
GOEntREN,'
~ DB ~kendea, behooi'lijk_ daart4e gelaat door den heer

O.mdt1lJ~ ~ BTmr. 8~ nlbm pubHét dOeD Yerkoopelt op .

DJJl8DA.G, ,Clea 88sten JULI, e.k., : '
'rB. PLil TSB

:.:a~.a..~~~

Groote VerkoopiJig van1evende Have,IPubl!~:Ea!~~pingIJzerwaren~~.,.-S_taalwerken.
Te ltI6NTAGU BRUG,' ,Paarden, Ez.... , Hoenderdraad, ttelD' JD' Il(ar&.I~. ttilDn. "Parkea," "LYDd0D8"" Wijn

. MAITLAND. e ga&rd," Varken, "~arke8," " " Bradea," ens., Snoeischaren,
-,Koelen, O•• n, Heroulee en andere I PikkeDt Schoppen, Deur-
enz., eu., enz, ma~~n, Lampen, V Kolen en Olie, eIDtI., ens.

OpWoensdag, 15Juli, e.k.] Groote Voorraad Algemeene Uzerwar8D.. Moeten aankomen op bD~veer den 15den
liTJIE, " .. rH, dezeie=:,~klaS Mailen'. ~'"
ldzerhandelaren,

, I

M:, KAA.P8T A.D

,1 ... ...._,u
nre.f~'II •
•1 Re~ll4tQt.Stole.. Imte ..
lult Il•. .IollaldlaU Pllltelettes Iii aUe
uso r8ll. oot CreUI 811ZIW fllOe ~ •.

,____. ~

P. FICK,
hrf ... ltatrut. ltA..A.P8TAD~

(NabiJ •. Geref Kerk). <, ~

DInaL 78.-No.

GROOTE

GROOTE
.PUB'LIEKE VERKOOPING

VAN

LEVENDE HAVE, PRODUKTEN UITSTAlKAEN ANDERE

LOSSE GOEDEREN,
- OP -

IN.SDA.G, 4 A.UGUSTUS,
/
(
\

En achtereenvolgende dagen,
BEGINNENDE OM 10 UUR DES MORGENS.-

c::só.,
STRAAT • ..1_n·E onder~eteekende gelast dodr .. de Executeurs Teostamentair des Bgedels

van wIjlen C. J. 'C. DE JAGER, zal per publiek.e veiling aanbieden op
voormelde datums, ' .

Te Buffaladrift, OudtShoorn, ----~~-----

Dit beteekent de Goederem van al de uitgestrekte plaatsen waarvan
de overledene Eigenaar was. ... . . .

Het is nog onmogelijk. geweest om alles biJ elkaar te rekenen, maar
onder anderen zullen er ongeveer verkocht worden:

TER WONING VAN DEN OVBBLBDENB,

de Losse Goederen .aen .den Boedel behoorende. ~.

- lNie .
(oopJa.

I 4 Span Muilen met Tuigen,
Omtrent 400)tOssen en Beesten,
1,600 Struisvogels grootendeels met vol '
. pluksel.

7 Bokwagens met Trekgoed,
Ploegen, Eg·gen, Enz.,

100,000 lb. ~laar Tabak,
10,000 lb. Rol Tabak~

300 Mud Koren. 60 )Iud Gerst,
Lucerne Zaad ea ander Graan,

60 Pa';rden en Merries (van de laAtste
gedekt door "~AdHELOR,")

Omtrent 2,000 Bokken en Schapen,
KELDERGEREEDSCHAP,'

~atll1ld ()nililH'l'n~,Ir"D_ in Moire An tiq ne
V.~roqpJlillrij8 3/11. Mooi. Linen u

mooi gekoorde strooken
:ltV.llder'~oUe W&arde! •

Ond'.Jot.o'll,1Um goede heldere kleure •.
8OOrten--een strooken en de were

onder Prijs 3/U elk·
10/6. .
e Gekleede JapoDnen.

'PDz:onoeJ'mooie voorraad.
9/6.

BUISRA.A.,O, Enz., Enz.

informatie zal later gegeven worden, of kan op aanvraag van den
,<" ondergeteekende verkregen worden.

ONTHOUDT DEN DATUM;

DINSDAG, 4 AUGUSTUS" 1903
BN ACHTERB'BNVOx"o'ENDE DAGBN.

JA14ES A.. FOSTER, Afslager.

& Gilmorc,Oadtshoom, 2 Juli. 1903.

J. B. MCQUmK'B VE1UtOO'pINGEN. AT;>DERLEY

BULL, 'SELLAR
Wholesale

Belangnj\ lOOr BOtnD el Baddon fil Lnende Bue.
--~----~- --~-~- -- ~ ---

P. Il. Mcl.llJIRI(; behoorlijk: daartoe grlast, zal bij Publieke Veiling VerkoopeD op

•
De Afsl&ger verzoekt speciale attentie yoor deze' bel&D~jke. Verkooping, daar de

}{uilen &lIe jung zijn en geecbikt yoor onmiddelijk werk. .

Vergeet niet de plaat8-K01ltagU Brot', DUfSDt.G, 14 JULl,
11 uur v.m. precies. . -

Hebben te koop tegen de I8&IInJ1ie! iIIAI~L.:trill"ii"~illn Zweedaehe'en Amen-
Uansche

Kantoor . 2;, Darlingstrut.-------------------- Bouwen en
Maitland trein ,"oor bovengenoemde Verkooping vertrekt nn KUpitad,

om 10 uur v.m.

KAAPSTA.D.
I

-:Woodstock,

HENGST"N,

•

Ialmesbnrllx~murs Ka~er en Voogdijen ,BrP~~.
Assumtie Maatsohappij•

P,UBLlEt<E
-VAN,.-

I

KOSTBAAR' VASTaOED,
. I

District MA.LMESBURY.

l20 Leggers .Jongewijn.
12 do. Brandewijn.
6 Stukftten Tall7 leueN
9 do do. 6 -elo.
1~ ~J"'D do. 6 do.

B~ Treohten, nten, ens.

•

Vergeet den dag der Verkooping niet I
G. W. KOTZE 43"retaria.

Ma1meebury, 9 Juli, 1~3.

J. W. MOORREE~t Jr•.& Oo., Afslagers.

BUCKNALL

BEPERKT.

, STOOM VAA.RT

LIJNEN.

VA.RENDE V~ KAAPSTAD NAAR ENGELkNDi
- \'

Eerste Klas Prijs, £31 lOs., alle Buitenkant Hutten.

4 ,
Uitstekende aocomodatie voor puaaglera, gelegen midscheeps en 11&11 boeen- en

brugdekken. Afkoelers. Electrisch licht ovenrJ. VoortlalD.e kan ken. Kinderen
beneden Hi jaar, een Zestieude deel V&I1 den rollen YTaChtprijll yoor elk jaar of redeelt.
van een jaar v"n hun leeftijd. .

.Ervaren Dokter en Hofmeesteres &&Il boord Y'&I1 elk eehip,

PASSA.GIERS DIENST.
B.8. "BULUW.A YO," vertrekt naar Eilgel&nd met pr.au.giera en Iadillg, op ongeieer .

6 Jnli. ,
S.S. "JOEIANNESB~RG:' van Londen ttprtrok 211Juni van ¥a.deira met beetemming

naar Algoa Baai en Oost-Londen, Blecbts Kaapetad ... ndoende om papagi_ af
te .laden en op te nemen. z&l naar Engeland vertrekken, met ~8C'I eD,
lading, op ong8Yeer 6 A.uptua. " .

C VR t.ORT DIElliST .
S.S ... BUCENTAUR," verliet 1,l Jnni Londen yoor Kaapstad en AJgOa Baai.

VAART LIJ~TEN en handboeken ,"oor infor6u.tu. zijn te Terkrijgen op &&II~,

'. Voor verdere bijronderheden wat betreft lading, Stoombooten, eD&- weBde men
Ileh tot .

: GEBR. BUCKNALL. Strandstraat. "

.lWVILEN.

C. STARKE "CO., Mowbray.

Belangrijke ,KeDDjsge~.

A. DE WET & CO.
Bu. 4r8II,' Prek» .... ,

DB OUD8TB KiA.RXT ea 00)0(1881. AGBNTIN TB PBB-
TOBIA. ._ DU ..... gereed OlD ~ ftIl VBUOHTEN,
GBOBNTH, PRODtrKTBN, .KIJTUIGBN .. LI·VINDB HAVB
ftIl allerlei lOOrieU w'Yerkoop c)p de )("rkt of uit. de h.md, te out-
'f1lDPDO PIB800WWK T'OBZIOJilT en de hoop mogelijke
P.B.LJZBN WORDEN aBW llBBOBG.D: . _

Afrekah •• reeohWt lUIM' keue ftq lenG.a.

:a...u.m-.nt .easIer. Bus 485.· Pretori,.

BeriohtAnl, dat door de Ontbinding der VeDDOOtBohap, q

f
.
V I '2:' ~ lED.. WCc» 0 Jr:;a

, houden, tegen Zeer Venn.inderde PrijJen nD huo
. ,

GEHEEL EN 'VOORRAAD~
Hu1shoud IJzerwaren en Bouw IJzermaterialen .

E WA A I & CO Burgstraat en Groenmarkt,, : ~ .. ., KAA.PSTAD,



"

_.'

, ;

" .

~,

BENOODIGD ,
Hoogere $c~ooh

uur n.m.
Verder, dat VSUDAG 24

de dag ml zijn voor nOlnm_
kandidaten voor twee RaaQllle<lr,Ui
twee .!uditeunn, die moeten worGti.
g.notDÏlleArd op de rolrende "DWtj

Voor 4 uur n.m. op -u\',-n4'if.I'll.1~
28 JULI, 1903, zal worden Inlil~eJ.rver!d
aan het Municipal. _U",,"VI

Plein Stellenbosch, een nODWIII~ti
papier in de. vorm 'Y8n
Schedule bij'W et 45 Tan ]vV'''.!i''~
ala aangegevÉln in Sectie 50
noemde Wet.

M.-L. NIBT
. Burgem.BiJ~~il

Stellenbosch,
11 Juli, 1908,

Samnels & DrniJI',
OPTIOIENS
BURLING'rOM".

KerJesfroof 4, KOIl~stod.

EE,N OSTBAAR ERF. ~
{ ,I B :ndergeteekende, daartoe gelaat, sal publiek d~n verkoopen

WATEREUtiiT .lESKUIL,, '

i CA r.=roDON,

Op Zaterdag, den 18den Juli, 1903,
Zeker stuk Grond. ~et de Gebouwen erop, geleg8ll te W~reuntjeskui1,
in het dorp CaJedo" lijnde Lot No. 269, gemerkt Lot No. 7, groot
167k". roeden en 6~kw. 'VOeten. "

OP. dit .Brf 8taa~ een groot Woonhuis met rversoheidene rvertretken
ODder ljl8l"8Jl dak. eb er is ook een fraaie tuin op, beplant· met allerlei
Yr1loht-.boo~n en de ~~d Ï$ uitate~end, ~ voor eenig: doel. Daar
grond ID dit dorp DU bllna onyerkrilgbaai18, vergete memand deze
gulden boa. ,

; 8. lrL ·COERT.

ZA.~AG. 18 JULI, 1908.
GUTHRlE & THERON,

. Oa!edon, 8 Juli, ) 908.
Mslagers~. ·

. ,

J. c. S~ITH & CO., \
Hout, 1001 en I"'I_t lagalljDlD,
• · 1elBal·IlllerfbuscJlej W

S1tOOM ZAAGMOLENS.

Breeat.t en B.1e~k8 PJem,'('f"88,
i KA.APMT&D.

Wegreloopen
VEBDW A.A.LJ) OF qll'BTOLEN

AN de PIaate Tail den oad.pteBbDde op
28 Juni, Il .• 1 lnI1Ilt RaiIa~ met I wittea
aohtervoet, 6 j&rell en 1 tFhrt Beoptpurcl
oogéteekend, pat lIIADk in iIiubnooibeën, ,
jaren, beide met pbipte manen; laatat ge-
Qen in de richtiDg VU proearirier, dist.
Atalmeabury. HeeNJI. SchutZDee.ten ea &Il-
d~n bij wie dezeI"" mOgeD &&DgeloopenslJll3 mogen aanlCJ!open'worden venoaht
er . . lr.ellJlia te 'gionn' lIIlD den ou4er-
getee e, door • wien alle billijke !wat-
zullen betaald WIDI'deIl. en wie dezeln _-
houdt, zonder kellllia tA1gevdn 11&1ten streapte
~ de Wet vervolgd worden. "
. M.M. B~N.

RaatplMt.,
Di&t.~,
10Juli. IQ.

BEECHA"S PILL8
IIMK da. 'D M~S COW t11TS1i1II. !!lGwa.
POEL"" WEL BLY.

.ITSLAG "" PUIST!! ward DAAJIDOOa PEIIWY.
DU'FAN di I'EL,cIi Pi1IO lee di GRONDSlAG .....
... GESONDHYT,HULLa PASOUD-lONG.

VOOR de ·-Weesinriohti.ng in ryer-

band met de N. Geref. Kerk te "BOVEN PAAB~~"i
Kimberl,.y, eeue Dame om het
Hoofd behulpuam te zijn, in het . PRINCIPAAL:_Kej. Joba de \Ta.,
werk dezer inrichting. Salaris B.A. Aan de koet hrichaq iJl 'I'8J'bUaCl
£24 per annum en allel vrij 'met met dese Bc,hool wordeD LeerliDceG UIP
rvooruitzicbt op verhooging ván noen tegen £40 per &IUIUID, iDalui_de
salaris. logies, Onderwija ea Kuiék.

Iemand ~an godadittnstige begin- Aanzoek om. pJ.aa.t. te worden gedaaa
llelen en die met kinderen kan om- bij den Voonitter van het Comité,
gaan .. 1 de voorkeur hebben. Een : Da. A. 1l00R&EE8.
deselijk .. te huis ti gewaarborgd. P&&I'l, 29 Juni, :1903.

Doe aanzoek bij ';

Ds. P. J. liK VAAL. '

i we&elllOb&ppelijk "verstrekt. Geliohts-
vermogen wordt ouderlocht

VRIJ VAN KOSTEN.
Oogheelkundige -voorschriften wordeD

opgtt-voJgd.I- Herstel1ingen van ~lerle;----·---------i-j.4~!1 lIOOI"t.

Veld en Opera Glazen.

Publieke

BD

ondergeteekende,
gelast door den heer

BU&GK~s,die zijne bezigheid
opgeven, Ml publiek doen
koopen op VRIJDAG den 1
JULI, 1903, te Hlf ure v.m.,
~ltF met de gebouwen ...........-UII.

vattende een . "'t'EIAE!tta
huis met winkels

,'K<"~'QU te KMr"'KLlrHHI,~" Q'HUY~,U

Daar dit Erf alom
een der aangenaamste
besigheids standen op het ,
verdere omschrijving onnoodig.
VergQot niet: VR1JDAG, 17 .run,

, 1908. te 11 ure v.m.

L. P.· J, Louw, Afslager.
K~rk8tra.at, Wellington.

EEN, on !crwij zer (Jf onderwij-
zeres als assistent of assistente

Voor de 3de Klas Pnb. School te
Paard!3obf'rg, Afd. 'MalmpsbuI'Y
Tonic Solfa een vereisehts. Salar is
£70 per jaar. I,ogies kan ver.
kregen worden tegen £!! 1, b~ den
hoofd-onderwijzer.

A pplicaties met getuigschriften
van bekwaamheid en goed gedrag
zullen door den ondt)rgetE'ekende
inzewacht worden tot op den
22"ten dezer. W erk te beginnen
na Stlpwruher-vacantie.

T, J. BáH::)ON,
Lammerhoek,

Dist, Malmt:sbury. Prins Albert)
7 Juli, 1903.

I

J; C. FORSYTIf.
jl SAM & OLIFF,

DB

Briliin 8D al' gilliR

in groote' venoheideuheid.
Matige prijzen.

ppelmoeren.

~rA nXT ,\ GENT,

MIDDELBRtl.Q. K.K.

JN , SERIURIER,
MAKELA.ARS, Huis, Land, Boe-
del eo Financit'~le A,enteri.

Vlct) ria Kamers."

Hoek Wale • Ifnrgstraten,

Kaapstad.
Postbul 16<4.

TelefoaD ,No. 422.

E. L. straltl. CIIII.s,
II. , Z.a.,

Mijnkundigen, ~Igem<eene
mr

Conftdentieele Á6enten,
'\

11............... " Tra ...... ,
Telegraaf: II Btrattoncollins,

'Krugersdorp, '

IEICHAM'S .PIll8
"Us !MU. ... SENUW AHDOBNlNGs, ....
81'OPPlHG. ONPAsSELlKHYT ea HOOPPYII.
~ DYSP&PSlA, _ .. MAAGJtWAlA.,

...
If

...' " ;"'_ '::~...

KENNJSGEVING
De ondergeteekende weD80ht

hiermede aan bet geëerd publiek
bekend te stellen, dat hij als
wettige VENDU AFSLAGER in
hi't vervolg ~eren! zal, ver-
trouwende en hopende op de
samenwerking en' medewerking
zijner. \

Gouden en Zilveren Horlogee in.
'l'oorraad ph under • 7.

r

GEVfiTICfD II J.4.UJf,,
ChroJlometer., Roro~~ el .lJckmallc:l

yertroll.... R41Jr IJ Solu~ on', '(}IboUUJIfI

UglnOWr .'n.. WAit. Hout/' 114" tl_
~ -Lang"tNJ4t .ij~,.

BENOODIGD.
11.:ER~~ ASSISTENT voor de
All P~lieke School te Heidel-

berg, K.K . ."Applicaties, vtlrgezeld
van copieên van certificaten en ge-
tuigschriften, zullen door den on-
dergeteekende worden ontvangen
tot den ~wn Juli, 1903. Kennis
van Tonic Sol-fa eene vereischte.

Werkzaamheden te" beginnen in
October, aanst, Salaris £92 per
jaar.

-:~

Mede Afrikaners,
W. P. J. MOOLMAN.

Breekkierie, Dist, Carnarvon.
KsltlcaaJUlOh L1.t4oorum1dd~"

Gel'8&'lltJoeer4. .;J...... . .

__,__ ,/,~,",
_.W"l~~De W.I-Bdaleu Hew B. DBSVA6 I

M:ijllheer,-Dit dien' om k ..."8oeeren
da.t uw Me:rioaanaoh Likdoorn . idd .. mij
vo.lkom.n benijd heeft. 'raD "D.!~ pijD'
lijken Likdoren. Ik bn he" _.,.""._
ala 8IID hoogst uitmanfilDd ElD ftnd.. ~
gen.-middel. I

J. 1', BRITZ.!
PredihD&der N. G. Kerk, Bolll ...... 't-
Verkocht door aUe Apotb.bn. ov~
Pon ,"noden "oar l,g in potot ...... l••

KENNISGEVING
Ds. A. J. VAN WIJK\

Voorzitter. LOOPENDE TOOI' gemimen tijd op de jlaa ..
Onverwacht, DAbijWellington. een Kerrie..lr.oe.
Do I'igenaar kan de.clve t.lrug krijgen, iqlit.
botelende alle kosten_ ,
Indian niet 'IV~nomen vóór SI dMe~, SI

dez...Ive als heil eigeodom V&ll ondergpt_
kende lxoaohou.wd worden. l

I

J. G. VOA"4'.

BENOODIGD.

' ..
ERNE Onderwijzeres benoodigd

voor de" Ebenezer" A. III. Pub-
lieke School te De Doorns, Dst.,
Woroe.ter, Salaris £60 per annum.
Muziek. handwerk pr zangkunst
vereieoht.

A pplicaties ver~ezeld van certi-
ficaten van bekwaamheid zullen
door ondergeteekende ingewacht
worden tot op den :20sten Juli, '03,
voor bovengenoemde betrekking.

Werkzaamheden dadelijk te be-
ginnen na vacantie.•D. J. WOLVAARDT.

&>0. School Comt,
De Doorns Stn,

Onnrwaebt,
Wehington,

9 Juli, 11103.

KENNISGEVINQ
Uit de band te Koop.KOMEN II&Dloopeoop de plaat. RoodeE' ...

kloof, l'en tijd geleden. eon bruine ruin ,
beJlIal'd., De elgeoaar klUl hem \Brug
WHn, mltA betalende alle Ir.oaten. lndien fei
gl'looot voor den tienden A.1lb'UStU8, 1003, I al
d..zelve ala miju ei&e~dom beschouwd worae•. EEN splinternieuwe, zwart>

prachtig met leeuwenkopp*,n
gebeeldhouwde, massief eikenhou-
ten Eetzaaitafel. met drie inleg-
bladen, en l~ bijbehoorende hooge
eikenhouten' stoelen, eveneens keu-
rig uitgesneden, met bruin ledqren
ruggen en zittin-ren, tt>zamen ~oOr
slechts £24. De ~ewone winkel-
prijs is minstens £40. Verder prach-
tige Turksche tapijten van af
£2 lOs,. spiegels, schilderijen, .
stoelen, en keuri.. aanga
poppen, speelgoederen,
dekens enz , bijzonder geschikt
bazaars, tR.gen spotprijzen. Al)es
ingevoerd van Holland.

Kosteloos te b\)zichtigen bij: '1

B. GOLDSTEIN, f

De Villiersstraat, ~6f
3e Huis van hoek Roelandstl1ja~

Kaapstad. i
,

Tulbagh,
9 Juli, 1903.

,
L.J.S~.

-----_._ -~_.....:..._------ ------_' -

Verlorl8
BENOODIGD.

af 8Isl.'88.
i

Een bruine Pony. korte manen,
half afgesneden staart, kleine witte
vlekken op het lichaam. Wit werk
op achterbeen. hder, die ee~ige
IDformatie geven kan, zal beloond
worden.

EEN Orgelist. r.an7.oflken met
gei uigschri ften, te worden ge-

zonden zoo !'po~dig' mogelijk aan
den ondergeteekende. ~alafl" £60
per jaar.

GEO. MURkAY.
Vllorzitt«r das Kerkeraada.

D. GROSS,
Lansdowne Road,

Claremont

Oadtshoorn,
6 Jnli, 190:1, BENOODIGD

VOOR de Ned. Ger. Kerk te
Hanover een organise, dame of heer.

A pplika.nten die bekwaam zijn.
om de leiding vs'! een koor op zich
t~ n~ml3n en onderwijs in zang en
muw'k tI' geven, waarvoor veel
gelegvnheid bestaat, zullen de voor-
keur genieten.

Salaris £36 per jaar: Werk te
n..ginuen zoo spoediz mogelij", D8
h.t l)f>ginvan het -l uli-kwartaal.

Apptil{ati"R moeten den onder-
g-ete~,kende bereiken, niet later dan
deu 20un Juli. 8.S.

ISAAC J. PEPLER

IK, ondergeteekende, certifi~~
hiermede, dat de heer H . .r:

SIEBE'RT. van t'enokaal, O.R. K"
thans aan hot boren voor water te
Prins Albert, op mijn grond door
middel van zijn metalen instrument
water heeft aangewezen, en dat ik
een voldoende hoeveelheid wAter
gevonden heb, zooals door hem
aangewezen.

BENOODIGD,
HET BFHOUD YAN' OHS L!ND~

W.A.TER GEVONDEN.i

Hanover,
23 Juni, 1903.

"

Juli. "903.

H. VISHCHER,

BBNOODIGD
VOOR de 2de Klas Publieke

School te Hanover--een derde
Á8sistent(o) - bij voorkeur een
dame.

Salaris £75 per jaar. Wtlrk te
beginnen zoo spóedil ~ogelijk na
het Juli-kwartaal.
. A pplicaties met oopieën van cer-
tIficaten en getuigsohriften moe-
ten ondergeteekende bereiken Diet
later dan den 25en Juli.
Kennis van Drill (Calisthenics)

noodzakelijk-van Hollandsch' en
Tonic-solfa een aanbeveling.

ISAAC J. PEPLEH,
, Waarn. Hon. Seer.

BENOODIGD.
Be-ente ~iJn.tokken I

\ .
,

Een ~ame of heer als Onderwij-
zer in !en Gouvernement ~chool op
de plaats Menziesberg, gewone
standArds. : 0 kinsieren, ;3 voor
muziêk:. Salaris £60 en kost en in.
woning vrij.

Men wende zich tot
R. J. BOTHA,

Menziesberg. Seymour.

TENpERS voor ~et koopen va. d~
ondergemelde \geënt~kwij!l8tokken,

~ullen door den ond6fgeteekeod. wordep
Ingewacht tot den 14de~ JULI, ;
5.125 PODtac op Metafli~a en MOlltiobla.
3,100 Hanepoot op Jacq~ez (Jack).,
3,500 Groendraif op Morl,tpellier.
~,~OO Hermita.ie op\Latifolia.
.1,000 1ilermit&ge op ¥etalilica.
. Tenden voor mind'lU' ~ 1,000 stokkea
zullen niet in aanmerki~ WordeD genomen:
tiovengemelde zijn aU. uitgezochte eq
eerste kJas draagstokken. \ \. :

De hoogate tender sal Diet!.noodzakelij~
worden aaDgenomen. ", :

L. J. KRm"

BENOODIGD
- Hanover,

23 Juni, 1903.Twee Onderwijzers voor Scholen
in het distrikt Bethol, Transvaal
salaris £96 elk en vrije woning.
Vereischten Holland8ch enE;:Jgelsch
Applicaties zullen ingewacht wor-
'den bij ondergewekende tot op 15
Oct .• 1903 ..

J. P. LI EBEN BERG.

Vend.u Afslagers-Verkoopers van Huizen, Land
Boed~IH, Paarden, Vee en
MenbeIen.

St Georgea Straat t06, Iupatad.

MR. LEWIS,
DENTIST, KAAPSTAD,

-UL-

ROBERTSON bezoeken.
OmtrE!Dt 16 JULI, aaD.st..

KENNISGEVING
LiberW\ParTa, .

$~Uenboloh;' Van dien datum za: hij te consul-
-----------J'r-'_:.,\ ,--__ ' teeren zijn ten huize van

GEOOCULEERDE. Mevr. &rOOKDALE.

JOHN H. WHAITS,
Reëtor of P~ of Prince

: Albert, English Church.
. Prin8 Albert, ,.I8118118J88 lf IIst81eD ' 7 Juli I~JO;3.

---------Van ~ plaats Vierfontein, dicht
bij \ Mu~ysbur~, op of omtrent
Maand~ 22JUDl!.l.: W.H. GIJSELMR & CO.,

Eén licht..bruin paard met schrale hIJ. n I.ntll SC,n'lrs
bles, .2 witte achtervoeten, 2 witte
merken langa schoft en drukmerk ZUIVERAARS VAN GEBOUWEN
van zadel op rug. Ongeveer 9 jaar

•
. Geletlrd onder zadel en tUig.

lDd~r ,Zal beloond worden, doch
Iemand, die het nog achter houdt
na publicatie hiervan ml vervolgd
worden. '. EEN hoeveelheid KisdrUk

J. L. VAN DER MERWE te koop voor 7s. per 100 Ibs.
Vierfontein, Dist. Murraysburg Doe aanzoek kantoor" ons

6 Juli, 1903. : Landt"

--_._-----------

Onderwijzers, die begeerig 'zijn,
het Christelijk Nationaal Onde~wijs
in de Transvaal te dienen, worden
verzocht, zioh met opgave hunner
certificaten te richten tot onder~e-
teekendé, die de noodige inlichtm_
gen gaarne zal verstrekken.

HOlLANOSCHE SIGAREN j<:r zijn nog vele ond~rwijzf)rs
nmig.

In het groot en in het klein.

LIMOEN en n&&rtj~booml!ll 0." het ge-;
IIOChte Xnobl.nch nuortfe. Japan-pruim
aOOrteD 6Il groot-.oon Luquatrboomen;bij .

JACS. J. Y. D. MEKWE, J.%1(,
Waterval, P.O., Blauw-vallei,

W.lliqton.

Bethal,
1 Juli, 1903.

- _._- _._---~- -_- --

oE( )Ct~CL !.; ER 0 Ef
Lemoen- Nart je- Lemonboomen

Ook Loquatboomen.
Te koop bij

C. A, v. D. MER WE,
Bethel,

P.O. Lower Paarl.

In 15 merken van af 13/- tot Secretaris der Comm. voor C.N.O.,
I £2 2s. 6ri. per 100; bij groow Postbus, 391.
1 afname, aan~ienlijk rabat. Pretoria.

Pretoria, 20 Mei, 1903.
C. J. van OOSTEN & Co.

Kloofstraat 32.
Kaapstad.

WILRUMISA OORD.

-----._------_._--

ALQOHOL,
Tabak en Drankjes Gewoonte,

TEN LAATSTE On:aWO!'l'NEN !liET

HEHt'LPEN VAN

Onderwijzpres Benood igd.

ALS ~ s8istenw in de NE'd. H"rv.
of Gt'r. h erksehool alhi",r.

Salaris £150 per jaar. Die in staat
is des Zondags htlt Amerikaan8c~e
Orgel iu de Kerk te bespelen ont.
vangt hiervoor nog £2;j per jaar.
Applicanten Io!elieven te melden
wanneer zIj het werk kunllf'n 'lan-
vaarden. MAn rioe aanzoek tot 25
Juli, ] 903, bij

Ds. P. H. McLACHLAN,
Voorzitter der Schoolcommissie,

Germiston.

DE EUCRASY BEHANDELING.
Dijze .ielte i. eeu vloek voor d.. men8Chheid

bare "18cbtoff~l1!' worden gevonden in elke~
boek van de w<rald. De vurige begeerte naar
Illerken dranlr, drani:jes en tabaIr, kan wegge.
nom~n worden, W .. rom doorgegaan met due
hArvloekte gewooot.-, ala gjl in uw eigen bUll
If"ne .. 'o kunt worden londer publiciteit of "er-
vindPfing van werk&.. mhedeo? Dit medicijn
kan in 't gebeim gegeven wordeD iD "oedseJ
• ' ·"dN dat de palieut het weet, en voor dai
bil l'r lIob VllQ bewIlat ill, ia zijo gebeeie gene.ing
daar, Voor bjjLOnf'erbeden en getuiglCbriftea
uit Zuid·Afrika, IChrijve meo &&II

De EUOr8sy Maateohapp1j,
Postbus 61J4,
Davy's Kamel'8,

R1ss1k Stna" JohaDneeburl'.

AanfJling lID liter een Soccea.

IK, ondergeteekende, certificeer
hiermede. dat de heer H. J.

SU:BBRTvan &nekal, O.R.K., thans
aan het borin van water te Prins
Albert, op mijn grond door middel
van zijn metalen instrument water
heeh aangewezen, en dat ik een
voldoende hoeveelheid water ge-
vonden heb, zooala ,door hem aan-
gewezen.

PA.AR.L.

- EN-

I...u>y GUT ,BaIDGI.
. P08T8W84..

IISDRUK TH KOOP•

VgROW,\ALD
'VAN de Plaats Malrug, Riebeek.

kasteel een jonge IOhimmel
Ezel Koloniaa~ 8 jaren ond. Heeren
schutmeesters of andereD. bij wie
gezegd dier móge aankomen, ge-
lieven' k.nnis te geven aan den
ondergeteekende, door wien alle
billiJke kosten zullen betaald wor-
den.

Hermon Station,
6 Juli, 190;J.

1:WELT.

._---------
VOSEL & DECKERS,

90, St. George's S,traat,
KAAPSTAD,

I1PORTRURS YAI ALLB SOORTEI
Hollimdsohe, Belgische en Fransehe
artikelen, al£,: Manufacturen, Con-
serven, Wijnen, Elixers, Bouw-
materialen. enz., enz.

VERKRIJG BAAR
BIJ ondergeteekende echte

Mawiliesberg ~labak:j beste Hol-
landsche 'Sigaren tegen toezending
van 15/- of 16/6 per ~tje van 100
stuks.

Zoo even gea.rriYeerd: - Hol-
ladsohe GROE.NTK- en BLOE-
MENZADKN, beuenaap, koek, enz.

S. Jl YU B. YU ARD~
M, l.UIIInlt, WPSTAI.

WBOI,1l8' IX aD RETAIL

IEECNAI'S Plll8
11&&11WIND till Bl'lKPVN _, WE" di TRAGa
LaJIlUtop. FEItSEKJtRdJ REGTI! SAMEWUUIIIQ
'''''411 spys. "" FERSTEUdt ~

WAAR80HUWIHG.
Bet lr.a.u ala TUte w..... heid worden Mage-

DOmeD, dat er niet. ja 1JlI&I'nA lII&DDeIl en
vrouwen wo weinig .vten, dan V&ll sich-
u.l,!e. Zij weten wo ~ agpn nieta VUl den
aard en do Te~htiD$en der leTeD80l'jpDeu
hunner eIgeD lichameD\ en bijgevolg aipa aij
er Ula&I' IIChaanch op TOOl'befeid, om de noo-
dille voorsorgen tê nemen TOOr mch.selve, niet
alleen in geYalltm VUl Eiekte, doch ook, WUI-
neer mij gesond sijn. Bet ja *oodablijlr.. dat
de ,oweden VIUI bet land oUdenicbt .-,ordeD
in deze bijzonderbeden, mij, !tie de bn-alr.en
ziJD. vau het meDBChelijlr. _Ten T&Il dell wieg
~t. aan den leeftijd, w.....op mem ""w_o
16 6D ce1f. tot aan bet graf ~ die, de .YOrm«I
&.jjn der mellllObelijke g"ZOndbid, &Il die ... !
kUDDendoen, om Dl8D1Cbelijlllijden te YOOl'-
komen, &Il ter beTOrdering !r&D' m_helijk
~elu~ opdat &ij in ataat nU. ~ 'te TOOrSieD
m de t~=T&Il nood, die .a iD hunne1eveDa TOOré!oen.

Om zullr.e wetaa.cbap ál. dese, die nood.
zakeliJ~ ja, op juilte en uitvoerbare wijM
mede te deelell, ja bef DOOdia" dat iedere moe-
der eD dochter bij de tu.lr, ille aij t.l TOlbran-sen hebben, in bet bezit ja. T&Il .. Cardui"
(aJom verkrijgbaar), eli indien deze medicijn
het,middel ja, om TerlichtiDjr: en gelalr. MIl te
brellgen aan ~e ..-me, lijdende 'tT01:I1ren
dan inderdaad beeh h8t de grootlte t&a!r., .... ":
toe bet ja geroepen. ÏJ!.derdud TerYUld.
In Hoat.traat 12, Jtu,pataa, ja eene dame

W8l'u...m, die gaarne .ne m.tructiee en bij-
BOnderbedeD. m.tel00. aal 'nII'IItrekkeD. WijD
VUl lf Cardui " ja een" Buima4ddel 'roor Vrou-
WlUl," an u -.J. krijgbeiar .. Tw .. ,_ •
C8gela, gezonden "Ou-dm.··Des-rtmant,"
poatbna 725, te Xupetad, al a 0IlJi "Bood But
boek doen ~, as _. Btrooibiljet, dat
koetbar. iDlichtiDgen beTat.-(A.dr.)

BEECHAI'S PILL8
SUrFER eli BLOED _ NUll SUURBUIJC
BUL.LE ...... oae ...... DBGEUr.:; DOEN
... rJDeél- lie te baIIa .. GEGAAN,Gal~"~'1
at1STKl.oosHVT ... SL4PI!.UX>SHYT.

BEECNAI'S PILL8
... BISONDU GESKrK fer cia SlIC1'BS _ hAUl
- PROUE ALGEMEEN au ly, MAAJt dl lfOIIO
I'L&&SI MOOI. REGEL di GESTU..

IEECHAI'S PILLS
.... P...tt.. _ • " I- <laar-. ..... .-
, csé;tc a 'S .,. ........ 1na.1JtiIIe.

IEREP. "LU EIIES AI..............................--....
Wordt nooit oud.
liet behoeft niet. GI1 kunt er O.~

dertigj"'~ige looft.ij<l uitzien ILia of giJ
sestien waart. Waarom ziet ge el' daD
Dit ais of gij zestig waart ?

Dik eo glaltzig haar behoort MD de j

jeugd. . ~
Dun en verlept ~ UIA den og,. ;

derdQm.

A1Jer~
Bw-Versterbr

,

111111·Pur II.NII:
uw Gezondheid ia het voor-

Il8aID8te ding' in deze oude Wereld,
en om die te behouden, moet gij
de beste middelen gebruiken en er
lijn geen' betere, daD die door

Dr.. C. F. JURITZ cl Co.
pmaakt sijn.

TB PA.ARL,

_I uw hllar za.;,ht en gllLuend malten,
rijk eDwe<!lderig. liet zal uwen hoofd.

huid \-rij van roos hOB-
deu en zal &e!r.er uw
haar tegen uitftllea

~ behoeden.
~et bliJft nooit

In gebreke ete oet-
spnmkelljke kleur
terug te geven. to

Het geeft aan het.
haal" dat zucbte, glaD-
zeuel., aanschijn die de
\'r' ...~.., jeugd eigen la.
VII(Jr" ('enen m:..n ~
d ..dt dit bet aanzien
\'an kracht CD sterlcte.
,"oor e.ene vrouw is
het het eenige orna-
Inent ~-an jeugdige
sch"rmL,·id.

Bedf'uk d~lt pu I:-.tje~_ roos. eft detg't--
lijke r·>Y!S1n.I'I""" \'an !Jet I!'Jlaat gebeel
wq;;;:gcno~>!, t:ll11Bf'D wonten door een
k Il ur en ht;hauclf<lIng' met Ayer'li .sa.rs.a-
parjJj:L. I~.·t ..;d bet vel zacht. maken
en 1ft blv~d Hrrijl,;en.,__

Do. J. c·Ar" a ce.. '-l. .....u.s. 4.

-
EENIQ AGENT:

HEYNES, ItATHEW & 00.
3'7 Adde:rley StJlaat. Kaapstad.

c
ALGEMEEN AGENT

NAA.8TA. B. C. BANK,~
Belaat zioh met:

H uren en Rekeningen invorderi ng.
Incaseeering. .
Boeken biihoudell voor Doktoren en Ha.n-

delaars.

Huis·, Land-, Boedel- en CommiAsiea.gent.
Levensverzekering en Bra.ndrerzekering.

ENGELS'!PRliAAT HOTEL
\ Strand Straat, Kaapstad.
\VIJ ooderptee~n wenllOhen

pUb\ek in kenuiR te ltelleo dat wij
g~Dotmda welbekende ~beid
h~r: L, ENGELS hebben ()Te!l'pl1Odle,
Alles staat onder, OOI ped.ponlijlr: lOeIticH~
Bezoeken kunnen derbalI _op NIl
klu beb&lldeltog relr:--. Bchoonhei4
eleefheid geW1l&l'borgd. _

Mb. BOTHA née AMos.
, TOBIE lULHlRn

ltl Mei
l
1908. "

--------_._- -.

~E HUUR OF TE KOOP.
GROOTE, goed van ""ater voor-

Iliene Veeplaatsen, geleg-en in de
D18trikten Caledon, Worcest.er en
Ceres, verkrijgbaar in pacht tegen
lage huur. Ook kan worden onder.
handeld oyer den ~nkoop der
plaatsen.

Gelieye aanwek te doen, onde!"
opgave van distrikteIi en soorten
van vee, die men (JP de plaata
w~8Cht te houden bij de

"PENINSULAR BSTATES,"
Bua 674, ~Pltad.

Z•••• B..,.' HOU....
110 ROCHESTERftOAD, 0l\SERvATORY

Nabl KaapStad.)
-,1

EKR8TE KLAS Boud:iap. BoI1&DIIIeh.
Keuken. Billijke --. ~

B. J•• 'WlBHa
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LOSSE GOEDEREn: 21 Jon~ Koeiea. Ii MO' Gemengde SChapen. , i..
24 Vaa~. • ~ \ . 1". . 100 Afrikaander Sell.pen. . if..

DE ondergeteekende ""laat 20 Koelen en Kalveren. . \ 1""'\ .1 12 Paarden. 1'i.
sijnde door den heer T. J. M. ~rzelfdet tijd en ~~aa~ zal de uitmuntende JlI88i~8 "PISAH" iet
DREYER,zal publiek 'rilrkoopen op eigendom. van de~ heer '~.: S•. Moo~ê&OFTper .publioke TeiIipg Yer.~.t t

zijn plaats wordeD, lndien nIet eerder mt d~ hand ver~ocht De plaat. 18....
Goefeverwachting,IGroe~erg, gedeelte'nn de plaets II ~AL!(OBNKRANTZ" en ia geleaen Snuite

paard van Dordrecht, en d~ volgen<le ver teri gen siju erop ge.. ":
Ze is geheel om~e,nd ~fJt een 'pde ~terke draadheining, .met tu

Maandal, 20 Juli, 1803, kampnn omtrent 200 morgen fll'?Gt. ll;gestrokte landen voor cp-
om tt uur '5 voormiddags, trent S~ mudden zaad wa~rop I) m~dd?;'l z;~id ~ijn, en verder o~t-

ploegd 18 ..o~~ 25 mud. E~n gt!rl~fehJIc: oonhuis, met 6 ~am8l'8 ~fD
• onder ;IJzeren dak: Ken stal: ""oor llaaNien! wage~uia, .che;t-

10 goed gedresseerde Ezels. van . kralen voor 10,000 sohapeo; eSl? de dip wet halen. ~
3 tot 6 jaar. 6 goed gedreeseerda en boord beplant met bocmeulvan v scheidene seerten. Het vfcl
Rij- .en 'I'rekpaerden, ruins en is goed beide voor klein en groot "ee en r zijn twee dammen 811 t-..,.
merries, 1 eerste-klas Bok wageD. .terae fonteinen op de pla', ta; \ "'\1'
I MolwageD, 1 Kapkar, lopen Kar.. Indien ~e plaats niet verkocht w~rdt'ral d", huur ervan voor ~jf
1 Span Wagent uigen, c-mpleet, 1 Jaren opgereild ..worden.' . ~
Span Ploegtuigen, compleet, 1 Voor verd~re bijlondorhaden d~e Mnr; k bij dan afa~g'er. If

Klavier, 100,000 gewortelde Amen- INDWE VEN OUTIE om 10 uur v.m' pr ci-s. Insohrijvingen tot datnlp :
kaacscae Stokken, en wat er dien, 80 Slacht Ossen. i :iOOOSlacht Hamels. • •
dag verder ter verkoqp lal a&D~- 5l Trek Oseen. . 2~ Jonge Ha.mel ••
boden worden. ; -; 70 Vaanen. 450 Gemengde Schar-a.

. 20 Xoeien met K",lvcrs. 200 AugorB Bokken.
Iemand. dte begeer1g ts. goede, 30 Tollies. [>0 Kapa.ter".

ren ter verzoop naar de vendutie 6 Merri... 10 Rij en Trek: Paarden,
te br"ngen, kan zulka doen lila 50 Gemengde Beesten. "
vroegtijdtge kenijJ.~Ting aan aen -~--,..,-------------------,--------ii-"
A1S1aier. JAltE8 TOWN VENDUTIE om 10 uur v.m. preetes. Inschrijvlngfin

tot datuta : i;
-~~,ll Slacht 088('n. 4.') Ooien. ~,

18 Trek 088"n, 17 Angora Bokken. f1130 TolliJlr' 30 Bok Kapaters. 'H
.10 Jonge Koeien. 1 ll'Jk Ram. ti

1:.1 Bullen. I) Paalden. ~J-
141 Gemfnjlde B'e~teD. 1 Kuapscbe Kar.' 'g

]4<Xl 8laclit lIamelR. I \ e r Wugcu. ~
15 Jonge H.tllels. •

.Itll,." :_!__ltrdI'lCIII, 30 Jail; 11'.e, 31Jill i Ja.llt •• I, i A........ i
J. P. SMIT, Afslarer~

Wellington •.
,

Publieke Verkoopin
VAN

- OP-

VK VOLGENDB OOi DEREN :-

- '..

,.".el RI.t dea faa .er I8rk,••t'I,
MAANDAG, 20 ~ULI,1903.

J. E. SCHOEV.EHS,
Afslager.

Wellington.
10 Juli, 1903.

IONICIPALITEIT YAI eillDtN'
HetTing van Belasting

voor 1903.

KENNISG EVING geschiedt
mits dezen in turnen van

Sectie 127 van Wet 45 van ] 8:32,
dat in eene vergadering van den
Raad, geho\ld~n op den Bsten J uti,
1903, eene belasti ng van J td. in
het £ ie gelegd op de waarde Tan
alle vaste gOtlqt'ren, gelegen in deze
.Municipali~eit,:die daaronder vallen,
voor het jaar 1903, en dat zoodanig ..
~tastir,g ZiJ verschuldizd" w,lrden
en bataalhaar :tijn op het Municipaal
kantoor te Caledon, vanaf den Isten
AIJgu3tus tot den :lI sten Octob-r,
191.H, eo cl,tt t',·n interest van 6 per
cent. zal Ivoraan geheven van alle
over v -rsc huldigde belastin $en.

Op last,
C. J. N. DEMPER J, JR.,

Secretaris.
MlInicqll:11 Kantoor,

(",le,1oll, 11 Juli, 1903.

VERKOOPING
-VA~ -

Van Eigen Iom. .1 Groot
Gvl uk ' \ oor een ieler.

De oudergteekeud-, daa~toe ge-
last zijude, zal per publieke veihng
verkoepen op de plaats zelve, op
DU~ VERDAG, den 20sten Au-
gustllS, 1903, W 10 ure in den
vo)rrmddaf!, de mooie plll.RtB
I. Gl'ootgeluk," groot 906 m"rgen
en gelegen in het district ~en!:'kaL

tt Dine plaats heeft een grooten
boomga'ird van over 500 boomeD
(vrucht) \'an alle ~'oorten, twee
gr,)()te dammen t n is geheelom·
heind met doorndraad en klippaWn.

De opatal i~ irt eene gr'ede con-
,ditie en bevat een Woonhuis van
zeven vertrekken en eflnigs buiten-
huizen, een is nog' onder dak en de
.andere zijn eeDigermate benadeeld
geduI ende den oorlog.

Er is een gro':'t stuk grond, dat
be~aaid kan worden onder water
van een der damen. •

De plaats ben~t droge landtJn, die
"zeer goed :zijn, en men kan zelfs
koren er 'lP zaaien ..

. C. BUKES.
Vendu-Afslager.

BENOODIGD.

EE~ GOllvt'rnante h~noodig'd op
de pllUlts Bloemfontein, District
Malmesbury om onder:~ljR te geven
in 't Engelsch en Hollandsch. Ge-
tuigschriften ?Qn goed zedelijk ge-
drag. Salaris £24 per jaar en alles
vrij. Doe aanzoek bij den onderge-
teekeTlde.

A. C. MOSTERT,
BlCX'mfontein,

Dist. Malmesbury.

VAl EZELS.
S GEVRAAGD.

geschiedt mits
zullen worden

behoorlij k gelicen-
op het ltantoor

van den en Auditeur-
Gen6l'w uur des middags
van den dezer, voor het
publiek ",..1'4-.r.n...... van 22 Cata-
IOD iaohe ( sohe) Ezels,' op de
Groote P op [> AUGUSTUS,
aanata&nde.

Dordrecbt,6 Joli, 19,03.

Po.~ba. 8S.

"OLIVER BLUEBELL" Dubbel-voorplo 'g'
Stalen Raam, Verstelbare Neuzen en ~chitl'eD.

, .~
IC OLIVER" BraakploegelL 140x.

.. OLIVER" Omslaande ploeg. In drie grooten.
Met 'nieuw----verlengd Rijsterbord, om op gelijken grond te ploe~n.~

~ "OOK IN VOOBIUAD:

o LI VER" Ploe~Jn vaa iddere groott.e en tejlt~ninj( VO)f
gaArd- en Tuingeoruik, in bijyoeging van grootere ploegen,
geïll ustreero. •

_74
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, LLOYDS II geheel Stalen zigzag Eg, in twee en !irie d~n

a.Ulusfr •• rd. Catalogus vriJ .p aaAvraa••

Inge.voerd .. .'V•• ~

IUIICIPALITII! YB TijLB!GH. Publieke Verkooping
i ~U

NOMINATIBS VOOR RAADS- •.;911'11'8 Vi\STD" aR
LEDBN BN AUDIT.&UB.KN. ;.1UItP av DA.Il

X;BNNIS gesohiedt hiermede in ·H. III ·1·SiR.· A' AD' .._.
~n ftIl sectie 49. van Wet No. U .....
45 ....n 1882. dat nomimatiea. ge.
teek dOOl'Biet minder dan vijfaUJm-
~rechtigdel!, voor twee Baadsled$n,

ZOUTI~DYK . 4: CO~. Afslagers.' iD plaat. L1'Mde Heeren P. J. P.
~ia en 0.. W. Ve1'lW, en twee
Anditeuren in plaat.e van de H. B.
A.Jefferoy en C. J. Lombard, die
allen echter herkiesbaar sijn, sullen DIN;SDAO, 2t JU~I, A.S,'!
ontY&ngen worden ,door den onder- Om tieD uur 's Y90rmlddagl.
geteekende vcS6rof op WoeDeCJag, ft -
den 298tan dezer tot 4 uur' 'I na- Da onderget~de, geJast ..
midHaga. . ~jrdebt:: den1.~ ~~~'boHHOL,de;

Indien noodig, sal eene electie za pu ftI'~ lUll ." I. \vlaat8 vinden in de Hofsaal op Tolgend.~ koatbare Htu8JDeube1eD:-
Oe ~EUABLE _a,nsdag. den oden Aug., 1903, S~d, ga~~:~~;:.-u :

verea.nigde Joou- nn 9 uur v.m. tot I) nm. I Loo 'li ,. g-
hato B'- P J P 'u'AR IS amp, per, .IIIatten; ...r en roel~~. . • ... A, II. Zitkalner Set. _ piano
De wereldsprijs . :Qurg~meester. met Stoel, Tapijt. ft Whttuot. tt ;<-'

Inoubator. Een Tulbagh, Il Juli, lto8. Fllnc~ Stoel.n met sijden behang-. ''::
goed g.emaakt eD ? __ 1 Taf 1_ T_.t .' tru . .t .,."s. anoy elM, .uDmp, 8DL

Wij hebben altijd ~n grooten vooraed van MIEUE ::0 o~:ede~:n_ KENNISGEVING. nr, F~tk&D1fr B8~-~
AF'M. AKERS Tan all. e groot.ten. en kunnen van' b .. thei: g Tafel met. . toelen, Bu1fet;, Haisklok,

. ' . . i are )U18'( el", tm AANGEKOM!I;N te Nie uwe "T t 8 'te," Ka heltoebe-
groote stoom toestellen, indien nOodig bijtender- i erkende voor tref- Poet, Darling, een ,warte Koe (hit-r boo·~ 'Y UI 0

'heden geven. ' ; lijkheid. gekalfd), en een jObge zwart-bonte ~V~Bi'a~n;kamer' Betten.-
-------+---~- --- Vaara,. beide gem~t. reehter oor 2 Dubbele Lediketen met Bpriog

Da-beroemde twee-voor FLYING. stomp, sneetje van iO,,!-der, Matras, 8 Ledikanten met Spring
DUTCHMAN wiel in devoorloopende' zwaluwstaart, sneetje onder, en M~, Kleederenkaat met glalen
ploeg, 28 duim wijde loop, met draai- gebx:andmerkt "H" op liDk6rbout, deuren, Mahonie bouten Kleedar4
koute.l'S, pau-nte dOO8Jesen ai Jl! jongste Eigenaar moet k~n betalen. hs\, Kleedtafels met Spif'geJI,
\ erbeteringen, Sedert zijn invoer door P. J. DI VILLIEH.8. WailChtafels, Madeira Stoelen, Loo-
ons <eenige jaren geleden, heeft de ; pers, Muur- Brao\:els en Toilette
"Flying Dutchman" een onafgebrokeo HANDELSAGENT. Setten, enz.'
S~8 gehad, en wordt te recht de V. Keuken -1 Stove, 1 Bea-
u Koning vall Gang Ploegen" genoemd. nEROUTINEERD Handelsage 'tric~ Stove, ens, .

h b •T wenacbt nOl( .. nir eerste-klas: VI 1 He Bi 1 1. Wij e ben ill voorraad drie maaksele Firma's voor Pa&I'l .. omaw-ekeo tAt • fran eye e,
.' V3n ~charen en alle extras, Wij kunnen ook de één- en d"j'l-voor vertegenwoordigen. Dames Bieyllla.
~ "Flying Dutchman" panbiedeni en hebben een. ze~r uitgebreide keus ÁJ>RI'- Bn wat nog Terder tal verkoo~"'.,
,~.~."van :ontwikkelde Landbouwgereedsclijw en ftlachmene. zal aangeboden worden. f.. ('

'..J. JOSEF OOHEN, Deze ~ q:ll .ne van ui~~
~ALCOMBSS & co., Lady-Greystraat, PAARL muiltf.lnde qurJiteit, en alle aaribe.'

14AOHINER1F; ~OOPLIEDEN, veling waard.ig.
Verloren. J, E. BOHOEVER8,

Afalager. •
WellingtOD, .

11 Juli. 1903.

Frl •• I.,_d
DE 'oIl4ergeteebni.n h.bben iD 'foorraad, om uit de ha.i .. nrkoopen,

25 Vur~en,2 BuiiiD, t Pian (fill).
Dit i. het onrschot n. de be'entJing, 'f.n nit Holland reïlll~ door den hew

D. M. B.,SLU, waarvoor een lnelldir aan nare Wall.

Zij, die Eerste·klas Oprechtgeteelde LEVENDE HAVE
willen bellilt.n, behooren sieh Wilder uitstel deu·goed. gelepD.heid tea Duite .. ..un.

Het Tee il ptald voor bezicatiging ,

Sir Lo.....ry Road 1813,
(T~GTNOV~R

r; Bro e n's KalB.rt! I
t; Burgttraa,t, iKaapata.d.

'-0, BaFt(.t .......$.
KAAPSTAD. ~

I.P08TEUIS Vll UIOBOUWW£RITUfGEI jj
-r: ..

. EI IACHINEDIEEN.

I' _

! 'KENNISGEVING 6[eschiedt
'I hiermede, dat eenigeen,. die over-
tteding doet, het mj te voet, te paard,
jágende of anderszins ..op de plaat-

KENNIS GEVIN'G aen Sohi",tn.tkloof en Kransgats.
. .. . . rivier, behoorende' aan den heer

Wi~ AAN C. J. Kotzé, van Rheebokfontein,
aooile .. ten st_rengsta volgena wet vervolgd

;:. Qrediteuren en Debiteuren. zal worden.,
~ D. F. MARAIS, Ja., i ~

In den :Boedel 'Tall wijlen den heer Procureur voor
~~KDnICK. JA.OOBUS VA~ EFDKN en· C. J. KOTZE.
r.J,)n-loYergeblenne echtgenoote ' ,. .
C01rNELlA. CmUSTlNA. VAN EEDEN,I Cal~Dla, 7 Juh, 1903.

geboren STUN, van Swellendam·l·"··,. TE KOOP.

.'.~.

,

OPG,1870 ',~OOST LONDEN.

Afd,'clings R~adBritstown 1 'ti ROBERTSON.
. .

. IHEFF'INrt VAN EEN BE'LAS-.
• TING. •

\ , ,

;SCHUTBERICHT.
In het Sohut van den onderge-

te<,kende bevindt zich boven den
KENNISGEyING gf!!chiedt bt>paa!den tijd een Iwarte oe, ge~

hiermede in termen van Wet No. merkt: reohter oor, IWaluw staart;
40 van 1889, dat o~ een Vergade-,linkfr 001", .sneetje van achter, om-
nDi van den Afde~~mgs Raad van trent ~wee l~ oud.
Britstown behoorliJk: gehouden op lndlep. Diet gelost op of vóór
den 8sten deZf'l', 'een bela8ti~ Tan Zaterdag den lsten Augustus, 1903,
een farthing (td ) ,in het Pond: atl'r- zal hij verkoc~~ worden op gcmeJ.
ling grl~d werd op allen bel~-, den d6tum bIJ de 8chutkraal te
baren. eigendom h dtlZ6 afd~hng,,' ~~rtson, te 10 ure des morgana.
besteed te worden san Hoofd-~ >:; J. D. KIES,
wegen, en dat de gezegde belasting/.

j

i ~chutmooster.
schuldig en betaalbaar zal wfZen op! Robertson,
liit kantoor, op den !sten dag vani' 11 Juli, 1903.
S~pt('mber, 190a. j' ----,----

. " Op last,' ,KENi~ISGEVING
P. S. UIE.LIKRS,

f,>-8_ecretaris..
Afdeelinks Raad KatIt.oor,

Britatown, 9 Juli, 1903.

iCRBDITEURBN ill bovenge~
!loemclen Boedel worden verzocht
htfune rUeniugen -in te leveren, en
di~genea die vencbUldigd zijn $'
aan, hu.ne I'8keDinJrE'n te kom.
~..aleB. binnen zee w~ken yap
~um hiervan, ten> kantol'e ftp
d$l ond~teekende. i

JNQ. VAN DIR '»IRWE, I
P1!OOlll"eurvoor' lbecuteuro •.

J

S."elleadam, !

10 Juli;, 1908.

De laatste Geënte DruiveD Stokjes
bij dun heer lt'. P. Retief, naast
het Paarlsche Stadshuis, 400
Gtroendruif. 300 Hermitage. 230
Pontao, 25 FraDsoli,' 25 Cim&, 40
Mu_soactlél j de Pontac QP armand de
anders\ op gemengde gpede soort.

OM EENIl KOU IN E&N DAG TE
u.:..''EZEN.

N_ ~ Bnao, QuiIUDe' Tablet-
-tell, a.w ~ all lIr '-*
"ij ie-.-d_ heeft. la. li4,: . _-

VOOR het Boarding Departe- Laingsburg,
ment in verband met de Hooge 6 Juli, 190:3.
Jongensschool te Bondebosch.

VERLOREN uit mijn Kamp
twee bejaarden Koeien -een zwalte
en een Jlwartbonte--beide bezet-
verondersteld t8 zijn gegaan in ce
richting naar Hop('field.

Heeren Schutmeeaters, en ande-
ren bij wie ge-zegdd Ko<:ieu moben
aankomen, ge1iIJvenkennis te geven
aan den ondergeteekende, door wien
alle billijke onkosten znllen betaald
worden. ..

I A. C. STEYN,
i Diep" vier,
P.O. Kalabaskraa.l Station.

Huishoudster Gem.agd.
-

.Aanzoeken te worden gezonden
orider adres, Canigou, cc Ona Land"
Kantoor.

Salaris, £10 per kwartaal met
logiel en wasschen ingesloten.

PUBLIEK.E SCHOOL. SI.O.DIUII

, ;;
EEN UUR VAN PAARL STATIE.

SCHOOLGELDEN LAAG.

~es t6 58. per Inn.rtaal vooruit be-
tuIbaar. Nog plaats voor eenige ltoat-
leeriiogeu. .

Doe aanzoek bij

A. E. KEET,
Hoofd-ODderwijl8J' .

GEBROEDERS MARTIN,
OPGIJUCJIT l884.

HOUTIT8AAT :t6. KAAPSTAD.
Makelaan, Collecteun, en&. Huren

en Bekeuingen iup1'orderd.· lIaande:
li.wha AfrékllliDgen. Boeken 1'IItI1 Uokten
ell BandeI..". word8ll b~gehouden.. .
:Haia-, Lauda" Boedel, en Commilllll..

Agenteá. '

IB DI

.Aan de W~ Tin cle1l heer
G~JtGJ: HA888J.I"

OP

WA.ARSCHUWING.

D"R onderl{eteekende maakt hier-
mede bekend, dat vanaf

heden niemand, wie ook; zal t0ege-
laten word8ll op zijne plaatsen
Vischkuil, Sub lL, Pheumtenkraal,
Versohe Bok:k:ekraal. De t{oo,P en
De Kolken, te loopen of te Jagen
met of zonder honuen. yogelatruiaen
t,e sporen of om andere redenen, zon-
der een verlofbrief van hfm in zijn
bezit te hebben; oVt:rtreders zu:len

strengste verv.)~ worden.
_I __

C. H. EST&RHUIJSEN,
Bigenaar...,. _.__

Jla&k ay eigen Tuigen, LiJrb&nden, B&nden

heel' met

BIFURCATED

W1KL....K.A8ELS
Omgeklinkt mei ea Ba.mer.
&eeu pt behoeft gemaa.ki te
.. orden, geen WUIen beJl.ood!gd

'-:B~NIQ. JlAnU ~

Bi!uro&ted Iliubagel Jlu.tIchappfj, Jleperkt.
10. ""Hl • .d<t.-g., r-Ma, •.C., ..,~.

Iud iea am ....Uijglur. -.d .....lIL 6CI.-_'_"'.

Speciale Kennl&geviag aan Pro~IUeD
·Bandelun lil Boeren.

F. SAMUELS, ~gemarktst.raat 146
KAAPSTAD.

Ontvangt, op coosignatia Wol-
Huiden, An: orabaar, StruÏ8vogel-
veerent'n allelJl,JOrfit'nvaDprodukten,

Ruime voorSchotten.
Agent Toor Koloniaal en geimWr-

teerd graan, enz.

•
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..Drmkt; ,1 .t1eerl1~E.

NBCTAR"
Qrinkt Beerlijk$

.NECTAR

,I

17lali- '.,: i

J'At1llB~ .. OO~'~ .:
16.Jali-Zee"", ............. ' ."

O. W. LOGIB, AY8L.1.6ml.
ft .J1Ili-'Ui*\jk,~·
QUTBBIB .. TBBBOlf A1"8LAG-'

18 .Juli-W.ten1IIl,je4ail,~,.,t.,
,.J..uIER A. 1'08T!JBl AJ'tij.AGBBi.

"Aag.-Ba4el1c1rift, U1I4t111OOl'll,bH ;oe.
d~DRT_ ,
.J. W. HOOBBB~.ra ... CO.,ll'8L.

28 JaH-Oraaprie, KaJQleabu'1, ..... aD !OlM
JOedereD. .
FBED. W. B. WILLMOT, ll'8LAGU

18 Juli-LaiDpbulJ, YU\e ,_m.a.
. J. Jl. 8OBOEVEBS, AF8LAGD.

10 Jult-Goede.en..chw.r, Groeahal'8, l.....a-
, de ba....R lOMe pederea.
il J.Ii. -WalliJllioD, lOIIe.,..teno.

G. J. O. SU AFSLAG EB.
19 AUJ.-ViueDcirift, b.BK., YU" u lOMe
goedereD:

B. B, DU PREEZ, .&.J'8LAGEB. I
" AIlI.-8prilllfi.ld, lOut. , '

C. BUK~, AFSLAGER
20 AGg.-Benebl, pluta.

J. P. SMIT, AFSLAG EB. '
30 Juli-Dttrdr~oht, le.. ode hu. ID .... oecl.
31 Juli-Iadwe, leY.Ddeha••.5AUI(.- J.lDeiUOWD, I.,.od. h.~. en Ioete
goedereo.

,Drinkt Heerlijke

NECTAR
!j

, I

Heerlijke

NECTAR
Drinkt H~erlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
Drmzt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
,{OOPT

NECTAR
ZIJ 18 O£ B~STE

Bev eelt ze aau

NECTAR
WIJlt ziJ il do, thei

DE RIJKEN,

DF AR"'N~,
DE STERKEN,

! :J-. .

-iH

DE ZIEKEN.

NEGTAR
~ THEE
I3 MD Hetirlijke Dran.k voor

alle Meuehen en te
&lIen tijde.

Verkrij,baal" bij all. Kruide-
niers .. Alge... ne WÏl).kela door
ge•• l ~ nid·Afrika lil Loaden
Pakj.. rIIIl t lb., t lb. en 1 lb. en
.. Praoaq !~.rde BlikkenTall

lb. eli S lbo

. I·
r~+'"

KAB.KTPRIJZEN.
KAAP8TAD.

IUE'CJ"tn JUUT.
13 Juli, l1t13.

• I d .e I •

o 3 " -- 0 ,9 0o 1 6 -'0 14 2
950 060
o 10 0 • 12 8
o 15 6 0 15 0
o 8 1 0 16 "o 1 10 0 ~ 8
0031-1031
o .8 0 -- 0 l' 8

[,i_ ••
Narij ..
P.tatu
Aardappel.D ...
EiereD
Uie.
qoead."
Kool... ...
Appela geiQlP. p. mi

I
1
I

I'
I

I
I'
I
I

UT TOOK WEL!
AIIe......,,_ .

................. _ 0-

........ eo, .• ...,..t, er ....
~r, 0nI LaM, ......................_ "..-
~..... , t' POaTIU.44 .

DE zurD-A,"RIKA~N

ONS LAND. STA.DSNIEUWS.
DINSDAG, U JULI. 1903.

\ ..Blijft in het land I"

DEZIl nit,lrnkking kwa~ Toor fn h ..t
tretfende afscheids-adres dat de drill ge-
D4Iraa18 BOTHA, Da WET en DB LA RBY
aan hun volk richtteu, toen lie ongeveer
'*'n jaar gel8dan aan boord stapten om in
Europa te pan collecteeren ten behoe ...e
van de door den oorlog verarmden en
vel mink ten, de wedu wen en weel8n. Wij
werden weder aat;l deze goede raadseviDg
herinnerd, toen we in de afgeloopen
weele vernamen, dat. er te Burgersdorp
fin Phlltpstown vergaderingen waren ge-
honden om afgevaardigden te kiezen na,ar
l\l-gentill~, in Zuid·Amerika, di. bet lapd
daar als het WaN moeten gaan beapteden
met het oog op eventneele Terhuiztng
daarheen.

Wij hebben bet ree.}s herhaaldelijk all
onze ernstige overtui~ing ,itgeeprolcen,
dat het een v8rkolerd st'tlven is om bij
een deel van' dit permanente blanae be-
volldog van .Zuid-Afrika het idee te
voeden, dat hAt \1I'eWlchRlijll:i. of kan zijn
om hnn gf'lboorteland te ...erlaten. D.t.' er
zulk, een id~ oe.taat, aal niemand ont-
kennen, die met den toestand van ODI
land bekend' la. NMn, wij gaan nog
verder, en verklaren, dat het ens, met het
oog op de geaohiedenil van onl volk, lOU

v.rwond.r 1 hebben, indien dit niet.het
~Yal wae. De trekg_t van den koenan
voortrekker leett nog in een groot deel
van 0'11 volk. Maar waar wij aan den
eenen kant de onveracbrokkenheid, den'
moed en de volha:rding der voortrekken
in qat openen van de binnenlanden van
Zuid'-Atrika be wondere&! en w;wrdf>8ren,
'lllten wij aan den anderen kant hun ;e-
zond vel'1ltand, hun va'JerlandaUefde en
han gehechtheid aan hnn godadienat niet
vergeten of veronachtzamen. .

Het ia waar, de voortr~kk.ra v&rtieten
hun hoeve en hnn omgering om in de
wildernis datgene te gaan zoeken wat zIJ
niet langer in hun gebool't8plaat. hadden;
maar zij bleven getrou 'If-1IIItl de 18uze die
wij bier boven geplaat.t hebben-zIJ
bleven in Zuid-Afrika-zij ble'ren op den
bodem waarop hun vaderen den 'roet
hadden gezet. zij bleven werken en
Itrijtlfln voor het land, dat hun dierbaar
Wal! geworden boven alle andere landen
der wereld. Vaderlandaliefdto, verkoooht-
heid aan de ene der vaderen, getrouw-
heid aan den goildieolt en het geloof
der Hagenoten w&ren edel .. karaktertrek-
ten, die men nooit tevergeef. bij den
voortrekker zocht. M.t den Bijbel in de
wageoklat, en hel. geweer in de hand,
troklfeu zij met !win ouen wagen' de
woeete binnenlanden van Zuid-Afrika
met onveracbrokken moed iD. HUDlle
vaderen Waren over' de groote wateren
naar desen zonnigen.Zui<lhoek g~komen,
hi!!r hadden zij een thuis gezocht en ge- SurpluI • £13ts.617.
Ton den ; en waar de oumandigheden het De ui~ ral ~1,383,371 meer Wel8D
medebrrehten, dat hun nakomelingen lieh dan in het i a'fgtJloOpen jurI D. inkom-
nl'et langer thuu. -voelden in han '\'o.o.. sten zijn beraamd op de .....e~nd~rRelling

..~ a" dat het nier~~_ tolverbond aangenomen
boortepleats, daar trekken zij nrder- .. I worde~., Sir Gordon IOiMDt ~t men
...erder het land in, zonder echter ~YOOr indirekt alypd maken ~ mea direk~
een ooganblik er' aan te denken 'h'un .....rUest In de vermindering ftD inyoer-
nieuw vaderland te verlatim of weder over beluting o~er t1f1 tol-ooD ....eoU ..
den bl'1lieche,nden oceaan te varen. De thesaurier-generaal haa 84!D ~rpllla

van over 'n half ~UUoeD op de ,"rking
Onse landpnoeten die thana aan trek- van 't afg~dbOpeD, jaar. 0. 'YrIIItI .. aI :

bn denken hebben ItChtJnbaar het OOS wat al men met déselOm doenP Skeba
prioht, niet op eeDie deel no Z1dd •• één antwoord wa. mogelJJk. met het oog

,.
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Sohoolzakel1' te Beaufort
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Dapper Boeren Re i-
men

Or njer'vl r Kol
Sport. uw

fontein, 11 Juli - (Reuter J - Op
de I( o ...d n matcb tu •• chen Bloemt on-
tern n de Corint J~rt! t onder be tittal len
eve rk te <!lu.
H"" I ln·it ti" onbes t, d r eeu pun n

bebuld we en.
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II) Ju 1-(RelltRr) - De
in bel licht r e rsche o 'lJ,

U voor het Jaar eindlll"t de et .~I)
, g lekt 'lp AU '~J:!,lOI; H t
Tr ar s v I v a .Juli 1 J~ tot • pril

H 13. ord t ver k laa !: I,b" ,75'" .j.. ult~ ... 'Il
dienz Ifden tud £31;~:l,788 bedragen te lhebben.
D" ,dv"" van goederen ,IJ de rAte rjjf masn
don van d it J~ r w as £9.7tj:'! ..1';·, t~ n
£3,478, IS voor denzelfden ti van I ~" 2

gOUDO BR .aST.
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OVERLEDEN,-In cite _Jerdom nil 63
Jarell ell " lJlaudeJI, lIIQae getiefde Echtjte-
noota KABlA JOSINA VAN WI.JI{ g.1io-
reu KoiJlé), op den 2latel!- JIlni, 19aJ..a..n. Vrlellden, die hlll1l1e be1e,naetelling
toonden eJI tot hulp waren, wor~ daarY'OOr
h~k bellankt

Haar stof rost. mYTede
De Bedroefde Ech~noot,
JOJlAll,'l\"ES JAC VAN WIJK

B1a1l.. 1muu. c.ninia

-

P W Cloete, V C" wertl
voorzlN"r I("ko", Il ti r"IJI de ht'er D S
TOIt hot :it>ert·tarla ..t 1.OU waam ..men
de "OO17.ltte, hili doel der vM"!l:n4('f"mg
i{elegd h,.d en de voorname bezoeker.,
V ..... i'<III/;UNl l n vnenden venvel1wmd
verzO('Iht lilJ J .. I I" ..r Theron de vel~J[a.oen.'ll
too tt.' -prok ..n dievnu bIJ')l1
pt'Tsouen telde- In b..'lelende en "'elgekOllltn
be .. oordlllgen VIrtelde d" beer 'fiwron
'iL41)l-d~m" van die nu zoo kraootilole
'!atit' bekend t...l, d .. AfrlklUlJld ..r Bond. van
haur "pm htlDl>!; tenelfder tijd met foul<p-
lt nde OOglIll uf •eu brooden glimlach zIJn
huorder;" op een levendilole lI'lJZfI de bon,,,u'r-
lliga Balfvallen be.ohrIJvende. die herhaall
lijk op deu Bond gedaan ...aNln. en
lage b",.,!tuJdlgu1II:pn den Bond naar b t
hoofd Jl:eworpen tot dat de be~~ldlgde eeb
._IIJk en onp"rtljdl)l; ondr rsoek eJooht., Ih
,Ilm vorm van ." Il ."pl.ct COnllt" <lilt "'fil voi-
komen fJus<", maakte da .. r de 'Ilanklagel'l!
n,,,t In st aat \\ are-u ee Il enkule aankLaobt til
~~~n :

D" Bond zeide d, spr ..ker staat daar "Il
zo~r bl "UIl NI -t('rk. I d~n eoit, HIJ t. Ielp
LJI.>t tninder d uh 13 lXlO leden _ 1
Elk" orgnul'alJP kou 11I .. t recht trot"",h uJ.

op het "I" !(f><'d.. op vt rsohillend« m 1111,*
rr n vro"!!,,r gedaaJJ door d. n Boud De Hou4
t rucht to u" hool-(,t" hl'lanll:"n te ~,ordere~
van U· perm 1I,,'nte lil .. larhJk patrJOttstJ..,ht;)
bevolking 'an Uit laud afgt'z io n Tun kla.~
god"dlen,t' )f nat Ion rliteit en behooJlIJ~
"'aard<'<lrt'ud" Je rt'rht ..n en vrijheden, wd\~
k.. ZIJ jl,onottll olldH de Bnt-.,."" vblg wplkf'
ZIJ altlJtl zoud, n tr rehtr-n houg te houd, Il :\~
'en uur !l;esprokcll te hebben besloot d" I...,,~
Tberon met con krnchtJi! beroep te doen ''ti
all" aanw .....llg Il om g!S<cbillrIl bIJ te I"ggen~~
harmonwu. ...m, n tI' .. prk"n en te
d. n ..."h Jart \ In dit on, geheid land tp 00;.
,0rder"l D. 'pr. k, r glllg 7.Jtt. Il onder IIl"~1
en lani(durllt "ppi"" '(

Toen ". rtl d, Iwcr \\ olfaardt door dl Il
\ oorzlttN !ufgelloodlgd 1-IJUU"'''WIJZf' III ,ht
onden. 0rp a,lIl d, ,prg Id, ring Uit I. dr\lk- BolJdlYerlladerlDg gebolJd.n te Lady Frere,
ken op d"o 24Ateli .IIInl 1903, tton hul .... an den

D~ze ru. rkt, op lit bIJ III ZIJII hart "0 bt>er B Bre.en.
pnllllp", I lil. t I IJ tIJdil/; ,tond te~no'er den Nadat de 1'OOr&Itter de •• rgad.nn?~pend
Bornl ol,,,hooll III I Illl't 'HII plan "as zIJn bad IUtt lfeh.d, ...erd.n d. I!lotulen ..1Il1de 'fonge
'''''''Il d 1<1,lIJk ond. I "'JD COJJ,tatutk te "erg1lClerlDg IftIleaen Tou .telde eie beer J da
'iChrIJHJI "aarhJk m.. nd. hiJ "ru; ooweglllll: Pie SII ..oor, g_condeflrd door den bHr 9
\(lOrha1"IK ml t I"'r OOKop de OIlD,taanrl. ",r- Prm.loo, dat de notnlen ..Igcme.n !lang.nomell
kll'v,mgpn HIJ had ulliaog. "eli 1JI0tJA van lOuden .. o~deo.
'ertrou .. 'II onl\ 11I".n ..n zdf. beloft!'1l v,n~ Voorstel A J M..rx, ~ A VeH,r, dat bet
,tl Uil 'oor d, li lJ"t I,UH!. vtlr\il>zlln!!;en van> verslq ... n d ..n afgevaardtgde nUt" bei DUt-
ZI) COJlstltu, ntllJ eJl IIlUIIIl hlH 'I'n tak van' enktabntunr Qaeen.to .. n '"+kenrd "erd
deh &nd zon \\ on!. II 0f'l(' "dit .11 du, "..n, VOOI'IJtelH PriDeloo,1lee lW 'fBb Df'erde', dat
k",n,hrllat "lOl nom n•• r. JJ \Onr n" ilan,taa11- de b4!er R le Roux lf8ko~a _rd al8 derde
dl" verk,,,, IIlg. Ii 1., U IJJ) nit tt"m III I'vengooo dll'eYUrdlgde Dur be~ Dlstrlkte*'uor Q!MeDa-
,taan to"D, al. eecl1Ddu W 'fan HteNen Den

H,,,r h,null I I. d. \o{Jrz,ttH d" \~rgadp IIf'Cr~ta,u gelaat om~n d8llIl<'cretarr .... n bet
rlllll: aan IJ 'Hr • Ih"'nll)k olldnw~rp dat UJ~t i,hatnll:tebestunr bell:eod te m.k8b 'faa het tJ.
"L' h"t h, 'pr k< n 'Ill d" •• ust 'Ilud< vpr ~oeII!en 'fan eea d~rdea afg""'urdigde.
klt'zlJlgelJ III rle k ...,,,-Ile vali knudlllatiu Voolstel J do P~IB life A J lIkr:r, dat de

}}>n paar 'rtIl'pn ,.. rden dpn hEN "01- bed.nklDg Tan cfen beer lV .MUI' III hd, un
faardt KP'!dd om 'IJh hI',hste ru, ~umg lilt Benom~n .. erd
tI' lokk, IJ I I lf ZIJII ond. n rag"r. kla,lJ bhJ Toen ...erden er 5 ponteu opfCeetflld door
kp!JJk ZIII'" ',rkl il'JJlgPIJ v,lag ..n dubbelzlD- lien he ..r J dn Pie .. ,.., om te _preken
11'1' vond"ll Op, t'r,,-hlllendp mODlPnt1'1l gp (I) Om een tol te bebben bU den bru~ te
durfnde dl "rg"denne: .toud de hl er Wol St Marks
faarut op om ZJf I. zplf eu voornf,.(uande be I Voontel R le Roox,..,. A B Marx Sr,
\\. nll!!plI \ III I" ITJ tt "rkl,Irell dRt dit .. Uksbtstunr er gebeel "!)Qr 18,om eené

De hp, I f \ ti \1. rn L W \ g lf ab liDIaldaar te hebben,
"'Jil mll'nlll!/; ti kl nl) " <lat ho. Kun,tlg hlJ (2) Het Tol'ferbond Voontel A H Gree1f,
nuk 1'I',t. IJJd \\ I ti )!;lno,. ~"""n BOlla en ZIID lit 0 R le Roox dat dit .,.uub< stanr het op
h.> I.,. "Ill' h,,' 1111 II. t I" t." "hto oogpnhlJ"" tleztllfde ",uze ZOII g01ldbnreD ala het n..trlkta.
w,t I)JJI I". ri, II tak \ lIJ. dln Boud op te ~ul¥r
nl hh II (3) Bondnul op bet dorp Queensto ...n te

'i '\~Ull dd 1 "i "'pr Ikl II dl h"'t'rpn P T bRD.eD
\\. t J \\ \ ~ II Il P , Il H. t "r t \\ I "\:oorstel A J Marx, leo n Pnnwloo. om
I... v. rJ!~ IInUl( t" ," d" I lf' d .. prtdhch, o~ze oodersteunlllg te bAlo'fen Un bet D!ltrieta
","lt"t IJ Vil" Ijlt ",rk," Villi den Bond '" bt.fUDT, om eeDe Bonduaal aldav tA bODweD
hln d, Irlkt "fil"l. ,,1ft .Illfll 1.11 \Irk" '(4) Behoui he.luoropeen bU'.rAtel.el
ZlII '(jn lUlh ook III "r""hlllend" Z Iken van VON,tel J do PltJlijl8, !It c A il Gre II dat
pLl;t" lijk, n f1lgpml. II bellJIg "n h""ft d. bilt acboolbrstDur op eea beter ,t.I •• 1 ulJlle-
(lrgaa,'atlt h. '''zpn nit t ,UePII 1', Il groote Il~m.n .. ordt
opvo.delld fletor tt zIJn mIll ook ('(>11 ~5) Markt perco.t te ..erlagen {lP 2j rereent,
vnenu voor dl IJ 1100<11dl lul< In ppn kr \( ht alliemepn Aa~i.nomeD
'I)or den 1.\\ .kk" lJ I) 'ert~"nwourrhgdl' )leze YerliaderlD\{ breogt barAD hart. lIJken
"oof," Ik. lIJk .I, h"I'IJ~ ..n VR .. d" lalldbou- dallk toe un den beer eo MeJoft, B Brewere
''''1)(11 k I, Pil D. JH" r D,' "ct merkt" op topr bonne gaatYriJbOld Daarna elult d. 'fel'
dit d. HOII,! 0\, r ti '". I takkmi!!pn bad "n ga~t1Dg op ge ...one ",uze met dankcenlDi door
"'pr to, Il In. bovr IIrI lf Il wIJ' hIJ ~~n plant dell beer 8 PranB'oo
!J" III all tIJ J"n ,n Jl trgetJJtlt>n !l;ro"ld, • n A H MARX Jr ,
'I>rl kpl 1\ " ""I ml't>IIJnI( dnt pr I(PeIl ootl r" Secretana
lijd nlll nu "a, om oll¥.en plaat.dlJken tak
lip tt, neht. n

I), I,,"<'r lf C \ an Z'jl lo " \. rb.a..d man-
tu Il tt , Il I, n f IJ ~pf (llUlonz. n af~n\i1ardl~
(It' lj( 1 ~ t I pru~k1t II Hl z.ulk €'f>n ~of'd(l
1aak TI II h 1,1 'I r" II ht dat nnz" ugpvaar
dlgJI' df II Id lTl lo( WIJ nl fJl.:.Il WIJ hadd,," lang
~enoq~ ~tI .. r ht II lj hudd. n "pn orll;.JIl'lJtJe
1l0"dl!! d", " InZIcht. n "rteg''Il''oordlltd ..
viln ti m~Pr I. rl .. In 'IJ h, t k .. "h.tfJkt pn
WIldE n on ... nu t door j rIl p lar lJIannpn fltPD
hm "IrIJ

" IUIt II all.111', ~,dl.l, g. erdltJ !)Ok ~I'_
sprokfln haddf n t n (. rll"_"p ~ I rrl~rp dlSCU~:-;J('
1("\ ()erd \I 14 nootlllo(d" cl .. voorzItt, r d...gp-
nen dlf~ "Pil f'htpll lId t~ uonJ('o \-nn d(n
H'Jnd IJlt CJHJ nlf, r t trf de lJ fn hnllnr n~.l
mf'n te t .. k ..11fn DI' UI t ,lig 'UI d. t w. ...
Vllftlg pt "Olllfll waHmnd ..r hl t !/.Tootst"
de, I ,I..r IlJvl()<"lr~Ike III" on. r- VIn het dl.
tnkt d.. groJJdh"Jlln,,,1< IJ , n dril Bond 011

dt>r'",hrPHn 'JJ hplooftl"n zIJn h"lang"lI ,. r
drr te lw, ortlNen

S",lorl IIWil tIJd bMIwIl 'I I. II hun plw lt'
kpUllPll ~(llflVf'1I nOl zJt h I in tp "I.luJtrn pn

d" plant" Iljkl t Ik 1"loofd I ..n d~r ~t('rk-t"
L.kk"n I, \I nr I II III h, t land Tl. 'Ngild ....
rlni( "l'lXl ,"~,w.."IJ lIlf t l'en mot 'I' v lil dank
•nn d.. b,,7.Q, kl r_ • II d.", ,oorzllt. r

MonL'j(1I - lult 11)()3

De Secrl't.IrI.

0.. raad weru Donderdag gepr6!J1de<!rd door
vlc'_"'burgemeelJter Robert80n. en bet eeretA!
punt ter behandeling ...u bet plaveien ei«
straten, waar men 4 koloniale en 7 Brit80be
lunuer. voor had. Ioopende TaD £144,058 tot
£3lS4 700 (helde kolomaal ) Het ()OnI,jt~ bad v,n
die tenden VOOJ'HItwtll! m alUllnerting geno-
men, den Jaagsten kolonialen, die der Kol
Klipkuil IJIqtdnpptJ en Gen laagsten
I:lrlt...m e n, £175.016 De ... t-tclIapplil "as
nog met geregJlOtreerd, en had DIet bekend
gemaaJrt ...-aar haar klipkuilen waren Om-
trent de Hrlt~ firma die den laag~ ten-
tier had Ingezond£>1l dae vIJn 1$ :'IIuttall en
Co had meni eeil goed boriobt vnn dea Jltads-
LUg8nleur, van M..nl'~u.r. eu ZIJ bad ""lt
lIl!I;eOleur eb een lId dn flnIIJI naar Kaap-
-tad lI:eJloOndenom op de hoogt .. der r.ank te
kom"n \' an het coID.te waren h""" led ..ft
voor ..annemJl~ VIIU dl!'Zell tedder. drie vOOr
dK'n der IIl1Illt8ChaPPIJ. mJt8 d_ ..oldoonde
Zl'kerheld kon g"ven dat SIJ het werk !te-
boorlijk en op dl'D r..obten tiJd .... mebteu
zou Di t Laatate wer" voorgest&ld door dell
h.,..r Lloorm..... aannelldng van den Nuttall
tend"r door deo ~It>er Woodheril, die steun
vond bIJ de h h St Leger, li{uKf>lIZIe eu
Mattlhews h'MV1Jl de beer Parker. ien e~e
meer van de Kol Khplrutl maatschappIJ te
, "rnemen tl'rujrVerw!]Zlng naar ht't oom Itt!
,oorstelde 1\a nog eenige dlscu",le ,., larm
d" beet H~o bt>t afkeurde dat 'men de ten
dl'r~ llIet lUl.. .l"D ,"ull~n raad bad voorgeh-gd.
mllar andere raad~leden llIob voor NUtt8U's
t"nd ..r vt'rkl?arden lp grond u~t de naa!
!Oc'happIJ nOl( nwt JU h"t leven W1&. get reden
wprd bt>t voof'tkl PHrker v(>nrQrpeD en UP
Su~taiJ tendpr met 9 tegen 2 .telJllnen aan-
1(8nOmeJl doch de heer LIberman gaf keil
til' dat hIJ ht'rl<l' lillig "II vernIetiging ....D d,t
bon.Ult zou voor~t"U. n

D. tillmwegkwi'stle werd door ht.'t straat-
(Ollllte tt' berde gebracht dat na overleg m"t
d" J1U1slMbapplj tot het beslUit W88 -gek ...
m"J1 dat men IU d,' tram. met twee tprdie-
plugf'n n'1{en p<'l"f'Onen staanploat""n zou
1ll<\jlt'II ~"V""" pn nu .....rd 1'£>.1ZeepoutllCbl'
del'lJtatt .. door du. heer \\ oodhpad mgeleid
um te \. rZOf'kt II dat 111 gPl'U geval dIt negen-
tnl Hrl(root PJJ dat I..,t aantal tram~ thans
In gt'brUlk op dell \ft'g Illet vl'nmnderd .lOU
\ford ..n Sa ..eDI!!;" dlstu,SlP ...erd I'eU "oor-
,t,,1 HI~o aangenom"n om h..t be.lult van
I".t """lite 1("",1 te kenr.", mt't bIJvoeglIlg
y.n d" hl'pahl~ omtrent het nl ..t tcormJnd"r(>n
I an ht't aantal trnmnJtuJge.
HI't>:..lfde oomll~ k>gd,' epn rappOrt ,"oor van

<1,.... ~tftd.ml("llJellr omtrl'flt het pluvlI(>n v.n
....,n Runt.J .trat"l1 met rood Z...redsch df'n
""nholl! Ol' ...,n hI'd van Portland " ..ml'nt
I"t- wat op £3'>5 1ëi6 w"rd gpschllt pn OVI'f
h"t g<"ll""I ml'e'nUP bIJ dat hout ,ven i!oed
,"oor plav"llIt'l deugjJ" Hl. ,teellpn bl'halve JIl
-trat"n "a.lr "t"tl" n"llmg"n WIiN'n Btnn ..n
dn" of "pr Jar ..n 7.oU mpn m..t zulk <'en plnn
kllnnl'n klaar kom ..n In dnn ?AJlId" .tad hf..,I
nnd,,!" ZIJII dHn thans pn t"vr",l"n kunnen
7.lJn m..t haar .truten D.. ko.t ..n "n beId"
pillllnt'n 'd'm ..n b"re!t"no" hl~ op £1 204 400
DI' IJ<'er L,I"'rmnn WIld.. ,..,n ult"u.1 van 7.1'"
maand ..n d.. h...,r Parker was er t!'gell om
ZICh alln zoo durf' plannen t" wal«n ?.ond"r
d.. bP, olklIlg te rosdpl<>gen doclJ "en aamal
Il'den ....art'n voor het plan omdat ZIJ d"n
top.tanll d"r Mtrat.. n van than, onhondballr
aohttEon Ten slotte ...-erd het rapport aaage-
nomen m"t 9 .t!'mml'n teglln 1 dIe van den
bt>er RlAAo

FRn plan vlln dpll h""r "oodhead om ....n
MJpad tu.den hOO!Dl'n op d .. meent aan tt>
l~!!;('n dnt cloor paardpDrUlters gebnllkt kon
!torden nl. tt' Lo""en 'Rottens Row" ... "ril
naar bet .traatconnt.é verweY.en, !'en ander
voo,,"t ..1 'an df'n;relden omtrt>nt dijn dokweg
pn nnd£>1"Cpunte. wlJllr .tad.raad en hal'ell_
"omm IKMI. ll:emoeJll;Oha.pp"liJk belan!! bIJ had-
dl'u I, ladt> tot ....n be,hnt !..n KUn.te 'fan
p"n ci,nfprentll' tus.-chen held" lumilmen Aan
fman",,,n .. "rd ,;erwf'un een Imef vao h"t
pnrl"m"nt.hu JaAAer radt>nde om m dl'
numw •• Rtad~wf't Ran d, n r¥<l de bevoegd
h"ld te latên jl;l'ven tot bet toek ..nnl'n Van
,;elrlen ann III<t"III11I1:"Ovan hpfdadll!:hf'ld

DanrmPd" '\3, hpt werk der lcrgadcrmg
t, 0 elUde

OVERLEDEN, - op den 9dea ~r, JO-
HANNES BUGNAU't JOUBERT, ID cl.
ouderdom van 63 Jaar, te DwuII-m-d8ll- Weg,
Paarl
Zácht en zalig ontaI.apeIL

De Bedroefde Echts-te,
CATHAllINA BlOUBEBl',

G&boreD lloAou" .

h,.alv.nU.. der __ ,.
\ erkllUlrd en A.f"ebandeld In bet kantoor

van den' MeeAter

FAlu Ilg( ml'en6 ve.rgáil"nDg van dozen tak
... -rd glihouden te DurbanVJle op Dinsdag.
i Juh
p" b"er:U J Lou.. Ill" den VOtIr:t:lttt'ro-

• toel
Vergadenng met gebed geopeud
Notulen van d.. vonge v&rgjlderUJj! gele-

zen en goed~eke uril
"Rven D1I'UWP leden )rerden opgenomen .."

v. rwelkomd,
Vooratol H TheQDI,,'n-F jlWwun _ Dat

'" Jaarlijks tWI.'e vArgadtlMilgen geouden
worden te Kod ...rg en t ...ee til Durbanvilo."
\angeoolllen

I~ ~ ergaderrug ontienteun~e van harte
ri, IlMItlp VBn d ..n hpar Sau.,r. ..oorge.tt>ld
loor deu heer Mernm.,n, ID Zllke het Invee-
ren \ an :\ZJatetl

Re,lot ..u het deba t té lalen over.tann tot
J" volzend« vergaderlnll;, dIe t~ PlllladelphJJl
z,.1 gebouden .. orden op Woe~lIg 30 Sep-
tember

Nil eeu b.>dankJI #Ian do wl><1 A Louw
'oor h..t afstaan van haar hijL' Voor deze
,er~aderllll( "JJ gebed door den heer H Theu
11I.",U. glnl!: men uiteen

Kaapstadache GeJbeent&o
raad.

~...._-------'>.
ONTSLAPEN, - Zoll~ lIlor&tm, J Juli,

onlle dierbare Echtgenoot, CS'iUBTlAAN
FREDEiUK JOBA.."NES lIAEl'ELE, ID CieD
ouderdom van 67 JUeD en 10 mMDdea. BliJ-
moe4ig en kalm O1Italiep hiJ m de • .nnaa v&&l
aJ1Dell .Qeilaad

Ik .. enach miJD barteliJ1Ie. d.aak te betUi-
geD aan alle f&JIU1ie en \'llelldeU, die IulJ _
getrouw hebben bVgaataaD •

NUleD) de KiDdereD,
S Il llAEFELE,

Gebortlll 'BWMIIl8Il.
Van RhiJnadorp,

9 Juli,' UIIl'S.

KOEBERG TAK:

I W,llIam Mc Glutan eel! arbeldMgent ....n
Il: Ing \\""~ru"t"wn, O'PT~"IIP ..eu • Juh, 1903
baten .t:~4r, 3 ti lasten £6., 169

2 W,Iluim JOlles Doubetl L~n contrActear
van (rudnclr OVIFlregeven 4 Joh, 1903 baten
i. III) IJ Ill~le" ii30" •

I Pieter .\br4balll B1I8!On een boer ....n
p yuetberi{ o~erll"l(even • Joh, 1903 baten
nib I VIMter) st ur.rso
• JObSOnl'8 JAcobn8 Pretorlu. Jr • een alge

m ee n e hand ..lur Uil Rterkstroom, o ........f'guen
4 J uh J91) b. t.u i )J2:.15 la. ten £ 118797

Jacoba. St.epbauus COetllW, een smId ... n
C\llw.1 :-;00'" overil'e(j'eveo 6 Jah, 1903 baten
1771011 IK~tel,!.2(80(j

ti JKmt8 "-d ... rd 0 BJrne, een blOwer en
contrac'(ur VI. Zeppunt overgpge ..en 6 Joli,
1~I) 1 bateo iii J3 ~ lj luten £7068 1

7 E II • Dlucb een algemeenIl bandelaar vao
R'·'rsJKI Overll"gpven 7 Jult. 1903 bateD
ti 1- I" I,_ten .1:115' 150
8 JAC)" L.bowltz ton kleermaker en alge

metO~ bwdeuar van PrloC' i\ Ihert, overge
" <en i J uh, I IJ3 baten .t:43:l 180 lastenu' ,)II

I Ruelf POetru. vaa der Merwe van Ne ...
r\',be.i. G'uff ReInet ov~rlle(j'"ven 9 Juh.
~ I b~ .Hl £,1;1 bO l... tM iii;:, 17:1

WAARSCHUWING

VOOR TAJ'ILB.A..U, JULI, 1918

HD''R.MEDE geechiedt kenJaiaf!lBm18 door
de Ondergeteekendan, dat geen schieten of
Jagen mét honden, of homg mthaleo ~ tee-
gelaten worden op de p~ Floriikraal,.
Annex Floriakraal. KnnWdoof, WiJgefOBtei.Jl
eD Dnelanga Kloof, d.t alle ""_JI, die ge-
vonden wordo, gebruik makeode ftD de yoet-

piLden over boveogen_de plaat.en ol. over-
tredende op bontllgemelde of _ lI8JllP .. der
wtJZe. zu~n met de wttlnrte.itreagh8Jd der
Wet ..ervo~ worden, zonder __ del per.
800D&

G.E1T-ZJTAP.s t. •

(Verkort).

JU.f.5lIV~D.&l!lGU

:ler.tel: ..... 1 Jllli "a Nienwe ., ..... 24 JJlh.
8a .. J1..111 :I • 16 .. Il ..

Volle HMD, 9 JIIIl, 7 a lenie K ... SI Jnh • u
UIL lI.m. t6 JD.. .. III.

La&tfte K" I 17 Jn I
8u UIL n.m

P J NEL
J "AN DEll VIJVER

LADY FRERE

Floflwá.J ,
10 Juli, 1903

Laagwa'er.
D,lTl

I I I
Ym nm lym D. Electie Kennlsgevi ng.

1 IWoecsd'c
• D.ltJdrrd"l!'.• I VrfJda4(
& Zaterd",
6 ~
; I ~I-t.c •
a t W<Je7>adA'
, I ~erda,
10 Vn)dag
11 Zat rdag
Jl Z".d.g
18 Maandae
1& DI.adag
15 W_d'g •••
1, Dmderdag.
17 Vrfjchg
U Zaterdag_.1'[ Zondag ~'•••10 Haalld'l ._.
U DIDfdag ._
22 W~Mdag.
?S Dor dt!rdlog •
24 I Vrijdq .u

26 Zate CIag ••
It Ztmdag
n Haa d.g •
28 DlDada"
211 Woe, da~ _..
~O Don "er d.g
81 VlIjdaJ

u m I o_ m'lhl. ... Q m
748 8UI Its 100
8 6, '!!I 2 lh I • lf

ito 17 0 61 3 &6 I & il
I ~3 - - 6 6 II 49
o 0 O!B • l~ I II 45
o 17 I 10 7 09 7 IJ
1 H 100 'it 8 0
2 10 2 37 8 II 8 ..
:I " I S Il II 03 ..." tO
3 18 a ft I II ae 9 61
& 0' 'I' 11 8 II lf
, sit I • 41 110 tO la 16
~ Ol 1:0.0 11 lt 1128
6 sc t II dl! III H 1- -
IIIJ,6~ oOt 011
II 61 17 16 w" I 1 Ol
7 iS 8 t. 1. 110
8 6B II 3f I" S ,f
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KEl'NIBGEVING gacWedt mJt. ~, In
termen van 'Wet 4.5 van 1882, dat IChrifteli..jke
nOlDlnatiea, geteelteod door wet mindel- dan
YlJf penoneo. ""Jer II&1II011 voorkomen op de
liJSt voor MuruClpals Ki_ra, lZWlea nrden
oDt\"&DgeI1op bet M\JlUClpaal kantoor te )(al..
mesbury, Diet la.ter dan " uur nm, op VRLJ-
DAG, 2( J{ U, 1900, ter ....rvullillg "an de
vacature ont8taan door het altredeu der
beerea Fredrik FortJnahu Werdmullet ea
Abraham Coenrad de Villien, die herll:ieabaar
zIJn
Eveneens. d.t _DUllah" voor t..ee Audi-

ten", .ullen worden ont91Ulpn op demIeIfden
hjd en plek. In de pJaaUi van de heeJ'e!l Jaoo;.
hue NlooJaa EnritanlUt! Veronei! plt 1Iéndrik
Petrus du TOit, die berlrie.bu.r SlJD ,

De oomlD&ties mallen wordeR bekend ge-
st.ld 0' het KUllJclfae* Kantoor, op z.>erda.g,
20 Juli, 19O5, te 12 uur n m

Zoude een ~ verZGCht worden, dllD
zal deze gebouden worcL>n op Woell8dai, dt>n
ódctl dag VUl A uptaa, 1900

i' A !SMUTS •
Burgem«stf"r eJI 8temowm-'r.

B'UfVEN.US-Oe heer (, J S La obe afd raadshd voor
W, k t, Clauwtf"am ltn:!t om fen danltl.Jetur

, r pp rt I -" g :lan lline tilleur. "oor bet ..~rtrouwen, lie-
n I t jurende de IllllI"'e dertIen Jaffn IJ, hem gesteld en

I ... el oft buo dat bIl ook verder hun g.noeg~n
lal g ven Z 10 veel JD Enn vermogen 18, Toor
Dam~ UI< dat bil met de halp d..r aodere leden
• '" he.t hoopé te doon den Raad "riJ un
tbulrl t. krll~ell (V<rkort wegens gebrek aan
pin ts"ulmte)

De be~r R "nn '\It"ua .an ROOJkran~z geen
elf ll'emakkelliHie mani'" 9.9n de haod om J"k

I I '7.Nl til ....n,en rile vol~"n8 .~hnJvFr zeer
I.. I r,!TPlm lil' t 'II" "IAo ma liet pen hok
v.r " t l.a.rl 1 ,oot I I bet kllhe f bIJ wllte 'fIln

Vl g"lhl k D.onn z t meo cell Jakbals ~n
• I b~t I I ppn pl." waar BIeb J,kbalzóln opbou

J~lI IJ~, rul... I waak t lIJ~n feu kamp "an
·,1 'ru j '~<.e lu v et , II yoet Op eiken
lJ ek n.akt meu ~eD kl. IU bok llI"t eUD valdellr
Hel holc met dru Jaklul. er In moet In h't mld-
t~, st ,IU Men. lit riot er op da wlI'e ...el
2 te t j j~khalzen per nocht jf"va, geD worden

"-. -

I I "I.towoer bre kt 10 een .CI rl1'"n un
I t I al. eD h 4 • lor de br8Drizlekrewel wBllr
ao de ,h Vtr de geede r.sultat'n biJ ond.r

v , ! fI£! Ic" t, waOlJeor lIJen "I~chla Borgt dat dA
k rolefl Z) Ver worrien ~," uden en d. JlCha?"o
I " tIIet I e'mett· krol, n of iJgplaat •• n ID a.n
rukl !( ~UfIJ"U Nu ne droogt., aaDboudt vilit
aan d I,~' DIet le deckea maar men bad het
r ( lo oe ten dOAr tO<oIl de "chapelI nog ID

" ju uJll'e warn (Weg.t! geoeklllln

Il'i''''t~rulmt'' kondeo Wo het .cbruveo DIet In .UD
I ~eL el upflemeu)

GICT(J JHUUCKICNING
oe liJn ..an b or_ter bij de hlorondergenoemde
ha,.e ... ell plaaltlen ha beDa3o!rerd "''fondel! wor.
den dOo bl] den tl d ..an boogwater 1'1 d4 Tafel
baal bl] te !.eU"tI ol af te trekk'lI n 'fen1innde ge-
tallen -

MunlClpaal K8Iltoor
MaJmeAbury, Il Juli, 1900

1-------
Depart_ent

U JIJ I a IIl.j • lIJP Xollotll alL 0 , ~,,_ bfj, • 18 0 Lond bil' I ol
~1II. 04 Al_b bijv. IlO P Natal bljv 1110
IIoneIb bd. 0 'u lt_ bij. I 10 .Dol. bul bfj. I 8i

t)mega 'an ~"Iltnbo!ch klaagt ID een
Jrllveu j I I) Ju" zeer o ..er den toestand

\:ln \\'FlIS n tt! fiitr~hn eo vraagt, waaromde
notui" 'au d.n Afde~IItJl[. Raad en
Je JH 1[IClpahlfJt van Siellenboscb (Jok

I I I' let "ep' bl C ~rd kll D~n word"n zC'oals
I I uIe van aud€rA Rarien en stadsbeftlDrllu
, lh, wordt bet puhlJ~k r. t 'n het dalster ge

t I JfJpD (r) weten zo of de 10.pecteDrl buo
I p11r bt do<u of IlJet

OIltTao",,,t'I lioor
~_raa., tot !:ol
, dfllll 17<1t"1"ti

l~"'",,"ng \"&Il ru1\

Ten la.atste Verlichting.
ALEXANDRIA VAN DE GE VR&E8DE AAMBEIEN

Notulen Hner verpdPflDg ftU bet DI.tnkt.
Be81IlDr yan bet dJatr Aluandna, gebouden ten
hOIJe nn meJotl'rouIV de .. edn"ll Rudolpb. te
All'ixandru, op Zaterdai den 274teD JnDI 1903
Te~enwoordlll'l de heereu H 0 Lange. A II
"'0 Niekerk, .I M Bakken. P C ua RonY'D
en F J Pol81eter De beer H B18.on niet te
genpvoordlg ,unnt', werd de beer F J PotglIlter
.18 l&geerend seorCWIl ..oor den tUd gek leD
Holi doel jer 'ergadering JZUDde,om bet DI.tr
Bealoar ... n AlbaDlë te ontmoeten op Dillidag
~') Juni Afge ..urdlgden daart e te kielen.
Daar de IIltnoodl~lltg "an "'Ibal. II, elkur te
oll~lDoeten lUet bot oog op d. nleu .. e Elektie,
heeft de verIladeriDI e.Dp.I,l'IJ beeloteD, om &lIen
Dill" GrlhalU.atad te gaaJ op e.,eo 1000ten De
lede Il "lOrden OOdBbkt 'foor de opkomat en den
U~l"r .lach 100 glOwtlhll' un te biedeD, om allen..
te gllBn ..oor de b.bod e ... n land .n 'l'ollr

De 'foorzItter 'fan deu Bond.t.k GUII,.·I
fOOlOlD, d..tr Alexandra gaf kennis "an d.
BoD~nerlladenng, die lIehouden MI worden te
B'oDIkrant., op dOli 7den Jah. die op den 9Jeu
Joal llloe.t ...ezen, maar ...ageu .... are reaeD8
Diet kon zijn en geeft aan de band. dai d .. be.te
.U" II. kellDls te geYen door bll.fbartell aan
laded duromtreDt te &enden, het.elk dldeluk
lle3Cbledde De VllrgaderlDjf .Joot lIIIet ,ebed
N. een dankbGtulllng aBb 1U(')D1frou. Roedolph,
..oor de !teUt', .. aarmede .jj onalonh"lD', !Jmi
de rl!l"pdenull bul .... aarw.

J J POTGIETER,

VELE GENEES1UDDELBN BEPROEFD_
SLECHTS .BBN )(Et' SUCCES

BILE BEANS VOOR GALZIEK:TE.

-
De '~etRTl' dit' ( h- J \' te haSf'lburj.( de

",,~ "'101 JJ 8 ROOK zond ons <:Id ï J uh J I de
11 lul.n der maJInd luk.cbe .oqaderlng. ,,"bOIl

Il ~ rt bIJ ~el. genheld van het Dachtmaal op don
4ier Jnh Wellol. georek aan rUimte knnnen
'"I ze nlot 11<hool npnemen Mej A Erumu 4
h cid e"o lezu g getiteld Do kort. tt! weg n'Ulr
den hem, I De beer :'tllgnol gaf ecn recltala"!,
met bet ol"'~hr,ft St"r ..eo Het debat hep

r f)Tor de k we.tlP of dana.n zond" waa De
m <rd~rh"ld der Yergadonng dacht van nIet,

IJ h.,t~"ell UIt de siellimlul!' b_1r Mej SPleDur
droel( een .. c talm voor lliltell Niet oobe
zorgd ~ ,od, Iqk la. Mej :'tIlg ,nl eeo AtnK)"
'0 I' me t iJ .. t ~,chrJft Ds bende Roo ..ers DeI- cretll , JH ud" ZII" oodankll:Jg W wurop de
IJ er 'i :, Itou, al. l )odaDI<l werd !(.eko£en D9
'ol~cllde 'e!gaacrJug ;&J plaats beIJben In Aaf
un.taaude

-
-..

,.Aambeien, bloejeDde t1I bliMe, WordeD
'ferooneakt door de O1I'1'Olkomee ea .oregel
_tige ..mill' der Inp ... adeD, _I, ventop.
pln, en diarrIJe8 DeaiI -ua eie direete oonaalt,
doeh lie voorbereideDde 00'"-' van umbeien
II o-..nderlgll: HIJ .Jechte le'l'", Naar dit
belaDrriill: pa.t kok-en de Inre_dltD alt yoor
IJtenD fOIl laulp om baD elfeolijke ..emcbtinpu
te does eD hat h&1l.t .leehts ftG tie lever af

l
dat

d. lIIfewa.odeD ')'IIt.namob en l'elrehDatt, !hID-
DeD werken. Oacler lullte oma~ed8ll
kun .. u _heleu niet ..oorkO_D. Bile BeaD'
~D hOO~k HIJ lever medicjjn en .. .,.ken
diNOt op dat OIJ_n iD ea daardoor op de 1II(e
waadea, till 1OOdOe_ bebben ail de reputatie
..erlmgen, dat &IJ het beaM en Veill,.te ,ell_
lJliddelljJn fOOr ver.topplnc eD aambeieD. De'e
verkMD, wordt ~iad-door eien 'folpud8D
brlél ..1Hl clea beer Peter "''lute, een lUijn.. erker
..an ft 8applrire Veldea, Aztakie en QlleeDllaIld
-"ODp"'eer lf jaren I.,. Ieect III: era UD l&lIII
beien. Gedare_ .tien tud na ik berhaalde
IJJk bedlerertr door Inkt. eD koD mOD dl(t'-
rlf_bea arbeid nIet vemcbtu. Ik beproefde
efe II18ttIle der boataaode ~&eDte l118diCjJDell,
dccb aonder goede re.allatell. Ik ., u.. e
ad'lerieatilll ID de nleawlbladeD, welke DIll er
toe bncbt.n om Bale Deut. te pftl'-ren. _t
bfl UngelUme reultaat, dat Ik, oa twee doo&eIJ
F!:-uikt ill bebbeD, mu een nJewt( _DlIeb
voelde Ik bcb p"ooDljjk eeu dOOI bij lIIIij \'O;)r
gevll van Dood Het doet mU gro~t .ellOef8ll
..eel roed. te kUilDen ~en ftD Bile Been., en
'ii meort de.o verklariDi fIIbraiken met laet
doel om ellt ond. r bet oog te bnnl8JI ..an ~
penooa,4l1t op dezelfde lIIIaDlIlr lijdende 11."

Dit III HIJ VBb ,.,,141ce".llea, waar Bil. Beam
lJlet .11_ ulUbel8Q leneaea !JebbeD, nadat
andere IJIIedlcUllen te ..eq_t. beproefd w_,
en overa,J ZUD 'frDeaere liicL>ra, dill ,etalp_
.Wen .aI!Qe8 •• nllaaDde cL,.lIroote wureLt ...
Bile BraQl In i"allen JUl plAekte, hoofdPIJn,
·ltchte lPO"'ertenug, 'fentoppUlg, _b_,
z.akte, YrOQ .. enaekte, alle kw",Jea bg verude-
rllll ftD Jaargetëdan. t!1I IIIderdud Ille -aleu
die baar OrJtaiq4 dank.. .&Il .Iechte Ié'l'~
DiereD Vedr'lllJb .... bV alle apotbeken en
1f1IIkeliara ot frauao nD de Bile Beaat Hall n
UcWr1III Co, Korte K.lrUlraat 3l )[a.p.w,
Da ont'l&llpi ftD 1. 7td. ..oor ea kielDe dool,
sa 9.1 voor een Il'JOóte doo., 3 tUooill dee.n
'1'001' 10•• of 6 voor 1& N. Groote CIOOaan
be ... u.a dnemaaJ de boe ..eelheMt ... n de kiel"
Bile Beue "orden &ltijd ...erlloobt JD vtlra ~lde
CIOOaeU. "aarop de _ nD dart UJt..incMr
Oha Forde. (Ady)

Dressmaker Gevraagd.
, XOODIG f'en Bekwame Dreaamaker, om ID
Terband met een algemeene beJZ_iJheid "wk-
aa.uu te lZIJn 'megere ollder~ till goede
getulgJICbrlften vereillcbteD. Moet vertrou .. d
liJn met EogeIach I"n 1I0Iland.clt. Doe UA-
.:ook biJ Postbus cl, ,Bethulie, O.R K. No.m
~. ver"IMCht.

DE \r{'tf'n51.ba~J ID dit boek verTat, II "lUl
q.....ISCHATB\RJ< W.URDE \OOR IEDERE
fJlilil WDE DAME eo het aal de ongetrou,,_
de ook geen JlCbade do;n, oltl het te lUea Bet
ut het nllpJ,,1 gew_t "'oor duiseDdeu, om
bh le\' ..n zonmg ttj -lJlalreo Bet beYat _
gloote !hUsa kOlltbare intarm.ta. h.ieder,'-1 bIJ de lezmg profiJt hebben, daar- de .t-d.. v<,rworvco k~.. onberckeu'-lar III DD
..bIcbt. ten goed ... zal -5trekk.en Het wordt m
vetz<>geld.. enveloppe toegozondeu. mor twee
po5tzegels

AdreM C,\RDUI DEPT 0, BUB 726,
lG'.U"8A TD

ken dame. achfJJft OBI ik bell u ... boek
geiezen Het 15 eenroudi~ onwaardeerbaar
• n gaf IllIJ de uilicJitlngen, ...aar Ik reeda J&I"eD
wig naar gnzoclat had."

Amerikaanache Medicijn
l Maatschappij, Beperkt.

HOCTSTRHT. ti, KAAPSTAD
(Hrfdka~tO<Jr voor ZWd-AIribJ

~n cLune o,iaar &anlfezag, r.aJ mISt g&IIOI.~
gent ..II" lllfOTlwltiea geven O'Jntt'ent "0AJt-
Dr" pn 1l1.Jll1t behaudeling Overal ta ..,
of direct van 0118 yoor se 6d po.t iabegre_
pen,

-BENOODIGDe
IPLAA I'S aU Beatuurder of Voorllll.llJl op ..

~Ivel Boorderij (Dairy rUin) Mea ...eGcle
'Zkh onder ruotto P&rIDt!r" tot het Kaatoor
~ezer Courant.-L JU R lOeckt' van Ceret! acbrIJft

Il JJ, I h.l.e lf ullandtlCbd bevolk I"" dezer
l~oluDI" b"t "ILP I,~treurt, dat bet beloofd"
r de, wek ond ..r I.. krug.wet gewelj(crd I. daar

J,l L~t lerllge mIddel luU B!JD.om weer In nede
Ic lev~n fr.et hun ~ ~elJ!()he turen &brlJver
~"'oofl Ilh ~r l.t·1t kwaad 110L( I I een zegen
ka~ Hrk"c,~) ti urdat bet vetLlnrluren zal, dat
b.t A (nkllander gulacbt gebeel zal of gaan I')
uet EII!(el<cue W"..... oor gevaar !cheen te be
."."~ ",. r den oorlog dur Iedere llolltnd.ehe
mo.,..ler har .. Kinderen nu h"fde tot de taal, h"t
laut! de """Ir en de ge.cbledeDls der "OllrvadfJ
rt n zal loprenten ~brilyer "'oedl~t aan oln
eeo prakll!cb. n .tap H' deze IIcbtlug t.I doeu.
dour d~ b.oden ID ulwr te 01100, teneIDd ...1e
trachttIl e"JJ g,,"cbleden18 (lP te .tellen nn al de
mo .1" "Il b"t Jud"a der laatate dne Jaren

Uit Gouvernements Gazette .

FonT IH \ 1 ~'OIIT Jo" \DH \lPI':
T\K nil :!

llNBTELLIlIGBN

\ I rll;Hd, ril'" ;:"llOud. IJ te Hu"hlll k Hotel
\ oorgl ,t, I I door ti n hp, I' C, d, Be..r-

P Marx h ....t \cor ...1ail 'Hil dl commj.l~·Ue ~n
treut t., ,,,I ultlJrdllll lOp ti" pla8tri lla~1
um..!cn.nt. ~U(>(I tI' k..ureu fn haar hartelijk
lt' dllnkPII 'oor hnre dl.m,ten "1!(MIIooU a.n
!(~noru( Il

Iltarnll w. r I ook p;()l ...lgl kellrd dour df y:!u"
I' ,d"rmg I' li "rlI'f UI"n d. ""Cretans ~ol{r ....
VPD h,.. 1 Jl.," uen h"et' \\ Engelhrt'dtt (g"_
"'",'n ,",(1'1 t ITh! al~ dJlnkb.>tullling
"Of1de UI('Il~t,n III lu,t .. rl"Jen

'oorg ...,tdd uoor ri" h'H~n P ~un- J
Engl1!lbn><'lJto'de n <P"r. ..arL, te gda.ten alll n
""htenrt .. llJ!tr n I,d.n .k"nJlJ< tI' g"ven dMrl..
hJk op te lJ tul. n \ Oor I')():l ,,~, nl<'l'lI 1""
~~nom(n

\' oor)!",t ,Jd door dl b"<,, Il (j d" BI'er-
('Ot t7_ dpn Sell" t In, le ~I htI'll, u'n

brlpf te fil ht. 11aan d, n \\ dF ....I"I"n h. er PI'l
torlu, L \\ ft OIuk r <l .. aandacht brongen
.1" d.1 'I lJ <"III v,n 1: 1 000 op de bIlgroo
tlllg gppla It~t \ford .. 'oor llo.clJnl'k pad :\1_
gemeen l:logeuomen
, oor!(1 ,lt·l<I door <l, hp"r. II I F.nIl:"ll)r. eht

-(' Jo.JJ.,:plhr."ht d lt dl h"on'n \ ( .... t?.....
I Il L Hot III' t,lJlt.hJv(>n RI,. ""mn"""I€' om
trt'nt locat", ti' W lte rkloof Alg"mceu ~1J-
gt"llomtJJl

TO"n gllf dl heer \ COHtzCI keun.. <Ltt hIJ
zal voor.t,II'·1J op d" ,..,r.h oll(pnde \ erJtadl~
rllJ": dat d .. LoellH \\"t zal hcsproken \Oor-
drn

JtRrsholl/;.'lJd .. \('rl(lIl'rJll)! bIJ .tIll hf'flr C
J::ugdIJrc("ht T"mbo( kil s(olltelll te lIoll,ll'n

L ,\ nO'l'lH

Secretaris

AI~UDdrll, 17 JUDI 1903.
8ekrel,ru

--=-- ALi A88 RES -MAG
• E F Byatrom 8cblerbout, 'foor b.t'dl.tnct
Jhlm .. bnry
~ '" •.u.s VREDERECHTERS!
"J, R G.tely ... oor de:vencbiUende a~t 1'&11
de KoloDle

ALS VELDCOBN~T
I Z ...u WUIr, ypOr "IJk 1 111 d. afd.

Bnl.to .. n
!. .I .I G VIIJ08Il 'rOOI' "'lIk 5, In de afd

Britato"Df

3 C J y8b Heerdenr voor "Uk 2, IQ de afel
MlUr.yabuli

ALII ASB VELDCOBNET
1 .I H V....,.,90')1""IJk 4, lG de Ifd. Ban.

O\'er
2 W H Wattoni ..oor "Uk Lager OIifaDil

Ri'fler, afd Oudtlhoom

~ E F LONSll.LE.
Waarn. seer .. b. Wetli Depar&elUeut.

-
(\ , rko) t

r
J. t
!

I~~ I
I' tt n ,orrt'llpoDdelJt ."brll"eode onder htlt

I" ulot 'ein Voor R r.oncll..,tl& d d I Juh "
V80 m 'nID)! dllt j" Parlement ...leden dIe &0<1

veel 'ver vtTln ..nln(j' "prekl'o te , ..el de felteD
VI r.ol6IJ dur de veU.JeDlog tocb niet alleen 'fBD
ene rilde kom. lJ ka" hO 'Ua4gt of de mied ... d
I-r reodl ..n dan noul! 'fi!rg'1t~en of vergIltelI kin
"I rd"n d.t ze nOl( .tet.>ds ml)( ten ()nderdrokt
w. "It-n III D moel tocb DI"t Yer. e"'n, &egt de

JJ 'e' rqver iat "eldn tot rebalhe ged .. ongen .... r
I-b Joor de handdwlJ"e .... n mtelhl(ellce offiCIe
reieu de •• I""be ve, "18rlo!l''''' van ka~lerlooze

Tl I GI k,lJ en Il >Itf-Ilt.:ltteut D,t allta ...erd ecbter
I J Itr d" In 'emDlt.elb .. et b. dekt. terwu',lelfH

lOl( na dea <r d~ v~I"D der Afnkaand ..rl naar
tron~en !:esl~pt werutll of bua g01ld~r~n baD
afl(ellOmen ...&rd"r VIndt IChrilver het onncbt
uardll( dM het ~t..mredjt outoornen wordt eD
ne !lewer,n DIet lfruó(i(ege ..eo terWIJl zg toch
b.. la.t O(j'lDoet"n "etal.D n" drlDllt dan ook
ten Kterk"t~ op OOt'lp<-n'all' 8&n of te u gne der
goederbD UlOOil dtll Trede B"n af!lenomen

ULANVILLE

WIJksbetotuursvergad..rllJg, gebouden u, U
24&te1l JUDl, 1900

1'\" lange Waolll8le werd voorge8teld door
d"n beer G StriJdom geaeoondeerd door J
Foaohe. aangezulll d_ 1"ergadenng doof w.re
afjl:"Taardigden onderrioot 18, dat er een be-
.Iult geDOlDell 18 m ~et diatr~stuur. dat
voortaan alle leden van bet wIJkebe8tuur al8
led,'n v.all fiet dl8trikta~tuur zullen moeten
dlell~t ~oen. en op Iedere vergadenng VRn
bt t 41!ltnlrtsbestuar lZUllen moetf'n tegen
w()(,rdig &lJn. ZOOproteste.or.en 'tVIJ ten sterk-
st.. volgelJ' 'Inde OOll8titut le ~n WIJ houdl'n
On. nalli ome gekozen leden la Rnlleland I'DII _ JOIIIJ8D, die 10 cl.

"18 l'en amendement ...erd voorgesteld door IItrsten JlCboenen schoon _kttI, ID". h.....
J Greyling. goseoondeerd door 0 StrIjdom njjd8r1Wlnlrel, en boorde een ad ... l1li&11 ....
dat biJ de volgende -vergadenng V8JI het dl.... .d....teDtle voorl_. ~a belooDlIlJ JADIJie.
tnktabei;tnur al de leden V8Il bet" IjlitlPestuar (lqde 'I'OOr mfonuatie in .ue _ joapa.
tl'jl;en'R'oordlg l5UIIen _Mn, om tegen bov£>1l- daar er een menll ftD .£31/ 0 1 WllCbteode
!,\'tlD'04!md belliult 1"811bet dittrikt.beHtuur te _. Dit booreade 'P"'Dg de joJ14l'lll op eJI
prote __ roo Tot 8~lng overgaande, werd mp alt "Dat hen Ik. Ik g,,'. oe mepachea
het ~eliJk 'I'IOOretel UDgtInOlllen t.cbouwd811 bem ale m~ Bil a"~ da
O~ aan de algevaardigdPn, een oom- ... 1811 wag IUl&r cle 111d, ,._ld dóOl' de

ml_~ onclenoelt: ~ eillObeD. Om een oom- lId'Y8f'tentie en be_cl •• een 00IJl ronder
IIlI8JlI~ft*n het '"JhbNtaur te oatmoeten

t
ten ir.lilttDflIIIt ... (l88tóneJJ, aocida& er nu ~.()OO

."ode :tVer bet OIldel'"lr1!lp te be!!liMen. Inge- ..oor b__ ed I
,",.1 h~prote.rt bil bet- dl~ur ver- In M.. rlh.118 \'ODd eeD lC!JooljOD~ een
"'o~Wordt 8b ... loppe mei \'I'88lJ1d ultaiende P<'...... la

V~ 8 Noude, ge8eooodeerd door J ar o. en nam die n.ar Iiln Y8der, die II D.ar
}-'ouobl~ de volpnde v~ tA!\, bonden Parpe load _t iDltractilll om die j.p de
bij d hoor i: Foaáhe, Wintarsfoo, op I_te Wll&e10 ftD de bud te _tIeu, _ &ai
Woen 29 Juli. 1003 -4Verkort ) zij. 1"tIr"ondeMlll wmJ helIII t 1000 ei voor

:: O.8T1UJDoM, I..... door een ~,die .. ..-hud
" Iecntaria. weder .. r.kodl* nIOI' .£ lOOG.

CALEDQN. •

.(
f

-
'r In c:;poorwt"C'pn

PfJnt. II , rJJl"I<luJg LOUW'S LOGIE8HUlS.
Ketste Kla.s Behandel ing
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6 JtJU, isea
HYPOTlIEKEN .

.\. liIrink~J. Brittain-Kaapscbe Aldeeling. o.

Il. J .\1o()r~J. H. Gatp-Aliwal Noord.
F. l. ~hoem ..n-l!:. K""_l'it~e.
J. F. Welht--{:. F. Hilberbauer ~ f{dpscbe

.\tdeeling. .
.'\. de Freita_Equitable F. I en Trust Maat:-

schappij-> Kaapscho Afdeeling.
r. M. R"",._.'tl. D. C. Rees=-Yicrorie WL",t.
Ot Goede Hoop Tempie No. i of IOTT, Wor-
cester-P. B"slllu_\\'orce.ter.

Pe Geod e Hoop T""1'le No. I of lOTT, Wor·
(T~' 'T-C. Horns, jun.-Worcef4tcr.

J .l , Jo:rwi_A . .J. Er,,·i_C ..Iedon.
(' A. C;rut'nwaltl-G. W. 8. Daniell-i-Caledon.
A P. (Iroouwald=-H. C. \ïljoeo-Cal ..don.
li :\i"kl'rk-H: .\. J a.:k.on--{:alf'don.
I' .\. 1'1f'naar-Midland A~L'nt"l'hup en Trust

~laMs(happii. B"p .. r~t -. Graaff· l'l.elnet.
\ Cor t is-> Herol.1 en Gu·-.Knap,che .Hd.
'\' C. Partridge - :\1. A Kotze - Kuapsche
.\fd,· ..lin~.

\\' A ...... n der \','ntH-M. ~:. Mictu.u-Cra·
<lock '.

T. I. 'I,{'hau-Z. A. Mutual Lovon« A.surán·
tie !t11Ul18ehappiJ-Cmd()(·k.

T . .T. \Iienall- L. C van Hl""nl<'n~('rnd(){'k.
.l .I. Pir-naar (.J.J.t()('U) - R. J .Ior daan-c-

Woreest er
',. Krachm ..I--F. Wicht-Kllapstad.
J. P. A. van B1""k~J. R. Wilson - Kaapsche

!fdeeling.
.I. C. Loock-c-J: H. B.\d e nborst-c-Beitstown.
.J. Ginn ...-.J . .\. R. Wat~on-Knap8~h" Afd.
H, W TPrblan,,_Stnn·iard Bank, Mosselhaai

-Mo~.,plbaai.
,1. Gin- T. J. Brf'rnn"r-Kaap!ICrn. Afde,.!in!l:.
A. L. G rob belaar-c-St andar d Rank, Ad"laide
-HaDovpr.

.J (~. Smart-G. R. Onderl. Bouw Vereenigi
GTI\&ff·R..inpt

M.. Olivul!<'- Prr-diksnt en Fonds van ~f>d"rd.
G"r"f. K..rk, Beaufort W,,,,t 7' Spanfort
W ... t .

R. Mc!tlnllan-E. S F . .Mo]ten<>---<Kaapscbe
Afd""lin~. .

A. Matt .. ';"hn . .J. Ker bol , s W. Herman-
;Ij. A. Onder l. Levens Assurant re V ..rE'<'ni-
Il:1n!l:-Willowmore.

J. A. ).. Roux-A G. H. Tuubea, "r -Robert-
pen. •

D. F. de Waal-J. H. ~pethlin~ - Stellen-
bosch. .

Kl'STINOS.
H. J. Boonzaaie . .J. J. Boonzaaier - M. J.

Alexand e r- Puar l.
J Ginn ..,.......r. H. Hartlpy-Knap"'h", Afd,
.T. Harrison-Roedel .I W. At t w ell - Kaap.

st nd.
H ~ettinll:~. S. Wallis-O,,,lts.hoorn.
R. F"hpr~ Mpntor-Kuapscb,' .\fdpeling.
J. Henock-C'. J Alexanrh-r-c-Kuapsche .\fd,

KO:-'''TR.\KTF.~.
C W"dddl, ..L E . .M. ~lortll11' r-Port Eliu.·

hPt h.
l' S. van H""rd.'n,.J :\1. ~{. 'can lleerd ..n-

Cru,dock.
F Bowker, M.:\ (;air-Iït ..nha.g".

AKTE lf) \'.\:\ I~OO.

.\ F. ~t ..phansou-Kolonial.· Gouvernement--
!lark I,Oost

!\ r' ;'an der )\:"lt--Ko!. (;o'j\'prn"'u.'nt-
-pbillpstown.

~. F van d"r Walt-Kol
-plq.(,pstown.

.
(;OUVt'llnt'lIlent-

.J I I.I )'~,j

HYPI)TlILKL\ ./
F l:I"akt'r-~ PI>! -,t·fy,'r.i11Ct'" Bouw Vt'TPt.'ui-

jllll~ vaIl Port EllZ,d)t.·r ,1\ - Purt Ebzab_,th.
J II W "":,,n - H .\ ,.,d),·r\', F t: I'ort.'r . .\1

W Rud",>r. t 1.11l1urd__:_Kanf,dH' .\fd.
M S Jo: ";ill ,jer W..,thuYSt'n~ .. Jenlbn,on·-

K,,·ap, ..h, .. \fd.'€111l1( ,
H . .I. \'an Ut-e,d.·I1~·.\ .. \l. Hart-C.ath('art
C Jo:. Bt'rKPII"TI'tn - \' uv"d'J fonds - K....p-

~t'ht.' .\fdt·t._·11l1~,
W ... \. Rot,,'rt"":"c. J \' ~lDlth - KaapM.·[w

.\ldl>"Ii~
W ;\. Roh.'rts - (_' H. WolKe - Kaap,('he

.11·<I.·,'''nl1;
~1 !lorn" itz-C J W. lJ ..ml)t'rs--Itaap",,·hl'

\ rd"t·I!Il":.
~: ~!orJ " -C W Il,'rold-K""F 'ad.
1. I.. C;oidsnlld-.\ .. I ~. Huwan· FolLott-
KaAp<tad.

L. L 1;"ltl"Ul,d-H 8artl~~·-K"apst ... 1.
(f,)!d~mirl, Pu:xtl" t'n ('0., (' .J PlIxt\", bor~pn.
.~ (''',''Y-.p J' Kot z"___Kaap"tad '
A .1. 1>. ()pperu:unn - F W. Curdwell
't p"\·lt ...h11ri..!.,

.J .1 ·w B.·ster-Afrik. nn"er!. TrllH en .\s·
"lrant'fl "aa.ts('ha.pP,j. }j<'perkt - Malt"",,·
l'"r"\" I

.T I ·W. """ ..r-.\ .r R,;,<t"r--MaIJlH'shury
I fI (·OllllillD--.\. P le Houx-Paarl.
r .J D. W p<.els-- Rorg-PlUlr!.
.T r; na.l1ptf!"1Sch--P . .T. P,.tlPf-PR3rl.
.I p II Rahi,._C ,i. B.. rvard - Kaapscho

Ifd,~." O~.

n r.l!~f_~tf;'vn pn ~t'rrnril>T-Kaap~tad,
p Ca~:",~.A' Rarfnrd-K"ap<ehe Afdeeling.
E .. ~ I,' t;I1Pt]r-~J A. van BrNl,"___Kaapschp

\fd""I,nll
F. r;"",,halk .. ·F"1l1itahlp B,."nda",nra~ti" ('n
Tr',-" \h,at.rh"PP'j--Kaapsch .. Afd.

\1 lTopkln--F.'Jllitahlf'l Bra.nd .\s""raIHi ... pn
Trn" \!aat ..chapP'J-Knapsche A·fd.

W T. Board·.J C'1Orv-·Port Elizabeth,
L '\orman. S. \lorri.~H. W. Hermann-

KRa.p!iltad. :';.
L 'iom,an <;. !tfarns - W. C McGr~or-.

K ""p,tad
L \'nmnll. A 'forris - E. L. O"rlne-Ka.ap.

.. r ,vi
E. \! F.dwarrl,,---.S Dantr---Knapstad.

I\TSTTh'G<;.
E \{orn' H. Cro"hi,~ ·Kru'p,lad
. \\"\1'0""'" H.'brpw Conll:T"!1:stion ., - H. G.
Fl."ber~ '\-·or('~bt.f'r. '

:.;: Bpr;.::m<ln,.J. Rt-"rKffian, Gf'brs. Rt~r~man-
Kol (;01>\·f"rnement-litpnhagp.

A n"r"mll.n . .T. Rorll;ml.o. ()phrs. 8€r"man-
Knl, r;our-ernp.rlIPnt:---- Tïtpnha,-!t~.

S RenrTn:l.D . .T. Rf'TJZ;man. nphr~. Ber~rna.n-
Rnl (;n"vprnpmer;t-lïtpnhal(e. .

.\ .; ."mit-:,,< . .J. (;illpt-Prin. Alhert.
L ~';ormar. ~ ~{orri" - ~ RantE'rowltJ7r-

Kaapst: :.
GE~r:RA.\ L.

\' ~n r"o.<1nl!en ~n Mc Phprsoo. F. CR. 'I"an
I.,",io,:on .. \. K. ". 'fc Pb ..noon-Rood,,1 J.
T "~gart ~np<!nstowu.

Jl::O'óTR.\KTK'\.
I' .T Botha-D. 1.. Mitrhf"II-litpnhl4;o,
() P P I.. R..IIX --!ti \1 F:nsl1U:·Oudt,hoorn
C .T. Rohert,.._M. E. ik"if ...-Kin~lIiam.·

tf")Wll.

A. .J H Bavlv-A G ...orllNlOn-Oost Lond"n.

!l Jl LI, 19W.

H Y P{JTllE.KE.s .
I I\[OWI1- (' !Juru,,- Worce.t"r.
I' .1 :\"1· \1 J (; dil I'l ..... is--.Worce.ter.
.1 JC "',rut· C 11. W,·bst"r .. Kaal." ..be Afd.
~( ";aU,., M . .\. HoJrnl'vr-Kaapachu Afd.
\ H. ,jil Pret~L --rlh'llL~tl E..:il·cukurs.k.a.III,·r

"11 1 ru.t \laatschapP'J,,J3.,rperkt - Uiten·
La~,' I'

J P...,I<1n.,on- Port ~:l,zabel I, .\"urantie NI
T,".,t lIa4'"' JtSPP'J "rrpl'fkt - {'It ..n~o.

~1. ' Hurnttz .-.\ :\""",ark- KIUlpstad.
T "rV" ...·n~J Glffnrd·-Knap",,·h,' .\frloollDlo(
W Geli>- "I .lp ~JlIJ(It- Kaap~cb., .Hdrolillg.
W (..·If.-H .\l .. Ird,·rnf'-Ká.ap.cbe Afd.
.1 .1 '\hrr!t,,,,-Pa.a.rl jo:'''''('lIt('lJr,kam6!', Bpt.

I'""r 1
.\ \' H'H"··.I I' cj" \·'[llpc,._Richmond.
C I' I: IL""'In'HlIl. II. C Grocn\O'ald~. H.

Hn",-~Kaap" hl' .\ fd
H. ~ull""r,-T .1 Hn,,,k,,,an.-Itaap"tad.
( F. I\..rl.'r--- Z \ Onder I L .... en •. \,suun.

t h~ \1 a..."r ...('hap"IJ ~ Coll'l'\h ...·ru:
T .T Fr"."·r Z \ II"d",1. Lp,.ol1.< .\"ltran.

I. \la;",d,ai'PIJ- "a"p'I;I.d.
.J (;. \lflrr:lv .. T J) ~r'·"!lrt. 'furra\' Nl ~t('-

-;1,' jl rt Z _\ (tll,i'-rl I.. \·i'n ...~ .\·"'llrSlItit'"

!tf""'."hapP'J K'''''p'''h~ .\trl.
P.I (;.·loI,.nh,,,·, .1 W .. ";l1l1t-W,.11111~on
I .'"..,w, r. (' ·IT. P.'"rll,~·\·oa..:diJ F"nci,-

J\;tap ....t.td_ .

T rh'''n . I R,·II· K .•ap'"h" .\I<ll'<>lln£.
I).l ~' ~ haik wlJk- ·.T H ,•• n ~('halkwijk-

Ft;"-";,>rhljr~
" l.orl""'Jk-B (i fI,·,.oI'·nnch- ""apl't.nc!.
F R n()n~f' I. rh·lr(·h (~f Pn;nnl"f' of Sotlth

.\.frif'a." f\anpl't.Hd
Jl [.1ithpr:,\nl P. T.~whpram, (~phr .. , Luc-heMlm
.. ;..;n n"I.·,. "o"p.tad
( f '\\' "'''f,er -.1 .. 1 ~. '\\'''1 .... 11 _ Kaap-

_, h,· .\ fc!",'1inl:
Kl"TI\,()F;

H (;0'<100-· D .J Brlnk.-.";t,.II ..nho>ch
11 .T R"..d~hn"h"y" _ D t Rotu-Malm ...

bury,

, '-

In .. I. pnlleD il bet 10_ ... r ~.jJIr,
.ooral .oor o_rar.D penveu, OlD .. ka....
'eneD wat h.t "-te 'iI, ID IUD dint ...
ateedldoor I(jD plO.... ntaDd '- "_Ieida BAQJO;ftft-de om 10
eOI~ooit ~t nietip" ~erp 1r:08pIIl MIlder " -a-VtM uur."'i:-::.:;;e::'d.e:. lie::::'.,::' imitatie Al sijn Kostbaar LOSGOED ~ LBVENDE HAVE.'
op .Ite eo' deplijkt 1fOIId..... Wil pu or .
o.ef medicijoeo .prek_. Dh .. eeD..u nar ~ Goederen: .. vóór " uur '1 namiddagl?-
wij : an.. +an weSeD daar wit .oor _r daD· d
.ijftig jaren de ·oorua.ne ".,.,..,.q.n eo 15,000 Ui~soch~ Amerikaauaohe WijDStokbn. Blk nominatie papier moet on ,_,..
nrkoopen no mediqjDeD ba ZDid-Abik"'UD 30,000 WJjJuatokk$l.{áriDon en rupestis), . teekend zijn door minsten. 6 per- j

P~~ wij .... 0 o~D" _en, 80,000 Geënte B~ken (in de kweekplaats). . lODen, wier namen op de kieAe1"81ijat' ,
.jjD:mediaiiDeo.-oor -- 1_11l1lt DOOdia. '. '. deler munioipaliteit voorkomen. ": '
Prr .uD iij<leD iD bet leftu waarop ied__ IÓ- ..' JJe,: vend. Have: De nominatie sal plaata vinden :I'k.l.nde il ea medicjjli lIOOdii heeft ,en "t -
kOlll~ et' D~ op I&D Wli ba ucfere IIk.D w.., '1 Goede, - eerste klu Hen.glten, 1 Veulen, 1 drachtige~· "e aan het .MUDicipaal Kantoor op.;.
of ,ed .. I&e)il

k
w.., ja, maar wij kallD lODder (van den Olevelandsoh«!D, bruine van. den heer Ra.bone) 4r K . in ZATIBDAO 18 JTJI.I aanst. om UI UUl' :

d•• Wte tteeII .... &egellllpruk dat . elk: draoh' " 'd.4..-
HIDlOIJN NIET TE GOED ~ ZLJN. m en'. ~tg,w.artan t~ee drtaohtig sijn 'VaD een Stamboek Jf!!eel s lIADll ..,_

Veraoheldene eo~ rmddel "Yorkshire Varke~ een boeveelleid J. P. P. RETIIF.
Hei beate 1'111 hetbelte eD ~t moei I..('HtI'IrnarR.1~A d . ~-li h 1 W' B . ..~

"r~reieo "ora .. , Hier margee~ oamaak waaron er ~e e---- 0 tige e orpingtona. ' . a.' urgemees""r.
H.t;ecbte ambl moet ODt'f;lll"JI worden. YO.". u!·ttdt.e- ." Munioipaal Kantoor,
le.,,, kan er 1'111 afhau.geo, Mea bo - -- Paarl, '1Juli, 1903.:!t:~~i:n·:~:r.jl~!.I~!D :r Eerste klas .MóU Wagens, 2 8ootoh Karren (in ,oeden staat).

'Iecb't iI,.aiaar· wat· de kooper .~Dffil('l~rt Lichte Bnl7'lFir .•..oor een ..........4. . H J LOUW" ZOOI" r ,il:nie.. lilden &e kOOp41Ddan mediatjDu -.ee.T ~ t""- <A

een firml,8'IIa1IIU lijn dill eeD w.I· S--..a............ d ........· " '
.erdieDde reputatie gllnillt .oor eerljjlr:e baDde&- . _.....-~-._._e:ree .O~p: I' • . ~.
wij... n .iecbta bel beete_,J:aoof*acle;-' Bot ia PI___ Cul' I. . .DI . no.1I. TI JOIlADISBU1Ui
abeolllnt wrtled e~ m.oaob medicljjll8D te "",'.Svn, tlva~ . .!liggen,' Oorn Drill, en Meat· Versprtider, '. .' " :
p.eD wa&nlf}...ctfer dil kwaliteit ~Ifa deu miD- Ge~van. l8e8rd IJ~er, k..' een hoeveelheid Stekeldraad en StandU.'.·.~.• HEBBEN het· -'nnA.7An het .l.:
lten twjjflt-b'eetaat. H (goed ala '~_" r\~ --e- ,

WiJ liébben ~ ,e"D geHgd dat .. jj de OOI~rs, ZOO ! meu,,') averr 8O&Ie,~Dge]80h brnin lee~n :Tpig geeë~ publiek kennis te: ~
p-ootate nn'lárdig.n ~ ~erkoopet' •• an.... ~r ner-span ~mett kOper beeiag~D), verschillende andere Tu~ en geven, dat .. ~ op ODd~nd adfta ::.
ai~u?el! in Zaid-A.frib: wareo 9001' o.er d. liohte Ploeg TUigen. een hoeveelheid kunst Mest, eeD bale 'O .. 4:ft en' een eene U-iah81d DAl\pend hebben ale " ..
·oftl!! Jareo. tal d k .1..-_~.. ~ -e e-

Viiftig jareD ja eeD lMr IangeD tijd eD wij Iran. Ban an ere 08u~ ISvvuvren. . arl'."" 1111-, Lu" •
nen met ieDoepn melden dat ,eélllrende dien ... .,
tijd onH b~.1 en répldal.atie 8teedl .er_- i Hul.raad.: . &1............, .Ittd U
derde. Hoe •• I. firma', iii duelMe besigheid lilD ,
Diet hillie' praan en ..erdwlII.D? ludi.n ODH De tfewone voorraai van zeer kostbaar Huisraad' Au ... 1IJ IalIiurS.
~Kheid nie' op "rJijk. ".11 aeer CODlICit:lDiie... f •

beginlllleo IJlII1'ond.... 'wareo geWIetlt, kon lij
daD al die jaren be.iuD h.bben en lijn Wit Ijj
beden ja' ,

EeD IOOrt van gen_middel beatut er w..,-
aao wjj "tijd ODze "'erbeet. en oD1'erfilllwde
&Or, bebbeo gewijd. Wil .prekeD oa .ID de.. ,
bekeod ala f

HOLLANDSOHE OF HALJ.JSCHE
I(EDICI.JNEN.

Meer dan _tig jaren geleden, Ipaarde dil
heer LaoDon moeite Docb kOlteu om heS origi-
neele eD aotheDtieke recept te ..erkrijgent Wltr-
naar de ..e medicijDen liDdA :.~ J)allwlt:enrig
en 8Oucienti.1IlI door Onl lie zijn. Oase
HollandlChe mediciilleD .. erdeo eD wordeD OOI
ateed. door .elen nagelllUkt, maar het .tut I&D
bet pa bliek om te oDdenobeideo eD te b.riD·
DereD wat wii reed. g'legd bebbeD o..er d.
.baolllte Doodzakelijkheid .~n medioijoeD ~e
• erkrillieD WII1'no de eóbtbeld eo nltwlleid

wmcht mist. aan geen d.D minsten Swijfelonderh.1'ig ia.
lud.ien ~onoo'. Daam~d~,D 0_1aa a.t, eD

aan zenuwpijnen en -.elen knrk'onbeMl zIJn, bo -ae kooper
pnlIt liiD dal hei plr:oc te Irtikel werkelijk .

:moet Dr. Sanden's echt ja en het. beete wat .óor. "Id nrkrereD
kao word.n, Wij ApinJII Ol_te Docb koateu

" en" Gemtl. dl..,-I·d., d fr' h ' . ed'.T Q,CI ':fA e m_tI 18IC e eD .munte 10gl lënteD
, Z" ..h. té .lIrlr:rijpn om deze medicijDeD te nrvaardi-, lezen. IJ geven il ~. pn en aii worde. door bekwame ellemilten in

aan om GêZOl~": on .. laboratoria met behulp .... complee" eD
. . perfecte in.irumeoten pmaakl Wp kUDD'D

beid en t, Ste.rkte te her}'VinJlen. ;:. er bjj.oepn, dli "ii ala tIeCIlriteit eo "oorbe-
t • ' boedmiddel &eien imitltie, Dn de II~'D,
. Dokter h~eft 30 jaar gebruikt om zij~ "elke .oor d~ medicii.~en gebroikt worden,

, , .pedaal laten' gerTalMigen met deo IlUIII
; wijze vaD ,behandeling 'Volkomen * "Lannon" in h.t ,lu pbla.aell. Opdat alle

L h f ffi' , I d Jl moe1te moge bespaard .. ordeo om ae .. Hol·me ,en, en ea t 0 ceS. ID a e vOOf.r Iandaobe medicijn." te .,erkrijeeD, hebheD WD
naamste steden der wereld, en geelt&~ meer daD 20 depM. dOOI' iebeel Zuid-A..frib

.. opgeriobt waar lteeda.oWraad Ir:ao "erlr:repo
het Toord,eel van zijn ondervindini ~.' wordeo, eo ouse.:.JrOederen aiiD ateedl bij alle.

'" .00",llOe koopliea"eo eD ",inkeliere .oorbaodeD.
ra.&d. ,',~,...Het ja waar, dat 1I01DlDig. habdeJaara, ter will.

1'111 eeD kleine extra wm.t, mediqjneo willen
Kom eu onderzoek voor uzelf. Het is ~ .erkoo~n die Diet .an OD' m_bel .gn, maar

. , indieD gii .01l~om'D .. ker will .jjo dat iii eeD
moeite waard eu kost u nietl.;'AJ~ .ertrouwbur artikel "er~jjg~, dient Iii Il bjj

. . koopeD te o.ertnigell dat bet LaOIiOIlll
consult is vrij. Indien u niet zelf kU.Qt medicijneo .ijD'D "Dig IDbatitunt weigeren.

bri· '.I~. Guutigd te Kaapatld, Port Eliabetb,lo-komen, 10 .Jf voor bovengen~m...., hanlleabarg, oost LoDden, Durban, Balawa1O,

boelrie8; izi.J· worden u frUoo' ~.•"""iHi.. i.'. BI~mfontei.o, GrarJf·Reinet, Aliwal l.(onh,
"'I'~ .,~. Kimberley, Beáafort W .. t, OudtahoGru, Maf.

zonden. :;: king, Fordsburg, Germi.doo, Wyobera, Pwl
. ii· &elIenbo.ili.

·.i

Pijn ••In den Rug
• " 1

IS EEN. BEWIJS VAN mERGItT. DAT
.OPBOOPT IN BET ~CJtA.A."

. Wanneer de DienD zwak zijD,· k~lInen zij de verbruikte 'LOften eD
overm~ti~ urine: zuor ~iet !lit het bloed verwijderen; iederea , dar blijft
een weuug achter. Ml.I8ChleD Deemt bet weken, VnQI de pa~18nt de ~P
w~rdigheid dezer vergiften •waamee~t, maar ten laaiste .ontdekt hij bi hi.l
bu:tgen een lichte pijn in den rug; de oogen scbijnen niet zoo. beider . 11(1
eenmaal waren j' bij het opetaan '. morgenl .~oelt hij niet zoo friach .1•• (:1
moest j misschien heett hij een ro.teloezeD nacht gehad. En dail gaat hij u}'j
h?<'fdPircn lijden; een weinig werk wordt hem.. te Yeel; hij 1'oel"t .I.perig,~.··,.niet als ewoonliJ'k.. \!

. 'k~
Di zijn waarschowingen der natuur, dat niergiften zich opboopen in b~;

g~tel e dat de patient i~.ge~is, dm Brigbtache ~iei~, .ate~cht, gre.Te~~ ,
unnebezwaren, scherpe pijnen ID den rug, ontatelung, rh1lumatiek .teren et, •
alle ziekten Tan het urinezuur te krijgen, . h. ,

De manier om gezond te worden en te BLIJVEN,. is, den nieren juist ~
hulp te geven, die zij Doodig hebben in' Dosn'e Backache KidJroy ~;
(Ruggepij~. en Nierpillen), . Zij zijn een i!peci~1 nieren medi...'cljn. , ~j g~, t
nezen de nieren, en helpen hen het gestel te bevrijden nn al de 1'ergiftige e~\
~erbruikte stoffen, die ziekte veroorzaken., . , . ( f:;,.

t-:

NIER~EZWAREN GENEZEN~
,.i

RUGGEPIJN. VEROW~JNT.

0. heer Jobo Weber, pil. Hevr. Geyer,
Di'pririllr, zegt I

" Ik beo .0 jaar oud en wu 25 jaar bij de
Kupaulhcbe Tramwegen in dieDIt ala een
8weerder, De laaiste ..ea jaar leed ik ern-
stig ~ ~i.niekte en pjjnen in mjjo MIg ;
illderdald\ bad ik pijnen in mun gebeel.
licbum eli'~hOOfd. Ik "' .. &00 gebopa nn
de pijo, .d .' ik nanwelijks kon lOOpeD en
"tn0"r be mii gelnkte"te gaan sit ten;
wu ik bijna doodaanaMt, eer ik weer op
mijn .oeteo wu. On;e.eer drie jaar ge·
leden leed ik 1100 aan mijn rUil, dat ik eli-
noodzaakt wu, ·m•• een .tok te Iocpea. III:
ben bij verecheidene doktel'8 geweest, maar
:Ge ko oden me niet, seneaeD. Toen werd mij
aangeraden, de "Doao'. Backacbe Kidney
Pill a " te probeeren, die ik bij Lennon, deu
apo'belr:er in Wijnberg kreeg, Onmiddellijk
nadat ik MI bid ingeaomen, begon ik mii
gerlieht te gevoeleo, Ik (ling IIr mee door,
en ij. ben daAkb...,., te klinDen leageD, dat
ik.na wo wel beo, dat ,I mijn mendu nr·
wóndnd zijn, om mii woer &00 gesoud eo
IïeW8eiljjk ,e ..ien rondgaan, Zii ' .. 1;1Il, dat·
ik er nu .eel jonger uitsi., 100 lD8d bebbeo
de ., Doan'. Baelr:ache Kidoey Pill'... han
werk gedaan. Ik heb alle vertrouweD in
deze aitmantenie pilleu en wee. dat ik
daardoor gene.&en ben,

.1 Ieder Prentje vert;blt een
geaohleden1s.'·~

i
G1

1<;

Il Doan's Backach .. Kidney Pills" worden' n alle Apotheken en Winkels ~oor '#
g-eheel Zuid·Afrika verkocht tegen 38, 3d. I doos of zes doozen voor 17s., t,
of direct van de eigenaars, Foster.McCJe1J&ni Co., P.K. Dos 12117, ~aapstad. ~

DOAN'S BACKACHE NEY PILIiS ~
. ~

~;-vmm IN GEBRUIK. }:Geen .!fdrijvend Medicijn.-

ZWAKKE
1-

VROUW~N.ZWAKKE

DE

10 AFRIKAANSCHE ONDERLINGE
InID.IT8neteriDg .... taahappij.

KOM OF ADRBSSEER:

-

Jil'
THEODORE: SANDEDr. ..;.

. Gemaohtigll ,bij Parl8lD8ntor We', 1888 (G~
, •• 1846 o~ tU ~14~, Á,..,.,...n. JlIl4t-

.. ~ ..... II_ Kocl' tU 'GHd. Hoop.)

~I

No. 4, Plein straat, KAA.PSTAUI
· Hoordlutoor : Dullag &ttutl (up&tu.

ottlce·uren van 9 v.m. tot 6 D.m.; Zaterdap van ~ v.UA.
. tot 10 Jl,m. Op~ Fottdsen - £2,684,864

iatlrlijluch
;lnKom.Jn.

.......... .,;£2&0,488
I.",...' ...£138,080PijperI lruler, :I

DEALERS IN.

BENOODIGP
i

VAN WlJKS VLEI
SCHOOL,-Schoolmeester, ....''' .. rn..
Salaris, £140 per jaar, vrije·
EugelEoth en Hollandech te
k08tJ~rlingen mooten ingénomen
Moldt, jvanneer. bereid het werk ~~er
nemen.

SPECIALE ElGENSCHAPPEN,
Abaolute Securiteit. ,

Vrijdom ftD alle Beperkingen:
Groote Bon_ i8dere Drie Jaar.

Vroege Betaling 9111 Vorderingen.
&pla~ .oor Nnl ... rbeuring.

Vrij Verblijf en ~lseD,
Alle Voordeelen Behoor8D aao cia Leden.

Gematigde Uitgaven,
~o Pel'lOOlilijke Aaclprlblijkbeid,

TuMohentijdJOhe Bonw op VorderiQg,
LibenrJ. Waard. bij OVerg&mI.

JOHN RaBBt

:SecretarU, ..

Small Stock
AT

ONVERWACHT, Distric·
Faurismith.O.R.C.

Have always on hand ~ kindá
of LARGE and SMALL STOOK. Markt,

c. MEIBINF.Addrees: PIB 66, Jagel'81'onteln. r_·;..·,.-l,;·
.; ...• "1,.'".

.

A. T. RUT.ER.
!

I.
' AKER •• D de beroeald.: KoloDi".

••niNES" .0 ,. ORIGB'lI'Ol!l" Zadell
bekend o.. r de, pb.... KoJoB~. Weil op
ord, gemaakt. Oad. ~ela Di.uw 0Ple
maUt of .. kaar -,....aki .olae.. PairOD_
eA d. klanten. IT' i ~

- :1·
TUIGS'N! "

.Met de nie.we Sahu1fJRJ'ebg, un. b.
1CIhnen te 1'oorlromen.. '1

Vraag qDl Prijllijllten.
WliLSTBA.A.21' 28, -..OJ:& r••·•

Stall No. 3, Nieuwe Markt,
KAAPSTADPiJper', Kruger,

HANDEl,AREN IN

Groot en Klein Vee
VruC~teD, PluimT86 of Produ
aan rbij toevertrouwd zullen
beste ~tentie ontvangen :- .

"Afrekening Volgena KeUH." ..
.Ad.resseer alle verzendingen .

cc Early Market Siding!'
ONVERWACHT, District

.Faurismith
l
O.R.K.

Hebben altoos voorhanden .all~
soorten van GROOT en KL EIN
VEB.

Voor alle Roorten van ma.nd,80,verbtdA.
len, luierstoelen, manden
ga naar" d~ ,,z.-A, Mailden
lielltraat 6i hij ParlementBtraat,
STAD. gereg, Telegram A4r-,

·:Baaket, Cape To~"! •.) ,., -
Adrel : Poet BUI 66, J..-eJ'Btont.ln.

·1

Let op plaats, dag en datum:-

Woensdag, -15 Juli, 1903. om to uur v.~.

Zonder Reserve. Zonder B.eserve~
PAUL D. cLUVER, Afslager •

Zout; ,•
LEES DIT! !

PUBLIEKE VERKOOPING
" '.-TB-
" .

SPRINGFIELD

Leeningen worden bewerkt e~
. renten geincaaseerd. . . . ,: .
Ondernemen tevens verkoopiD8en~ :".

op de Parade van Levende HAve, I i ...
Voertuigen, enz., ~ en verzoeken
den steun van de stad en het dia-
trikt. Alle orders &an ons toever-
trouwd sullen prompte attentie
ontTaDgen.

Dadelijke ~ekeoJ.ng.

H. J. LOUW& Zoon,
POlIJlu. 1317.

Tel, Adret, "Conquer,"

lt. IUPII'IbI.1 latrl,
." St. George's-8tnat, KBap8t&d.

W..... rfal & Hardjek,
B.l&1W'DI88D BIZOUD8.-,

17, DORPSTIUAT,' KAAPSTAD
Oetraal Kmtoor: .Bu&uVITUU.-

(Nabij .de Stad. BREDASDORP),

DINSDAG, dell 4den

.Begrafem-a bemrgd DUr eeDige Begrau·ca:; de. st.d of Buit .. ~. de Irorte\
't'ÏDi III onder lie bilijjb&e .oor

waardea..

Klor, Ooodkisfe. olfiiJJ TJdorJto.d,'1908, .--.--~---
W. G. COMBRINK,

Augustus,
TE 11 OUR.

De onderget.eekende, behoorlijk 'gein8j'.eérd, door de heeren
WA.DlVU en K&IGDEN, zullen publiek ter plaatSe en op bovengenoemden
datum verkoopen : .. . f. ..

6~OOO Zakken "Zo"t ·1!
Het is onmogelij~. het juiste. aantal zakk:en ~ut, dat ter verkoop

zal aangeboden worden, nau,,!,bnng op te reven, doch het is soo on~
veer tU880hen de ,5 en 6 dU1S8Bd Jlakken, drie kwaliteiten benttend
welke elk wonderlijk sullen worden verkooht. "

Het is ~o~ bekend, dat het zout van de "SPRINGFIELI);~'
Zo~~~. het beste en krac~tigste zout is, tot nog toe verkregen. E~e
faoilitelt zal &aB. koopers dIe van. een zekeren afstaud komen, regevOD
worden, om het weg te balen biruaen een zekeren tijd &Is zal wo~
.overeengekomen. \, J

.Voor eenige verdere inliohtingen, gelieve men aanzoek te doen bij
de elgeD8&1'8of den afslager. . i

VBRGIET NIKT DAG EN DATUM:

4 AUGUSTUS, '1908.
B. R. DU P&EEZ. Afslager.

Bredaadorp, 9 Juli, 1908. .
• . ó

J. G. .MARAIS,
P.K. HeDDing Biding •.

TE KOOP.

BENOODIGD
EBN GeCertificeerd Onderwij-

zeres voor Aasi.tente in de
Zuurfontein Publieke Bohool
Salaris £'10 en logies.

Applicaties. met. getuigschriften.unen inge1raoht worden tot den
lOden· Augnatua.
Applioanten kUDDenzeggen, wan.

neer zij wvk lmmnen begiDDtm;
het wordt verwacht 100 spoedig
mogelij~ Musiek en· haDdwer~
worden ve~isoht. Indien moge-
Uit. een lid van, een .HollansOhe
Kerk.

J. KRIG E,:"
(Voorheen A.s •. MuktlDee.ier JObaQa.. bDrg)

MARKT AGENT
-15-

Produillen Handelaar.

Alle Orden /~ -8Jet apoed nit, .. oerd.

BUS 3844. JOHANNESBURG.

G.zn.nltd Hore.-c
_A :...,_ - - :'

W.arsChuwing , Boeren, die gemengd Graan ~an'
......._ . .. • goede kwaliteit Doodig hebben, ~

DE oaderpteekezuU 'pelt. keJmiI dat .' WIHld, vrij van stof en vuil, om;tn
ieder proadeD met I-eer of. hoadea,e:~ vee te,. voederen gedur~nde en
IChildpaddea Gptilleade in sijn nld, al braaktlJd, tegen lage pnlzeD, .'
~ W.tI ,""olp wOldeB, CWertrediDC Toegeu sioh tot ..
...... ve. rroot 'fil Ide4J. al pec!lut W'OI'd.m. C ~ & c :

o. p~TBtrrB&, • .,_;TARKE 0., i
G_IIII""-M. . MOWBRAY.

DE OUDSTE K..OLOBIALIl

HORLOGEen lUIEWS IDIUL
(G.-vunGD 1836),

Ko....marklslraat23,
Tepnover H. sruu -' 00.,

Kli.PSTAD'.

la Iqoboel'8ll en Handelare"

EEN KUIPERIJ
-Tl-

,Lady Grey Straat, PAARL.

DE ond.ergeteeken.den hebbeo een. Kni-
pen Besigheid geopenU .0 sijn. bereid

eenige ooder &all te nemeoyoorV ... twerk
tegeo Billijke Prij&éD. ,

Allee gewlIAl'bórga 'BIl de beate k.aliteit
HOIlt, Goed Gemukt 80 met Stiptheid
Uitceroerd,

~ HET ADRES:
, .

J. W. STAllAGE' Ca.,
UI De llWen en BUgKat

LADY GREY STRAAT,
• •• PAaRL

Onderwijzeres
BENOODIGD voor de ilIA School
te Barrydale, als &>rste A~istent:e.
WerkZ8&m.heden :tt! begulnan 1n

October, e.k. Holland8Ch, TOllie-
Solfa in de School, Naald werk en
Muziek voor ach t kinderen gratis.
Salaria £50 p.&. en vrije k08t en

inwoning.
Applicatie. met. copij~n va~ oer-

tificaten en getuigsclln~n. lnge-
wacht tot 31 Juli, 19'03, noor

G. P. VJ.N DER MERWE_ .........



".,~ " :. )

"

AR,·.
-BM':- ". .

. GOJDKOOPEI'GOID TE 'nUBILIEBKN
Is.gemakkëUjk beslist.

i.,. ,

BEZOEK: .

BARNET'S UITSTAL KAMERS.
Een van de 8'1'ootste keuzen van allel'lei Boorten v.n

meubelen, ooit in de Stad gezien.

Massief Notehouten Bu:tfatten, met praChtige uitgesneden.
paneelen, gednaide zuilen en geslepen spiegels tegen

, £8 11s. 6d,
. I

Prachtige Chippendale KabiUAt8 in groote afmetingen,
XeUl'ig afgey.rel'kt. tegen £12.

BA.RNETT'S,
Meubel Magazijn,

LAN GSTJ:lAA.T, 104,
A.lge~eene Huis MeubUeel'de1'8, Invoel'dQ1'8 en Koloniale

Kabinet vervaal'd1ge:rs,
T.rmen worden i'eregeJd. KatoJoguSop aanvr~.

TEL. 243.

NAUDE & BOTHA;,
Iirkl.le COIlissie Aaaotel B8PredlkteD Haadelurs

Preterla ell Johann.... urg.

KOOPEN en VERKOOPEN Produkten en Levende Rave.
van welken soort ook, tegen Billijke Commissie

ALLE ORDERS WORDEN KET SPOED UITGEVOUD.

'lelegram ..fdre&:"11•• 1," Pretoria. Tel6gram ..fdru: "1Ha," Jo~nn88buri.'
PO.êbu.81.8. Po.tbua 481.8.

Aan

....
,-...
c::>

E. ~ R. ~
• aWinkeliers, Kooplieden, Geldbeleggers, Speoula- S

=teurs, en anderen.

VENDUTIE VAN HET'

Kostbaarste Stads Eigendom,
(

Dat ooit In Zuid-Afrika bezeten Werd.

Plaatsen voor' Magazij oen. Fabrieken. Bezi¥~eid en
Winkels. )

DE HE f-:REN r:[FFUS & Co. hebben instructies ontvangen vau
het Departement van Oorlog, om bij PUBLIEKE VENDUTIE ten
verkoop aan te bieden,

Op Donderdag, den 3en September,
Dilt prachtige eigendom, omvattende ongeveer 6 Akkers Land, en

gebouwen daarop staande, bekend ah1

DE HOOFD BARAKKEN,
KAAPSTAD.

Met zijn Kalossale en W aarde vo lIe Voorzijden, front mak ende
aan Caledon-, Buitenkant-, Barak- en Ziekestraten, het geheeIe land
onderverdeeld te worden en aangeboden in lots, geschikt voor de op-
riohting van bezigheidsolekken. . ,

Bovengenoemd Eigendom, zich uit~terkkendë over een Geheel Blok
juist in het hart van de Kaapetad, is vepI te goed bekend, dan dat het
beschreven behoeft te worden.

" Plannen ziin nu in voorbereiding en zullen in weinige dagen gereedZIJn

Verdere bijzonderheden van de Afslagers.

DUFFUS & GO.,

Versterken zwakke Oogen.-[le Pers Bn <ie ~[edi"ehe Fauculteit zeggen
"~fR. RO:S)';lfONT'S systeem van onder-
1.Oek naar het .~ezichte vermogen, i. het
UlOO8t volrua.akte, wat bestaat."

British Supply Cn.,
ST. GEORGE'S STRAAT, 68,
" P.K. Bus 1006, KAAPSTAD.

-Br iile n, Oogglasen en KDlUItoogen tegen de
bIlliJk.te pqj£en.

Kosteloos onderzoek van het
gez1ch ta vermogen,

door den heer
_ ...__ ._------------ -------- -.

Eenigél duizendAn geocculeerde en
ong~culeerde Limoen,- Nartje-,
Zuurhmoenboompn, onz. OD~e-
occul8f!rde Limoen van zes jaar
oud. Mooie en sterke hoomen te
koop bij ,

P. J. MARAIS,

P. lf. ROSE.~iONT, A.A.S.O.O.

ROSE_ONT,
H003HEELKUNDIG OPTIOIEN
"Mansion House" ltame:rs,

(2DE n:IlDIEPING)

Addel'leystraat, KAAPsTAD.

Blauwvalle~
Wellington.

-
chriftelijke orden worden per k_rende poet

Di'ie"'oerd.

t, .

lo

Jil .

fr,h ' ,..•.,.,~ ,~..':..'~.*..,.,',..;'.,;.'·"·,·.>~.,::...~.,:~..-..•.•.,:t':.,..~.-:, .. ', .,'" '.:.J. '.'''' :'; {:,.'t:,_.'t , '. .' '''''~". ' "

la'lO
o •.
Ol'

.... 18 0.
Wij.ijn.teeda bel!widiDfoI~tI_
Tantftkken, om~t d.
lleubUeeru. Du,Yoor
hier. ED ala wij .. 1f
komen, Iouu.n wij
Woordipr Daar u, &oe.nd4ni,
per poet UIlHIl Jaate_
Oatal."a. Wsend_ Wij ,
specialiteit in het, on~ i

Meubelen, d~ iDa::a~ QP!
. ,.bied i.te .peciaala t, iUIil
0IIAll ri.ten.teeda aan~DNml
'11 te helpen. Wij m8U~ni
heel. hm.n, en kannen u.nn
voorsien. On.. ,..... ......., .......
een bnoek waard.
lillfl'tln iD AmenJta&~1I01U1 .MeJllbe{e,1i'!

EARPB'l'TD In

GO_DIJD •.

I

"A.8~otor"
Windmolen

,LlOvdsiJ I
\

"Aermotor "
-, ~ I
If

Wind~olen~
---+-; .t

-
LUrOLBl1KS,

\: ,

WOODHEAD! PI j'N' .: Ig_ ~ CO lom_eete· - -
" LIJ,. (l . .J Huis lleubileerders.

. ST. GEOROES' .' STRAN08TRATEN.

Il.,,.. ,."..
U"'_ at .. iflil.-=:..,..• Irq~. II~i.,

" i WIHoward's

IJ~hte en

Zware

Eggen.

AmeriWnsche

!ea' RIVIBR., PU~tJaf ot
~.A.TBtI.

I
Wijn~l'fij

Eggen. _-

LlGJda' ~ hu tipJl.1V&.
IIIOp.ttm ~ au.Wen der
KolaiJ em "ltaraml1''' WiM-
llOlena op ti ~ten.

I

EENVOUDIG,: !

8TE~K,
VERTROtrWBliB

''Oliver'' Pl~el1,i "Planet JR' Oultivators. EfteLj
"I>eeriJur" Binde~ SDijmaohineza. ltaaien 8D-:Bar~en. ..A 00 d

BOerd~ llollden ur voorraad ~. 1OOrte1l'vuGe~happeJl benoo ""V r e

! SOHRIJF OM PRIJS UlSTIN. .
. j

.,LA NICOTINA REAL." i KENNISGHVING.

NAAI M1ë'HINfS
ALS CADEAU.

~hapeDd1p.

De ondergeteekenden ~_LllGl" t~ua hunne jaarlifksohe scheep
ladingen en verzoeken inapecti~

\
iVervaardigd door de Factorijen Tan hot Fransche Goul"e!'Ilemen'_

Gegarandeerd te ~vatten 10 Q/o Zuivere Niootine, de totale gene~
van de brandziekte, en het niet bevlekken van de wol. Bén gallo~
dip op 175 gallons water. ,

,

Een kan ;;; Iedereen .f' \~ "
VOOREEN XORTD TIJDBolinder en Te YVkrijgen n.n de dip depote Agenten: 1

jJ. R. RA-ROUt P.O.a. .1~'7 Kaap~.. 1 , ____
!.' Eentg Importeu,. ID Zuid-Afrib, il HUN. die TIm ons koopen BIN n.n

Findlay's Itecorah .WindmoI6n~ ,;.:~~ ~~f

, . Zijn .ce Sterks. 80~, Uiwbltende Tijd.
-', en Beste. . i hou~er. sw- .... V~j, ga-

-:0:- i I'IUltie I ?OOi" tien J&~ ~ den
. I prijs van. £2 10s.~sullen ""Landbouwers, ~

lodien Iii een WiAdlDoJ. EEft GEHEEL NI..EUWE
=:h!e :J':: bfJ,NAAI MAO_IBB,
",er~ri. en..,~ .ullen • ~_ -:_'.2 __ 1 1":__ L-
BRUI eeu 'ICbaWnr 'I'SII 011 '- - &III 1i'VUIIUIIIII 'YUUII' 0DSe
~tea _deD "'oor - firma u. dieDen : ~: ADleri-
Willdmolen en Pomp. ta. 'Dlebe ZWitw~:;_

.......:0:- loge KaataCh_!t..P".1 e
Correspondent'e In:iporteura, 28a. (JaIQl1oh.

in het Itraat, P.K. Du 8G&i~'
Holland~ch verzocht. 6soh adres: "W,.toh,,*) '.".. .

-:0:- : VooruitbetaIiaa ja Il ' "Ir,
I en indien iemanl wil ~n of

ondar-: dit alles Daal' waarheid 0,= leD-
dealen vu elke soort. : der.hij £1 lOa., eD cle!, (£1)
. '0' I ee~ ~ Da de ~ 'van

- .. - , , het hOrIOP en de n_meabjDft
We hebben een grooten. voorraad TU (VIl'l8lldiDg VriJ~) ;
Landbouwru~. Werkt~irn en EveneeD.8~ w1i ~~. '

-~ .Bakkiespompo. ; wholeaal •. hwa lil !Uld ;~ ~r .'8EO. FIlItIlY: I 18, Commercial Sttbt, .alle soorten van hor~ :kktien,
U, KAAPSTAD luw."e~ en luxe artiUIeDinaelke

, .. deeóriptie. probeert. ~ uw-K--~------------------~--------------------o~ in en ~~~~ ~~

OCH&, DIXIE, ~:j~ëriia:~~
. K ........ .,cl.. Zwitserscbe

- WATER ,. WATER.' 'iHorlogeMaatsehappij,
, K.A.& •• TAD •.DE Pomp ale bi.. gewasen ie de beite in. de mar~ i Wij !__ ~ "'___,--

",erkoopu ID._ VaD deze IOOrt dan nu al de aadeiv __ [JEIT' I. utmr.ar,teumm..

: Procure .. en'~,
I l"ENDU·il'SUGBI, \em.,

!

COLESBBRG. t
I ., ! "

St. George'B en Kasteel Stra~n, .. ." lo

lo~ 'M' . " HET Kruk- en Assenmechanlsm~ der RUDGB-WHITWORTHAf .... ers voor Z. . Imperiaal Gou .. mem •• t RIJWIRLI!N is beter in alle opsiólfJ;en dOll het lIOnDaIO 1}'IItom.

Een~udigheid, sterkte ei netheid Ii,tp all.e in acht gen~men. Het.£21hij JertrouI8lJ O. £210 .Zwakke D'8el , , , , .!:!:d~~wenachen over en 18waard~eetlldeal~ constructie genoemd

- • • • ~ ,II Cycling," 10 Jan., 1908.De Wereldberoemde _ ,.) . , .

f::;';,:~;t;:~~~;7i.ROSEMONTS8RlllE'N RUDGE·~HITW~T.a,' Boper~,
~::'3:':~'""'=,,;:I;~ Adderley.lraat, K~ (POIIRS Hl), .
met sch roef gosloten J,
en dns stofvr-i i. .'i • .". 'i'
J~r gtll"8llteé. we-.
den aan alle adres-
8 n in Zui<i-Afr'ih
gezon<ien, vrij van
onkosten, na ont-

v~~t ran postQrder "ilO :?O •. , de bllolllll3
in .3 IDllandelijksdle termijnen v a n 10•.
per maAnd. •

Ook Een<ien wij en 1i1k Van 'Ti jil bon ns,
i.d,en de balll.o. binn s» 14 <lage;, betaald
wordt.

v.a,
" ...._~"-"'-O .Standaards en Draad.

R. M. Ross & Po, Strandstra.a.t.
,;~
:;l,

ifj. '. i

Jeves Schapen4ip (Vloeibaar).

EEl

~
De Vriend V~ den Boer.

. ~ .

NIBU1IIl

MODBL

lEIER MIDDEL ~VlOR BaAIBlIEIJE..,

~ IGENEE~T Soh.u~e in~., en, H~den en sadere dieren
vernielt boschluisen, luisen en jlle andere maekten. :

I: gallon om 100 &hapen te Vauohen. Aanbevolen door den
Kolonialen Veearts in verband met )Jundarpe ...

Sebrfjt .11 olze.
Iteuw. PrUslUIt
RI 11141101118.

OVERAL V~R.lK.:OaHT.

OTTO l...ANDSPERG" CO.,
KAAPSlTAD.

Eenlge :~genten· voor Zuid Afrika

-0--

'Wij gebruiken be-
lnrame ingenieurs,
om onze Wind.
IDDlens op te rich.,
ten.

EEN IDEALE AS-OONSTRUCTIE.
, :<11

Depots.-JOHADESBURG, DtraBU;.lUI9DJ'OJfTKIJf. 8ILPOaT
EI.IZAB1:TH. AgentaohaPlJ.en, in alle 8teden.

All U eeD. pomp,nl h8b~ krij
deze en geeD. andere.

Wij 'erk:oopen ook. "Btr&W'80Dite tt
het beroemde middel tegen Ro_ in
~ en! de noodige spreÏpompen OlD
het te aebruibD. .

, .
Bijen Korven en alle toe8ehooraelen

daa.rbij. .., '
. Be&id-. én Keuken Btm8ll.

OATALO~US P~STVRI~

R. WILSON, ztON & Co.,
EIBIGI AG1I1ft'D YOOr de. ST. GEOllGE'S S~.A..A.T 119,

ALGEMl!lENE j~4tNDELAARSj
IMPORTEURSr, VAN j

. • ,. j

Engel80h!l Oont1nental~ Alnertkaan80ht~ Ohineesohe, A.U8traliSah~,
.IlaUl'1t1ua 'en ;c,U1d-Amel1k~1h8 ProdUkten. ! t

- - Hula· -abbID.e..l .n~1... lcl.kOOI. _.'. i
' . \:~ !
Benige Agenten V(lO~' de : -.. I

Faust-sJllaren i Pln.land broelmacH'Jnes, jhorrey's VMvoed.r, LactJf'r
Voor kalveren, Spllatt's honden-bEaChult. Qua¥.r tl-.r.. ~

OakdaJe margartne, en d. "QI»}." motorkhren. i
OD SuperphoaPhates.. . ~ ;o Complete BeVl"Uohters. {)
o Wijnstok BeVl"UOhtel'l. .•

Norrab,tIIUDl2lar

. De ondergriee.kende V8l'JlOêU.vriendelijk, dat de Agenten voor de
ft Zuid ~ vereenigd met 0,.. Lomd tt ook snIlen ageeren ala
Agenten voor IC DB GOB])! HOOP," een GeiIlt18treerd MaaDbJad VOOI'
JOlIg8lieden. dat ftD af den latG' Juli, 1903,~ VAR DI 8.Al1DT DI
VILLI1B8 & 00., BBPSBKT. UI worden uitgegeveL tegen Ga. per jaar
VOGnJibbetMlhur

o.:p. smrdLTZ,
;:s....n.. V. de 8. de V. & 00

,
I

(

"
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