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SNOEK PEKELAla.
I _

BIJ de Ondergeteekénden J8 tet~een
Partij beste SNORK PEJE

BA.R~Y A:R..NOLD ~ 0o-
I tBurgstraat, Ka.a.pst;ad ;

- ,. ---4--_-'-

~IM()N~i)i U~ .
AAN Belangstelï:'II,lcll ec Vcionddc worqt

bekend gemankt, dat bet J8.tlr{'.Jlachee
Algemeene Examell Villi ;bovengenoemf.e Inrig_
ting op DONDERDAG, 4"1126 dther ~l ~D.V.)
gebouden worden 1

l Op last Villi

W. A.

He ver'-"I\d~lng, die :\(1IA~dRjl' VtXwmlIQ(UUr
bui*e alhier l1ehouden werd,
te meden tut bet in King
Villi een Htl!lpltaal "Ill
t'llldlO!JI'II I)otl,,~ op .ae
d,) ,rr 0', lJ )no". aantnl bdlll1l1>'tell
I""de ,l .. OoutemelJr, de twee
n~)lter Dwyer, K"pt Milia, de
.\furl,on I'll J)~ ('hTlstIP, de h
leddi VRn de Wetge\ende V
..n eén aantal Alnqeren wart'o &II
m-n 'lok )"ad.~ etrlIisl! Frere.

Op voorstel van den )(~1I)r
den \"0(11zItterstoei ill'. De
ZIjne 1:xcóllen(ie in het O.lJ<Q[JIUI~
vnllr~ waarbi J hl] WM ultlCel~(lGldh~ct.(ft!
belegJ.!en DAl\rop IRe
adveitentJe voor, wRArblJ de
roepen, en een bnef van den
WRI\T~iJdese ziJn spijt te kennen
kon aanwezig I~jn,

Op voorstel vron den heer
Ro08 rersoche] als, Secretaris
te dienen. I
ZExc zeld\ ~8arop, dat het

!Z'edenktee keu voor de gesotfu \ eld
stichten, onte~n was bij de helrJ'1(lenis
Tainton, maar (likt het zich ve
de kolonis, en dilt het een
geworden De rellen had velen
maar de gemoederen der Kapenaars
voor de zaak me], g-ealoten
ne Prokureur-QentllRIII stond

~prste besluit voor te stellen, w
1l@j!'t'Yttn dat d .. verzaderine
\\'IIIIAW'S TOVlIl geopperde den
was. ,HiJ zeide dat hij IlRarne
had zien doen die laaier een
jleWbest WIlS, llI&IIr de bewegi[Jg
en met er aAJI Jeel te nemen,
dan haar pln:t als 'hoofdstad
oorlog hadden alle koloriiaten,
komst of pohtlell: WM, deeIlltlll(ln~eIlIJIe,"
de lieden van KAApetad, maar
ran de Dia :nnntvelden hadden
zrond geplaatst 1 Je artilleristen
war~n een Iiecbaam dat elk Yolk
RRnjlcdl\An. Manr er was eeu tre
tafereel, en met welnlgell hadden
lanti gtjlaten Hieraan moest
zei meni dat het een aaak Tan IIj!lltitntH~lite,it
door een gedenkteeken te Vereeu
VI ert Id en in Alle tijden za)! men dit 1I'81I11:[ue(l€
haalde VII'glhu.s ten bewijze .
kennen dat de door hem vo()T2'est,eldl!i
eenvtludig In hare
bev olkjfl~ g'evoelde.
b.,wpzen' was bewezen aan de

, RAn -de Grenzen, en de kolonie moest
I De beer Stizan t secondeerde, en
zelfs do IlIh)orhng'en Mil de nn"<Wt>trn

Taint onsi eer hadden bewezen
gedenkteeken !le kolonie wAllnhg-
tuigde rijn vreugde dat niemand er
il"edenkteeken AIIn de Orenzen te
heTllinerde aan hergeen de V n
hun ge.neuvelde' medebroeders
dat Oost en "'est hierin lI'ezamen
den.-Zopder de namen der \V
Willen noemen, moest hIJ toch wij
L W V voor Olanwilliam, herden
srjn hoop te kennen dat allen tot
bijdragen,

Voorstel OIenstemmlg aengenomen.
De heer Fuller stelde voor,

openen en een ComitJ AIIn te stelle
den Maver, den Ed. beer J, ll~er,
deken v~ Kaapstad, den Eerw. beer
deo heer W: Searle, den Ed, T U
H ~r Arderne, den Ed. heer J,
W J Ansdell, J Searizht, Jr.,
J Stigant, J II Brown, Dr 1'1\0

J. H Hofmeyr, Jr., R ~1 'Rosa. p
J. Wilmot en H Bolus. Hij i(al zij
te kennen, dat het DIet het plan WM

hamstown van een monument te
de lledRChtenl8 der fleaneuvelden
te vereeu'/Vigen Velen hunner WRTRIlIA.Il
bezraveu, maar bijna altijd had
den om bUD gmf door een
maar men achtte het nood 19,
voor alle gesneuvelden getD~ItlD8C[lap'P"IIHK

I denkteeken zou opngten, en
J.tA.,. ... ,nÓ' tee ken In den waren ZID des

werk-zIJD
De bif:V Fleming secondeerde, en

die zoolang. met de grenzen
bijzonder &IIngenaam WIUI

door de I"eheele }\:oloOle
ns inziens moesten met enkele Tl
de z~k medewerken

J)l h ..er ::'tJ,!aDt stelde de hlJvoeg'1
en der he .. ren Suuthey en Fuller
Boyes =ljn efgtm ",urIIl ' hebbe

en meer dali een trouwen
verloren

mig- aangllnomen, met de

K:SII'I' Z'I eli ,e D'UIlI3 \N zijn'

t'_:N'Jr~~J,_ ~

en TrekO~..,w,.... Xoeijen,
enz.
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ZlIn .I, lI.:d ,'"I waarheid " 'rl I

ZIJ Wl!" en I Illettemin III l e

tmual kind'ren ziet,
de meid,
: " t \\"!IJl dIen auc17Id

alldea'e Behln~hebbenden~
'- ,

ons aan de T.lu .k-, Squif-

6,
VERKRIJG

ARKTSTRAAT,
IS GESTELD

.
treffendste 1middel tot
ziekten onder Scba

Boeren in Europa.
en, tot bet vermijden
mluis. Wij bevelen
I anderen bekend te

f-en-twintig Bottels a
SCHLES

lig en yoorkoming VRn SCHURFT ~nder
dere Beesten. Algemeen en genoeg,.am

t een goed middel voor Ziekten in Bodmen
!laall WIIII iliSt'CI, ,\ ()oluamelijk tegen de

I lijk aau, OliS WH'chl! Idelel te probeersn en
P'IjS .-eli ShilIJ' _ ,. I SJ. de Bottel, of in
IJwiJzin;.!' Villi j!elll urk bij oos verkrijgbaar.

" DIETKRLE,
Tabak- en Snllitlabriek, ! :

Ko. 6, Itortemarktltraat, KaapStad.'
meisle,Ij,ong ell, SChOOD,
t over t IirM,
aat een lokk~nkroon,

Sylphide \TM !
he)P16 sche~l haar
en dan 100 nét j

:dllilsers vltkgen voet
haar ligte tred;

voorbij, hij' Sluipt haar
paadje door
I hev .. tmlJt 8'11

wet van haar spoor!

fluistert hij: "IMooi weer,
uw ! zoo "Ueed PI'

st orig .1ec!t8: u ml:ln.D~
l\1v"~"RA'U haar IIClireeD,

nog meJ den jOÓgm"n aan ;
suo beleefd!

: "Mag ik niet] naait u
hem ftlltwoord gll4lft.

rne<,wt hij, zeer IverbliJd :
t van een vriendln.,
ee n uur reeds op de meid,

toch naar haar zin.

reis RIleen d us Mn
naast .. pad,
DJO"t hij nanst hRal

ts tot flRIl de stad!
r mmznam, '! goeden
bedeesd de band ,

weer, hij drukt ze zacht
die zeer galant '
RRr 't eenzsa.n bankje weêr
het maantjeu BI\\1 j

iazeuenc beeld, zoo liet en teêr,
de maan te' etaan,

0" Vraagt zIJn kloppend
't ook een j$r,
t mijn hefde.mart

et ban I{Je dáá1 l"
"Uile b.lnlle wee~,
gatrou w daar zat

ruallend waRhtje keek,
I ZIJ w eér op 't }>ad !
tot de 8tad hRllr bragt,

lispt .... (.'(1 ,',

, 11,\ zljll'llefdeklagt:
het alm papaJ"

eertion jaar voorbiJ j
" \\ .. I-d zIJn g-a:
d"nkell ze allebei

C,R
ILSON

C,ROC.
GLYNN

, isoo
() aller-:Stl!{ant stelde voor den :st."I ....>.. ~, .. tA,.,.

Secretaris der Commissie te be
~hyur eeide dat deze vrij WRt
ZIIU cewone ambt De Gou

hter da~ bIJ, zo .. nood 19, ligt hel
ell bet voorste] iling" er door
'Iayor stelde 'foor, den dank

111111 Zijn Exct'l'entle te betui.r-n
t \'oe~de er OOj, dat wen hem voorsno-n

rt'l~ [laW!- het Transvlllllsche moest
.uide toejuichingen) ,
Zijn l.x;"llentle bedankte en g'af te

h,'1ll gPl1n~g-en IJRd i-'edfIRD, dat de
e n r.lld I Ril de hulp had gewl\lli'd
"cl kvlulll"U bewezen "xlet slechts
olden haddeu I!t'bolpt'n, maar 'lul,
P Ild,,)d'''1 Toen bij de liedeu Villi

',';1 dr- \ ,ldelI naar de Grenzen
1ll~II, had III I ,-,er'Jdd dat er reeds
lid, en hij )!c'h't'lde .ten·lIs dat
plaat- i'een verwijdering tusschen
de I!ed~ul tl li \ an het tolk van

tlIe,·hreflllen JIll wees er ten
d,· (lrPllZefl meliI; Kolonist

nsom , zijh elf[tndum had verlaten
belanz te stri jden, eli dat

ndsli efde III ZUl(l A fri kil heersc h
met moest \ enraten worden, wa'
d, )\,,1, r.istcu 1'11 het algeween t
Ii!~ en v-rrad. rllJlie iuboorlin,r. n

l.r ha.! -eu I!eest VRIJ Ch rist-li
I Li t" Id '", "p"rseht, t't'1I Brlt ..c e 1\
"!L' Je hen ~R nl :S0)UIII01i RH
, lilt Z Jil Zich vcrhel1)!d Le!..b< II

b,tJ' Zelf h()0l'te !Jil .litt,
h?t._q l III liJIl tUI:~~l~bIRéht
~II h,·{ tIt .tand tm II.!, Il

Zllld Hnha [~Il sl,,"t,· st,·IJ. h
\ r _.,dPflf!!! 1\1\11 dl'lI \1 LYPf \!

fttl 'J\'t rd tHlll..!( il ) tleU, PIJ te

I<-ell "'tS nil." af>.'el,lUPlU,

lalld
III pl"Chl'~' Coudit ie,
PriJ z e n,

lion, hili' tweeden voorraad no
zoel. dlel! ~iJ aanbieden tegell
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