ~~aa:~Jmllll..iApp~~ voor Pi8Id aIDf , ea Wer die Wpl
Dated at .Cape Ton, tm. ...... 1lapaijDmelater. ...... _, .....- "_-I" •• buwaar wil O,nAWml. te hoornl~
of

n L-o ,tIN> ' . April, lOOt. r---" !
_, ....__ • .UNO " 1 ,~ ~toor 1'u da Doe aansoek bij Voor de De Beera ~rde )(ijDaa. B.pel'kt.

V. A. V" D.BYl,ij# 800fd spoot wegA.p~'. A~. v___;~-u.r (DL) S. J. PEBOII-,LI!L . W. IL QUINAN.
Boud of ~ 8aiWiIfP. ! .... -,,-_. urny.oar.. ---- ~
. Wa ..... ea,. Ton.. Itn'••_ itDeaPabel 19Oa. JUIft"'" 16 IHc.. ..os... _, U Deo, 1903..

vE~BAN OL'tJ8TEN. .iII ;··~,'Dt ,_, __ JiL; ,
'_ ' .' :,. ,,''', / ... ' ".1

•• D.... ~T, 'WPST.l .•
~ EiMdD'or: 8n&6V1HAAt'. "".' ,.

\ ,', DF£E1d1IER.
. ~ dokter ........ _t .. doffe, aaDlbo._lel

;-en l"lD, welk. da aJu.p .toon, en er~r it in
piJD, die 11Gb." tin IDijdnd il, 'W&IUMMtl' men aioh' Q1lI:~aet
_ken Ï8 'va1l nierzielde. Bet. il eigenlijk:: Die~ uw.. .doch de nieren, die jm b8Df'den het anallle IlIBdleellLe
rug ~ggell. Daan', RlIJPijn Nier n Pillen 'I81"liaJ:it.D
de nIeren afdoend-dril1'en
de vloei hare en R8Criatalll.
~ .: jf~n. die mgpijn,
Bngbt 8 sIektAI, watAlr, urine
kwalen rbum&ti8me, l'en
sWAIr. hart, ens., v8l'OOr·
saken, uit bet lichaam.
Het, ge'" al, hieronder Ter- ~"""II!i~~i'
~eld, bewijst, dat de gen..-
IlDgeu blijvend zijn.

Me'H. Wud 'tan 97 Loader·
suaat., K.... tad, HKt: .. Ik
beD'wee eo "iiftig j.u oud. De
pijDeDin mijo rug eD over mijn
g.DlIOhe lichaam werla wo
berig, det ik een geTOf'I bad,
&Isof bet "",..,n rillt laugH
ward. 'toor me bad, en "oor
meer dan lien jaren beu ik Iii
der.de ge'Weetll .aD Dier siekte.
Om~rent «eo maand ll~J.,den II--.1Ci'rA~ïl~Jt~~
kreeg ik d"o r&ad om Doan'e -
RDI!pijo NierIlu Pillen eens te
probeeren, il" zoo begaf ik mij ,
dan n~r Leunon's Arothtlek, in Adderl ..y~tra.t, eo "i\ncb.fte!nii een doo.
1'01. . I'oen Ik d .. eerare dOOII llad opg ebruikt, yoelde ik JDiiwol'eel yerliebt,
dat Ik bellloten Wall er eeu "ollOOllSe proef mede te oemeu ik ginr met bet
gebruik yoort, eli .het ia mij .-.genaam ~ kUDneu ~gll'i~. dat ,ij mil vol·
s14gen gen~n behben. pe pu"e.u 111 !Dlln ru!l en uieren lijn giheel 'terd·
weneu, eo ik zal Daau. RugpiJn Nl.ren Pillen aanb"v~len UJI eenigeen
mijner menden, ven wien ik boor, dat bij op deselfde wii~ lijdt, &lil ik
geleden beb.

Zorg ervoor, de echte 0""0'8 Rugpijn Niet'en Pillen te krijgen
der.elfde a18 Mevr. We.rd gebrniktAl .

All .. Apothekers en Winkeli8T!! over geheel Zuid.Afrika ver-
koepen Dcan's Rugpijn Nieren Pillen, of r.e zijn verkrijgbaar lirect
V&Il de eigen&&rS, FOSTER-McCLELLA.N Co., P.K. BUB 1297,
ILuP::lTAD, na ontv&n~t van 17s. voor li doozen, of 38. 6d. voor een
doog. JONa.

RHEUliTlCURO.

ft \ l~ )THEKF..N

fl U. Burger-A. 1'. J. Bua-- Bo-
""rUOD. •

jl' J \'enter--.J· H. ~Aliwal
:O;oord.

J .. \ JacobMn - Ind_ ODd.liDp
Bou'" Ml).-lndwe.

f J B. SteenUmp - s-iel R. le
~"eur--Aliwa.l NoOrd.

, . 1. Bo«men-P. M. Heyuike--8tel-
r lt'~bosCh.
r: .\ Muir-R C. Broaghton-Kup-
,-UJ.

\! :,aacn, :-laacu en BraDd~, A.Bran-
. d_D P de V. Grulf-Piquetberl·
r r",lceU..-C. H. Hodpo_Kupe.
\fd.

K'LSTINGB.
~ F" !Cup-V. C. C. Turn_Kaap-
...he Afd. .

r r; la. r;r.>nge-C. J. Nel--Ladimlith
I .1 .I. 'I"Ul ReosbuTg-P. J. Bad .. -

,.",'. Hoopto .. n
(a:'\ EI·LU L

\:., ..1 Kapbn. M.. Kaplan e~
\'" _Rolt en Holt, Bpkt.-Port Eli·

iJK heer R. Man. .,.. 'KM)lItAd
~deert om betere PIANO'S

~erk- en Huieorgew, Harmoniama
en all. andere lGortea 1'u musiek-
beooodigdhedeD t.1e ....ren daD
udere firma ter wereld en
lagere prijsen.

De beer B .M illIer heeft eent.ê
klu d.. llundigen 'VOOr .temmeD eA
voor het hentellen VUl alle IOOrta
Van musi.nnstrwn .. ten.

De heer B. Miiller voert ook
nauwlettend alle outen uit .oor
fedrnkte musiek.

CONTRACTEN .
, I \ ',,-,t1e01&n-.\. M. B. Prince -
~up.che Md.

I _:, pley-M. Mason-Kaap8lOhe Afd.
, f\ I'hlhp--C M. Harvey-KaatJlChe
\id."
J. :'nllth-.J. A C. MomberJ-Aber-
lp.en,

F II Ha.rdakt_E. C. KcClelaad.-
Cradock.

p :-; RAnkm-E. H. G. (].oet&-Gra-
~wn.

I; t1 At.henton_H. D. Athfnt.0D8
.. 0-wock.

lo DBCEMBER.

HYPOTHEKEN

I' I'
:'1 rOlto' MJ, HalllUla.n-RobeJ1,- ._---------_._---___.!

DOAN'S Backache
Kidney Pills,

i . .. i T _~l) II ., "'.n .J Wlut''1!IlIp..-Albany
I: r I't'nuer, LJ il (;f1ffiths-A Cun-
.. ,~llaJIl-I:\.a.ap>{'he Afd.

, l\ lladcuci<,.\ r: Felth.aJn---P J.
\l.u "'I' _K aa pst ad.

I li \I.tz.koot.h-G T. en.\ (' Reed
l'en I-:lI1;abeth

\1 I I.. Urnnge-J. MUlr, M.D -Ri-
,.,daIl'
Il ...mp- \dan!,·-J P Cellienl---t>tel-

1,·llt)U"'C.u.
; I, I alu.m-· W Runcllllan-·K .... ptiCh("

IfJ
I L Thomp.on--Góbr.. Peacock-El-
uot

\I r. beal~H",·dt·l '\. T Masi<e"'-
t,; ..... p.u.d,

1\ Il Morg,m-J. H. DoUey-Port Eli- Op of ongeveer
I ~'''':;~yos-F. J. Ma.r,hull- Port Eli- 22 Dec. -8.S. Ii HBRZOG," Kapt. WIE8SU14.
,.dwtb 19 Ja.n. -8.S. "~lJUERST," Kapt. WEST.

1\ 1-:1)'-1' S Flegeluo.lIl>-Ka.apscbt Af· 16 Feb. -8.8. of FELDMARSCHALL," Kapt. VUN le,,~~voRF.
,,.....ung

I ~rt1lgv.,j,d-W Harru;-- Worceate~. ~en voor Groot Brittanje, sta.ppen te Vlissingen over, waar nij-
Il MeL. McLeod-R. Shu1dh1um eD sir biljettAln uitgereikt worden naar Londen.
T. (' Scanlen--Kaapsche Afd.

I Borson-A Ho~enth"I-K&ap"tad. OOSTELIJKE ROUTE.
III'llllbeTg ol "'"Pr-H -'l .. \rderoe - Van Kaapstad naar Port Eliz!Lbeth, Oost Londen en Durban,

KaapstsO. . 0 tk t Ha htS K 1\1 ~[archian(}-G Oi'lpuute-- iU&psche Tandaar langs de 08 us vens en e uez anaa,
Afd aanleggende te of in verbinding z1.1

b
nde~et DeblB.jl.'OaABdut,w Po~"npool---~hdW1d .\.!(Alluch. ,m Beira. Ohlnde, Mozamblek, .zand Ill, .....om aasa, en,

Tru,t M.ij., Bpkt._Uraaff-Relfiet Egypte en Napels.
.1. "i. Fouri~Boedel W. YcDoDa.ld - VERTREK VAN KAAPSTAD.

lluvnhage
IEP Clu;.__ H .1 Bart<lr- Kaapscho Op of ongeveer
II \~~. H. ~dorp-M WaJker--8u'l- :m Dec. -8.8." PRINZ REGENT," Kapt. lJOHERR.

I"nboscb 27 Jan. -8.8. "KRONPRINZ," Kapt. SUHL,
Kr"T~'(;8 .. ~-c'·, ')0 Febr, -S.S. "HERZaG", Kapt. WII:SS'.\ll.

P lJ riu Toit-M. J, Hall1llllUl-Hobert- ON
22 Mrt. -S.S. "KDRF'UERST', Kapt. W1-.:ciT.

liel Gr1ft. 'lW !rrtllUC3hl Ilddel

DEUTSCHE DST-AFRID, LIllE.
WESTELIJKE ROUTE.

Va" Kaapstad naM Europa, aa/,tlegg~ ~ W PaltMs, Lissabo"
~liuittg~ &-MMr~ en H~g.

Mislukt nooit om Jicht, RbeulDa-
tiek, Rheumatlek-jlcbt, Lenden-
pijn, Heupjicht, en Zenuwpijn te
genezen.

,...Oil.
1 A :\-{arHpa.ny--·l

De eolg"ule zU" Ftnige uiur_ksel. wt ",u
va"y"" brieven, waarvan tU crigirrul6 op
aa n::oek ktmnen U/orckn gezien :-

"De pijn verdween (na maanden lang
hjden) binnen ,j'r UreD ua bet gebruiken
V1Ul de oonte do~i., eD ik geDoot eeD ~e
nacbtrust, .0001. ik .eden weken Diet gebad
heb. Ik ben DU geheel geJOnd".

"Het heen mij wezcnlijk _r wouderbur-
lijk geoeaen. Gedurende de I.IItt. le' maan-
den wa.8 ik lijdende aan een venobrikkelijko
pijn iD den rllg, zoo erg dat ik, wanneer ik
Jal, bijllll niet weder kon opstaan; bukken
" .. mij geheel "nmogelijk dur ik ~voudig
niei "eder recht kou komea.lJ:en bo",,1 gen ...
mij geheel en al.

A.lleen vervaardigd. door de eenige
eigen&r8n:

A.gentllabap voor Kaapstad. Kuteel Rtr""t :36. De Rheumaticuro Maatschappij,

Intermediate en Indisohe dienst door de zijlijnen der Ma.at.schapl-ij
via Beira en Zansibar naar Bombay, Colombo en Rangoon.

Lading voor havens op het vasteland sonder Overlading
Voor Vracht of P888&ge, wende men zich tot

k.',
i\"d.'ock ,I' }<'pttualll ,- l ,.,.0 !:'litt en,

_Ka.ap,tad
\I '1\' Pater-Oil C \ Mad.,·()(I-- Kp,.

\ fd
ti ~h"r. ~1 Bl11llliwrg. Hlum&r,:: en

"'bcr- E Pa!p..- K=pstl\d.
CO"iTRAl'TE"i

\\' net tr-Y D. HoaJ'f'-' Kaapsche ,\fd.
I .\U<1Dl'>On-r: L. I'arhr--Kaapetad. .
p :.; \·IIJoen-A. lt. C du TOIt-Wor-

e<'> t.<!T.
L Kaplau -H Zacks--Kaap.tad
I )fehaffey-H. Dornt~-Khpdam

KI"DERB~;W1.l8
I ",,,t1R, D. J Retief, P .\. va.D J .... n-
""lrl-,\flUderj. lrindt!run.o-Paarl.

POPPE, SCHUIHOFF EI BUTTERY,
K.AAPSTAD.

AAMBEIEN.F. KENNISGEVING.c. MEIRINa,
MA.RKT AGENT,

Stall No. 3, Nieuwe Karkt
KA.A.PSTAD

" W'ILOENH.OF.u

STELLENBOSCH.OogenbllkkallJka
Verlichting KOSTHUIS VOOR JONGENS

HY POTRE10':'"
Vruehtcn, Pluimv~ of P.odukten
aan mij toevertrouwd zullen mijn
beste attentie ontvangen .-

u Ahekening volgens Keuw."
.Adre8seer alle verzendingen ua.ar

II Elr:. 11, •• t Sldlll."

DEZE InrichtillJl' maakt voor
ziening ln e.m lang gevoeld.
behoefte. Studenten en SchoO

Wordt ge ~:-~kt als het Stan· Jongens worden gerieflijk en
daard Aambeienmiddel in 42 MD~naun gehuÏ8vest tegen de

billijke bet&l.ing van tl0 per kwar-
taal en t3 intree-geldm.

De pu aanptelde H uiJVader
wordt door de Heeren P. Boos enHOSPITALEN. H. Webb en aDdere Onderwijzers
bijgestaan.

De liggiDg is gezond en. nabij
College eu School. Tevena wordt
er behoorlijk toezicht gehouden over
bet Huiswerk.

Sportgronden ! Leeakamer! I
CoMK188l•• -Da. J. H. Neeth·

ling, Prof. J. I. M.raill j de Heet"
Chr. Marais, Je.c. Krige, Cbu.
Neeth1in~ en Barnard ~

Men doe aanzoek bij deD Hw.-
vader.

Il ~. Wb...,ldon Afr Bank. ~IIJ, &p.
___ I" mtata

I .. 1bcluUah-F. WarT..k~r-Port Eli·
zabeth '
, B~Fr, \J G Huhlru.J.nn, horg}-P C
j., I{Oll~- Pa>lrl.

I Wakehll-1 Bprodt-K .... peche Afd.
'G Ontoo,,- F. S B~rniug- Ko)L,tad
W I F.at.on- Boodell T .. Jone&--Kpoi.

Vd _, .
J I' (; !:'lmi! h-.J ~ Moolman--C,,·vI-

J I~,.a.c. den [l&'1"'-W \;ra.yen Zoon-
'Kaap,chi> Afd

I "orTl;'---c \ '" h"'~I7Rr- Albert.
'JQ""Il,rO"ll On"·': PlJbli"k" School,.·

}\:Ii\ (~n\I\"l:.rn.--lJueensto'\\-n.
Il. (' :\lacPherson ·Mitchell en :l>lBckH

I( au p,tad. . '
I R van rtN .. IJ""'- \" Wil.on-Fort

B",IIJfort
.\ 'I \Ialall-W HIUhol1se ~r._lnd,V3.
J 101 H. Gooi-Donatie int<'l' VlV08 v.

k Illdf'rell van Maria. Oorotbea tl~ Kock
. K ..ap.tsrt. .

V;; r; "'mit- ,-; C'ornehllo--Carna.I"I""o.
I (;"rhá- Z.\Ir ('ou"~,, Rud -I'llap-
,t",l H ml h

\ 1 Ander...,n, J ('ook-.1 "e ~
_Kaap!'Che .Hd

I' \1 "iieh ...n, C. JohlUl.en-J.A.Welch
",,,"poehe Afd.

H B \bral"_.1 .J W va.D Zi)I-Prie6-
ka, .r RO'll'h- _, K St"phen,on--~""P-

der voornaam&te .Amen.
Waarom zoudt gij Hoesten?
Waarom zoudt gij Hoesten?
Waarom zoudt gij Hoesten?
Er il bepaald geen geneesmiddel zoo
spoedig en doeltrellencl. Slecht. e,:n
Loangs geeft verlichting. EeDV'Oudi!!;
maar Eeker in ....eT!ciDg, kunnen Sll
door de ~ penonen genomen
worden.

KEATING'S LOZENGES.
KEATING'S LOZENGES.
KEATING'S LOZENGES.
KEATING'S LOZENGES.

kaansohe

ZEEEMO
~ 188D8', "E88 Ilc_t"

Zoo ~j niet eiapen kunt ...~ het I _. Idd I
hoesten zal 6éD K-...TI1'IO·. ~.~. II el811 8~~ec~:~er!~=:~:~ ·
Enorme yerlroop cn-er de ~e
_reld gedurende de laatate ~ jaren
bewijst hun groote waarde.

Ge'fen Onmiddellijk Verlichting.
Geven Onmiddellijk Verlichting.
Geven Omalddellijk Verlichting·

K-...T1'!CO.1I HollllT Losmfo-. het OD--'I-;-~ ~de1 'tOOl' HOEST,
~. en KEEL.uNDO~
NINGE.N, ....orden overal "rkocht m
blijkee eD f}egObe>D. door ..ne &pOtb.-

bn·

J. w. LUC~HOFF.

lost Transfer.HEBLER van alle zeeren,
brand wonden, knenJ1ingon

en huiduit8lag.

Yraao UW Apotheker nog vandaag.

IN HET GROOT BIJ

_i",l

LENNON, Spirt.

Kr:-TI~UR
\ r Htll- llo<>d"l.l H D<,nni.-

....r+'vn~b\lr,ll
f:. f( IrOlll·h C,·hf' F"t><lla.Dder-

Brlt"town
[I (',()I()!<ton~R ,\ Knip<'-Montagu
rt Alaá-~l .\ W Jroch-Kaap ....he Af- ---- --------------------

(;EYERAAL
I, Jr \d"ndorff en Co._Malcomefl en
I., -O""t Lond,·n

CO:S TR .\CfE>.' .

Afdeelings Raad Tulbagh.- Dr. GROSZ
ledlelnale Baden Beperkt

O)1HEININGS WET No. so
VAN 1888..' ~.\ \1 K Reld- Pon l'~bzabt>th - VILLA CAPRI

(tegenover den Rooden V nurtoren)
KouWe Punt, ][aapeta4.

K.ENNISGEVISG geachiedt hier-
med .. in termen val) Sectie 5 'aD Wel
30 vaD 1883, dat op d~ vol.g8nde ver·
gatlering van d6!1 AfdeelI?gs Rud,
te worden gehonden op Dln8dag de?
12den Januari, 1904,. te lO uor 8
morgenlI, een resolnt1e zal gemaakt
worden om Z.Ex. den Go~ T~eUl
~ verweken een proclamAtIe mt te
nardigen, van inhoud dat bov~~
noemde wet van kracht w.II1)n 111
wijk No. II (Winterhoek) 10 dese
Afdeeling : ..' )

Objecties hierUgell (IlIdien eentge
in te zenden .an den ondergeteekend~
. t l.ter dan Ma&ndag, Il Jannan,

n18 'ddte 3 uur '. naml ags.
op laat,

J. C. LOM.BARD,
Secretaris.

AfdeeliDgll Raad ltaDtoor.
Tulbech,9 Deo, 19081

HY POTHEKDi .

r. L l,uld."'>UJl~rrest-Port Eb·
.."",~h. d B~. l.m_K ....Jl6Che Marine Af., ep.

1\ ;, .. psche Afd ,_
\\ L. Hett.-T H. Rou:x_Jr.aapIICue
\ :d

II " " d M.er....~M. Ba.uman~

I' "I I " ,I Mer""--C C P. Wagenef
( erN

. I{,,,",v,,',\ _ Mallll""bury Execut.eu ....
1\ alO .. r Pil Tru.l en Rl'llud Ver7,skerJ.Dg
\11) \blrnesbury.

, \. Uo..t_Zuid l,evl'll6 Verzeker.
1\ .... po<:h .. Afd.

\1 l·. J. Brundel'--T Hopkim Sr -
K .... p!lChe .Ud

I H. Ferrejf·,.._G R. ExecuteuTI lt. ...
'n_r ~plrt.-J aJl88Dville. .._

jD. Fl!I'1'8ir_G. B.. Es.eeuteaJ'W IU""

meT, Bl'kt.-JIlJIMllvfDe.

_er :£3;000 waarde
i .' I ~

.1 De geheele X~bare Voorraad moet worden
i ZOr~DEB BlBSERVE.

DEUREN, WINKlllERS EN HUISHOUDERS, HIER IS UW KANS.
I
I
i

verkoop vindt plaats op, WOENSDAG,23 dezer, te beginnen te 10 v.m. tot 12.30 n.m. en
verder van 2 n.m. tot 6 n.m., en zal worden voortgezet op MAANDAG,28 en DIISDAB-
29 dezer, beginnende ~ederen dag te 10 v.m.

TE 101, BREESTRAAT, RIEBEEK PLEIN.

De Onde!'1l8teekflinde, behoorlijk geinstmeerd, sal op bovengenoemde datUDl8 publiek aan den hooget.etl ~ Ver-
kcópen op 10 i BRB .S~~A.AT, den fostbaren nitgesoohten ~ aangekocht door ~rvaren koo~ ~ B~ - Ammb,
bevattende:- Dames, Kel8Jee en H~ Kleederen. als CoBtumes 10 groote en pranhtige 'Y8I'8Oheldellheid, JlAntela, ~."..
Japonnen; een ~rooten en apeoiaal ui~hten voorraad (over 2OO~ pracht~ Zomer. en Winter Qnderrokken. BI01l8ll ....
elke 80bakeering en .tof. Onderkleerep~ Hoeden, enl., ens. ens , benevens Laarsen, Bohoenen ell P8Iltoffela (meer dan 1000 '
paar) Mans· Laarzen, SohOQllenen P~toffell; Pakken Kleederen, HoedeIl (Vilt en Stroo): Bretels,.Maua eD J~; 840
dinrae Zomerpakken en " Baoldiah " Dreeees, van prachtig ~n en van de beste 8tof. om te ... acheD j 89 roIleD. dnbW
breed Tweed; 250 paar Bruin Leeren Kamasten. Ben Jll'OOt.e Brandkast, 60 x 38 duim. Beta groote Y8J'8CheideD~
Klokken. Gouden en Zilveren Damt'&t AnHeenmhorlog~ aUe in goed loopende orde; een groote "oeY88lheid Veraudah en
Tuinmeubelen, ~8taande uit Tafels, Ovale en vierkante Stoelen en Banken j twee leer fraaie R'U~d Teaten, gestreept _il·
doek, vllOmen van OrnamenteeIe Useren Staven onder ell boven; Naaimaohinee j Stellen Meu~; ~,OOO SipreD, ftIl
vel'8Ohillende merken; PaardelllObantn; \6 Typewriters. Typhoons; 3-Voor Ploegen, BfN8D j 600 ®sijn Kop en Sohotell ;
la Vif-rplaata AmerikaaDeoh Kaapsoh, Karren; Ben A.merikaansohe 'I Buck Board" Motorkar; dniseDden rollen Behupel,
Papier; Biscuits; Suiker; Sardines; ~ duisenden artikelen meer, te ..-eel om teolDlOhrijven.

Alle bovengenoemde ~nsijn in goeden U)estand en volget;lS de laatate smaak afgewerkt. :Men..-raagt U Diet,
om Ouden Voorraad te koopen, door aen Mot vernield of door Brand beeohadigd, doch allf'S is in volm.kt goeden tOeIt&Dd, ioed
afgew' rkt, en van de beate m.ateriaal:en kwaliteit. Een kans als dese doet sioh selden voor. Alle goecleren siin ter besichtiP«
vanaf heden tot op den dag der Verkoop. Geen goederen zullen uit de band worden verkocht. U_n van besioh~ 'nil

9 v.m. tot 5 n.m, elken dag.

NOG EENS, LAAT DEZE KANS NIET VOORBIJGAAN.

12 8t. Georgesstraat. Kaapstad.
s. PAPS_FUB,Ar.l.., .....

EEN BOEI VOO~ D~S. PUBLIEKE VEBKOOPING
VAN

ArDULINGS RAAD VAN
WORCESTER,

DE _teDlchap m dit hoek 't'IrV'Bt, ill
'tIUl ONSOBA'l'BAB.E W.AABDB V'OOI'
IEDERE GElIUWDE DAD, .. Mt
zal de ollletzoawde ook ~ ~
doen, 0lIl 11.. te ~. He* • het. midMI
ge1l'eMt 'tOOr dw-da, om lt_ ...,..
.-uie te mak •. B• ..,... - ~__ kMtbare iDfOrmati-. Bell i__
al b'· d. lMiD& prnfijt hebbeJl, dur
d. al~u .,.....orv.. bDDia oDbe~
baK ia _ aleohta teil pede al etnk·
lEe. Het. wordt ja nnepJ.de _"..".
~ _ tWM P * Ipia.
Adrea: OAllDUJ DBPT. 0., BUS 716,
KAAPSTAD.

Eeu a... lOhrijft _: ''Ik lwb --
boek pl_. :a.t. il '.-..oudi& .......
deerbaar _ PImij ialiClttinPD, ......
ik reeda j_ lug DUI' paooht w."
Amerikaansche Mediciin.
Maatschappii Beperkt,
Houtstnal 42. Kaapsbad.
(lIoaIdbatoor yoor Zuid-Mrib.)
:r- dame, daar ... w8Ïg, al --

__ alle iaformatiw ge".. om-
ire, '1'OAl1J)U1" ea _ bebudelin&.
0...-1 .. koop erf clird ftIl aija dep6t
'tOOr lie. lel., poet iParP .,

IIIr PRACHTIGE ERVEN.KENNISGEVING ge.chiedt mite
de:&ea iD tenr.en van Sectie 152 nn
Wet: No .• 0 van 1889" dab de Al
deelingl Raad van Worceater voor-
nemene i.. Z. E. den Gouverneur te

verzoeken, door Proclamatie te dien
behoeve, te verklal'8n dat de niet
gebruikte weg, beginnende van nabij
het 'iroonhui. VaD de pla.a.te Wij~
dri~ (aan de Breede Rivier) iD het
Veldoometechap en de afdeeliDg van
W oieellter en loopende in een Noord·
ooetlelijke richting over de plaa.ta
Eeudracht DaAI" de buiten die~ ge-
st.elde UiWpao te Groen Rivier, lanr
de plaata Slangenheuvel in den DE onder~e~kenden, behOOl'lijk daartoe gelaat, sullen
Ka&~.ad weg, gealoten r.al worden. PUBLIEK OPVBILEN de volgende
Eeuig penoon objecteerende tegen V SEE
de \ooorgeetelde Illuiting van boven. A T IOENDOMMEN:
genoemden weg wordt hiermede ver- L Voor rekening van den beer IL HOFSUDK,

r.ocht 0lIl1 zijn objectiee echriftelijk Zekere twee prachtige WATB& BRVBN gelegen toen
in te dienen aan den Raad ten deze dorpe Standford. groot elk, iRS kw. roeden eD 12~kw. 1'08t.
Ka.Dt.ore bil1Jl.8n drie maanden na II. Van den h~r Hda J. V l8AOB
den datum van bet u.npla.kken ol Zf'kere twee prachtige ERVEN;, sijnde Lote S en 3 'VUl Lote

2 tot 6 Blok 8 gelegen ala boven, groot. ,186 kw. roeden S 1-2
kw. voeten.

III. ,Van den heer W. H. r. KL'IY5.
Zeker prachtig BRF. siinde Lot No. 6 Blok G, plegen

als boven. groot 138 kw. roejen 128 kw. voeten.

ALSOOK:

EN

Klein Vee,
STANFORD. Afdeeling Caledon,

OP

Maandag, 4 Januari, 1904,
ten dorpe

TEN 11 URE '8 MORGENS.

Wi ndmolens.f1
de eent.e publicr.tie VK deu ken·

nilgeving.
op lut,

F. LINDENBERG,
BearetAri •.

Afcieelingw Raad Kant.oor,
W~, U NOT., 1903.

E beste WINDMOLENS
, ooit ÏJ>gvoerd in Zuid.

Afrika J1ijnte koop bij
W. BURGga,

Marktplein,
Viotoria Weat

1Applicatie voor Amendentent van Licentie onder
de Wet op Ontplofb~ Stoffen (Explosives
Act) van 1887. t

Oost, Speel1D&D& Van Andel,
'30, La........ " Kaap .... •
ZeDden tlll(lln toe&eudiDg nn p<lIIt·

willlel ad 16'~ franco door pbeel Zuid
Afrika een ki.tja geurig. HOLLANIJe(;IIE
B4f&reu.

Pu ontvangen:
Hollapchohe Koek, H ••llaDdeche ZadeD,

KEJUlTllm 8~D, praohtig nrjlAkt;
BollaDdlobe Eau de Colope .

Vierkleur eo OoD\ÏDeutal Riiwieleo
(lMUe kill Byoialel). Swellendam,

8 December 1903,
F. 8. RKW

Secretaril.
Kaapeohe Gouveruements

Spoorwegen.-
T8Ilders voor Koloniaal Voer.



R. _Ita"
16, eD IJt sn-nu,··

KAAPSTAD.

ALS DE BANk.-L.AD_" 'Y, .
P!:_K 42s.

-- .....- van a1ler1ei. aoorte11 XoperwerkeD.
Brudew1jDketela voor
eD. StokenHet Volblle4 VD de

gewezen Zuid A.1rtbauolle
• Republiek, prija 8/8;

Het VolksUed van den gewezen OPaDje Vvl'Uataat.
1
)2~~; p.!!f

liederen voor het Zuid A.trtltaan8ahe 'oIk:-. JlilD .........
Mijn Volk: en TuJ, (2) Zuid.A.frib, eD (3) Afrika TOOI' lY
A..Irikaand.-tesamn 8/ ;

Het Lied van Ohl18tiaan de Wet, prij. 8/ ;
"Nevel' G1ve Up lt Lied, prij II 8/; Zuid A.frika.aD.Iohe

Volkslied (Een ieder Natie heeft IIvn land), 1 6.
De Droom van den Boer, Klavier Stuk, iv·
.. Scheid vlln Sannie," van een uitt.l'6k:keDden Boer. Gedicht

genomen uit de- " Expl'ell8 ft te Pretoria, Geoomponeerd door A. BPOIIL,
prij. li6.,

The Boel' Prisoner's Prayer (Bede van den KrijgageTangen Boer)
door J. H. L. Hchomann, 2s.

VlULl'Wel! Lied ter gedachtenis aa.n den Oorlog tegen Tranavaal en
Vl1jstaat, 1899-lm, door J. H. L. SohUJDAnD, 2a.

Koorboek door W. van Oosten, gebonden, prijs 3/·; Versameling
van vier stemmige Liederen ten gebruike van gemengde Zangkoren eD
ZaDgvereenigingen.

Geestelijke Koo1'8tulUen en Zang80los. door Ds. J. A.
lIalherbe, gebonden, PI'YS 3/·; ten gebrud,. voor Kerkkoren en

Ohri'''I:~::~:~~:::UlIOl KO.ZI11I1.. NAU DE & BOTHA,
MULLER 45 en 47 Strandstraat, Kaapstad. larkt en CollUDJs&leAgenten eD ProdukteD BaDde~

R. " PRETORIA EN JOHANNESBURG.

naar D1eUW'8 eta'n ooJl8t.raGUe.
:a."'__ pp UIll1'8ltf van de heerea : !
o, ~; Oader Paarl; BriDk, Bieb. Weat; K. le Bou, Bo...

Paarl j T. 1iariu, Het~ j S. Boaaman, Boven Paarl j L. de Weti
Goudini j 8. lie Rou, KL 1>rakenstein, Paria; W. Krige, SteUenboeoh;
Fr. J'ouberi, 10. Drakeuteia, Paria j e~., ens., eu. i

POmpe.n TOOrWijn en Water. Tralt. Toor Terallda'.
huizen 81l 'graven. Wind, WateJo·, Stoom-.oIens, Kaoh1"
nerteen Toor alle be_hed8Jl worden 1D.geToerd en opgezet.

BepuatiëD van alle lIaOhineriein atipt en spoedig.
WAG BNRBM, eigen patent, goed en seker.

PaarI-Tentoooatelling lM 1. Prij., LaDdbouWDUlOhinerie.
" " 1908le" " •
BEST ASSORTIDNT BBA.lm~TBLS.

Tweede-Hand Machinerieen Altijd' in Voorraad.

P.lt BUS9l 40

$ruoertfel'd van ~

WATER

Uoyds'
Windmolen

Lloyds'I

"Aermotor" "Aermotor' ,

._............~.
lilt EiRda PakkIlll.42f •

WindmoleDB j

DB PllOEKDE

'SPES, BONA."
-.,.."".. d hud.iglte RAn,

iJ&mera.

w. YOIGT, Praot. EDlttn •• ~.

EEN WONDER VAN SLECHTS 9 DAGEN. IlOOPEN .n VERKOOPEN P Le"..... HuIIheudJng of den Tuin,
Ha".,. "an _I.. .NrI Mlr, Het DrIlken ,an Vee,

8111IJ•• ea•• I•• I.. Of~nden IIIDIllEIGroote Verkooping van
. Vertoonkamer

•
ALLE ORDERS WORDEN MET SPOED UITGEVOERD.

Goederen . RIVIIRD, pmll of
BOOR&!m.

IN DB VAaKT.• H........... a Cl.,
i. APOTHEKERS,

~ Straat. KAAPSTAD .,

Telegram !drea : uALPli, " Pretor1L
•Telegram J.dm : "BOIi, loha.DDelhrg.

POSTBUS 4618.MORRISON & CO., POSTBUS 616.
Lloyo' zenden hun

eigen ervaren Opzetters
naar alle deelen der
Kolonie om "Aermotor
Windmolens op te rich-
ten.

EENVOUDIG,
STER""

VERTROUWBAAR.

Bieden voor mor r dan £2000 waarde nieuw seizoen verto .nkamer
goederen Inn, tpgen ougever r de helft van den geregelden prijs.

Dit ia een kans om nieuwe goederen te koopen tegen
lage prijzen.

De artikelen, die gedurende de oorstvc;>lgende 9 dagen
zullen worden uitverkocht, zijn: Dames Linnen en Crash
Costumes, Costuum Rokken, Voil Bokken en Oostuums,
Neteldoek Japponnen. F~ne Zijden Costuums en Tabberds.
Theejaponnen. Opgemaakte Modewaren. Dames Bleusee
Kinder Blouses. Kinder Waschhoeden en Mutsen.

BETERE WllRDE ONMOGELIJK..
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNUJK.
VERSCHEIDENHEID, SNIT EN .lAAKSEL ON-

OVERTROFFEN. "Olivier" Ploegen, "Planet JR" Cultivators, Eggen.
"Deering" Binders, Snijmaohines. Maaiers en Harken.
Lloyds' houden In voorraad alle soorten van Gereedschappen

benoodigd voor de Boerdart].
_.l OPTIOIENS-
D~ BVRLI:HGTON,
IK"llslraar4. :Kaapstad.

uels & Druiff,EERSTE KLAS KLEEREN.
Prachtige Sorteering voor Heeren, Jongelieden en Jongen

voor het tegenwoordige Seizoen.

DIItI. 'rarlUlt AIIICli;. SI.. b AfrlCl,U" ;J.levenberg & CO.
(De Yar8sIJg48 SpaarzaamheId a IssociaUe ZuJ4-Atr~ Beperkt). -

Ieder wordt uitgenoodigd onze magazijnen gedu-
rende de eerstvolgende 9 dagen te bezoeken. Ieder Kleedingstuk gemaakt. in onze EIG ENI.F&brieken In het

West of England.

ISAAC BUIR8K I,
Pr .........- it..-_. _.el.ar.

JUWELIERS,.1\IIC»..... J..s~:.1 &ti C:::c»:
- PLEINSTRAAT. -

8r11111 II 811 111111
• - - -Add.rl.7.traat, w~ ."appelijk ftI'IItnki. Gericht

KAPITAAL .
; £50,000.

hl het Gl'&lld .Hotel-gebou ..., t.gaJlover
het Spoonreg-8t&tiOJl.

( , ....... W'CIl"&U cmdenooal

vau V.A.N KOSTEN.
o;.heelbudip voonom-ili.n wor·

ct. ~ --...BaWWlingen nil
~ eoari.

i

HOOFDKANTOREN:
Cape Thll._ Geboa,...a, KAAPSTAD.

DIRECTEUREN:
WelEci. Heer ALBIBT GLIDDON (de Hee~n OLIDDON &; MClJDOI)
Dr. A. H. PUUIEN (Directeur ExeouteUI'llklUller).
Lt. Kol. D.IBIICOLL,D.S.O.
WelEd. Heer HIRBBRT E.urrml.

Kapitein F. FLsrcun.-V.u1 (Underwriter at Lloyds).
WelEd. Beer B. V. DUII8.

Boyenstaande Auoci.atie geeft VooniChotten voor het Koopen van
Hui.s-Eige.Il~~mmen. Zij ~It iedereen in staat ~D' Huis te KoopeD ~
een maandeliJUche afbeta.hng van minder dan ZIJD huur. Verechaft TrlJe
woni4gen op gemakkelijke termen aan pen!OD8D met weinig middelen.

Pr08peotus Op aannaa.
B.i V. DAVIES,

Bestierende Directeur. --------------------
F.-i H. THOMAS,

J, C..... door.
>
(We1'8Oheep1D.ga-A.gent).

RATTRAY & MARAIS,
HENRY JOHN RATTRAY.
ANTHONY EDUARD MARAIS.

Producten Handelaars in 't Groot en

LET OP ONS EENIG ADRES:

J. LAWLEY & Co.
Langemarkt-straat tot Kerkplein, Kaapstad. GIVEN hun besigheid op en l1li1.

len hun groot.- en goedg8lOrt.rden
yoorraad Tall jnwelie18 werk, .ilver
waren., electro-plate, Dl8IIIIenWU'eD,
eO.II1. en •. , YlUl de hand doen tegen
f&bnek:~. Dese goederen sijn
eerst ° in het buitenland ge-
kocht en liijn geheel in OV8I'88D8tem-
miDJ met de mode en Tall de beete
quahteit. Onze Afrikaander men.
den sullen Jl()ed doen .... sij oue
prijl8D v~lvken, .oordai lIij e1den
gaan koojMm.

-Klein
V~d en Opera Glazen,

~ÏD paore nnoheidenbeid..
~"

~ti .. prijS8J1

Alle soorten van Producten verkocht op Commissie
of opgeslagen,

Kerks __ra.at Oo.~, PRETORIA,.
BUB 1UI.

WENTZEL SCHLESWIG,'"APDth••• r .n D....... ,
KORTE MARKTSTRA..A..T .t

Greothandel Magazijnen, Kantoren en UItstalkamers
LEEUW:lNSTRA.A.T 4.ARDERNE. & CO.,

HANDELAARS, Alcohol, Tabak en
Drankjes.

.HuUT In onze Apotheek worden Dokters en Familie Recepten bereid orer •
eenkomstig de Britsche ot eenige Buitenlandsche Pharmacopoea, met
S tand,anI Medicijnen en Chemicaliën.

Een groote verecheidenheid in Eegelsebe, Duitsche en .FraIl8Che
Odeun en Toilet Zeepen.

Alle HolIa.ndeche Medicijnen.

A. & J. MAIN " Co., Bplrt.
Fabrikanten :van

Omheinings. Materialen.
K.... p.~ad. Tak, B .. _~a-... ~ 70.

(Hoek vall Bree- en KaB!teelatrateD).

~enm ingeklaard en ver-
schépt Daar alle dealen van
Zui~Afrika.

G9!daren veraoheept Daar
alle cleelen der wereld.

~tiewerk, in al ziJD
ve~gen, ondernomen.

;
!.Dus:

P. k. Bill 818, KAAPSTAD. _.

Hebben te koop tegen de laagste Marktprijzen
Z Needsche en Oregon Deelen en Battens,
Kajatenhout en Amerikaansche Planken,
Vloer, Zolder en Plafon Planken,
Gegalvaniseerd IJzer en Guiten en Pijpen.
Cement en algemeene Bouw IJzerwaren.

GEWOONTE.
TJ:N L.UT8'l'JI OVDWONND lIJ:l'

BE1JLP :VAND.

EUCR1CJBlIUNDWlfG IALLWEILLER WIJN POMPEN.
---~--,~~_.

CALEDON PLEIN, KAAPSTAD. Draad, Standaards en Oogjesdraad.
OATALOGUS EN PRIJZEN VA;NPAARL

WIJl EN BRAIDEWIJIIAATSCHAPPIJ,
BEPERKT.,

Hoofdstraat, CENTRAAL PAARL,
Groothandel in Kolonialen Wijn en Brande-

wij n en Distilleerders,

MURRAY WALKER,
(Vroeger DE WAAL ek Co.~,...... tr•• t 70.

PoII.b.... 8 r, KA+PIIT.&D,

J. H. STE:N;lMET,
-_UJ:F BN TABA. FAB_zaK.

ZIIICIUTRAAT le,
r

CaledOD PI.ebl, KAAPtITJl.D.

Een nieuwe zending van deze beroemde WIJN POMPEN is ja.ist un.
geland. Wonderbaar gemakkelijk te bewerken en zeer lioht te behandelen

Een kind kan van 10 tot 15 leggers per uur pompen.
P r & c h tig, Ste r k en 0 0 e d koop.

KO" EN ZIE.

OPGERICHT 1856.

De Oudste, Grootste, en eenigste Maatschappij van den naam In
de Westelijke Provincie.

Schrijf voor prijlilijBten.

G. TOUCHB~ DE BEER S'l'EMMBT aal gaarne de O,fders Tan Hol.l&D.cI8olleD. NNISG. Iï'VING.-., KoloD.1aten van het Platteland on~ heta1j D1reot ol per ~86, Breestraat, KAAPSTAD. Post. '
0llDER8 PEil ..... DIII~ ulot.nO.IID.

I

Hebben a.JtDOII voorhanden een keurigen uitgellochtln voor.-aad Vin te
boveoguau de .so soorten ou.len Kolonialen Wijn, Bra.ndewijn en
Likeuren, die ZIj hunne elienten aanbieden in Kistjes "an 1 doll.
Bottel!', of in vaten van eenige grootte. , -\ ..

.llle')Comnri88iea worden ds-
delil·k ~;·-voerd.TB betalen Rekeningen aan -"'8'"

DE 'WAAL & CO., InU.. Iamm,-

110 GOlllen en Zil veren Mlldaiil!'!I VOl kregen op versebeidene Tentoonstel-
hngen, w&&ron,lel' Londen, Parijs. en Ámst«dam, voor de vOOl'tre'"
lijk heid van hunne Wijnen, ens,

Prijslijsten op aanvraag bij den Secretaris:

J. DE WET DE VILLIERS.

Equitable Brand Assurantie en Voogdij Me.atsehappij

Sullivan Diama~tBoren,
VOOR MINERALEN, WA.TER EN A.LLJQ SOORTEN BORINGKN moeten nu vereffend worden. Ja. XuteelJtnat.

: ~ PtIibu J 112.n. ...... hs cl. lIIt-..Jd. Na 81 December zullen de •

Voor Oatalogu en Bi1Zcm4erhe(en weode ..... _lol :=-.:~=.::: Wontterbare Koopjes
GOVEY & Co., firma. worden ".aangeboden door :\llJi~

Lea- 8t ~ ua ao. Adres: POlUUlaT in de City Kamers,

I BURRA Y WA I.KEB ParI~t, Kaapstad.

KENNISG EVING. I KE~ISGEVIIG. Poet .... 97, ' Iage~" Zi=",nI::~:~
.~EEN~ V6l'~ _ AaD- BI'e8ItJoaat, 70, ftn de YOOrnaa.mZte Londensent

dee Tall De s1abti"oom Ba..- KAAPSTAD. Firma 'I fan af t8 8a. Od.Kleer· ~" 'j!,!. geboudea _~~
.- ...... -- ------------ schrijl UIl PostbUI 164,1 VCHdadelijk rdappij op~:wi. l~,

om~.!.:.:..beden te 8t.erbtawm. Gnnd House Private Hotet, ID88rdere ~jsonderheden.
ot& ~ ._ drie ~ F...... ..., T......

eie ..... : LJ . .I.. VANz_.:!.:._ O. 008'llB:UlZ1!:N. _
.wm,die~
lOplaat.

Pi N. A.. DB KLBIUt, Bear.

De ou4ate ZuJ4-Atrlkynaohe V.r..... rtoc MubchapplJ.
HOOFDKAKTOOIl, ST. GBORGES ST1\A.A.T roe, K.AAPSTAD.

Eonig verteg6nwooroig,nd Agent, die recht heeft orden te nemen:

Telegt'l\mmen ._" DUX," Pb.a.rl.
POlit BtU! No. 8.

ROBERT HUNTE&,
Brand AJlnraDti. nn iedere IOOn 'Worden dap!jjb iIfpIJoten ~ cle .....

beatunde tarieft1l. "'entechappea iD alle Deden ea CIOrPeD iD de Kaap _
0IaJiaende XoIoaieI

W. l IOBBDrQTON, Seamaria.

1tIoKENZIE & Co.. Beperkt.MACHINE KOOL.
KAAPSTAD,

Beate ft ualitei t in 200 Ibs gr&anzakk:en bij de

PRODUCTENWINKELBjv8D

THOMSON WATSON & CO.,
Hoofd '1lIreg,Matiiland.

De hoogste Prijs wordt gegeven voor HUIDEN, WOL, enz.
PRlJSOPGA VE OP AANVRAAG.

Noord· Amerikaansche Muilen
IN VOOlUU..A.D.

.
Hollandsche

makers kuDnen
"erk bekomeD, bijODJleVmaden sullen er "el aan doen dese te komen

besiohtigeu. We garandeeren dat de.. mooie dieren sijn. De
~~ en alle preed TOOr wwk. PrijuD YOOI' dele lIOOri

J. J. T. JU.VESTEUN,
lIr. Kleermaker,

Paarl.
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