
..... Verclteplq,
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Hebbeb ~ kOOp~p a.. ~~ 1Wkl)n~-'~~he tm AJam-
'. . ..' 1~. ~laBkenen LIitaa.: - .

• ~I ...

Vloer. Zoicl4pr1llr In D8l1JleJl .P~8D:'
~vaDj' .. rd IJse ~en (J~ment,
Bouwen' en' UZérhandelaren. - ,-

• J

Plaatsen voor Magaztj nen; Fabriek
. 'Winkels.' .

1

Bezigheid ~n -.
1'PI . .

Oal~QD plein, KAA.PST

kunnen ver-

IILLIEJtB,
Afslager.

DE HE ERËN DU FFU8" Co. hebben lu .....rllm.l' ....

het Departement van. Oorlog, om bij PU
verkoop aan te bied on;" . .

.Op ~oDderdag, den &en
D~t prachtige eigendom, .omvattende oiu,ev8j~rl

gebouwen <I.aat:oP staande, belten,n

.c

ndverzekerlng op de Beste V orwaard u: I:

DE
1

n .Agentaohap hebt) woes ~ goed te aobrijven.

WILLIAH' HAY.
i:'.

Pottht18 317: Telefo'lu No' 6U,
Mnr~y Chambers,.. r-.market ~qnare,

BsDcver,
II lui, ises.

IIU
S~DT D. lUID

~.S,
. .'

, 41,. B,UWDSrw,. WPlTlD .
. WJI1 TI lOOPUI :. -

. Hét Vo1Dl1ed Tall de ge.-eU11 Zil14
.! . At.rtkaauohe Rep bUek, prije at,. ;

dea .... ezeD Qrallje VrU.tut. 2/6· DrieUedttPft
.A1'Jolkaneahe Volk :-1) Ifiha lAnd, K;jn Volk et' T-..1,

Mika, 1Nl (3) A.frika ,-oor de A.(riba~m.eo 3/ •
Het Lied\ van 0hr1aUaaa de Wet, prijt 81; .
1(eTel'Otve Up" Lied, prij. BI; Zuid AtJiltlansoh. VolQllllC! ( !l-"

ieder Natie beeft 'VD Iaacl), 1 6.
De nb den Boer, ,Klarier Stu • 2.'-

.AAD,-\,u.,£11 van S1ll!U.," na -.0 uitwe'kll'eu'IPlI Boer. O.diC t geaom.ea ui dtt
tO te pretoria, Gecompouerd dool' A.. SPOst., prij.1I6 .

Prl·o:lcr'1J Prayer (Bed • ..:Ul din Hr~gag Y'Afif1l Boer) do?!' 1. H. Ir
I"CIlilmUlD, 211. .. ..

Nu.is de tij'd, later worden zulke Krv
on betaal baar.

Benige duizenden 1lI6CJK)CIJL1etl~

. ongeooouleerde J.JlIJl~llo-
Zunr1imoenboomen,
oocnleerde Limoen
ond. }fooie en
koop Dij

P. J. JI4l4Wi~,

GOEDKOOP EI· GOlD TE MEU.,~~IaU.&.wJ"'.I.'
DIgemakkelijk beel1at.

BEZOU·· i

BARNET'S UITSTAL..,

• . t.en Kantore van de ondergeteekendoo.

.;" .~. b~ ..RA.lS & CO.,

Paarl, 27 Juli, 1908.

Een van de grootSte keuzen van
meubelen, ooit in de

r

Pr&ohtig~ Ohippelldale KablnAts' 1nl
lteUl'1g afgewerkt, tegen
',,' i

BmobteD, dat door de O~tbiDdjDgr der VeD'f!OOt4IOhap'.

~ X '.r V.IED R. J8C c»c»
houden, tefren Z~ Vermind.,de Prijsen 'vab' buo; "-\

l , . .
GEHEE·LEN VQORRAAD. i

Huishoue! IJzerwaren~ en' Bouw IJzermateria.",

- ,------~

LANG
" ~meene Hula .e~b1leerdera, In"DAll'oPIII

xa~et V8Ji'V&I"J'QJLJr8J~~ ,

T.rm.n word.n 8~.,..ad·
TEL.

HootdklLDt';or H' •• ,

H:ItOol' voor Z.'Aft1ka

APllt happea ... :..
1 .



-R.&. ·ta ~HO.
"''' KMa.-'-:..nD&Ll'l'Y.'-0NI1I1:81 • I 1l1l£.uy,1 __ .

!to". V.u~. i
w.llinpa. I *
~1 JJDIl. l~O'. lo

.U.li f&milie en V
mede bepnd ;em da~ het d.n Beer
.an le,. u Ml dooa haa,d heeft, on..
ruefde ouden uï;t midden weg te
nemen, op d8u 21e. de r, ~08l.u M. SlIeft
in den ow.d~om n.u . j.,...u. en op den
iSen deser, Q:UUN4 M U Alor4 SOPKIN4
SlIUTS, geb. '{Veem,~. de oaderdom "an.5 laNlJ. I ' . .
Dese dubbele .)~ ia rd ell .waar, d.ooh

de Heere ""ft~ ...D, de Heere h~t
" gen~en, Zijn naam 11' doo.~ ons gepnl8D.

MIte dezen breD~UE'j onsen harie ijken
d!-Dk toe lUill de lYe vriend.n en ,.rien·
~lnnen voor hnn~ b Iijke dee'lneming
rn ODI &'11'&&1' verltes, lt aln Dn. Roux
en ~nma.n ..
. '. TAN ~REU SMUTS,

Voor i m81111,1I:.. lGndertm.
"-rMalmeabnry,
lIT £7 Jnni,.lgQ3.

vu DU MBRWB,
~.tecub&lll"Testamentair.

,. ZOOI,
J!lJU.HISBUI8,

'. .

BeJÏg .~ijt,uw huis te lr{ellbileP~D, zal het u betalen, ó~le
een :t>ezoekte breDgen,.ged~nrie onz~ peoiale Verk:oo...·"p·i'n..g'IA,.IlUI.tn

begtnnende
. -, IJ' .
-M~'A.N~~G, deIi.6en~·JULI,. .

OIl
Op de
V~rLuige ,
den steun van
bikt. Alle
tro.uwd. zullen
qntvaogen. .
. DadeHJke

H. J. L

EN E1NDIGENDE

,

. ,
ov LED~ in mijne wonlng 'te

Roodeh . ,~root Be ~~er, Piquetberg,
op 20 JIlDI., nuJ e teêr eliefde eehtg=noete
!dna M. BOlIGU, ( b. ~otze) ord 26
J':a.r en .1 maand, Imij .tende 3 hulpelooee
kIndertjee, waarvan d~ jongste slechte ii
~en and il. Dewijl e Alilllachtige mij
de~e bittez:hei~ heeft aangedaan, ml ik

. mIJnen mo d nlll~ open oen.
De bedroefde I htgenoof,

4 N. BURGER.

~. . Verloren of I Gestolen,
tvAN de plut. .Jodatenber~, Paarlach

diat.rikt, een zwarte ~10" met teil. witte
pene en witten kol v or den kop, een ot
beide, hooras acbe.t lndien iemand de-
r.elve vindt; ,elieve me ding te maken aan

8. V. V REENEN,
Joo.tenbérg.

D.8. AN, 8. zoon,
.K. Durbanvill ••

Hoek 'Strand- en, are.Straat.
In den loop van vele jareD;.van handel, hebben wij ,eIe ...,..,r.<>.n·r_

Meubele~ verzameld, ~aarvan .~lJ de teekeniogen weA"ge~a'ln.neoben.
Onder deze restanten, zIJn twee of drie Buffetten

M';1ziekStoelen, Stoelen (van gebogen hont en andere soorten), GeLe,lleIll-
heids Stoelen, een of ~wee Salon ámeublementen en 60 Ledikanten.

I

MALMESBURY
Ixee,uteurskamer en Voogdij- en
Braud- ~u'r8.ntiemaatseha.p'pij

OPGERIC.HT IN 106-4.

DAAR t1.e onde;;:;.:i:nde van Plan :8

de Kolonie te .~erlaten, bi\rlt hij uit d~
hAnd. te koop ZlJn Prachtige Plaats Goud-
fontein, gelegenB mijlen ten zuiden van
R.oode Hoogte Station, aan den Loodsberg
di.trikt Middelburg. '

?e p:aat. i.groot 1680 margen, maar ia
ruim 2000 morgen en ill iv. S kampen ver-
deeld: Het veld is rood gras en karoo,
geachlkt voor groot en klein; vee en struis-
vogels; do landen voor ruim 70 mud zaad
~uiten de aardappel landen, La.a.tst jaar
11 er 800 mud aardappelen gewonnen en
ook 8 morgen onder Lucerne j 3 Leidam-
~en en gen<>:,:gwater voor besjroeiing en
III het veld %lJnoveral hnteinen voor vee.

Verder: woon huil ,wagen-buia buiten
gebouwen, 2 stallen, De tuiJi is beplane
met ruim 500 van de allerbeste vrucht-
boomen en ook 14 priceelen, 90 ya.rda
lengte elk; van de nut.tig&~ en beste BOOr-

ten druiven, bevattende Il ljOorten. Prieel-
druiven Verder klipkralen, groote schuur.
3 Deelen van de plaata omheind "met uit
uitgesechte olijven palen, 7, draden, Lang
Ford No. 7. 3 Opetallen pe plaate een
inspektie waard, da.ar het meer dan
een jaar niet gereiend heeft J verder ver-
voege men zich tot den ondergeteekende.

J. J. ;an HEERI;>EN,
Goudfontein,

P.O., 'Roodehoogt.e,.

u.,.Zi;fd, ii, "'Cif.'''. Par1,,,,,,,' ~ó.lO MIll
'i --

Opb~tuldelapt tul . • ...
lasa" Ftlds •••

'£8,210 0 0
'£",000 0 0 110EEN GULlJEN : KANS. 30 Juni, 1903.

EEg HOLJ1,A.NDER
BEVEELT nch aaJ om bouwkundige
werken uit to voeren, ~n een stad of dorp.
Practisch 100 .. el 1.\1 Tbeoretiach be-
kwaam, wil hij ook tel aa timmerman

~:.-...rukaam zijn. I
Brieven D.L., Bureau v&ll dit blad.,

BENOqDIGD
EEN goede Smid voor generaal

werk, Een I"Boddy Maker"
en Een " Trimme~."

Doet aanzoek br' .
W •. MARAIS,

De Aar.

SLAAPKAlER

AlBOBLEIEK'FBN,

I
EETKAMER'

De 'Kamer ollderneeml. de A.dminiatra\i
't'án Boeaela ala Executeuren, Voogden
TrueteM in Insolvente Boedel., en •.
Optrekken van Sohepenkonniaaen, Tran.a-
porten, Huw.lijD don.tnlOten. Voor het.
.,.oarschi.ten "an Geld op eerate Ver-
bu.den, ena j en Algemeens Agentaohap-
pen in en blliten de Kolonie.

EERSTE KLAS Boerdingbuia.. H\1l~-"
Kt uken. 'Billijke tenD. Aanbev

H. J. DE

LEDI( ANTEN,

BEDDEGOED.

1 Verwureert Les- en Vastgoad
tegen billijke terman.

G. P. VAN ZIJL,
Vendu-A.fslager, Algemeen en

Wetsagent. ~ .... _.r
GEVESTIGD SEDERT 187~.

DÁN·KB~IGING.

TER Toorkomiog van verdere
teleurstelling geert 'de onderga-
teekende hiermede kennis, dat zijn
groote voorraad ~eënte stokken,
geadverteerd iu "OD8 Land," uit
de hand' reeds uit ~erkocht is.

Zijne klanten fn begunstigera
worden hiermede ~a.rtelijk bedankt
voor de milde en rele orders hem
gesohonken. Mijni raad aan' elk:
een is, adverteer iJ" On8 Land."

A. G. RETIEF.
Vredenhof, Paarl, I
30 Juni, 1903.

1

Taft!ls volgens teekening in Notenhout of Mahonie kleur
Blad 21 in. JC 21 in., 7/6 elk. '

BENOOPlGD.
~

APPLICATIES wordim ingewacht door
den ondergeteekende. voor Procureur,
Notaria, ena., voor doelgenool.schap in een
Procureurs en Afslag~rt bezigbeid, op te
richten ~ P. elvinia. 'foor verdere bijzon-
derheden, wende menlzich tot

W,.A.. J. V~ WIJK,
I Rpakop, Calvwa.

St..-and. en; B....ee•• raat,
KAAPSTAD.

DDWDUBU.
De WelEd. Heer G.W. D. Borr,

Voonitter.
De Wel-Ed. H"l'eD

Lf J. H. Caouu, I In. .A.. J. T, BoOI.
H. J. :Mo DE Gau,., A. J. Buso ••
W. D. JULBI&... A. W. Lon·.

. UJDIT&Onu :

De We1.Bd.};leeren.I. J. J. Vu AARD.
en " UTili. SKOTS, H. Zoon. .
_ De Directeuron vergaderen eJken Diui
N'a voormiddar, in den Zomer te 9 !lil

in d.en Win&ert.e 10 uur.

ItAlfTOOR-BANK GEBOUWEN.

H -.
GARLlCK' S 'EU BEL lAGAZiJl,

Hfoek Van , C .,
Onderwljz~res I Benoodigd,
AI..! E.rtt. AsIIilt'.e~ iv. de C.J.vinia
Publi.ke School' K. '. V&llMWIi.k en
lIollAnoUch zijn eene bevel ing. Werk-
lI&lUllhedenIlOO Ip<*ii mOjfelijk!Je begin-
lIen. I
Salarit "l~ p.... '
ReiakOiten worden ....rtlVIH .. """

Applieatiet worden
22_n Juli dOO!'

lf. ~ D

P.B. ass.
'lo W. KOTZ£, Sa~,.eh,.is. KAAPSTA D.

KENNISGEVING ,'_.

D8 Vriend
r

lEIER

PWLscaB IIUtIClPALlT£IT.
Ycorgesteld Rlectrlsch frlDlleg Schema

yoor de IPurl.

Jeves Schapendip (VlO ibaar)...

van den aoer.

PUBLIEKE SCHOOL..I.O.DIU~
VCOBB..UDJUi :

. EEN UUR VAN PAARL STATll~. Maanden bij
SCHOOLG~E;L~D~E;N~~~~~~~~~~~;rn~~~~~- \

Calvillia, :!4 Juni, 1
i

(Schrijver van de
boer en de J~n inval).

POIRntJ ~:

*"1't1"in gevraagd
Onder.

gesteunde
.8yl's Kraal.

,jaar en vrije
aan te vangen

w ... •........ Voor verdere

Onderwijze1'8, die begeerig 'zijn,
het Ohri8telijk NationaJil. Onderwijs
in de Tran8vaal te die~en, worden
verzocht, zich met op"ve hunner
certificateu te richten tot onder~e.
teekende, die de noodige inlichtin-
gen gaarne zal verstrekken.

Br zijn nog vele onderwijzers
noedig,

.
Ss. per kwart.a.&l vooruit he-
Nog plaata voor eenige k08t-

l~rlin2'e1ll.EEl IIDDEL

GBrfEE~T
vermelt ~~~~~~ in Paarden, Honden en andere.dieren

1 luisen en alle a~dere insekten. '.
Aa.\#",,,,,:_.,,, 100 Boha~~ te wasschen.; Aanbevolen door den
....~en VeeartBin verband me~ Runderpe ....

OVSRAL VSRI~:OOBT.

OTTO 'LANDSBERG .&. CO.,'
.KAA·FSTA:D.

I"'-';;II(""U en de
.~-"i:;D.aalDj{IIl&D(;le te

liggen Ide Bill en
plaDllen Tan den P":l Berg ter
image aan het MuniciPaal kantoór.

- I'

S. P. H. DB VIl1'LIEBS, .
. Bp.rgemee8ter.

.Munloipaal Kantoor. I
Paarl, SO Juni, ]9°4'

••• 8Ir1al!& ~rdlck,
BI&RUDIB8D BIZOUDS.

: .:...L-
, DORPSTaAlAT, KAAPSTAD

~: BIJUUmLUr.

Gr ppige Stories en
Versies, door lhL'r
.Deel r,

H. VISSO~ER,
Seereta.ris der Oomm. voor O.N,O.,

- IPostbus, 391.· .
I Pretoria.

2/9 poIItvr1J -.u
- IDEIEL EI·

Eenige Agenten voor Zuid Afrika.

WEGGEL90p;EN. GEBROEDERS •OLIVIER,
Bus 371, .JJohanneaburg. .' .

EEN nette, bekwame eu ;nn.rAll1"'''

ala moede.n nlp, eD.

hui."erk in 't _' ....."'..1
sija.

Wie een liefhebater ia
de voorkeur ebben.

Gewilli, een foed
&eJl die iJl .taM i. om
,,&Il de kinderen na te
sum ermede te r.ijJlf tot Rt .....rut..,rd

l)oe aamoek,
P. :ilia

Di...t.eD mo .poecliI 1ID~I[eU:I~

:,uaua.____________-r--~-----

BN~BL&' PRIV

-OP den aaen dezer van de plaa!t. va-n den
onder,eteek&Jlde en laatat. ~e~en in d.
richtilli vau Groenrivier'.-Een "wart
PaaI;d met witte aahtérVoeteo, 111 jareu en
1 ~t Paard Olli'eu.kond, , jann, gaat
mank in link.r voorbeell j beide PaaI'd.en
met geknipte mwen.-Heeren Schut-
mee6ten en anderen, bij wie de Paarden
m0J8n a.angeloopen ziju of not bogen &.au·
toopen, ,....r1i.u vln'ZQtCht,fir dafelijk ken-
nis van te geven ...~.~e'Il onderi°teekende,
door wieu all. bIlliJke koete1l1zullen be-
taald worden. _.I '

M. 'M. BMSON,. Alb.!n.

IRUJtplaatAt,
Diat. MaJmesbury,

27 Juni, 1903.

KEN NIS GEiVIN G.
r-

EENIGE penoon
, gevonden met _"',......,..

of .andl nziD8 op
Brakri 'lier en aaJllll'eIileJllde
den
het Oalvinia
kraal en dat ndeelti8~
kraal, dat in'
ligt, zal of zullen
volgens wet eo IODdeJ\
persoons.

(Get.) P. B. MA.L
eres, 29 Junt, 1903.

~.~ de Vae, r----------t-~--~
B.A. Aan de koet 1.Qr.LCIUOlnglin verband
met deze School wordeu ing~
noen tegen £40' pêr- a.nnum., inaluit.ende
logie&, Ou~erwij. I)n Musiek

Aanzoek om' pla.at. te
bij den Voorzitter van het
~ ~ s: MO~BRE~.

Paarl, 29 Juni, 1903.

~g~:n.. i;e:n...
£enige Vruchten of Predukten aan ons toevertrouwd zulten

. onze beste attentie ontvangen.,

DAOELIJKE AF,REKEN1NG.

EIEIT I. I
. Procureur en

VENDU-

XEJJLET, OCH~E .& GO., .._ ,

DBlAID ~~ODO,m, WD BUD&LWI &1.'OOIIlSSl& .AGBB&I.
PJ[. sua U~20,JORA~N£8BURG,

De oudab&ffioma op den Rand, sijQ nog ~ belendingen "'84. p~
dukten 1'OOr.nrkoopmg te OJltTaogen, en die·. suIlen hun prompte
aandacht heb~ . .;

.lIarb bneT~ worden uitgereikt en be~gen po~ op den
dag Tall 'fee koopmg. '. . ,

Meisjes Hoogere IchooJ ·
" BOVErn.1R~,"

. . .
Verae .y.tan,·.IA,en~ HaIe,.Y~iélls eD PIUI88,

CALEDON.-
........ CIJlLI'1'BI'1'.

Tel .AclIw: '.~ OOUL"

~UW"8 LO.GIE8HUIS.
Eersts Klas Bebandel1ng~

19 Mei, 1



Publieke Verkool)ing

DE

EEN Merrie is weg
Mei, 1903, op de plaats 1J1'1Atl()nt·AI

dist. Ceres. Eén eerste
Merrie Paard, kleine
kop, ongemerkt, geleerd
en onder den zadel,
witte rand om den
lang van ooren, krom
tusschen 3 eO'4 jaren
derlijk groot. Vijf pon
voor den persoon, die
uit brengt.

B. F. P. STEEN

onJerwij. VAN EERSTE KLAS
gevraagd P .
Hoofdon.

1
aarden, Ezel.,

e, I Koe.en, O•• en,
""I~l'lt.It11' erd . ens., enz.. cnz.,

. goed lOp Woensdag, 15 Juli oek
bevoegd'. , ' • J

zoowel' OM Il UUR V.M., .

ZA'IJ. de onderget'lekelJde pU.
bliek doen verkoopen ter

plaats" ZEEKOB:GAT, het onder-
volgende :-
5 Eerste' klas Paarden (Koloniaal)
6 " Ezels,
9 " Ossen,
12 " Koeien, waarvan

sommige in Kalf,
Kapkar, Afslaand,
zwart leder,

1 " Buggy met Kap,
1paar Tuigen, en wat nog verder

zal worden aangeboden.

DB LIOHTST LOOPINDB ..

KBAOHTIG8TB

en twin·
met vrij

begin-
lioati81
8 Juli,

.lfdllllaglrud m', 'Jon.
SI.Uilg e. 'erledlpg Il. lego. ---

. ; - I. .. EEN publieke .er,~nr YUl
KennJsge91ng geeC11.dt IDlta Inwon.ra nn.Durbanville. Durbaa-

dezen in termen ván Seo ie 162 Yan "pg, Tijprberg, en Koeberg, sal
~et 40 van 1889, ?at de Afd.. gehoude~ wordeainhetHoigebouW',
hngsraad van plan 18'1volgende Durban.iUe •. op )(-.nd~ morr-o,
wegen als resloten en erlegd -te den Men Juli, te 10 pm, :met h~t
proklaméeren :- doel; pm te beraadelagen en te
1. Rluitiog van den ra' over de 'besliaaen, well.:e stappen hehOO~D

plaats Winterhoek, loopende van If8nomen te w?,den, Om de paaltje
een punt in den Weg v~ ~lanrll- der I!~banv.IUe epoorwegmaat,
berg No. I.o.aar Elan4sberg Nu. scbappv 'te 'vera~rke?, door het
IJ. en Winterhoek gren~ . paseeeren van. een, Bill te verM-

2, Sluiting van den rt'g over ke~D dO<?rhet 'Plirlement. om..haar
Winterhoek, loopende v n .Elands- te niachtigen, e-n apoorwegljjn te
berg No. I naar Vlugpan conlltrueere~ tusschen Durbanweg

3. VerlE'g~ing van den Afdeelings en Durban rille.
Weg van Strijdenburg n~r Kran- -------.------
kuil, ongeveer 400 yds.1 in lengte
van een punt, tot wa~ deze de
grenslijk kruist op Klippieapan, tot MIELIES (Paardetand) Gega-
waar deze den weg van E,aDdBber~ randeerd nij van mijt .•
No. I nasr Valadam onto1"1etop de Wendt u tnt,
plaats Winterhoek door ~n rechten G. B. ALUBRTI.I.Li.
wt'g, loopende van ((ef. punt Kast.eelstraat, 23.
naar eAn punt voorhij ~ t woon. ·''i'aapetad.
huis bijna. evenwijdiD~ aan den --W-A-AR--S-C-H-U-W-m--Q-.--
tegenwoordigen Afdeehn~weg.
r ereonen, die wensoh n te ob- .--

jecteeren, mo ten hunne objecties . DE onderge~!'eken(l~ g""ft ken
schriftelijk indieoen bij d -n Raad, ,DlS, da,t ee.~ leder, the g.'''ond ...~
binnen drie maanden na Ide eerste 'fordt in I_D1lnveld, Paardenvali- 1,

publikatie hiervan. ~ Du PI888ls~am en "etl~te m~t
, . geweer of honden, of een ied..r die

P. A. WRGE, Hp. retans. hout maakt zonder toest-mming
Kantoor van den Afd. Raaa. van mij zal volgeus de wet kou

BoP*' Town, 26'Juni, 1903. 8trengs~ vervolgd worden'. t .C. J. DU PLE::58IS,Onderwljze es Paardenvallei.

BENOODIGD voor de III School AGENT .. ONS LAND."
te Barrydale, rue Et'rate Assistente.
Werkzaamheden t"l b8~ihneQ in
Ootober, e.k. HoUandsob, 'I'onic-
Solfa in de School, Na&ld~1 erk en
Muziek voor acht kinderen gratis.

SalarÏa £60 p.a. en vrije koet en
inwoning. Markt .Aitent.

/..pplioaties met copijen tan eer-
tifioate~ en J{6tuigsch~ inga- F
wacht tot 31 Juli, 1903, Goor •

G. P. VAN DER :JKRWE

KENNISGE~G

.~' lIDda. hu alien 'll'Va-,•ID Oputtm DAIl &Il. d181eD der
. I

(olonie ..crm .. iIrmotor tt Wind.
mltu''óp ti richta. ~

EENVOUDIG,
/

zwart
den 'ergeet Il,t: loeladag, t6 ~ull, te

het tuig ZEEKOE GAT.
kleine J FLOU .. • • . W.

ter voet,
kruis., Faure, Van Eyk & 'Oo.,

, bnzón-j A~
" A.1'·SL~GIBS.

I sMterlin.gPaarl, Juni 1903.
errie

TE KOOP.

''Oliver'' Ploegen. "PIGlD
. uDeeriDg" BindurB, 8 ,ij"'"","'_U&<:I

lJloycltl' houden ID
!oerderlJ. .

., LA

benoo~d voor de

JONBS

RHEUMATICURO
De Groote Zllld A1rthlllsche liddtl.

~"

Goede MUILEN en PA!RDEN
geleerd in het tuig. Aanvtagen te
richten aan den heer JUHN BRI!:SLER.

~~--;~~~~~~ I
!

Vervaardizd door de Fact4rijen
Ge~&.T&ndeerdte bevattee 10 9/0
van dt' brandziekte, An het niet bevJ
dip op 175 gallons w:tln.

Gouvernement.
totale genezing

.Eén llon

Pijper I Ir118r, .
DEALERS Il(;..

Urge and Small StOCl

Taba~

AT

Mislukt nooIt om Jicht, Rheumatlek
Rheumatlek-Jlcht, Lend.npIJn,
,HeupJlchl) en Zenuwpijn t.
esnezen,

De volgende zijn tlen~e Ilitlrelc:selil uil
ontvangen brieven, ,,!aa.rvande oriiiueél.
op aanzoek kunnen worden gezien :-

"De pijn "erdW'e8n (na IIWInd"r; laoi lijden)
bin oen rier oren na het it!broill:en "an de eel'lt.
dOlli'l eo ik genoot, een goede nachtrust, 100&111
Il .&e<1ert weken Qlet gehad heb. Ik beo nil
eheel gezond:'

" Het heeft mij wezenlijk seer wODderbaarlijk
geoezen. Gedurende de laatste leA munden
.... ill: liiaende &Adeen Yel'lClhrlkkelijk pun in
den roKt lIDO erg dat Ik, wanDeer ik aat, bijna
niet weáer kon optltaan ; bokken wae mij rboel
oomOj[eliik daar ik! oen"qodig niet weder regt
k komeo. EeD bottel ienu mij gebeel en

Te verkrijgen var) de dip

J. R. KAROU.

ONVERWACHT, Di8tri~
Faurismith, ·0R C.

•

KENNISGEVING.
I

ELK een, zonder ondersoheid
van perao vn, wordt hiermede ten
strengste belet om met vee,lhet zij
schapen, bokken, paarden, e~e18of
beesten o~er mijn pl~ats.te tr~kken;
en met dIegenen, die met ~~ .deze
kennisgeving acht geven, z&l vol-
gens wet gehancl>ld worden. r

Let weIl JACOB LOUBS:$R,
"Witteklip" naast aan Vredenburg.

_ _ _-- - - - -I·

BO OSVERGAOERIQS.
1

KOEB~ TAK.\
'EENS algemeene vergad~riDg

van den Koebergsohen Tak Il 1~e-
houden worden te DUR AN-
VILLE, op DINSDAG den den
Juli, 'a morgens om 10 uur. I

M. J. VAN DER srtrr,
Secretaris pr~ ~m.

Altona, t Juli, 1 .!
I

. . .
Have alw ys on. hand all k.ind,! -:

of LARGE and SMALD STOCK.!

Findlay's
• I

Sterkste 'Pijper ,'IIriler,
Beste. HAllDET.ARElf IK

Groot_':en Klem Ve&.

.NIBVW
. I

-ODBf
1 ~1

T.I

O. VERWACHT9

Als additioneeie agent no "Ona Land ..
is te Richmond aaogesteld, pe beer B.
Jusn. I

C. P. SCHULTZ,
8ecretaria.

Schrijf om one
Iielle Prijslijst
JU Illd •• lel&.

VEE.

~drel!l: Post Bus 5~. Ja~ ,r.afonteta

álleen vervaardigd door de eenige
eigenaren :

le Duatleuro lutsciappij,
K.AA.PSTAD

o. ·MEIBING,
Stall Ko 3, Kieuwe Karkt.

KAAPSTAD.

Wij gebruik~n lie-
Inrame ingenieura,
óm onze.' Wind.
molens op te rich-
t-n.

en onder- £21011j 1Irtroa u. Jf 1

-:0:\-
hebben eeo grooten voorraad vao

bouwkundige Werktn.igen eo
Bi.kkie6pozbpen.

mmercial Straat.
KAAPSTAD

De Wereldberoemde
Eerate Kt. Ameri-.
kU!lsohe Waltham
en Elgin .. I.... r "
borl~ .. belt. tijd-
bood ra. wo.rden

, met schroef ~lr.teD
en dua ..tofYrij, S
jaar prauW. Wor.
den &aG &lie adree-
• D in Zuid·Afiika
gesond8l', mj "'aB
ouko-ten, n& oot..

nngat VIUl poi\tonier no 2Os'f de balILU

i'D 3 m A':ldeJ'jlrsclfe ten:óijneu n lO.
pel' ma.and.

Ook zenileo wij eo lijk .M' vnj. ben •
indien de b&Iao bino·u J4 dagen bet_Id
wordt.

.
Internatiowe Schilders, Behaagm

en Deoorltenrs Yuule.

Kennisgeving aan Boeren,

DE ondergeteekende ~ensoht
bekend te maken, dat hij een
cc Boarding Houpe" te ~i~be"k
~ est r a de Juli vacantie zal openen
voor kost leerlingen. Het za waar-
~enomen worden door een I goede
Huishoudster en goede behaodeling
wordt gewaarborgd. Voor tElrdere
informatie vervoege men »ich bij
den ondergeteek:~nde.

Á. P. BRINK,
Riebee~ West

Vruohten, Pluimvee of Produkten
aan mij toevertrouwd sullen Ó:I..ijn
beste attentie ontvangen :-

"Afrekening Volgens Keu:G6."
Adresseer alle yerzendingen naar

..Early Market Siding;"

8ED. fIIOI'IY:, Co

Publieke Vergadering.

KO~tL&.....··.._.....I~IE,
WATER r .-

I'EN MONSTli':R VE"GADERING
~J zll geboodeo worden op ZATER·

DAG. 4 JULI IL 8., te 3 oor n.m., in den
., International WiDt.er Gardeu," Banover
Straat, met het doel •. om alle klenrfiag
scbilders en huis decorateurs te organ;;
seereu in een vakunie.
Uit tekend.e Hollandache sprekers zullen

de vergadering toeapreken.

Inlicipalltelt 'lD HaDOler.

1
ID da nJ4rkt. Wij

van ~l <le andere 8OOru,ll
\

~tUiBh Jij)ply Oo.,
1'. GEORGE'S RAAT, 68,I P.K. Bu 1006, KAAP TAO.

:HOllFj) 0 -lIERWIJZER.Ml ILE N te koop-een prachtig
lot, lage prijzen, goed en

gezond. Doe dadelijk aanzoek bij
HALL & Co.;

MyburghS Kamen 8.
St. George's Straat,

KA.o\PSTAO.

r.
···

KENNIS wordt mits dezen gegeven, DE P~mp ala bier 8l'''esen ia de
dat eeoe publieke. vergaderiog vaq aUe verkoopen meer van deze IOOn
Eigenaars van erven genouden :zal worden tesam
op Vrijdag 10 Juli, 190', ten 1.30 uur . elo. ,
n.m., om d~Municipaliteit te ge~n : .All U een pomp w1l

1. Een som van! \,000 op leening op te
nemen, voor het bouwen van een behoor- dese 'en geen andere:
liik waseh-huie, een fontein open te maken ur"..L . ":...L.. s'. .
in verband daarmede, en óm Pijpen voor '" li Yer~~ UUIJ. trawsomte
het vervoer van water door het dorp te het ~de IDlddel tegen BoUT in
leggeu. '. A.PPntS, en de noódige apreipompen om

2. De Irreozen van het dorp te ...er- bet t. ~D. . \, !
grootea daar zoo veel aanvrMg voor erven . . I
gemMkt wordeD, en eeD deel van de ~i- ~ KorYen eo alle toebehooreelt-n
landen te laten opmeten voor erven. daarbij.'

Op laat, Bedchm. en Keuken 8~en.
B. J. D. VILLIERS,

Secretarie. RPl~ •. AQ~ ~1' de

NO"f"rn}, -' .. mAo'"
I

\'R11£ nUltl.8'1'BLIJD ~ Bont TI! Vlo"
DEOORP (JOB.ANN BURG).I

A. T. RUTT~R.

Een groote ~ eeps&ading vau M~Uen
van 1903 is juist aangekomen. Prijeen

nn af 30 GuineaS en meer.

P. J. £OUW,
WIII.UM.

55, Buitenkant Straat
BENOODIGD

APPLlUATliiS m..t getuigachrif-'
ten .~n ekwaamheid, goed sede-
hjtc gedrae, 6D1i, worden door on-
d "gtit luondl' in~ wacht.. voor de
het,...k in~ VeD Hoofd
aan de r rije kT' telijk
VretkMrp {Johan. g) tot 20
Juli. e.k. Applicant n m
akten nn belnraamlu·jd kunjlén
vprtoon n en in staat 's!jD-$(oed
gron -:;ig f'\Dd",nrij in d Ifóllandache
en E gelllCbA talen te gevMlt .
J n 'ijn.aD n du drie H
Isndscbe I'rot tanteoh Kerken.

alaris £240 per ja. r IOD'

vrije woni g.
M PO TMA. V.D.AL

PIANO'S.

(AKER "'0 de bt'1'08mde R 0llonia'.
u INNE8" .n "ORIG BTOM "I Zedell

I,,,kond oYer de geheeie Kolooie. zrela op
rde gelliaaki. Onde Zadels nielnlj 0llle

maakt of Mkaor nagemaakt ,,011le08 1 p_UOD-

~nde klaD\eu.

, . ~~&N \
alet de nie.w. 8ohuifatre_. jib bd
toha"t'eD te "t'OOr)romen.
, Vrug om PrijeJij_n.

'wAALSTRAAT 28.

Municipal Kantoor,
Hanover, 11 Juni, 1903.

STEWART HEAIg & Z9HEH,
Eeoige Aaeoten .oor de Beroemde

Laurlnat lt; Co. '5, F. Weber··s, Robert

We tphal's en A. Bachmann's

--' VAN WIJKS VLEI PUBLIEKE
SCH<?OL,~hoolmeest.er, gehuwde man,
sa.lari4, .£140 per jaar, vrije wolling, om
EDgelllC~ en HoUI,nd8ch te onderwi~n;
)u>6tleflrhng n moeten ingenom n 'Wordell..
Meldt., wanneer btl.-eid het werk over te
Demen,

PIUI" ..... k_....... , ..... Beete 1rolonUdA én Gelmpor-
teerde Wijnen, Branct.e.i~,
Whiskey, Hier, 8n•. , ~teecll!l

T0CIft'IMtic.
PJUJIILIJSTJ: OP .&.A~AG

I'

CRAS C, liC. IllLT.A N,
:a.. Sear.

Adr' 8':
D .'M. POSTlU,

Hu. 121, Fordaburg.
Transvaal.

Be.zo kt onze Ui~.talkamers. of
sc~h: I .

BURGSTRllT,. 9,
PSTAD.



Drinkt .He

....._-
, ......w..a....... .. nsl'tnerr

~'."... l .
I .. IIOJ.Ldl)..... .... I de ~ ta

a .. , J.u, lfWiItOII, n-....... ,-_1,1" npl de p.., Ga

• ~UJ'~8 A 00., ...nLAG.... ...... ~oti ~~S: ban'.p&. J[M,." .. ", ••~ . :_- ftD~.~:.....!:
.. F. ». VILLlft8, ~lIL __ _ ..._ 1_·" c lU.J.aW. "'!;;;~.:. __

11 Jali-~ .... ..-. - ••_ ....... ~D. ~_- r__ ...
J 8lUB.ui .. 00.. .u'SUGIBI. .. koemeo. stil Iaoof~.l b- j~llJ-eke ~O JaIl-P..,J,........ ',..&.ol' beweert .a.,,_-! roem' de..,1a

1I~m, AJ'Sl,AGIiUl tru, de iIohtaoderheid m de waardtPeld
l6JD1i-.N . lenDde. .. ... I'MNII!l .. aD 'tpdric éler·JUUl~ .... ;ID.h.....
o~ ,oecL _ meen ooweteo.d eD mie . derde deDIt.
ZOpTUIOUK A 00 .. AFSL,A.GEBS. beeldm behaftt lIJD Jl' hael ciao. l\I'Ik ID.

4 Jab-Kuptacl, plaat.. . ~r' .' . l-,a.' "T'

J. w.llodRBn8 a CO., A.J'8L.lQBll8. " 40' dlatrlkt, ;waar ook ieeda ~riduel
7 JuU-Dope!ield, paarden. . .... ndom .... 11 deD.. f1'O d w":lnreYOerd,

L. J. rOO~TiUJB, A..FIILAGEB., &!lea die eipn land had eo tot' ~
25IuU-PbilIJllto"Ii, loae en nete 'c*Mreu: nrklnblaf ftrhneo.,.· Voor 1de 18l-n

. P. D. CLU~~, A l't\l.A.o~ ~•.'. " IL t: ,at de ..".t iD ,~rlli", ~,~&d
_ -1... 17 Jali-8t,ur"'e:.l: .., bOinrplekbD. qléD. 'uit eeD oaialal. r.erkoop ....n hoa'...a '? 8. CI~ AFSLAGER. uU p' lantq'_ en uden ..... inkomen

..!l'éD 21 JuU.l...Bri.. to"lJ, erYell. '. tl'
_".... L. P.'. LOUW, AL9~A.GEll. ge. had 1'aD £66,8'1, en .1lltpro• meetil

17 IaU-WelljDgton, erf. TOO~ wegen en loholen. 'YaDr'n rroo~
FAURE, VAll EUX a CO., .AFSL. £300 meer. '.,

J6 JQli-Zeek~~ Paarl, I.node ban. ~. laatete afd.Ung· geelt \ berichten
~ -oy~ Wahlacl:.l)8ai, waa~D de'bet;oJ:king

nrmi.oderd blijkt te &!Jil tot 4SO per-

~.:t~d:;a::d~~11 bl-::~= ~:;re:~
aorgelooe, aan 10Dgaand~'lli~D lIJdend.

IUlIww. .JUUT. "en wel. \'&11de nndelhi kerlrpan en
S JaIi, l' ·S. voorUelde 100r .mooie 'k eeder ..n geleerd

hrdappel_... !;: :1; : hebben, maar ook niet \ 1aud.era. De
I..imee.,a Il • a ',0 9 10 Duitllchan g&YeDaioh ~ moeit .. om h~t
~iea~t'8 I 0 9' 0 II J6 0 land onder .hun gebied l~r· den baadel
£eaden ••• ~ ~ ~ g ~ gl met Walrilchbaai te 11rten. Honger
Bloemkool OOIt - 0 0 ~t· dreef de Hottentots tot al:beld en ook tot
&i_ I ••••••1 016:1 0.16 9 diefstal, lil er geen lelog~óheid tot wer-
Nartj_ 0 2 11 0 11 2 . dId
AppeleD 0 I 6 _ 0 1~ 0 ~en wat, maar over ~ ha men,
Pompoenen 0 0 5 ... 0 0 .11t ~gen. de Itrenge, r lat~fII,' niet te
Patatas... 0 6 8 - 0 7 8 klagen.' In 1902 hadden lterfgenUea
~~~~nt ::: I g :.g ~t= ~~~~tegen 20 geboOrten p\1&tA gehad, iet? WIlt-111!11----- .. _. niet pleit voor de toekoms der plek. 'r

~ '. . Het blauwbo~1r eindigt' met een opgaaf
LJliT' TOOB WEL.. J der wetion w."bij de "'i"hIUend .....

AIIe....._ - lIen der Transleei aan de K 'lonie <lIju 'aan.___ v hh I.

.............. v_ vu.geeot. ~ .

....... CO,i erIlt, ,et _.. ... '
~ .. r, om Land, 1 leCIII.................. _ 'w.... ALLER JEU.•
\· · Po.T \ -\ .
..JU. 44 \ A... rlka ... eII. ....,.I0Il11... ,

Donderdag had de aangerondillde jut-
. • _I iijbchfl verkooping \'&u eënte Amerl-

DE ZUID .. A,~RIKAI~N kaaDlChe wUnltok~en te .Tokai plaats.
_ Het WBlteen prachtige dag n de opkomat

van koopers waa groot. A de atokken te
koop aangeboden werden yoor goede
pr.ijlte~ van de hand geze. Wij geven~:~e:lopgaaf yan de ~lljze , die behaald

\

NEtTA

NECTA i,
ItA.RXTPRIJZEN.

1tllPSTA.D.'

Drinltt H-=-er eke

NECTAin
• 1

: \
Heel'1ke

NECTA~
\,

Hear~ke

NECTAR\
\

HeerliJke
\
j

I
1

. Drinkt

ON S LAN ID.
ZA.TERDAG, 4 JULI, 1903. Per 1,000.

£ I. dl, £ &.

Geëote Steendruif to 0' Ol,- U 0
ti Hermitage II 0 Ol - la 0
ti Groendruif 11 10 0\ - 1:1 0
" Smvigon la 10 0 - 11 0
" Barbaro8118·11 la 0\ - 12 0
" Raisin

Blanc ... 15 0 0 - 18 0 0
" Franeche >

druif ... 14 10 ·0 - 15 0 0
" Groendruif

(op Mont-
pellier) 17 10 0 I lIS 0 0

NATURELLENZAKE~.

Drinkt

Ix onze ,.orige uit~ve verscheen het
tweede deel van ons overzicht van het
blanwboek over naturellenzaken. Thanl
volgt' het slot.

Van vier nog oyerige afdeelingen YaD

het blau wboek bestaat de eerste uit sta·
tistleke opgaven," vooral wat de Tra)lskei
betreft. De tweede loopt over de kwestie
-van naturellen-arbeid. Zij begint met
'een • bericht, dat sedert den afloop der
vijandelijkheden geen arbeida-agent der
Kaapsche regeerrug meer ia aangesteld,
en bep rkt zich ...erder tot berichten over
de naturellen te Kimberley en Beacons-
field, :en over .de Ndaheni-'t welk il
vertaald lijnde de Uitvlugt·locatie in
Je buurt van Kaapstad,

Wat nu Kimberley betreft, doet hetgeen
in de rapporten van den e.c., den natn-
rellen-regietrateur en den naturellen-
b. schermer gevonden wordt, zich vriJ wel
voor ala wat vader COlts noemen ZOII een
<.4ta(ereeel vol jaramera en bsdrogs." Niet
dat de arbeiders in de eoinpouudei der
mijnmaatschappijen het alecht hebben;
integendeel, zij word-m wel betaald, krij-
gen goeden kOlt voor weinig geld, eli de
maatscbapptien zetten hun ~eld in I de
bank alll zij dit willen. Maat de com·
pounds bevatten zoo wat 10,000 man, en
te Beaconsfield vindt m9n 8,000 per80nen,
waarvan slechts 1,~1)()in dienst zijn. Dit WIJI.n ... b •• r Fr rlll J. v.a

E ..wordt gew~ten aan gebrek aan toezich~ in
de locaties, en aan den nasleep van Gisteren ontYingen wij een telegrafisch
moeders, tantee en nichten door de lieden bericht uit Swellendam, dat I de heer

'Frederik van Eeden dt>n vorl~n avond
iu de compounds medegebracht, en "fier was o ...erledeo. J
aactal niet b31et, da~ er geen dienstboden De edele heer heeft &lzoo zijn edanken
an<lers dan voor schrikbarende looneb- al8 lid van den Wetgevende Raad-
£1 per maand met kost en inwoning voor 81echte weinige maanden geledim-niet
een kok, die zoo goed als niets ran lang overleefd. , \
het vak begrijpt; en ale één dit krijgt, Zijn aftreden Eelf hai zijne \li~nden en
dan willen anderen hetzelfde. Zij zijn betrekkingen kunnen voorberei .en VOOr

het thans aangekond~gd ·einde. Immers
baas, zegt de regiatrateur; zij krijgen som· Z.Ed. waa een dier bedrijvige raktenl,
tijds buitensporig, maar nooit lager lqon die een staatkundige loopbaan n et elni.
dan een dienstmeid in Eogeland; zij t~n, tenzij zij daartoe worden ge wongen
werken als zij willen en nemon vakantie door hoogen ouderdom en liCIl]:1 'iwak-
ala loijwillin: maar heel wat werken nooi theden. ,Liever nog zou hlj i volle

1 . dl' h wapenrusting zijn gelneefd, v ade hij
en even In e ocahes van etgeen niet dat hij geellllzins langer rebht kon
naturellen, uit de compouodll ontllagen, laten wedervaren aan ie belangl zijuer
of wel wat de blauken han geven. Voorts kiez'nl.
wordt er zeer geklaagd over dronken· De thans overledene diende ee t ~edu.
schap, die sedert de opheffing der krijge- rende eenlgen tijd, de lrie'lafdeelin~1 Swel-
wet weder zeer algemeen is geworden, en lendam als lid 1'8U, het L!lger en arlla,
waarvan de bescherm ar zegt, dat men er gedurende een veel langere ,ree a van

jaren, de Zuid WtI8wlijke Provicoie a18 lid
zooveel op straat van gewaar wordt, van het Hooger Huis. In beide kame.rs
omdat zij den gekochten dlank op tie onzer wetgeving toonde hij zich ee'n mao
plaats :lie!ve moeten genieten en dan, zich van ijz~rvBltta onwrikba rheid ep van
vol gedronken hebbende, onder den in. nimmer wanke'ende onbeschroomdheid
vloed der lucht aan het slingeren gaan. in het voorstaan van wat hij beecp?uwde
:Omtrent Ndabeni maakt de r.m. gewag ala recht en

4
biJHjkheid. Hij was een van

die krachtige naturen - kraChtig\ naar
van de etandjes van verleden j lar, door lichaam en geE'st--<lie nimmer een duim
blanken uit de sta<1 aangemoedig::!, waar- breeda afwijk·n van een eellll ge.nomen
van twee tot standen behoordeD, die in beeluit... I
het algemeen voor fatsoenlijk g lden. Zijne politiek. opvat~ingen en ~aden
Het straff n der (gekleude) belhamela mochten weleens ..-an engheid w~rden
hai echter hieraan perk geiteld. Aan verdacht, maar van b1atzllchtiaheid of

oneerlijkheid nimmE'r.
drinkdn werd nog ....el te veel gedaan, Hij W<AII Afrikaander in ,merg e&
want schoon Il tnrellen. geen drank en trotsch daarop. Hij liet dat blij
mogen koopen, krijge'l zij dien .an boer op zijne schoone plaats "",rnli,It,.,.
andere gekleurden. H"t aantal vrou wen dacht," gelegen tulischen S,v8ltI81~dl.1n
\was sedert het ~n d .. jaars (1902) van RobertlOn, als lid der kerk
1265 tot 467 gest~en, maar een vrou we- gen hij lang bevorderde als

~

ouderling, en vooral als a["LOm'''IJ
ljke dleDlltbodli wu niet te bekomen. Bij een echten ouden Afribander
erder i3 uit de rapporten Ilechts dit te van nrkwisUng p3Bl'de hV een

melden, dat de be ...ol.king, wegenl de vele overtroffen vrijgevigneid op
baturellen die om de hooge loonen naar staatkundig gebied. Hield hij'
"et Kaapeche schiereiland komen, zeel' op de oude pa~en, hij deed dal. .r iaaelenj ia. ' " onverdroten vlijt en, toegewiJdheid,iD eed (d r h dt be 'cbte in iedenl bewondering afpersten. I
t e lE e a ee lng ou n n Hij had den naam van een verlJllog'end
ófer de werking der Glen Grey wet, die man te ZijD, maar wat
~e Glen Grey velgenB den r.m. goed BOhijnt .verilChllldigd aan eigen kl'l~bLtaiDllI)a1JLl)j
, b antwo:lMien, aehoon de wegen er en kande. als boer. Bij zijn 'UJ"UI,...'BD

qnder gf>6n toezioht lltaan en meerend.eels Ucháa~bouw ~n ...lagen van
.oor wagen vervoer gevaarlijk zijn en toch hardheId wu hV op den grond des
d 't 1902 £141'1, bij de goedigheid en hulp ...aardigheid
e UI guen voor , na De naam '-ran Frekie van Eed

dubb311:00~eel ale ~et ~orige ~aar, b8droe. in gel8leild aand.en.ken 'Word:!
~n. In vijf der dalrikten ID de Trans· den onder hen die hem van nabij
kei is de wet in werking; zoowel de en die zijn velen.
hoc'dcagi.stnl!t die t!t!enl voorzitter van _ • .- •• 1 .

I

NEtTlB . o. Azl.'.n. \
De motie van den heer Sauer, voorge-

steld door den heer Merrim~, tellen het
invoeren ..an Aziaten, werdjDonderdag.
middag zonder flen verdeeltng, en zonder
één enkele tegen-stem, asnge't0men. Bl,lt
is opmerkelijk dat op dien~lfden dag
een dergfllijke motie te Heidelberg,
Transvaal, werd gepasseerd op de verga·
dering van Boeren-aïgevaardigderr, De
heer J. C. Molteno zeide in he parlement
dat; hij zloh er van overtnigd hield, dat
het reeds besloten was te Jo~annelibnrg
door de machthebbenden, om Aziaten
voor. de mijnen in te voeren. ~ij zullen
nu zien welken invloed de oppositie van
de .geheele blan~~ bevolking, ~et uitson-
derIDI( van de mIJn-magnaten, zal hebben
op deze voor de znid.AfriïSChe be-
schaving levenslrweltie.

_.

,(OOPT \
I

NECTARI
\

ZIJ IS DE BlS~E

NECTAR
Want· ziJ is· de- thee

I
'Voor,

DE RIJKEN,

DF ARMNtJ,

DE STERKE~,\
ltE ZWAKKE~

I
!

J)E
RERST~LLENU~N~

\
......

DEIIZIEK.EN.

ECTAR
THEt

Is een Heerlijke Drank
&lIe Men.sehen en te

allen tijde.

roor

bij alle Kruide-
en AJgemeeDe Winkela door.

aheel Znid-Afrika lD Looden
Pakjes Jan, t lb., t lb. en 1 lb. en
iD. Praou'i~ Jt>."lÏerde BJ.i.llen YO

lb. en S Il..
"

LadeD, t 1.li - ( ) - Koain(
Ed.... bab &jja telu: cuoodea aaD
Pe_ ~~k:h. _ lIOa daarmede ala
1[0IlÏIII nil lien. erkUd, iets nar eie a.m.n
dab _. iaa--'___

L·I·' · '
LcJIadMI, 31al'-' ) -111 bet CIebá o....r

d6, __ ~"' het 8Iid
bedeB -iIWiIr 441 ..... .AreOJd P , fiD&D-
ClleeI _taril1er Jadm:irali ..... 1Iai eie ~
bad afpaiea ft1I twt pkn 01Il Ma pea
Iac- te ....... oor W .. bnaik dat erOerIOt ft1I kOG.. .

A.II .....

BOND.

---~eD, t Jali-<Bea"')-De ,,~ .o:>r
da.pn~ .nn. Wallia. p>t, op hecHn te N_,
market, heeft ".-"'.Jtaat ~é J. Gubbiue
A.ad. Patrick l,.ir B Haple'. 110,-1Lt.aoer 2,
h. rtog nil Dnoaahire·. Cheen S.

1IeIdII ...... lteIly .....

BTADS~IEUWS. Lood~D, 2 Jali ..... (Jleuter) - De toon der
aaarkt .oor aogo.ah.ur" hecáa. ter, zjjode
de pry' IUd. per pond. GeikueU D ~iia niet
&eer ge"ild. Tergeleken met de laaMa .. rkoo-
pm,.n toooden Weakl'Jke, ~waar ea middelaoort.
tIL f9i td. da,ling, eD .tonden UjlOl'l's .... pari
to& op Id.lapr.. ......,..

HET 8.S. "Henog" •• 0 de Duitecbe Oott
A.frika LijD op uitreit .ia 8ae&Kanaal, .artrok
Yin Hamburg met puaa(Ïen, maill eDI.ding op
deo laten deaer. , .

DE eer". B. PieDaar .LO de Z, A. B. Ver·
eenigiDg &al 6 Jali aan.t. te Plin. Albert en 12

d. Ju.li unst. te Victoria W .. t, eo Hl- Juli teo LaiDgeburg zon, iil het ~lang .aa genoelDaeo Vereeoiging. .

o Hilt 'fil0l06sch 'g:;;;;t;b.P hield Woenada1o nood zijn ge"one yergadaring onder voorzitter·o echap Yin Dr. Gill i en nadat eenige Dominali".
.oor het lidmaatachap meegedeeld en drie
dccteren t-ot nieu,,,a ledeDgekolen wI~en, "er,
den door den heer'A. W. Rayoe IIfIl!igestukken
't'l1IIcaDiech.rots. ait een berg 12 molea van
Satherland getoond, met inlichtingen omtrent
de plek en den ..,d Yla den IIroDd "aar s.i
geYonden "arOD. !Na een korte discussie et.pte
men hier.ao lf om eeoige .illICben op de diepe
see te beechou.eD die door Dr. Gilehriat "aren
meegebracht en "aar hij boz,)Dderhedan .an
mededeelde. Dr. Maberley stelde daarop .oor
dat bet genoot chl-p bet onderzoek zou ter band
nemen door Dr. lbrloth aanguode de boe.eel·
beid ".ter hlgesleId die de wolken op Tafol·
berg achterlieteo. Niet .lecbts .u bierdoor
een' niea" veld .an olldenoek geopeod,· maar
bet. '1'18 mogelijk dat mea m8~ halp van dit
onderzoek tot resultaten kw.m die de Kaap lad
nn alle geYiar "D gebrek UD "ater IL uden
nO"aren. N. een korte discusale werd een
ameodement Ste"art aangenomen om do zaai:'
naar den .abdsraad te YenvO~eo.

Lcmd8D,2 Juli~Renter)-De iateruationaJe
aatomObilen wedaVjjd .001' d Gcmion-BeD.oett
Cap it bedIlD unge .... 'en; Groot Brittaaje,
Fraoktiik, Daiteahl&nd ea AIIlerilla &lin elk
ren.g.n"oordild door drie lD..tedingUII,
De tot,le af.teM, "ellr .£,elead moet wor-
bedruct 368 -UIen.· .

Ronderd daiaaden bes leke", ....n alle natio_
liteit<tnbebben .ich lUll dan "Ill ...-enamekl,
en bet "eer .. prtehtig. _

De lngelachllllD 8. F. &dge is IlOl MD het
hoofd j J. Stooka ..-iel in .het ~D ft1I 441D
\uiutriid oa.er, doch bekwam ,_ let.el.·

Portretten per Telegraaf:
Door middel un een Amerik'aans~he Ditria·

ding kunnen DU .porlr~tkn per telegraaf "1'-
zonden wordeD. Do oo",",prookeliike photo
wordt ge(hnkt op een roller. be~ekt met een
fijo ech rm ... n metaaldraad, die rooddraait in
verband met de pant YlO een Daald, eenigelinl
~ooall de roller .aa een phoDograaf. De naald
slaat in !erband met de telegraa6i]n en aaDbe~
sudere einde reprodoceert een dergelijko Da.rd
door middel ... n ballr drukking eed portret .00
als bet overgee iode. Do aitkolDllt "ordt ''\D·
getooad door de rolgelld~ illaltr~,ie :

Londen, 2 JD.U- (ReDter)- Vier en Yjjftig
heerea "ooodeD (iI"'!II de nrpderin, bij drr
Unioaiatilche leden .... bei ~haia, dio t.en
eeDpolitiek ....11 protectie IUn.

De ....raaderin( bealoo~ I_ijl lij .oor een
onde~k in on. """ooraig li.abaI , ,..teem
.&reD, .t.ppeD te doeD OlD hare ObjfctieajeseD
de belutin" .111 ...oedifl~ 1011:611MD d be~J-
king .oor te leggea.
SIr Michael Ricb·Bea.ch ID ViaQoD.DtGolcheD

" ..ren tepn 'It'OOrdic n ...eroord ideD de
.00rlitelleD .111 den beer Chamberlain ten
t<rkate.

Zekere amendementen in de aanhaogige "et
voor het Kaapeebe gemeentebestuur ziio door
den minister .an openbare werkeo voorgesteld,
en betreffen een recht dat de ffgeeriug yoor
zich, de rijksregeeriog en de ba.enrommi sie wil
om binnen bet stadsgebied het noodige te VCr
richten met electl iciteit ; en bier" ..er b. bb-n .I"
parlementsledeo Jll%ger eo CllrtwrigbG der.,'
"eek een u.meDkomat rne.' deo Iladsrand gebad
waar het ble.k dat dere er beswallf eu zelf
ge... r in '.Il om de regeeriog je gevraAgdebe
.oegdheid toe te ltaaO. De heer CUlwngLt
ried deo raad om geen. bel waren tegen de
amendementen te oppereD, eer de wet voor f'eo
gekozen eomilé '1'18, doeh de raadsleden Parker
en Libermao stelden voor d,n mini. ter te yor,
zoeken loa ameadementen in te trekken moo·
tende de raad dan tevens een protest ir.dieneu
tegen wetgeYiog .. n dieDaard, en dit .oorslel
"ord eenstemmig aangeDomen.

Stoo.v ..... lcllt ••.

Locdell, 2 Iuli-(R Dter)-I)e UDion Caatle
.S Gal II.&, .. rri yeerd WoeDad,~ morgen om
I Dar te Lae Pal .

De nioDCutle . . Ca"do, C tie amyeer-
d W()oo~. mOreeDom YijfDur te Londen.

De UnioD Caatl. B.M.. cambrook CUUe
vertro.k WoeDldag lWlliddaa om -een' UIR' ....
lIlddr&.

De G.ul .ulrok Woeuadaf a.ond om 10 D.IR'
.ao Lu Palmu. '

. LoadeD, S Jali-(Beater) -DeClaa LU r
Olan Lamoné ...ertrok .... Li..rpoel naar AlgOl'
baai. Dondero., namiddag_

H........ v_ TIII'kII...... ov.r........ ,

BOPErOWN.GÏlltereDI.ood "erde.n de aftle.. ardigden oaar
de coDfereDtie YIDondor.iiaer. door den Bur·
gemeeatet' en echtgenoote in de museum gebl-II'
"en onthaald.

v rgadering g bouden op den

TeJ~8IILwobrdlia:-De hOeren ' R. W. Giddy
voonitter), '. O. Verm ulen,
J. du TOIt, P. . .Badenhont,

BadeDhorat.
de vorige ve . I ering gelezen

goe<lge~turd

Het portret, bier iIlI Mil ...oo~beeld pbruikt,
it da, no deo heer Henri JullieoDe, .dia te
Wellington wooot en eeDige bet'oemdbeid iDdie
k:eine Wettelijke- l'to.iDoie .ted .erkregea
heeft, Diet .lIoeD door lija bek"Mmbeid alj
borlogemaker en ju"elier, maar' ook door lija
merk".ardige geDe.ing door bet gebruik ....0
Dr. Williams' piDk pilt. for pal.apeople. Rii
heeft erg Jleleden lW1 Ilechte Ipijnertering en
de vele ki.len die hierait .oortkomsn.
"Ik kon Diet het een.oadigate .0edJel eteo,"

zeide bijl ".condermij daarna pijolijk eDon.lekker I
te geyoe en. Lk had "iad in de maag, een loom,
." .. r ge.oel na de 'maaltijden, geroeIde miJ
slaperig en moe d'!ll Il.•beelen dag door, doch als
de Dacht ""am, kODik dikwijls bijna io 't geheel
niet slapeo, ODmijDeetlnst ginl( gebel W8f.
"Ik bad ook l8er erge hoofdpooen, aan.. lleo

'raa d u'izeligh~id ""amen over 111-0, .ooral "aD·
oeer ik DlO bukte om iets op te rapen, eo oa
verloop .. 0 tiid !ling mijD .gelOodheid boc Ian
ger zoo meer acbteruit. Toen k"lIm daar ook
nog rbeumaliek bij, eD bierdoor eo de andere
"" ..leo, dia ik genoemd heb, .erd ik loma tols11
ongeeehikt .oor ,.el keo, eD moeat bet opgeven.

De geneesmiddelen vaa deDdolrt6l', "elke ilr
gebrui kts, gn-ca mti nu eD dan eea tijdéliike
• rlicb liog, ·maargeoaaen mij Dimmer, eo mijno
kwalen bl, .én tot ik Dr. WilJiama' pink piUa
for pale people Ilebrnikte. Het "U door. het
lenD .LO eeo aelijlr lie...... ala het mijDe,door
ben geneseo, dat ik bealoot met aeae pill a eeD
proef te nemen, eDik beo dankbaar d.t ik dit
gadaan beh, .....nt door ban geneende kracht,
kreeg ik moo gelOodbeid weder terug, en dada
dien tiid ben ik .r.erk en "el .. w_t, in .taat
mun .oedael te I~Dietell#o lMIlang te .LeUeniD
miln ,,~rk.
"Gij hebt mij. 'fOlie t08ltemlDÏDgeeu nrbaal

....n miia g'e.. aing te public reD, aooda' aadere
liiders bi.rHD mo"en leun, eo ik !raa er ook
nog bij .arklIeo, dat yoord.t ·It de pilleD
~abrnikte, ik oolr leed ua erge reDu,l,acbtig.
heid. mij altod afgem_t en lteprikkeJd II .oelde,
bij hat geriogSte gara.. fcbrikte, doeh al deu
k" ..l n YOflieten mij ook teuelder tiid ala de
andere."
De kirahD .. " deo heer J.allienD8&iinlhedeD

ten dage de k"áleD nn dui.aend. ,meaaobeD,eD
Ijj kaDl~en _Iechts poeseD "orden" r.OOeU dia
.aD deu heer Jullienne ,_aD "erden, door
bat bloed. Dr. Williama' piok pUla tor pale
people "erken direct op he\ bloed iD. Zij aai
.,reD en Yersl61keahe$, en geTen he" till daar-
dOorhet geheele 11.. "1, £rid le.en. Op des.
maaier hebbeD d_ Eilleia OJl~"..uen
ieneleD, nie~ alleen Ilechte Ipjjuerteriq,
hoofdpijneD ep mum tUk, maar oot no Dier-
ziekten, PilDenia den rDl, levet'k.aleD, DClur:aI.
gia, borataandoellÏDf"D, .teriJJ&""' haar NrI"
fladia, damm.i.aa, ISt. VitudaM, .. ook de
&iekieD MD 'Yl'OD"en.na hur Yjjftiende
tot baar .Uftigate jaar. . Ver1ujjpear'bg apo"
11 bn .en 1rinI!ellera,' kllDJlil!D Ijj ech'" ook
dired "'eOrerea "orden .....a Dr. W!UiIma'.
KediCiDe Co., Pa.tb .. GCM, Kuptad, "elke _
8 undt .001' u_titI,t abiDiJIC of __
"* 4ée til ~ ~ ... fnMo..-(~ ....

-...... y_ .......... .,.. ... ,...................

De beer Jeago, Jabaoa, editeur nD "100.0"
11 thlDI in Kaapstad. Hij ia gekomea o.a. om
getoigeni.a af te leggeD ...oor bet Glen Grey
cnmité. .;;.:

\

Te Obeenatory ",oDdeo t"ee manneD, eeD
bl,nke en eeD kaffer, eergiateren buo' dood io
eeD put, "aar .ij reparati". MDbrachteD.

Woenadagmorgen ",oDd de politie ia CoD-
Ititutiooltraat, eeD blanken man be"aalelooa ClO
erg milhandeld. HO werd naar het onge.. Ueo
hOllpi~l gebr.cbt, doch slierf op "eg. Het
lijk yerd geidentificeerd all .aD aek.ereMon·
taqae Clarke. JohD :AbrahalDll werd op een
&lacbte ....n moord gep.kt, eD eergisteren door
a.d.m. Broers nrhoord, door "ien dl! .. ak
na eeoig getuigen.erhoor uitglllt.rld werd. -VEBOORDEELD DOOR D SA.TION.A.A.L-

LIBElLUiE FEDEBlTI.E.

LondeD,2 Jali-(B4uter}-Opde ....rgaden. 'ng
der Nationaal LiI*ale Federatie nil ptereu
... rd de reeolutie, de ...oon lien nil deo heer
Clwmberlain Yeroord .. leDde, .ooqeateld door
den ~ .uquith, _,eDOIDlII.

--...;.

Voor...... v_... ,_. CIIaat-..........

KENNISGEVINGEN.
DE heereo Rall &: Co. bebben weder ~n

prachtig lot goede mailen te koop tegen lage
prijleo. Zie adv. . '
DE beertID Stewart Nene &: Zonen genD

kennit dat zii joist eea I!CbeepsladiogPiano'"
oohangoD hebben YID de nieuwsle soorten,
Voor prOlen el1l. zia adv.
EEN apedale nrkooping tan reatanteo zal

deze mund pl.ats bebbea in <hrlick's MeubeJ·
mBplijaen tegeD~eer yerlaagde prUIeo. Voor
bijloadOfheden zie acb. '
VOOR .erbodsbapaIiDgen, betreffeDde de

plaats.a nn deD heer (J. J. da Plew ta
PaardeDva!lai, lese meD de daarop betrekkiog
beb!>ondeadverteDtie.
GEBR. Her.dHh ....n Wood.atoek ht!hben

"nige oprecht Ir.teelde Engell!Cba stamboek
bengslfn te koop.. Zie .dy. .oor biiaoader·
hedea.
DE heer Jacob L?ub.er, Yin "Witte Klip,"

DaastVredeabarg geeft kennia, dat bet niemand
Yeroorloofd la o.er &jinplaats k trekken met
beesteD eOI., lulleode aDdeJ'llyolgelll .et ...er·
..lgd "or4)o, zonder Mnaiea des pe!'lOon~.
...DE beer L. P. J .. Loa", afelager, nl op
Vrjjdac, 17 Iali, 191)3, te 11 UDr•.m. verkoop,u,
eeD prachtig en aerieBjj" plegen orf iDde
Xerbtraat, Wellingioll. zie allY.
DE, af.lagen Faure "D. Ejjk &: Co. te Pavl

lallea ten beboe.e .. a den beer 1. F. Lou" te
Zeekoe Gat pabliek ...erlr<Y.>PeDop Woeuedae, 16
,1ali; ek. eeDlfI'I)Ote.boereelheid Ie.ende bne,
karreD,.... Zie Ill ..... oor biiaoDdarheden.
GA.AllNE nlatigea .ii d, aaDdacb~ ...u

maaiek liefhebben op d. adftflentie YLO den
heet Booco ~. de "elke Piano'a,
Orvele. us. m' nil d. beate
be~end. fabrlebD, op dil klima.tt
Voor biiJOoderbeden ~

.\
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ROSEM

1\/1 lTS dezen gesohiedt kennis-
Il gering, dat na 1 Juli a.s, aan
niemand toegestaan W'9rdt over
mijne plaatsen ~ •• ~.IIIÏIIIII

late. BRANDKOP, te jagen,
loopen, rijden door het Teld, om
welke reden ook, -sonder mijne toe-
8temming en verder te trekken lJlet
vee, dan alleen langa bet trek-pad
door .ABlE STlJNS ~LOOF.

2de. ABRAHAMSIOP te trek-
en met vee, bphaln 1an.B!. het

pad van -- ltOMMA:GH over
KLERK ZIJN VLOER naar

-mNr I VOGELVLEI.
ZUrvERAAIts "'?'A.N GEBOUWE N, Eellig iemand, zonder

LADY GBn .BJUDO&. 1 d~rsooD8, die aan bovengemetde-l
. . POSTBUS " ,eisohen niet voldoe", zal volgens
. I wet vervolgd worden.

KENNISGEVINGl (get.) J. C. G. KOTZE.__ "J Brandkop,
.De . ondergeteekende we .Iht 24 Juni, 1908.

hiermede aan bet geëerd publiek - P.O. Nieuwoudtville,
bekend te stellen, 'dat 'hij ~8 distr. Calvinia.
wettige VENDU AFBLAI1ERjin '.
het vervo1g ageeren zal, v r- KENNISGEVIN.G
tronwende en hop nde op e
samenwerking en medewer . 19 pERSONEN' jn de Buitendis-
JÓjner. trikten, die Ingevoerde Paarl

Mede Afrikaners, den, Ezels, Slaoht- en ,Aanteel bees-
" W. P. J. MOOL¥AN·I ten, en Slaohtaohapen nood,lg heb-

Breekkierie, Diet. Carnarvon-. I ben; gelieven aansoek te doen bij
den ondergeteekende, die aan alle 0....

. -r.l.... den hunne dadelijke en bette atten-~·G.OOMBRll1 'tiegeven.
W. H. F. lOeyn &. 00.,

Afalagera, ellS
31 Si, G~'. Hotelb1ll8l'l.1 .

Tet.grammeD ol ÁlloUaa,"
KaapNd.

lijn ieen .betere, pan die

Dr. C. F. JURlTZ cl
, gemaakt zijn.

EEN re AGENT:

DYNES, MATHE vi'
37 Adderley Straat. Aa:a.P8Jaa

BAM & OLIFF~
Vendu Ahla.kers

Yerkoopers ;.;;- ~Uizen, .,
1 Boedels, Paarden, Ve~ en
Menbeien. 1

f I
. .s-: -st titorgfl Straat tOO, (aa~tad.

) • I .

~'r ._- MR. LEWIS,I
'. DEl1TIST, KAAPST1D,

ROBERTSOZ; ~ezoekeh;
Omtrent 16 JU~I, aa1st

Van dien datum zal hij te OOxlsul.
tesren zijn ten huize va*

. .Mevr. Brocxnsr,s. I'
I

.' KENi~ISGEVINq .
Indien iemand Zadel~ verlJren

heeft in de richting van Eikebo!om,
nabij Hermo=, kan hij dez,lve
terug iyerkrijgen bij den onde~ge-
teekende, mits betalende "lie ko~n
nat betrekking hiermede. In'tien
geen aanzoek gedaan wordt binnen
'Veertien dagen van af datum defea,
zullen desel ve door ondergetseke de
toegeëigend wo.rden. I

J. N. LOUW, Jr.,
Eikeboom, Hermon Statiop.

Wellington, 1
30 Juni, 1903. l
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. GfJSELAAR &O.O.,
ailS- .1 DecoratI. ~Clr(alrl~ f

,
(GBVB8TIGD 1836), l

23, K rtemark
T~l1O'TéI' H. smu & oe,
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. ALS, CADEAU. .

'"
Een kan·voor iedereen

VOOR EEN KORTEN.

HUN, die van ons koepen EBN van
de welbekende vermaarde

~MERIKUNSCHE .

Waltham Leyer Horlog~s,
Sohroefwinding, Uitstekende Tijd-
houder, Stof. en Voohtvrij, . ga.-
rautie voor tien. jaren, .tegen den
p:-:ijs van £2 lOS., zullen wij
geven, . .

EEN GEHEEL NIEUWE
NAAI MAOHINE,
ten einde als reclame voor onze
firma te dien\>n: De Ameri-
'kaansche Zwitsersche Hor-
loge Maatschappij, Eenige
Importeurs, 28a, Oatsdon-
straat, P.K. Bus 649, (Telegrá-
fisoh adres: "Watch,") rtaapstad.

Vooruitbetaling is noodzakelijk,
en indien iemand wil probeeren of
dit alles naar waarheid is, zoo Z'3n-
der h~ £1 lOs" en de balans (£1)
eenige weken na de ontvangst van
het horloge en de naaimeohin»
(verzending vrij.)

Eveneens zijn wij het goedkoopste
wholesale huis in Zuid Afrika voor
alle soorten Tan. horloges, klokken,
iuweelen, en luxe artikelen van elke
descriptie. Probeert. zendt U"
orders io en gij zult daarvan orer-
tuigd zijn. Gemakkelijke te rmen.

'-L-

. 111'ilrll I .Ila,Itr'I-1 I
I_ t

Een ni"uwe ~nding 1Ir.n·o~ be-
roemdej>aiteche Klarieten juitt ontvangen
per 8.S: O.nUUOK, direct ....an Duitech-
land, '
Krou snarig, lJ-eer81l,'Raam, ~
.F ktwn, VoUeTrichorde, Prachtigen

'1oen eo zeer Elegant. '

dergeteekende, de Zou tpannen Tan
.in h~t Distrikt Darling' ge-

uUaJI.Ue,.. zal, orders outvangen ter
eévoerd zoodra de Kalabaskraal

~"Hopefield zal geopend ZIJD

len m ,t stiptheid worden' uit-
en op aan vraag .:

'Jj. ~.ltI. ,RETIEF.
Prijzen (waarover gij u zult nlWon-

deren) op aanvraag. . !;

Bovengenoemde Klavieren ge'fen alge .
m~ne voldoening.

LJ:r OP Anus:

D. I. da VilUers,
ORGELIST,

WELLINGTON!
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H.. rOUtl., : 20, ST.
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R. & Co.,
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en
Wijngaard

~n.•De Amerikaansch- .
Zwitsersohe

Horloge Maatschappij,
~A.APST.A.D.
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"HET Kruk- en A.8I.~ninoolhatU8Dle
RIJWIELEN is beter
Eenvoudigheid, 8terkte
laat niets te wenlOhen
te worden.~'
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