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r de

-n, Onderwijzeres Ben~lgd.

o

• Huisvader' Gevráagd

VOOR Jrommiohtiog 'foor _. blank.
JODgec. en &Ddenn, die in OnseD dieoal

!ua ~D. weuch.n le komen.
Ie:JD&Dl bekwaam in boekhouden .u

brie&obd=:' aal d. ."YOOI'lteUr hebbeD : enextra in.Dgen. •
Bij te ~ ODd.- ad.re. :

~THO)( • '\TlmBTBB,
'~ Afrik. BijWg Fabriek,
~ Bu 18, 0Dder P ... L OOK IX 'fOOilU.AD:

N.B.-A.p~lioMiea YOOl' ~,. in di~ • OLIVEB' lt nl e.,..lI __
Koaihv.i.a sulls door ou dadelijk wor- ' ~ ~egen .l&!l l~ ~tte
deu c,.t'JaDgIIIl, ftIl fateoeDlijb hIaUe pud- en TuiDpbruik, In bijTOeglng 'faJl117f'nl.'tArw!

::;::jonpOa bo9a 17 jr.rIIl oueL pillUlfnerd.
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:idijk
.nd~ ~¥
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__ - bijna I

,;heel
rert •
'In

BENOODIGD.-

j,

F. W: ODBNDAL,
P.O. n.. Vlei.

t- rl t. Sr1011,
IOlO).ALE.I,

ta-

~EV1U.AQ;:-Derde AlsiateDt Howard' •.
(heer of dame) 'fOOI' bo'feDfeJlOllllDde : Lichte en
school. SaJari., £60 per Jaar.
Applioatiee, met oop'iën 'fall oer-

~C8ten en getuigIohriften ,(waarbij
lidmaatschap 'f&D es kerkgenoot-
schap), sullen door den ndarp-
teekende niet lUer dan da 18clea
.Me~1903, ontTaagen worden.'
Werhaamheden na de JUDi

~tie te begiDh. a.
.r~OOBUBA. L. DB wÁÁL,

Bere Secretarie.
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Unioodale,
18 April, lOOS.-----------------i
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NAAI MACHINES
. ALS CADEAU. . (DNIS p..McJt ..........
, Een lWUI voor iederea. .,... l889. dM de ~ • .

VOOR DN KORTEN TUD ftGI' de. ~m.n4e ~~,ia'_ Af......
Dl8triot L .

Th.., BeDdrik ·P.,.,...~ •. : .
smith. Laurenoe I..ft1l Boodna"~~~'
Retief, Piet,er·l. 0., na ~ ,~. .

al.rl_llil • 111".1 District IL
IJIlr rlilil' Viljoe,D, lohaJmel P~ ~ Winterhoek.

, Diatrict m: '. .
8ohroeflrin~, Uitttekende .. Tijd,. ·De Wet, Jaoobul J., .,... AItoia.· "
~er, Stof ~ yooht VnJ, ga- llrM.1I8,..LoaieU P. "faD De Heu","
l'Ultie YOOl' tien porem, tegen de . • .' I"

·PriJ' 'YaD £S 108.. sulf" wij Di,biet IV. . '.'
gnea.. . CoDl'aw.e. Dam G... ftIl De Liefd~

EEN GElIE.EL NIEUWE Diltrict V •
• " AT MACHINE, ~ Clerk, Paul C.~1'&nV_ogel'allei.·
ten einde aI. reclame TOOr onscl Distriet VL
firma te dienen: De Ameri v' • 1 U_ ..L__ O· T\- H--\..~..---h Z~--Ah H ~ne ... _Duua ., yan UfI .~.'
AAIUIIIU e WI.~D\I e or '. .,"
loge Ilaatschappij, Eenige Aaugesien ~ Diatricten No. n, IV•.v. f!nVI.
tmporteUl'l, SSa, Caledon- ~ wordt TeI'eWOht,IlOO ftl'k1aar Ik, wt. dMea de Oat,~ •• 1l,
dt:rtit, P.K. BUI 649, (Telegra- nomiDeerd 'JOOl die diitrioten, w:ettiglijk gekoMD ala
fiaoh adrea: ti Watch.") Kaapat.d. relJpectienlijb DiatricteJl. '.' .' '.

vooroit betaling is noodmkelijk, Met referte tot District No: 1., dat twee J,edaD .. _lilt;.
en indien i~JDalld 1nl probeeren of .temming plaat. riDden in de Hofual ~, op .
dit allee naar waarheid is, zoo sen- 1908, 'faD af 8 iD den m~rr.D tot I') Dm. 0 •

der hij £1 lOs., en het balana (£1) :Met referte tot Distriot Np. I I., .. 1eene atel~!!-!l!~~yun_'
eenige weken na de ontvangst un aan de woning van Veld-Kornet L. P. Brumua, op
het horloge en de naaimachine MEI, lOOS, :non af. 8 in den 'morgen to 5 D.m·
(nrsending vrij.) .
E,eneens sijn. wij het goedkoopste

wholeeale huis in Zuid Afrika voor
alle 8OOrten~van horloges, klokken.
illweelen, en luxe artikelen van elke
·teaoriptie. Probeeren, zand uw or-
d8l'B in en gij zult daarvan overtuigd
sijn Gemakkeljb termen,

•

mJ, die 'fall 01lI koopen BBN TU
b de welbekende ~

.... -". II

-De A.merika8Dsche-
Zwitaenohe

Horloge Maat&chappii
K.A.A.PST.A.D.

'PUBLIEKE
VAN ZBBR Kos'rBARB

KENNISGEVING
D.~.'t'&IIKoDiD_ Yerblijdeod.
zp. Ma;..teil eo P

_WBn.Uahe t
..... ell aadet. ",",I_W~_ pa'

r..... dH ll'8IMeIea Mt
..... lI.rterlÏke w ia. r
clrOlll later 'fOOt be II
.,_.,.. _t othQ.!iI

WIJ zullen ooze Kiezers toe-
spreken D.V. op gemelde plaatsen
en datums.

.. ou ......... s-áU-GlIRIBD8CHAP.
Bnldnnliu.lJtel kane nien,,) •.met 40 fOet ~ oom- -\

AIIIP"'l, met debela; ,8 P.. kuipeD.
.u..1&~LIl&!8I1I. 1 PeI"IDUIOhiae;, WijDpomp met

lJ......Bgge, 1 Span TUigen,
JSlIIl'm8ll'1,;lfbIlde!!,:-.tra" .. PiwD. ens.

ZIET I KOOPT '1'
AG VAN V.8NDUTIB: -

ZATERDA~,_ den 23sten MEI, 1903.
J. IJ. DE 'KOCK &; Co~. Afslagers. I

--_.----------
Worcester Stadshuis: Zaterdag, DE Heer David Pieter de VillierS, door gedurige U'1lsoe"en

9 Mei, 10'30 v.m. gedroDgen sijnde, heeft eindelijk besloten per
McGregor (Robertson): Dins- te verkooping, .

dag, 12 Mei, 10 v.m, I

Rawsouville: Woensdag, 13 -Mei, Op MAANDA.G, den Il.den ',' _
2'80 n.m.
C rdag <> Ol'tt 11 URE PRECIES,-eres : Zate , 16 Mei, 10 v.m.
Tulbagh: Zaterdag, 28 Mei,

10 V.m. Aan het Union Hotel, ~ady Grey·
Daar 'wij gaarne iotusschen de . - . , "

:=~k::e:~~:!. :Nl~:n~=:tO Prachtige, 8r08t8 ,Onbebol
sitters van de verschillende Bonds- . '.
takken met ons te correspondeeren Gelegen ala boven, sijnde gedeelte !Bn ~ ,erdee~de p)Jaf/,
onr tijd en plaats Buitter.

J. J. A. GRAAFF, L.W.V. Daar deze gmDhden gelehgebnsihjn.din.hetbedrit-'j;s~ Iecl.llte
dorp en wegens un vruo t aar el Onover rolleIl

D. DE Vos RA.lJIE, L.W.V. bouwdoeleinden ala ande1'UÏDs. is vt>rdere' oIDIlOblrijvml!
DB. J. H. M. BECK, L.W.V. Alleenlijk dient ~r op gelet te WOrdeD, ~t :groDden

veel in waarde ;zullen stijgen soodra de voorgeetelde 'rr:ilLmti,AD'_
Ka1ouuoh Llkdoor1lDl1cl4el, bone gemelde straat sal gelegd worden~·...aIvoltooid sijn.

Geregt.meercl. Vergeet dOUB Diet den datum der
Som .... West. 131tei, 1887

Da We1-:IcWIa B... B. DBSV AoES,
Ka.r.pn.d.

MV·beer,-Dii dieni om te oertifiOMreD' .
tW 1I.W)(exjceaMOb Lik oom middelmlJ N.B.-Termen van' ~Dg 8, 6 eo 12 maanden; ,
~~ benijd heeft ftD .. o _.pijo- der Koopsom op verband blij,eD tegeD seer billijke renten.
qjbo l.tikdOnD.. Ik bn hei unbnela 0 ".1. ~ ~ uiéuumteud 6D wondwbMr .' J H ·-rrro,......,...... _ .
...,_..idcW. !.. •
,

MAANDAa, 11 MEI;

J.". BBITZ.
'PNCl.ibm der N. G. Kek, Som ... weai A B DE .VILLIERS ... COVKkoohUoor.U. Apothek.... ~ : .., . .' I "" .• ,

pod ~ norlJ8 iD '*'.....
Uit de hand te ]oop. LEES HIEB !.

700 stub oprecht geteelde - 0 LEES' HIER I I
Koloniale Merino Ooien, VJlD twee ~
tot volbek, waaronder twee inge- .De n~ G. H.lUBOB:'RD, ~gel' .
voerde RembouUet Baramen die vau Wellington, heeft moh te No. 7,
in Kaapstad in Februari, 1903 ge- Zackon'lI Kamers, ~O Darlingatraat,
land sijD. . K~p8tad, geveatigd ala Oom- -Varkens I V

. mi8aie Agent, TOOr den ver- '.
<?OOk40 oprechte A.ngora Bok kOop van allerlei Koloniale TB

Ooien. PrOdukteD, eD den iDkoop VaD STELLDrB()8(nL
Doe ------\.. bij de . alle Handelswaren, Keub8181l, l

~ ~ n mgenaar. Piano's Bouwmateriaal, Ita- 't
J. A.ND~RSON, Ohiuerie, Landbouwgereed-· ..DB ODd~bDdeu. bebobr·

Trekpoort, Dist. Philipstown. schappen, Gra11Den, lteateD,' lijk .gemaohtigd, .~ op ....
enl e"z. aft.. D \..~ .WO~. M lO ,oUr v~ vk-
lY.u~~ die' ;;;;. deStadko.!: 'kOOp8D~ dé Krul ,. da h+er

PRINCE ALPHBD, HAlLET. voor koopjea, nlleD wel ~ mill w. A. K~ ~~~ !.
te raadplegen, en alle oorre8pón- 60 Vark8ll8 ill E~ KlU

APLlCATIES worden hiermede ge- dentiea . sullen de 'beste attéDtie. .. OOn41ti .. ~' . '
naagd 'foor n t..eu .. ittent voor de erl~n. : , I
tweede .I.lu Publieke Seheol te P. A. Allen sulleu :wel . d_
Hainlet, heerof dame. S&laria 0 BENOODIGD ~~tie bij ten_ I I '.

per jaar. ApplicatillI zullen, inge- . . Let er du ~: WOU, BD.'~ b-, ,

wacht wordeD lot den 16den Mei 1903, - &Q,

en oo~ getWgschriften 'faD goed zedelijk EEN onderwijzer. 'fOOr een prÏ'nw aef:l 6den deser, OlD'lO uar. T'"
pirag met de. oerti.fihten in te ~ndfD ~ School, op de P~t. Konb, ~ï.. 'I7'DYGE· ... ~ &·;.__JIVNa'DD
MD deo Voomtter. Wuk te beginnen tnct Carnarvon. &laria!36 per JMr ~ go .ua."v£ £......
YOlgeOd kwartaal. . met nij lOgieL O~rwi~. te wordea' . . Vendq A~ ,

I D GOOSEN • gegeyen un zeYeDIDDcl~D ID &geJ.Cb ID ( .......-. '0; .:\.:.:....... L. . , in Ho.llandd.. ,. "_"'_'uo euuu"". . I . .
P. A. Hamlet, Cerea. Applicati. lalleo door deD o~ergetee- . . K~t, . f· .'

==:=~=~=N=NI==S=G==="-==-' kende inpracbt worden toUO Hei, 1903. J..1r(ei, 1903. f .'
.D...£.J EVING W.I.J.LEBOUX,·

KonbCananoo.

••••••
.t.a_, 2 Il- - (8 n

.......... YWlietti·t_n
ftGC' Kup!lÏlld _ ItG I

~

·..... _Pl

4 Ká-{Beat )
1J,IiII ...... lIMft..,.a ooderb

Bn bNoek.-hied<

IN bet Krijgt vangen.u Kamp te ---------
Simooaetao) wer.! 111 der tijd MD Oom-



Looden, , Mei-(Reuler)-1! 0!liD2 Ednard
had giaterfn &.eemw een UIl otpruk m i M.
DelcaW, Frantche mioillier nu b it.enlandache
ulten.
Giatertio nond.erd eeu pl'CMig feestmaal

ua het Britache ge:oantllChap gege~eo ter eere
no pr.ident Lonbel.
De Kooing oPtriag penooulijk den Ftaa.ehen

t.'nNorid,.nt en gade bij boa .. nkomlt.
~ueD n.r:IIn \el!.a.oardig, il1.lllitendo

de FraDlche minia\era en een 'ltal diplonaten
lIIe~ban echt{jenoo\eJl.

Vandaat" .erd in P.rij" ala 11410pubL:eke
nkaotie dag belCboa.d. .
In den mOlJea ioapekieerde Zijne MAj. t4>H

50,000 troepeu te VinDenn... u.ler k rde bÓ0.... de .tad \erug wur hU formeel door de
mauicipali\eit werd nr.,,", md.
[0 dea middag woonde de Kooing de .ed-

dI'1Bl(1St)rl.":~"~~.ft\e Longcbampl bij, wur een groote
meuig\e bijeeu nam.

KooiOi Ednard wordt et &oenemende h.lrie-
liikheid ooimoei •.
Maandag .~~1r..kt bij no Cberboorg op .. lilt

naar Eogell.1d eo .qJ be eleid wordeo door 8
Fransche en 6 Bri~~e oorlogseb pen. Rjj ui
, a~ood~ te . pitn~ .. nlomeu.

,
•
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voornaamste
r bezigheid
gebouwen

xtension,
Straat en
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TELEGRAMMEN
~OVERZEESCH.-

Loodto, I Mei - {BRtlor) - J. laei
Llierbaia heden lIliddall werd a- ,~. 1 riD.,
no dfI O. led a Vroowa Zott", bi ae' 1"
iegen 'Itemlll unjtt_ .

•

De Ito I.. ,. p.......

Londen, 1 Mei-(Reu r)-1toniOl Edaard
k.. arn herlen middag t. P.,U- UD .• aij werd
.aD bet atation door Pt8llident Loobet .. r .. el-
k"md, eD reed la r oaar bat Brit .be Gal.
scbap.

u.., enorme m .... di in de t,a 1) warell
r! meogekom8o. aY nZ. eell hut IJ. wel
kom,

De geheeie stad. nrs:wd m I •

LoadeD ~ Mel - CB u r).- P 'deD~
Loubes o~l,i· g KooinIl ~nud un b i EI11'!',
wur Iii een onderhoe b,dd ..a, d '2 inale'
duurde.

D~arop keerde Zgoe it GU- b tG \
uDIlIe.b p terIl!!, ."1' bem ft adne .. n d

he K m r nn K.o pb 'Ml.1 ...erd ae·
bod~D. In aal woord aei biJ, d I bij • rlroll.de
dat de dageo n.n trijd to 0 En od e9
FraDkrijk ~elok"ill .oorbil _ren, en dat de
t.ee laoden mochten beschoawd "orden aJa
beelóeo no nednoJlen yooruit.png en .®a·
.iog. .

ID deo a~ood reden d Konioll eo pr.Hent
Laobel !.elameo naar Tbeatre Fr aeoi w r
er eeo officieeIe &oooeel~oora~lIial gege'én
.erd .oor eeo acbittereDde opkomt.
O,eral .... Z. Maj t ittl " lk:om bg 'onder

eDthllSiuti8Cb en hij ~erklurde .icb hoog inge.-
Dom.u lIiet alleeo mIS aODofficÏl!e]e Ollt .. OK1l'
ma.r ook m t die nn bet publiek. .

Leeden. 3 Mei - (Reoter)- I de f_ie·
lijkbeden die meJ1 Il teren \e Part'. t eere
nO '5 Kooings bezoek lIaf .. arell bijzoDder Roed
IlWaal(d, en schoen "nige lied n in de loop
no deo .'ood .erden opgepaki .4II"U on
.ettige i:ret.eo, hoorde meD weinig Jl ieu dan
ule.e da repo bliek" en "le.. de KODiug".
Steed. t.ooat zich een warmer anoel, n .. r-
mate 's Konio~ daidelok uitgedrukt. run en
naar nicodlC.bap luMCben de. betdeu ali¥o
meer bekeod .ordt. Giateren .. ond werd
Kooiag EdIJ&rd door pr,.id nt Loabet op eeu
f_lmaal in b.t EI~ onthaald, w.. r in bel
Instelleo ftD eea belldronk op Pl"llnvOk Z.~.
,un .erlangen te ken~eu grl.,';'IIar. een . toen.~d~.
riog ID scben de belde na ~ die, z nde IIU. 10
bel belaag ... 0 nede eli beseb ..rming so ajju_
DurD. reden pr.idenl eo koniaktiille gaal
zamen Dur de opera. "UT een , ..1, Ter~oiog
plaats bad.

De receptie flO Koning Edaard \e Pt.Tjjt w..
leer yerblljdend. ;
ZoDe Majeeteit en Preait!enl Loabet reden

Daar bet BnUlCbe geaantechap door "'ten met
.Iaggen en andere nl"li.riogen beliangea, eu
•• Ir bet rolk aamengepakt .....
Langs deo geheeIen nt werd de Koniog p de

meft' hartelijke w jJle nr.elkomd. De me:aigte
droDg later .oor bet l(euotlll:hap bijeen, en
ilCbreeo.deo met enthn i me "Viye le Roi "

Looden. 3 Mei - (Beater) - Eec f.briek
nn heoobe macbinea i, ,nonden in aen boen-
makenwillkeI, die door n onderurdaebe door·
pog io ~erbio i is mei de Ottonu~he
bank in Salonika. ael getal der BalgueD bij
de laal.!te oOi regeldheden om bet le~eo , ka-
meD, echat men op 300. D'e oorlo acbepen
Ion te Selooilta aange~omen,. men .. rwacb I
dal hun komat de BciJgllen .. l .. nletteu om
de Torken kwaad h mikeo, die tot dos nr
zich goed gehouden bebben.

De ultao heeft den heer Zino~ie1f, RaaUeb
am .dellr te C ntioopel, YeTlakerd dal
afdoende maatregeltp genomeu zijn om de
AlbaneeUJn ia bedwapg k boud n.

-r-::-
Slo .".,.rtIterlcIIte •.

LoadeD, 2 M' - (Beutar) - Gis\er
&food .erd eeo I f_tQlU} ia hel Koloui&le
Instituat lleboarUn _ Lord Stratbcana PN-
'Ideerde. OoderlFe \egenwoordiqen "aren de
beer T. E- Folie" Aaront-Generaal Toor 1Uap-
kolonie eo Sir I/WaTter P_, .Apa~Gea al.
Yoor ~.taJ.
la deo looJII.&O een lpeecb .Fklurd. 8ir

W. Pe&C1!, da. bet and rateonen ~an cl. ~Ioot
eea imperi.le' lUk "U, wuraan de kolooi;;.
bOD beAte 00 erateaning &iOad..n e~en, m&
dat het ID erlaod .. rplichun n bad, die
degeDeD, die ae koloniëa kriu-rdeo, niet i.
uDmerlriDg ~ID.U.

"lo Ib ............

. Londen, J "Mei-(Beatlrr)-Een IWltal Ita-
t.ulI!ICheea FraDlObe oorlopcbepeD beeft be.,. I
ooinOllen our a.lonw te pan, wur"n
.&Ut faD rlegering a&Ill!ekoadigd is.

•• Iz.r •• P.J•.
Laode., , Mei-(Bealer)-De Keiler .....:0

Ooibcbland beefi I'8n onderbood met deo Paa
gebad. Be~ be%08k geecbiedde in groot statie..

KA APK 0 L 0 NIE.
a• .... 1 L~ ...

(jNillm 1a<I, 2 Mei - (Rlla_) - G n rul
Lyttlltoa arti~eerde b.1 l' I' n .n .erd dOOf'
eeD depotatie Yenl'elk"lIld, bqt .. n". uit dR
bU!ïPlm_ter en inloed.riike bewn "
~ G Derui" rd ee Inncb ADlf8boden door

dla tadarud en .el'rI d~ 1'11& door dl'l tat!
I!e~en. en hij Y'erlrrMlf guDltige placbte
boJ.el bet tjjdelll sija rit 1WU1H.

tl.i diDe<trde in d n a.o1)d m t bet Britacbe
taChe Geuoot.cbap ea ~ ... _jjn .nie k

k OeD dat Grablm •• tad de ID t JrlNlCbUrte
Poute Yoor troepen ... in de 0 te.liike pro-
;facte. Bij &iOOdit \er bIm.ia no liet OorJOfI'
tJe~meot brengen. .

.ij lIeaeraal u;vok hed 0 ~n naar Kin .
Il&mtown met eeD CiaaJ rj:jtaig.

Ah"lil Noord. , M i-(Ren r)-De Ed.
heer Sauer knm' D I.ond UIl. f'.n ook
(;eo6r •• 1 Brabanl. De Geueraal i rtfe
heden "~I Hoog_hool CldeU corpa en • r-
~laarde zicb &eer .oldun o.er de oitatekende
"uze ~aarop bet karpe g_fend wa ouder'du
beer ~eIJ.oo, d.1I pnDCipeal.

.......

~._ t~ ::~-:..~~~~ ..~~~~~~~:t~~..", '
~·I.UD. B1I ,__....... .. ', _ -..til'. 00 ft
.:.~'fd.E. ~ 8Ode i•

_ ... ",.. .. D ~D •••

Kim!*,ky,' lIei~"'tar )-V ..rdere ont- .,.. 408~
WUrbtUl ea "iOCktI pi .... i. """'od •• t _. "'"'1r 1edea _II' 0 .... dit ....
• ubta.iu bie, ooct.r ii,... e.rlieclu, eie pa oa!le~ "',~iJl.lnt· ..." Mêl. ~
troon hebben 18 _ au ._~ ~ 'L.ll-
B 'tehi lodu, .... a be, ooi. loOa .. óeder

aaaaodea OOlll...... . i II zaal IIIIUI=.....
0. raaDo.a ..w... bil b••• uaIroiaaá UIl bet . . .

ltatfoo door eeu af·... 1iDt I'u.. op ..... ohl ' .' -- . ,
die haD meedeelelee det - ...btaki", pl .. ~ ft_ ..... • L ..:..:.~L.~,_ .D ~"", .. I~_c1""'-
YODd .... de Di.. w....--_ beeloMil llicb ur ... - .....,... UI .--

bil d. oat.n-ede ... ta N4ItIeD. . IItIlie orjpaiDHle littuIt ....... B~"'.seo ,ro~ta _bi politie .... op 41.. heea UIl bof lleeindiaa. ..... O~_ néb" r It'*' .....
be, ,poor .. epta\iou, lIlUf ,_ r .. henlorntC 41 rdll. . .,'. . ,
YOIIdplut.. . . Ad~~u' ~Gerdill4lt· ..,.u 4e' j.'J' -toe ill

)len t.cboawd bet ...... aancbijDliik clat de hf'Jan" •• a K_ ea ..- .,op, '.It ...60
patroon. weit.i.ie ltapp 'II aolleo .",eo \er .. r- tal' ioklariop b.wIt-""" 400r ~
~allin •• a be\ ODOtnct..' ~e~DCt " :000., omáIudia , die ~

zeer .. inie in""eom\t ..n ajjo ,0DtnDj(fD doideljjk> batf kL, BMt b III "U ...
~ or~. k-oaa ade .edAa bjjMltk m'~, ea ba- pJ..'l">I' de IlO. 'l'1li.£600, door ..
ooemlngQn lallen lot morgeo op-3n wordeD ge. handel"Ui. •• 1bel dou ..ne d.. _n' ."'"
bou lil. . .£tO k kort gedaan eo Mor.. • ... ftIO~·

Mi. Lad, B abo,., ~ertrekt bedea ~oor deel bjj.
KUplkd, qn .aar ai; WoeJlldag Dut Eog.. AdyobaJ Upfn n .pnk'élaar
1&Od ui r hen. in bAIllIIg ..all .RoOIt eeD erop

pnis..., en oni-oldoel.lde " ...
Na d. 'opeomminl( .. a d a ree tar trok de

ju". aiob om k" n o.er tw .. If·1 I ea kw..
alii to.trod.ne _, boo .aitepraak ra" x-
.erd Diei lcbuldilJ be99lld... ft 00.......
Roóa be~ood.n .0 .cbnlllig.' .

011 &aanaalf .an A.4.ok .. ' Up; pi letd.
de beer Ba' fiti g.laia oil af Taande Mt
karakter '10 BooII, .... rua de ad,,\) 'om "(.
liobtiua YIn .tr.f yra- g,

De reebkr nam di, in ' ADmerto .. bjj lija
ait~pruk doob Uti ... eDI deu li Il der Dl"
dud geen mioder.lr&f opleo:aeo claD 2 jarea
d"""iarbeil .

WE~UNGTO .
WEER EEN B~I;A.NGRJJK HbwJCLIJK.

Da trou .. koort. ~bijut hier t.!W.UinetoD,
zoo." lroowen' o~eral elde.. , 0l'~ ,"aaml
IAn bel_afnemeo \II aijn .. L.I. Di"" a"l ....
bet wen een bela0i"ilke ea "~III' II_S' date
.001"111 ~oor -ei.ejon'8 menacheD, &oe . lD~j. Bettie
BoeeoD", doehter "II 41.11 beer H. J. Kon·,u.
nn bel d.orp, en ~roenr n" d. ~.n V..U..i,
in. bet bowelijk tr d met dea b+r Fraaa,de
Wet ~ Hartebee.tfooteio (WorOllfcer.)
De plecbtigbeid ~ond pl .. ta iD tet buia ...

"e ouders der bruid, eo de b ,ad ,,+M door '0 •.
Albertijn, den pU'l,lijken Illfrut lel .. d.

Vels ~ri.ndeo eo belaogalelle;;c!tD ...&reo bi,
die geleeeobeid tegen.oordia. v.~woreelter
aag mea .erIClI.idea ni.adea .. n de" bruid.,
gom. Ook ~aa ait en A.cht'!r de P I ea .. Ila
ai. Si!DollMtad "'g men b ,1.. nlP18lJ.nJen, die
de pl<cbtil(beid kwalDea bij·onn. I

Mej. Marie BoeIOO. .a.\er d.r braid, " ..
atrooi(JI.ei.j~,. terwijl de huer WiUie ~lODbe: "II
Worcester; ..la strooijonker ageerde.
N.dat de beod .ull legd eo bat JODge fcbt·

paar. door de •• 0 ... aig811, w.aron III' .. yook
deo plaataelijkea A. R. lil opmerkttjll, barl4ljjk
.aren geluk ge.eDlCbt, .. erdeo ae geleg.a
heida toeaprakeJl .f"..tokea d.oor ~ Alberlon,
en d. beertn J. Marais, J. MIIU, ~ac. K&nÏl,
till D. Cillie, .. urop de bloidegoDl, d. Itrooi·
jonker, en de ~.der d.er braid aep .. tl an.t...oord·
deo. Vele telegr.mm."D nn pJak" .. obÏJl(en
wsrdun out~anll8JI en door d..o ~trooij\)Dller
~oorgel.gell. Oader bet uolieDlijk MOtaJ
getcbunkea ug !Deo .erlCbeiden j lifka Mil
cootan~ en 'cbeqll I, "&u~ .l)mm~' ea tot o.er
de £60 waren. . .

'l'egen deu nond om balf lea .. ,trok hat
joag. echtpaar Dur de Purl, ea' da..- d.a
'ol~en.de.. morpG Dur Cerea, waar .jj blinDe
wittebroodadagen denken door k br.n,.a.

OO£il bate wentobto .. e'lleaelle:j.o op bua
rei.je en ,oor baD toekDGI,tip le. I

.. KENNISGEVINf·
TE Riobmood, K.K.f .ord' eeoe oDder·

wij .. r.. InrUId. Zie Id~. I
VOOR he~ Weelbuia \e Bé~balie.l .. ordt eeD

bai ... ader r.nugd, die te~.WI. boofdonder .. ij
aer det iancbtÏllg moet ,,_o.-Zie ~ ...
GEBR. de Wttl, te ~'ellenboecb, .ra~o ..óor

<lad.IUk een koloniat al. ~erkooDei- eo l"ee
daDml ~oor de d_Be afd.. lia,.-ti~ad~. .

. I
BEBREN .eldbel."er' WOtd~ qrWeleD

naar eea ad~. la 01118 kolDGIm"o, Id ta luo
Y'rageode op .ut. eÏlendolllmeD in de O.JI.lL

Ora Jar.vla Kola I Zie ad~. .' ......n r n B. 'DE beereo A. :So de Villieri ol: Oo~ afaIaiVW,
te Purl1 lallell op M&aodq, Il )lei te Putl,
oon pablieke ~erkooping nn ervea hoodea .op
seer billijkt! krmen. . I .
'J?~ heereo J, J. d~ Kock .ea CO"1 lalleu 23

MeJ, In )(ooYgta, ritOOIl en Qlutekeód Iel .....
er~en ~erko<)pen aooela in adftrtenri. nader-
omscbreftll it..1 I·

VABKENS, en wel, 60 i~ ,etal,l .alleo k
Bfaaw Vlei, WeJliogWo, door den b~ L. P. I.
Loo w op 6 Mei .. rkoobc worden. Voer bUaoa-
d.rbedea .. rw ijlen "ii Dur aDllon~ 1 • .
DOOR dea _r A. J. d. V"tllie", kor. qa

de BOu1l'0DtIIDlÏlIiie der kerk teBeet~Weel'
wordea \eadera geYfUlld ~r bet .......
een.oieo"e putoria.-Zie ad~. .

DE principaal ... de pQbliekel tcbool te
p"Jjoupbat DI&IIk~ door ad yenëatïe bdrend da,
aOl. pleat.truimte .,.oor 10 kotlleerliDt_· be-
aohikbut la. . I

DE beereo Demplr., Koore en Kri8e, afaJa·
pra, .all.. op ~, III Hei, te OaIeéIOU _
pobliek ....... lI:oopina ft ..... ~,-Zb
",h.. . * 1 .

KIEZ&B8 ~r tIeD afdeeJtaPi"DJ .sa
Talbe&b .. ordea "r"_n DUr.,a ad..., .laria
de ,.aomiaeerde eo gekneeD Weal .001 d.
ftnC'ltiUead. diltrictea ia die afdeeliD, .. ordu
bek.n.,._kt. . I·

DE beer J • .Fred Jtinten, Paarl,! beeft-oP
qle aanauekeu betiotea DGl 7 Kei ajja .... _,
drie in ..- ...... ~ .. twee bebotnrd. J"-I.bli.k k
1&\8n~er~oopea door de beerea J. 8. Haraia It.
Co. KeD ai. a~ ..erteatie yoo~ bjjaoDci.rbe4eD •
. I .. I
EKN ~aglÓlacbe .0 Bollaad8clle 100DGea in

0ItlI blad 'm&a&c gll"IR .&0. !lroo&en' kleiu . .,.ee
bet ... !:lk d. hMr_n .Pijper 61iKrn,.. 00""
wacht, diltrik, F".,u .. illt,· O.ii ~.,' lteédt U.
.oorrud bebbea .

DOOR den kerlcerud ..u Viatoria We.'
"ordt een cq.liti of orgetiHAI ".J:I&Id, dle
ooit ... 1 atold bn .. rdieneD me' b.t ~t't!O .,.aD
maaiek I_en door Wer te IjjD .. a d ... br.-
bud." zie ad.. . .
DE beeren J. W.Hoorreee, Ir. ea Co]c a_1al&.

ien, te .llalIIIUbar7, lallea op WMIleailtl, lJ
Mei, e.k., aldaar pablie~ yerkoopea, .0 CUa
fD 80 -lt, alle &oebeboorende ... tht1t • J ..
A. Halberbe QIL Coletbtra. Zie Id ••

0& heereo Liod"bera ea De villien, afIIe..
g.n, .. oor Z ~ ..aouHtDe_, .alleao' Vrijdlf.l
8 Ke., u., 10 be, 'bmp ,. &r_.paDt,· Sl
g3G"rne_La-trelr ..... a, alle in Pde-'
.ditie, pabliek .... lI:oopec. zie ad.. r-

OE beer J. J. de cook ol Co.,afaJaa.,., lGIJea
op ~terdar, 80. )lei "L tit JIoGI"D eea
pabh.1re •• adaue boadéD QIL .roOdea _a
"ooal!aiae., .. OP) inead. baft ea blae..oecIe-
nn, toebehooreoae"D dea lt_ P. ~. Grof ...
" ..I.. Eea praobtip k... ,.Oor B.r' knope, ..Zi .• d&bdrdimde ad~. .a· . ... .

. --........-- .
"WERELD GJIKlIIlIWBNl8· .B Da.

J. W. G. VAN OO&M').-~ op
dit boek, in 'rill' CleeIn, ~ ao-t.,. es-
em.pIaar, ·lnumm II1II ~ ...... ua
de ai~, ,de ...... J..- o-a en
01..' I,

,NATAL.
D........ I... .,......, ...........~ .....

. Dnrban, 2 Me.i-(ReaMr )-Giate",o nODd
... de .tld YOOf een Dur In al~eheele tioi ter
nis ehuld en moet. de inmdieDI~ geacbo'_'
"ordee. In ..ken', hOIeli 'en a d~re plaaleea
beencble :lailiernia .oor lanaeD tyd.

Oage .. er ~n ae'en uor "er·1 be~ licbt
• eder ~en,elkomd en kon de tr,m eert uur
I kr weder 'loopen. De reden na dit opont
hond was te wij\en un lf brek .. n •• tel', aan
de • stoomkekla urllCbaft op b, ~ kTacht
ltation, ~olle~olge w.ln&O dol geheele
machiJlerie. tot lila tand werd pbracbt
oe Jf,rcury Hid. beden morll8u, d.t bet

-roor_men beatad om een .oottJtel nn " geen
..rlroll.en" ia bet IDioialerie ai~ te breog-n
in den .orm nn een amendement op bet .dr",'
in aot"oord op de k>elpruk '.0 deo Goner-
neur.

Dese reeoilltle .. Iopgem .. kl waden in Ilge-
meene termen, teneinde eea ~eelom'elt.Dde
bescbuldigiog ~ut \e .tell n o~er bet mioisterie,
~oor bao poJjti~k .aD gebr ..k aan beleid o'er
de hoofdaaken TlO bet land en hun enrol-
doeode admini.tl"lltie _tboden.

Bet blad g.. t .09rt :...:_u Wji .Eon -bfn door
oomidd.eIOke, mmillg in bet Bllis k .. roe
men of bet gereehh'&udigd il in bal' behouden
... hare plaat. en ..oortgaat te Apr kea III num
Y&1I de Kolonie.

allO 7 1
46 18 6
1118 7

4r&8 7 7

ern • a
Dr.
onkot Paarl CallII'M DIl ...

deN 0Dk~ ... ... ta 8' 6

De .... IacII. aouv.r ..... n..
Spoorw •••••

Dnrban, , M.i -(Beu ter) - ,Het jurljjkt
~eralag "'11 deo algemeenen betlourder ~an de
Natalach G'oll ..eroemeota Spoor"egeo .oor be~
jur eindig~lIde 31 December, 1902, ia .andaag
ailgep"en.

Ile toul iolrolll.lten ~oor bet j .. r liepeo tot
£2,"'6,116 t eti £1,660,355 .001' 1901, een
.ermeerdmag .10 2398 peroent.
De oitga~eo .oor beheer bedroe~eo

£1,'34,0'4, een .ermeerderini .aa 23 73"Jler-
ce ',waarbij de lOm ~&O£125,521 ~oortoelageo
en .,.erbekrlnaen.

Niea"e lijoen ~ e n lengte van 26 mijleo
werd.a gedurende b ..t jur geopend, - eo de
kapitale rekeniog no open lijoeo "II ~t'regeJd
op 31 Decem r stad Da op '£9,271,691, liinde
11.71 perceo\ bOO!1'r daD <lp 31 December, lOOI.
o ailgnen Y'oor beheer o ..er het jur staan

gelijk aan 7 .08 percent .10 b , lI"he le in
komen wgeo 7023 percent o.er b.,t ~~ jur.

De nelto inkomakn na aftrek nn de kOlllen
.oor beb' er .bed 1;1gen £612;092, wellte met bet
kapituI toe te passen .oor Opell lijnen Y'oor bet
jUl', dat is .£9,'l7l.691, eeu opbrenid ge-ft
!lelijk "D .£6 121. Ojd. percenl tegen £5 I[)s.
21d. percent .001' .. erleden j .. r.

Bet f8i~ dat 2,500 ton per dag ~....I J 1'In
Dnrban OYer de boofdlijn w..rd ~er& nden, en
da~ een ~.l'IIIlIndering tot 3.b'.lO l.>n per dag ,al
.0Jlneo nrlr:rlojen worden, .la .~oldoend rij;
dend materiaal gebraikt .. ordi op de lijn, eli all
nieawe ..n..Jstatioa. open zijD, i. "0 r"oha ..t,
betwelk in een land met eea hoofdllio .. elk"
bellende ~Iakkell beeft, IOOD:S in N..b.I, be·
acbouwd kaB worJ.a eeo bij&Ooder~id io .le
lpoorlon 'J8Khiedenil te lijn.

...... v_ ........ ."...........
l

FlNANCIEELE COKI(I~SfE VAN DE.
C.z.A.8.

EEN OLDAAT VERDRONKEN.

BloemfoDtein 2 Mei - (Rea ter) - bn·
.tunden Z t;;J.., nl de ... ie .,.LU deo We~:
.. .odea :Raad ..an C\raoje Ri~ier Koloóie ~gJn.
Den maar de aiUing op 18 Mej .. I eerst Yoor
bet pabljek opea .ijn.. .

De financieel. C_mitti na d.D CeoU'llen
Zoid AfrUraaMeb .. Spoorweg bield des!! we k
bare rnunde'ijUclM ...... 8i. Il P; C. G~
rouard, de b_ Doneaa eli' Majoor Nathan
warlD .. awaaig. TeDf'l~olge qn d. siekte ~ao
den. heer Dulloaa werden de ai~tiapa aitg.te1d
.ur MeD boopt ae bedeD ta kannen berqtkD.

Be.-ige repli dedeo ri~tereu een .prait
o.eratrooaen WUI' Edaar Bool*', HlllOlda ..t
"t'&D dl Zoid Afrik_he dieoder_bt nr·
voak. Heli .. eet mei boe Kooper k.~kr.erukte. r-

T R.A N S V A A L. '..............
Prew1i&,. 2 ·M·ei-(Beater)-Ter a1nbiUin,

werdbedeD Karl Luara. beecbaldigd qn brand·
.ucbting en pogiq toi. -diefatal Doder nlICb
• oorwendael, .la hebbeDde bO aija winbl \e
Uiddelbalg in mnd gee1okeo ea getr&c:b' de
.. nnatie ten bedrage .at £1,200 te bek_eo.
Hij werd op bet eeri\e pan~ oOlCholdig, op h.•t
tweede acbaJdia jlwod jenclaar bij erkeade
ae~en Ell&anden wegen. meiaee" op bet harde
.,-a te bebbell doorgebracht, kTeeg b~ -rier
lareII. •

Johanne!barg, '2 Mei - (Benter) - Dur
eeD .. otal aat.rellen pIotHIing oyorleden .... rea
onder ...".dachte OlIIIItanditltof!<fen,b.eeft de lai·
tenaai goueraear een offieiiele .erklaring
lako afge~en det 'fijf t .. Uen n.. r bet poen·
Itandi kaatoor der regeerinl{ w.... rwesen,
ataaI" g er an ... pest.' Wel "U er in drie
ge",lI ..n eeo •• emniJ der kliereu lflIyoodeo,
lIIUl dit kOtal •• n de bacteria qn loagontatll.
kin(, wur d. o,turell u iD de Traoanalletr
Tatbur .oor lijn.

RHODE SlA.....................
Bala .. ~yo,' )lei-(ReateP)-D. beerea

Abe BalM1, Neo_an. Wa~Der, Legett ea
Wbite peueerden Zafenla, morqeo 'n'OeI door
Bala".yo llUJ" Johann.bar,. 'Zp teUea Seef
tanedea te sUo lEIDt d• .@Oud toekOlDlt eD
geloo ..en dat het laud Ioed "n<WJ i om 00·
midd Ilijk Jelei in te beleg,eu.

Zij .. aren nrwoaderd onr de .eIe gec1aae
wfrk_beeleD.. .
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AAN bloedverwanten en
wordt bekend ge~, dat het
Almachtigen God, behugd heeft, om UW Gesondheid is het YOOI -

mijne rijde weg te nemen mijn naazate dinO' in de~ oude' Wereld,
beminden Echtgenoot, JOHA.'f1fI.ll J.A.O('.UJ~il ~
IUu'PT, IJPden i68ten April, 1903, in en om die te behouden. -moo' 'gij
ouderdom van 40 jaren en Il de beste middl1l IT .gebruiken en t'r
na een Ian~arige ziekte YIlIl
maanden, uuj nalatende met t .lDDdel1en betere. dan di~ -door
waarvan het jongste alecht.· 22 mlllUlalm
oud is, om dit .martelijk.
betreuren j na een gelukkige ectltvl~l'bllD-j1
tenis van H jaren.

De bedroefde WedDwe,
J. J. BAUrT,

Geboren B.oesouw.
VaD Rhijnsdorp,

SO April. l~OS,

AAN familie en vrienden wordt TENDBRS. 'J'E onderge~i:Je
gemaakt, dat overleden i. op 1 d
dezer, mijn geliefde echtgenuot, '-, aartoe 1l8Jast. _I nnl'll..,r
JACOBUS LoUBSBR, in den ouderdom TENDERS sullen onmtlgen coopen op 6~ plaat~
n.n 61 janD. na een IIIl&rielijk lijden nnj worden voor net Bouwen van D. BJlI~K. Blau" op
13 dagen dat hij m.et groot geduld e een Nieuwe Pustorie te 'BeaUfort
tevredenheid gedragen heeft. Hiermede Weet, volgens Plannen en ~peci- W:·)E,\iS.~)AG. 6 Irt
.. il ik mijn h&rteli~ken dank toebrengen fi.oati- te b-sichti ...en biJ' dflln te '-_"• .,. n_aan Dolde.. en vne.den die mij hebben~... ~ .uau .au .....
bij gestaan gedurende sijn lijdeA. .Architect, den WelEd heer M. B. lO E

De Bedroefde Wedllwe, TOB8H1ftlON, 18, Harrison's Chaaa- Irate liu
)[. LOUBSER, bers, Kaapstad, en bij, den oudfn'-

Geb. ACJ[Bax~. ~eteebude, uiei later da!l den
BOsten dag nn }lei, 1903. Het
Bon" Committee verbi~dt sioh niët,
den laagsten of eenigen tender aan
te nemen. '
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DOODBERIOB rg•.

IN zijn eeuwige l'UIt ~ ep da
24 un April, 1»03, de ..... POD" LOVlI
BossoITW', iD den pzegeDdeli ,)aderdom
van 85 juen Il DIMDdeO • 1~ ......
Tevene b.rengen wij OJp.eD harWij_

daDk toe aan de vele Yri.eDdm III betrek-
kingen, die ODJ ZOO 'trouw in den laatdeD
tijd hebben geholpen. ,

Uit naam del' gnamenlijke Kiodenm,
P. L. ROSSOUW, P. L. JIOOIl.

Wellington, 28 April, 1903 .:

AAN Vrie1Klen III Bloech_nat.eD
wordt bekend gemaa.ki.·dat bet den Heer
van Hemel en Aard. babutrd heeft,
zich te nemen op deo 21'" Apm, 19aJ,
mijn teedergeliefden ecbtpaoot, AJrDaua
ADIUUN MOU'lOlf, in dill ouderdom 'nil
Vijftii jaar, negen m~ en ZeT.n-
tien dagen, 'nil lID &lekhed ftD .ledate
Vijf dageu! ~ eeD ~t .. 'bÏJl~ ftD
ruim Dertlg J&"!D j DUJ nala_de met I
kinderen, een geh... -d en.. ongebuwd.
"Ik sal tot 'hem paD, maar hij sal

tot mij niet wederkOlDeD."
De diepbedroefde Echtpaoo ,

SOPBlA MOUTON,
~b. Vu D.. lba...

GrijlputoU,
2 April, 1903.

HET heeft den Almachtige 'I{eere,
onun God behaagd op dea2getell .:A}'!il,
onz... teederbeminden en zeel' geliefden
ZOOD HL'nuCUI J"COBUS &roD, tot Bich
te nemen, in d.en jeugdigen ouderdom nn
.lechtll 22 jaren. '

Hoe ZWMl dit veTlieeook ja YOOl'
broeders, en ZllBten, DocbtaD. &

"D. Heer heeft ~YeD, de
genomen."

Prjja doKeer _* blijde p1_: '
Gii mijD lÏel I h.bt rijke nof.
'Ir Zal, 1100 laD, ik leef, lDilo ,-IJI D,
Vrolijk wijden UD .go' lof ;
'k Zal, IJOO laD, ik " 1ioIri .-ne"
Hem nrlloopo iA 00 lied.

De bedroefde oaden,
J. I. ROUX,
C. E. B.. ROUX.

RUJtenburg, Stellenboech.

Mit. dezen weDIChen wij
lijken dank te ~tnigen
trekkiagen, Trienden en IJeJlIWf!I.. "".U80lWlIIIl
TOOr de blijkill van
door brieven, k:u.rten,
anderain., in ona droevig yerlies.

~Ialmeehury.
30 April, 1903 -.

ZACHT en Zalig in d D .Heer ontelapeD
<_lP den 18den dezer, mijn teeder geliefde
Echtgenoot JOHN MARTtl( ElfsLlB, J.M.
11000, t a een ~ en .m&rt-tol lijden.
mij naJatende met e(,n sooJltje.

De Bedroefde Eohtgenoote,

RAOHEL J. ENSLIN, .
Geboren Du TOIT, D J. dochter.

28 A;>ril, 1903, LanglAagte,
ma Johanneeburg.

DANKBETUIGING.

HIERMEDE geechiedt mijn harte-
lijkste dank en ook die der kindere~, aan
Ds. Alheit, Mev. Alheit en Dr. Reinecke
en alle blvedverwanten en vrienden, voor
de trouwe hulp en .ympatbie aan mijn
overleden Eohtgtnoote bewezen gedllunde
baar krankheid en de laatste uren haars
levens,

"Zalig zijn de bmn~n; want
bUD zal barmhartigheid geechieden."

De bedroefde Echtgenoot,

1. W. VAN DRR MERWE,
Moeruvallei,

Ceres.

IN MEMORIAM.-DI liefelijke aAndenking aan onze
dierbare moeder, Wed. P. J. RI!I'I1l:r, geb.
Hauptfleiscb, overleden den '271'ten April,
1901.

DE KINDEREN.
De Hoop,

Zaider PII&lI.

BEN~ODIGD.

VOOR dadelij~ een Buksobe Kolo~
nist als Verkooper voor de

Dames- A.fdeeling.
00 K : Twee dames Toor het-

zelfde Departemeut. Schrijf onder
opgaf vau Terl~d salaris aan de
Gebr. ».Wn, Stellenboeoh.

B.a:ARDmN!
,

WU lijn 8"lut.d~r den~.! be't'91Yoerendeo ..er'
A.S.C., om ' , .

Op'Vrijdag, ~u 8sten dezer,
ID het Kamp té 'Groen~ Punt (nabij Fort Wijnyud), ...... toopen

37 DI EK PAARDE
.De Paarden hebben,iD 'Kaapstad gewerkt gednrende

maanden, en • in eel'lte klu oonditie, de aandacht weI
COlltraoteura en andePtm
'.l'BR)[EN: Alleen ltriJtt -OOlltant.

. LI.ND.EN~ERG & DE 'VILLIKR8,
Alalarra Toor 1. li

pN;NI8G~vmG.
D~ oad:~'_'_~' belet llienaecle

eenig.. OlD uit........... of. 0". te
etaaD bij~bet wat... nn Ri-'-l),.,tein,
JanP het.~ vurc.l~;;_
Ïlr aiiJl~"" Kátje.foa", ,g;.....
den .ulIeD tal, .t~ .1'0~ .,....
wordeD ~olgd. ' . '

, J. A. Y D. DRR
Matjsfontein, diet. Calnnia,- .
!Ii Ap il, 1~03,.

MU:

Dr. C. F. JURITZ 6: Co.

RENIG AGENT:

HEYNES, MATHE W & Go.
37 Addel"ley Straat. l[aap8ta~.

£EIITE lLIS
Blauw

in -goedo conditie
Vergeet . niet -

d.e~r, lOBO
L. P, J.

A. J. DB VILUERS,
Secretllris Bouw CoUlDlÏlie. Kerk·S~at.

Beaufort. WeUingtoo.
18 Mei, 1903.

,PIJper '·1illRIIA!ISCHB WIJNSTO (lBN.
De oa4er,eteel~lIde beidt leo mioop UI

UAIOI ft .'TALIC! lIlIIU~HI tarde and .Small
ttkte.. f) ..

DAVID J. JOUBERT, AT

Doolhof, WellfJagton. ONVERWA01IT,
Wellinaton, 18 April, lOOS. Faurismith.

MALMESfiURY A.POTHEIK,
\

KALJIESBURY,
(Eig8IU\JlZ') JOHN W. COOPER,

Apotheker, Chemist en Pharmacist :&.4dM18: pia .66. .l8jre.,~,llttIda.
(gebamineerd). .

Paarden, Vee en HOellder - -
Medioijnen -een 8~tleit

BURGERSDORP.
tl April, 11105.

A..T. RUT7fSR.
ON:V .awACHT,

FMUiaDlith,
Hebben akooa

nn GlWOT It April, IJOS..
a 17' 6 LO 0
1801110
041 04'
~ 1 2 0 t ..
oal 000
o 12' 0 15,1
OltO 000
o , " •.• 0 0 01 0 0 _ t ,0 0
JllO ••. llt'
118 0 _ 0 0.0

palA'OllIoL

IAgBR yn de ber~e go I011 iale .eoorien
cl INns" eD ., QBIGHTON" 1",,, VR&.

bekend. OTt, dl' 1'1l' I. Jrolonie. 5adeII op
orde relllUkt_ (Jud.. Zad"h Dielrw apr
mvkt o( kuur IlJlgemask~ .01Iflnlr,l1,tro ••
e') dekla1!teD.

TUIG. lf
,

Met d. nl _we Sehm fatre Ill', ~n.
echAy n te "OOrlloruen.

V o. Prij.lij Il.



...

lIeerl\1ke

• Hei, 19l15.
fed .IlcJ

UiM 060 011'0
All'darpeJ.n " 0 10 0 e 11 6
Appels 0 0 10 0 17 3
r"Dloel'en n 2. 0 11 1
GanuD . 0 6 5 0 6 3
Kilkoeo.o 0 6 0 0 6 0-,<.. ,. t. ta 0 2 0 'I 8 !)
Eeodeo 0 2 10 0 2 10
Pata_ 0 [) 0 0 7 0
Peer n 0 2 0 0 9 li
"oltt· 0 1 3 0 1 4
Narlj 0 5!) 0 6 10

!ZIJ IS DE BESTE. ~D-B-Z-UI-D-"-A,~-R-IK-A-"-N

Drinkt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NEC~AR
Drinkt Heerlijke

NEC~AR
Drinkt Heerlijke'

NECTAR

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
,{OOPT

NECTAR

I'eVE>elt ze aan

NECTAR
Want zij is de Thee voor
D~ RIJl{~N,

DE AI~MEN,

nR STERKEN,
jl E ZW.:\ K 1\ EN;

HE
nER~TELL~NJ)EN,

JJE ZIEKEN.

EGTAR
THE

r:

e
Is een Beerllike Drank voor

alle Mensehen en te
allen tijde.

Verkrijgbaar bij alle Kruide-
Dien en Algemeene Winkels door
~heel Zuid.Afrika in Looden
Pakjt'l Tan ! lb., t lb. en 1 lb. en
in Prachtig T • rde B1i.kkeD Yan
rn;:-;. 3 lb.

. .

DIU a ~oi"na,AJIP e...•~ It, tr·.,...... .
D 00.. .AJ'R, ....

IOJIei V,._., ........
qn«'!,v,. a 00..-DI"'''''

.• IW "I~I tt tul, ....... ~ ....
.... . .<

TBBOnJI8U a H ~,..u'IILAG'"
• JllII-lata ... ,.. .......
· WPaaiS8T,~"
'JI~BWa olil, _ • ., ,.... .......~.... . .
GmliW~r vAll ZU~ .us"GD.

• lIJO JI ......... _._ '
• .JIei-x..a..n.. , ..ftede lie _ lCIIiIpdena. .

G""BB;L"All ~IHD~ APBllGDB.
• Jl.ei-T. wïtpa.te" ..... eD drop --.

. J 1- TBBBOlf, A.J'8LAGU .
.JI.I-"w""_ airier," -bil :ar.CJeBij_ &aU-, ..... ba.., lone PeCMrWIl eD.. 11&1...... .

G. J. C. BEK, AP8L.lGBB.
15 Il. -PbllippoJi<o, PJUta eD én..

DEIIPEBS, JlOORB • IlU:GB, APBL.A-
GDS.

7 llei-Gre1loa, ..... ~_
9 Hei~eelOIl, lanDd. ba.,., _
9 Mei-Oaledcm, "I~
1211ei-Oeledon, ... Ja.
J 8 HAR.&.I8 • CO, AFSLAGERS.

7 Mei-Purl, _W'8I1.
16 Hei-:GordóOI ~ nlte~. I

JAB P SlUTS, tAFA4.\GEB.
6 Mei - Wolyefoalei.D, nebjj DorcJncbt,

"'NOde ba .. , loae- ea ... te peel_.a H. i-Op de .. lfd. pl .. ta, yaace peelll'eD.
8 Hei-J'alll_towD, leYelld•. ban. .
I • J BERlUNN, AF8ALGE.B8.

Arcsd. V.rkoopkamen, Pleiol\niat, am.abl.
_a~~n.
J. P. KRIgL LE VILLIERS. CO., AFSLA-

. GIllRS .
. 6 Hei-FranlCh Boek, y.. te en JoepgoederelI.

P. S. O. SHEER, AFSLAGEB.
20 Hei-Leeu.fontein, .diltrikt CarouyOIl

101.. eo y.. te goederea. I
J W B DITTMAB, AFSLA.9ER.

13 Jrlei-B.U!ulie, plaa&leo.
J W SfrGLIN.G, AJ'SLAGIliB.

• Jrl~i-Malmeeb"ll'1, roereade jnjonroereode
p.ierea en leveode baye. .

(J T P BABIEI AFSLAGER ..
13 Hei-Lockboft (O.B.K), yute peelerea

ea Ienade baye.
S DE XO(J~ AFSLAGER.

13 Mei - Bniuaakloof, afd .. liDg PriD ..
Albert, nltgoecl.

OP MARAI!\, Ó.ZN" AF3LA-G'ER,
6 Hei-Zuid Acht.r Paarl, loe.. pederen eD

Yee.

PJ BOS"MAN • ZOON, AFSLAGER!.
7 Mei-8telleoboecll, laYende bay •.

GUTBElUE • THERON, AFBLA.GERS.
16 11 i - SVIIIIDuspietenfonieio,' YII'" ·eo

!oue goedereo, Yee ea graaeo.
A B. DE VILLIERS. 00., AFSLAGERS;
11 "Mei-Purl, tr'9en.
J. J. DE KOCK &: CO., AFSLAGERS.
23 Mei-Ho a., yute goederea.
30 Mei-Moataca, roereode eo oDr08reDde

goed.ereD fO JaYende bue. .
L. P. J. LOUW, AFSLAGER;

6 1Iei- Wellingto.,. nrkea •.
J W MOORBEES, Jr • 00, AFSLAGERS.

18 Mei-HallllftlburYI lanode ban .
LINDENBERG EN DE 'VILLIERS, AFSLA·

GE.B8.
Jrlei-Groeoepaai, paardeo.

lt'rpRI JZE.N.

OR S LARD. Verslag van eollectant.
A.BBlIDBEli.

DINSDAG. :> MEI, 1903.-

Het Koloniale Boerenfpnds.
MlaN ....eet dat toen de oorlOl £allehen
Engeland en de toenmalige republieken
ten Noorden van de Oranje en de Vul.
rivier stond uit te breken onse pwle.
ment.tleden behoorende tot de Bonchpartij
eene vergadering hielden, om te beraad-
.lagen over )tetge.n hun in dit droevige tijJ-
!!tip te doen stond, De uit.lag der bij die
~legenheid gevoerde dillOQlllie Wal de.
ulhaardiginr eener eire.lalre, gericht aan
aUe Koloniale Afrikaandel'll en ondertee-
kend door de voormannen der Putij •. -

In dit document werd rekening gehon-
den met de groote beroering die door den
krijg lOU worden verwekt ouder de
KOloni&'e Itam"erwanten 8U geloof.ge-
nooten der "oor hunne onafhankelijkheid
.trijdende republikeInen. GeWul'llehuwd
weN tegen het nrleenen van g.ewapende

aan de nehtende Boeren, all in itrUd
met de wet en den oliderdaneopUeht van
eIken kolonialen burger. Haar tevena
werd gewe:ten op de VriJheid die een ieder
bemt om hulp te bieden aan gewondeo,
wedawen tin weel6n, en een beroep werd
gedaan op het volk om mild.lijk voor dat
dool bij te drageo. VOON werd een
comité YaDte Kaapet.td woonachuie man-
nen aangesteld om beelag te geveil Uil de
circulaire en gedueende het Parlem.ntair
receil al het nODdlge te doen in 'ferband
met de auk., Hei a.lSOO Il_tichte Fond.
werd weleens gen.oemd "Fond. der Afri
k!Wlder Parlementaire Putij "oor 1',.111•
.. ,tJlIOhe en Vrijlltaatlohe Gewonden,
Weduwen en Wee.eD."

IBekend is, uit aijne bre3d~.> rile
"qnJag.n, g pabllceerd Diet alleen in de
t:qr.nten, maar ook bij Wijl3 'Vian pamphlet.
ten, wat het comité heeft ;edaaa en hoe
het d t deed-hoe h.t zIJn werk niet enkel
bePaalde bij Gewonden, WeJUW8Q en
Wil zen, maar ultltrekt.e tot geftlllellen,
to~ de "roa wen en kinderen In de bm.
pen, niet alecht. tot ZIlI.. Afrika, maar
t.Oi toi t. Helena,. de Bermnda, Indië
Ceylon en PortllPl. '

Be' laat.te. 'faD 'I comité. breechoertp "Uen ter hMobUrlriq ftIl

np;I> rteD WIl gedateerd 7 Aaguéu, ..... t.che en. twee "'fde 'fall lW
l~l. Tot op dien datam had het g.ld lebe oomité. .AI.OO uu,. bet
on~YaDgen .aG1' eeo poot totaal 'fall £15,600 en bet tweede £lo,~
£6_,77 , en op dien datum had bet eeD ,10Mle 10.• men, iá. "D. of. lt.~io ~\kbur teQ~''faIl £31,616.maar in pulem~MD,DIIU' sIoh\d.

-I



onze Jángelied

! VOR!4 VAN APPLIKATli!.
i"
I

Aan de uitgevers van" DeiGoede Hoop," Bus 44, Kaapstad.
I"

Ik wij de ondergeteekecden wenseben hiermede aanzoek te doen opzenomen te "
worden als Inteekenaars I)~ " De Goeie Hoop," tegen een betaling van 6J.
exemplaar,

NAAM. ADRES.

I.
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BOEK AANXOBDIGmG.

De oorlog in Z. Amb,
E\"~ • tijch'U

'rlII1 11 October 1~1lurl
1Il00. INlIt, J. alt.áaao Jr .•
1002.

gclroUUNL • •
Hierom t genn w Iwteud

\·oornde ftlI rij",
....oord Ya.Q Dr. H. J. Ki wiet cl
~kend als de 1roordYOerdernll ta nNeIU-
":"~ die zich. d:e ~. eI. N~Jud..
-cbe nlltionaliteit, I' ZlJ lO bwteD1and
oo.l.aa tell doel Ult. it dit. woerd sien wij
dat, de :.oonjnr J.eeraaTin de .edenia
bl) bet. middelbaar onderwijl! te ,
r-u eeu I rliDg nil den ....elbelteDden Robert
Fruin is in IeT boogl taal' in de -rader-
1.,nd'!Cho' geechiedCSli te Lei eD. I'
,,,,!.oond heeft de rechte man te rip Olll di
;ooL't.aPf'l!' te t1'«l door ~ bij oYer
,I,' ~ehiedenis Nederl~nden heeft, iu bet
licht "egeven. ZQO i nd kan ui anders
dan o\"..rtaigd sijn,. w to. hij ook toout, dat
de tijd nm d.,? bi~ VIWl dell oorlog o.p
rI.. ,..'(·hto '"~ te eobriJTen; rom, I
he& dat van de oorzaken "aD den oorlog m
!!\'{'n 'II'OOrd III eIdiAg word en de
:'brijvH ~t ru t de oorl klar·.
)laar dat hi]. "egt Dr. Jr. de J., bet ~
ven heeft i", "omdat bij ui a.U.deB kon i de
h.-koring ...... hem te machtig"; dat bn
men zicb voo men WMt hoe de
oorlD!( in ~ederlaDd ~u ....d werd. .

DR sohrij... heeft aD 1eJ bronnen bru~t
die h<>m ter hruld kwamen, tea d ook hj
bekend zoo als V n Wannelo'a boek, Dl8IU' ten
deele .. lUI r bet boekou betreft uit die waal'
men 'hier uiet v hoort, ZOO8 vroegeT
.... rk van Fred. Rompel, . bOek over
president teyn . in blad ~ ~an-
~k.ond~, Plokhooij, n HollaDd:er die den
oorloc heeft· • jhr. dberg, ad.-
Jwlant van gen.~ ~ Botha ., ten
deele WIlt in offICl bericht kranten en
.. nl niet. nl te .inden w • Van dAt alI.eI
maakt de 6ChrijT9l' een ~ bruik,
wan sijn boek is WO en,
cb de .- n;cbi1lenQe g lijktijdige gebeurl~
lIl......n zoo be!lcbft'Y woro n, dat eo 18 Ult
elkander houden kan r.onder den ~g
uit het OOI!: te ver}i n, eD &DderdeeI. berin-
nptt bet aan hetpn door wijlen geDl!r1l~
Knoop aan Thien ~erd. t~, ~en die
waarlijk niet ied r biatoncua l.S. Tot
tOPLiohting der mj wepngen het. boek
vooraien van drie barteD.

De schrijver Terbeel de f~ten en de
7...-nk..ke zijden der boeren zoo mm die du
Engelsohen, hetzij di~. hunner ,,~
.1, di" aan bet YOlk blijk den oorlog 81&"11
zijn. O-raal Louit Botha 1rOI'Iit ~
omdai hij een gebrek Jl weltiDg dat
in het begin de bo&en eigen W1III ~ Ter·
hotpen ; Tall de Brit8che generaalS 18 h;et
Frt'DCh .nen bij d m en lof toez,ra.alt .

hoon hij iDtmeoben berbMldetijk uitweidt
ut' de heldbaftigbeid door de Britten .~ het
a.! "moon zoowel als vool'&l door de offiCIeren
aan den dag gelegd,' er .. el bet een .en
ander in bet boek dat de Eugelac)ben nl-:~
kan aamwn, b.r. ~ &leob ..... t b~l
over bet t-igen. nA ctum:dmn Irogel.t en ~
ka(fel"!l als boodgenooten zegt, maar ook ZlJn
:lan:merki~en ov misbnlik der W¥e vlag
en TaJl amb~ ter be9chermmg der
t'..ootenden over ~ opgano der ge-
B"lleuvelden' en dergelijke, en ...at lord Ro-
lwrts betreft OTer zijn "eruietigiDg nn e:en
hikking to.saoben IOTd Kitchener en Piet

~onjé over eeu _peMtibtADd tot M.t be-
!!T"ven nn lijken ens. oten; alle dingen
die men ah lIl«l wil door de leer kan ~ht-
..... Millell dat h t doel de middelen heiligt;nu, ui 'loer wordt wlWiijk nicl nl meen
ebillijkt. . . . .

g Naa~ bekende w penImten viDdt. UIen .m
bet boek ook eDhle TerItleld, WIlaT oog ~
iedereen van weet, b.r. de wakkere .erdedi·
. der Tran sehe vlag op een door d

~ ~t.en kopje door twee Hol-
landen De Rooe en Slegtbmp l!Ill een man
di n ~ schrijnr tJ!jm Afrikaander noemt
maar die bisr 'rOOf eell Ier doorgrutt, Dl. den
hekendf'D Jack Hindon. VeieD SuIlen, met
,~noegea la&en wat er "an en die van
Magemoutein en pioe op wor 'en meege-
deeld; velen ook d beooroeeliugen ftlI n.sn-
U<'Q Is Louis BOthIO, De la Rey ea De Wet,
a~ de vroeg ge<!IIIlBIIftlde Hollauder Coster
en De Jonge, rA ale Dauie Theron, de jo~e
progr .eve Afrikaander die !lChij.nt ~~~':U
te hebben dat de. Tl' e ma.obt die mJD
land drei de juist lI&I1 den 'II'81'8n ea voor b t
land dri:nge~dcm vooruitgang voor ~ zou
perk stellen_ . . .

l{aar bij een aa.nkondiging als ~ kon In
gl'eD bijllODderbedell getreden. w,orden, eli:
hiervan ,pj 't gl DOeg om h tgeen J8 bet boek
lr"r!"nd is s1echu een euk I puut. aan te roe-
r ..n. Het is de ca.pitulati v n Paa~. berg.
Piet Cronjé wordt door den IOhrill'Or ge-

-.cheut als een num "11 ~. en
u ui t-st.ekeud tacticus, masral!'! lem&lld

,.;"ns :tijfboofd:igheid hem in meer dan
""n ~ernl. b, v. in n .!~evecht kort
voor Magersfoot.ein ....aar bij tegen ~
la Rry'a raad in posit.i liet. ootruI'
mr-u die men met bot he6t gevoig n den
\'iJarui had !runnen Terdedigen: maar b.n,
........agt de !lChrijver, m D hem den tJ&&II1. van
ren ~ gell&raal ootaeggan? Die ~
wordt niet beantwoord, maar wat IJ.ers
oordeel is dat blijkt uit ~een over Paar-
<k'Doorg ~meld wordt. Cronjé wi8t' .. ~
Freoeb Klmberley bereikt bod, dat bil Zll~
pMi il' ontruimen ~, maar hoe ~ ~J
dit? ZOO als de scbrijver het beschriJft In
dier voege <hl hij met zijn gebooie leg,:"
aftrok in alle deelen voorziende dat een eapt-
t ulatia er ten slotte het. ge-rolg nll kan ziju,
docb met het bepaalde plan om VOOl' het grDO-
ter deel nD zijn leger een mjen afulcbt te
\'N7.ekeren. Rij kon r kenen op De "\tet en
"ndel'<'n die 'hem tegen de F.ngelscheil ZOIl-'
dpu unen en met dezen bleef bij' T ....

,tandboudiug. ID.aat hij DUm ~ I'd},pg 'der
achterhoede ~ zich om de ..~oede..;gele-
g.·nbeid te ~ten om zioh zoek te ~ en
01., plden!l te velde staand trOOpen te venter-
kpn. en da.armede 1'«Id .Dij bet gJ'OOter deel
van rijn I~er, r.ich t~, met per.
-oonlijke zelfopoff~, tot overgave nn d.
r("lt bew~nde toen hij "'egen den endi-
\.("n toestand mn hot lap: I' ..aariD hij rich
bevond, en de wanhoop die zijn bur rs be-
w'>gf"n Ml h>eds velen hunner tot ove-loop"u
~pnoopt had, de ov~' onvermijdelijk
InOO'-t bescbouwen, Of dit oordeel jui t is,
,ht mogen zij besli u die &AD den strijd
dier ~en hebben deelg nomen; hier word
he meegedeeld omdat het' mot dat van men
in rijd is.

Toon di t boeie ui tk 1VIUII wa_~ d. kleine oor-
I"..~ die na de inneming van ·Pretoria door de
hopren ter hand was genom DOf'; u.n den
~1Iil;, en .. erd hij mpt wIk gevolg gevoerd
,I" IK- uiet V1"f'emd is den rijrel' sijn
,lotparagraaf met "t.ertlftblik; 'r1'8de ~ heerlijk
\ -rtrou ..en" te sien betitelen. Woorden VIl1l
Knt~r. Joubert 00 teyn die bet TertrOTh-
"'I'll inhielden waren trouw DtI reeds enmid-
,h-lliJk :\Cbt.er ~t titelblad vermcld. De hoop
ei", zij ademen i, than .ervlogen; 't ICbJjn
lilt nA.raag of dit eente tuk: van b werk
1.00 ah de zaken nn taaD door n ...eede
lAl worden ge'rOl~d. Maar wi in woonriJ V1U1
III.tl(oon geschied i, zijn hoop zijD mj-
},v](]."".in niet 1 vn.n>n. die zal door het
11'1t'n van h t boek zich oog twijfeld
cl ij::\l ~evoele •.

1AI1tIlI~m.1 ODd... hourt...lt .... D YUI&Qed,
nll.D cbplVb pdUftde

... _ •• u ... WOI'd.a ,.DOmeD.

• - l.-rtijbobe Iumr na
gUiDeU.

8TO~M IZAAGMOLENs.

88, 'Breestraa.t ;an I R1ebeeks·Plein,
KAA.PliTJLD.

,
• AFRIL, 1908,

:aYI'OTBEDN .
Conradie-:-Jl. A. ~.Riohmond,
1'hcl'mli:uqt~-l[(. J. 8chiClr.erling-K.up-

1

D'Ejg~der~eteekeOde, de Zoutpannen van
'uroenkloof in het Distrikt ..Darling ge.

kocht 'hebbende, z~l orders ontvangen te
wordeu uitgevoerd zoodra de Kalabeskraal
~poë?~weg naar Hopetl~ld zal geopend zijn.,
Alle j0rders zullen et stiptheid worden olt-'-
gevoerd. Prijzen 0 ~Dvraag •

, I. J. IF.'K. RETlBP.
Tel~ Adl'ftl :- ,

c lt OAUr.o..---"HAtBt.DIlrs.--Prinat LOaiII ra-
. 1 ..... beMa., - Ka DUr ....

. TeL .... "n..J*'I,"
f. ~'.

j

BA~ ~ OLIFF, .
VéD4u A&l ...-I

Yarta"
I ~18, Paarden,

)[eubeleD .•
1

1·
April, 1903.

GEVRAA.GD.
- 'IEEN Ooderwij_ voor i of 6 kiDderea. ~

• bui .. na .... lIUa~ ,S~' BedforcL .. 8&Iaria £86 per
aar: met vrij ~. Wer temoeD Da de ll1Di ftCUtie. '
ten nl. getaigaehr:if:e. yu goed .. I.mk
~ ~_ !liet de Applicaties ~
i&ter dan 25 Mei, geIOIIdeIl wordeD. ....

D. DU PLUSIS 8TBYN,
Bedlonl,

n;x VRF.ESELLJKE aBDAAD.-E n
\'tOIl\" t" FL.tr.edaJc. f ., die ui I t wel
hJl lwt hoofd W38, is plot.!eliDg razaDd krank-
z'nnlg ~e ...orden en beeft bare kinderen 11
ZldlZelf vermoord. Zij 'jkenle alle nwneD
dIcht "D sloot de deuren, daarop nam 'j een
hIJI en \'I'rbrijz.eldc d bedel barer 4, Jrin-
<1""'11 V"n 6. 5, li n t.' jaar, wi rp de tiJken
III .....n. kast en begoot di met petroIelUll. ·n.
oI •• t t1J ook haar I'igen k:Loor n daarmede b&-
I(ot ~n ha,l. tak zij ze in bnmd ('n zicb
t,~..., ne hal. nfo De brand ....erd poodig OIIt-
tt ..kt e'U jl;ebltWJht. De lijk n 'I'1lD drie der
killrleren ...ar n OM rln!ubaar Terbn.nd· doch
d... van haar en het jongste kiDd aD~ .,.er-
'lChroeid.

•
UlUIIC·O....... 1



DL "_'aLU' YI-OOOOA II ,.......
Iiur ... _ ................ , t-............... _- ...................- *.

_ tt ........ _ ...-- ....
........ 1JrMII& ....._ ....-..'"

P. B.

WATER!------~
DB PGlilP ala bi.. pwesen iJ dé beate iD de markt Wij

'Ywkoopa meer VaD deu IOOn daD -ftD al de.dare lOOI'teD
'w·men. ' - .

Ala u een pomp wil thebbeD luij
dese eD 18!A .Dde~

Wij l'8rkoopen ook .. StrawaoDite" -
et beIVemde middel ~. Bovr in AAU-

UPILI, eD de .uoclip, tpreipomJMlll ma
Mt te trebruibD.

Bijen Korven eo alle toebehoorae1eD~~. .
BeddeD. en Keuken Stoven.

BuIO' Ao&Jl'l'M wor de

Norrab "n1D1.... "

• •

Jeves Schapen ip· ~Y;loeibaa).
, I'

nd' van ..... Boer•

EE lEIfR IlfL I'IB IIAlllIElf£.

OTTO LANOSBERG & CO.,
• KAAPSTAD .

Eenige Agenten, VQO" Zuic Afrika

NU GEREED.
------

Franco aan alle Cyclisten, de RU I>G1::-
WHITWuRTH Kunst Catalogus voor 1903.

BUDGIl-WmTWOBTB BePerkt, IOIlIWI
Adderl.y ....... , (Postbus148), Kaapstad,

Kn JOJlAlOO8BlJRG. D::~.tBLOBlIFOlfTEIN ell

• JCIJ'ZAB.-rB .oe,.... D•.
• WaOOI.

'Ct'· ~t

BElfOODI

OlI~oI
a.-.i~ .. J
_ .... ~8idi

.. ~1oP.- 0".. ._ Hon.nd
~ .. UiI·J
.T'" Buiwerk.
...... fta . ' •

.... ~CIOOC
W .. JO-. JfUIi.

'P. O. DE
'_-.....l, 0
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