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C»JdL .... ra.•.
Imte .. .ua tu Daau

Vale 81 CrteIIfttiC l&le ti LUelS
II legtldfclte Stolal. Zwam Q. Yale
lutels. BoUudStlle PlallleJeI~s tiJ IUe
(lamB. OokCream eli hw Y3J1eutrU.- .'P. F,IeK,
Parl .... tatraat, KA AP8TAD.

(KabfJ K. Oere! JteR).

DOL 76.-No. 7,84,2. •
Voordat gij .n gaat. Installeeren,

Sohrijft om onzen geillll8treerden Catalops en PriJSDJst

Prijalijsten in HOLLA.Nn~OH ot ENGELSOH.

GARLICK'S
M\EUB.EL
MAGAZIJNE'N,

Hoek Strand- en Breestraten.
WIJ BESTUDEEREN UWE EISOHEN. ER~t1J

~ . r ~ ,
i
I.,

Als wij niet hebben wat gij ncodig hebt zullen wij teekeningen
I maken en deze met den prijs aan u voorleggen, ..... lOP _

r •

D_DA.G,
'......, .

I •

i
I·

\ .Specialiteiten in . ,

JUG
~i \ \~
'I :. '

•.htereeavolgende
OM 0 UUR DES MORGENS.

.~. I

Specialiteiten in

TUS,SLAAPIAIU
;::::: AIEDBLKIBIfTEB,
KOPRIEM LBDIUITlI,
'~l RB KOPEREN

r LEDIURTEB I

BEDDEGOED.

EETIIIER
AIBUBLKWTEB,

d :BUFFETTE.,
~--n"~ SALOl

lllUBLllElTBJ,
CABIIETrII.

En'

BEGINNEN

DE on~e.~·eteek.ende,
van ;w· ten c. J. C.

'Voormelde atums.·

:. Ta' . ". .. .

SCHRIJF - - Stoel als in teekening SCHRIJF -
in Eiken- of Notenhout

voor. kleur, Rieten zitting 6/6. VOOR
CATALOGU::3 . Bijbehoorende Arm- _ CATALOGUS.

. stoel 15/6.

Prijslijst in HOLLANDSeR en ENGELSOH.
Al de ,Losse

V DBN·OVUyIDBNB, .,t 'i

aan den 'E$oedel bah ,
eren van al de uIt.gestrek.te pláatl&n ·oftIr~:."od

, . ; !

gewee$t om alles titj elkaar te rek.~nen.
JP.~IrA'''· 'Verkocht worden: '

4 Span Muilen met 'i uiPD. .. '
Omtrent 400 Olsen en B~
1.600 StJijavoge1s grooteD.deels

pl~l. .
7 Bokwap1l8 met Trekgoed,
Ploegen, ~gen, Eu., :

. {

Garliet's Meubel lagazijn, Postbus 320,
KAAPSTAD.

HUIS.A.O, Enz., &z.

140x.

DE WAAL &, Co..
HANDELAREN IN IJZERWAREN,

Berichten, :dat' door de Ontbinding der Vennootschap, zij

Nadere informatie worden, of kan op aanvraag van derw.
verkregen worden.houden, tegen Zeer Verminderde Prijzen van hun

GEHEELEN VOORRAAD DEN DATUM':
Huishoud IJzerwaren en Bouw IJzermaterialen 1903"OLIVER" Omslaande ploeg. In

Met nieuw verlengd Rijsteroord, om op
BHDE W A AT &'Co Burgstraa.t en Groenmarkt,

.._ ......._-L..IIu.J ., KA A.PSTAD.

'OLl VE~ ti Ploegdn ,an iedere grootte en
gaar4- en Tuingebrnik, in bijvoeging va.n """"'".....,"""
geillÓ8treerd.

A.. :FOSTER, AteIap ...
OudtshoOrn. 2 Juli, 1903. .

De ondergeteekeude verzoeU vriendelijk, dat de Agenten voor de
"Zuid Afrikaan vereenigd met Ons Land " ook: zullen ageeren ala
Agenten voor cc DE GOEUE HOOP," een Geïllustreerd MaanbWi voor
Jongelieden, dat van af den laten Juli, 1903, door VAR DI!: ~ANDT DB
YIW,IJilB8 & Co., BEPJilI1.KT, zal wordeu uitgegeven t<3gen 6ti1.p~r jaar
voo ru itbetaalbaar,

~ GRONDIG onderrioht in de
1!IDlreJsohetaal (bi1Jijk:e condities).
. Brieven ouder uEDgelsoh," Bu- ;

n!ItlU dezer coUrant. ' ;
C. P. SCHULTZ,

Secreteru,
VaD de Sandt de Villiers & 00., Beperkt. '_l.I. lIDI sc., .ulfIIUIJ,iUlTWI. i

I"~

Ialmesbury Executeurs Kamer en Voogdij en Brand
Assurantie Maatschappij.

LLOYDS" geheel Stalen zigzag Er,
~.lIIu.t""""" C.talDlus YriJ .p' ',.II... IV.J......
I
I

BENOODIGD.

PUBLIEKE VERKOOPING
- VAN-

KOSTBAAR

------
DE Ondergeteekenden, behoorlijk daartoe gelast door den heer

(;ASl'ARUB J . .H.. ::SnrN,,~&., zullen publiek doen verkoopen.op

DINSDAG,:',den ',28sten JULI, e.k.,
TER.PLAATSE

DRANGERI E, Malmesbury Afdeeling,
Begtunende 10 ure des vooormi~dags het volge'1de:-

VASTGO'ED:
De welb~kend" plaats" ORANG'ERIE," groot omtrent 800 morgen

met recht op Boterkloof.
De wijngaard is beplant met 120,000 stokken, waaronder 20,000

Amerikutlsche. Loopend water volop, en goed beplant met alle soorten
vruohtboomen.

om 10 UUl' V.IIl. precies. lnsauJ,1rtDPll
tot datU.IIl:

81&eh& o.en. I OL') Ooien.
'Trek o..~ I 17 AlIgOra Bokk~n,
'l'olli.. 30 Bok K.apaMrl
~BongeKoeien. I, 1 B,k Ram.
allen. 6 PaaI'd.en.:.::v.!~D., ..,1 : ~:rw~.

~HameIL".11. :-IIff1'tlM, II MI; I"", lt ",'1;m.am,' ......
. . J. P. SltllT, At4lager.

LOSGOED:
120:Leggers Jongewijn.
12 do. Brandewijn.
6 Stuk vaten van 7 leggers

. 9 do do. 5 do.
14 Kuipen do. 6 do.

Balies, Trechters, zaten, ens.

Vergeet den dag der Verkooping niet r
G. w. KOTZE ~"retaris.

VKeJmeebar;y, 9 .Juli, 1908.,

,J. W. HOOBBEES•.J.
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EE:N ZELD------.~~--~-----
PUBLIlilDJ. UTIB :van.'.8t. HjJ't::Iêaa._
'EEaSTE-llAS :PIJATS II OED;I.I.
DB ODdergeteekende, daartoe gelaat door den heouteUr Datie! ,..•

de Boed61s nn wijlen ELIZAnTlI'SU8U~.1 J.1oo1l8(J782) en Ied~ Oftl'<r
, leden eóhtgeDOOt ANDRII8 JONLTIJ&N F~)(),&I1(FG06), sal publiek ftI'~
koopen op deplaata VI8SESS1JRlFT, :op .,;

IIEIIIA8, 19 AUIUSTUS',191', .1 tI liP ".1.,' ---.--~---.....,..._........
1. De welbekende ,J!;erate-klalVeeplaats u Visaeradrift:'

No. 260. ~root 1.227 morgen, I[elegen circa twee uur TaD het bloeiende
dorp Luckhoff. Deze p~aata voor een groot deel .greDS8nde .. n de

, Oruje Rivier. heeft dus perman~?t ~n over9'loe~tg water ~r 'fee.
Daar is veel hout. De gebouwen sIJn nIet erg nrmeld. Br liJn guns-
tige teekens voor edelgesteenten en andeJ"fldelfstoffen.

2. Droog Erf No. 140, te Luckho~ met geriefelijk
Woonhuis.

3. Huisraad. te ve ..l om alles op te noemen. waarbij-Harmo-
nium. goede Kleerenk88t. Stoelen, Taft'ls. J~ekaDten. een paar balen
Sebaapwol en &kwol, Zl'S Geelbout Plank8l!, twee Balken, Gereedschap.
ens .• ens., en wat op den dag der verkoopini nog verder zal worden
aangeboden.
VtU"geet dus niet op Woensdag, 19 Aug .• 1903, te Vi88erdrt1t te zijn I

TEa1\lS:BNLJBERAAL. ZEGT BET VOORT.

G. J. C. SEM, Venduafslager.

:lenigd duizenden geoooweerde en
ongeoeenleeede Limoen.- Nartje-.

Teud ... YOO. TOlleD. Zuurlimoenboomen,... 0Dge-
ooouleerde Limoen van lIeS; jaar

l'ENDBRS,. gemerkt op d~..en. oud., ~ooie en sterke boomtm, te
veloppe II Tenders voor Tol- koop bl]

len," zullen aan dit k&ntoor ont- -;
vtngen worden tot op' den lOden
AUGUSTUS, 1903, 's morgens om
Il uur. VO'lrde huur van de vol.
gende drie tollen iii de .Afdeeling
Robertaon, voor een jaar, te worden
gerekend van 1 SRPTEMBER; Uetkan ....· ... ;::-Uid wwdUl ....
1903. af, en eindigende op 9 SIP. _811, dat er Ilieta ia wunu arel*J.Ob(mwge. 1DIH1~!lt
T.E.MB.BR, lOO.. vroU1t'en IlOO "einig af_teil, dail YIIIl ...

..In, Zij".tea IlOO ~ .... lIieta .... deJa
I. VICTCRIA BRUG TOL. ure! 811 de nrrichtUapn ur ~

Il. COGMANSKLOOF TOL. hun.aer 8Ïg811 IichamUl, - ""'oJc • lij
I er maar IChaaiIch op YOorbeniia, om ~ __
II. WOLV~DRIFT TOL.. dip 'fOOl'sorpa U DeIII8D YOGI' ~.... .

Elk alleen in geftllea ftIl siekte, doch -~ -- !i¥ne tender moet de volle namen neer sij PSIIDd.lIija. Bet ia nood.~ CIM ta
bevatten van twee personen, die de moeden ftIl het laad onderricht ~ • • •
gewillig .mn borg te worden voor in der.e bijaonderhed~.t. mj, die de .......... pnJ811 milDatllItDl

-. aiju ftIl het meuch~ Imtn ftIl ~ wiet tÏfl
de stipte betallDg van~e ·aar. tot un den leeftijd, 1turop mUl YObr- D ·1J\.. III).I]IllQ

1
el'J]len,Ink h b . 1-. ia. ell self. tot un het; pal, die de ...... ~ VD., 1ISp14... 1B, ....

""w 8C e uursom lD .. " e SijIl der mea.ohelijke gesondheid, Ml die.... ~n. IBllll"l.. ~lDkJeede
gelijke paaiementen. kuDDendoen, om lD8IIIOlaelijk lijden te! ~ . t::"

lJ te d di I kom8ll, 811 ter' beYord$iJla- ftIl meuChelijk po pen,
eneraar, le s aagt, moet ~uk opdat mj in Itut IIVllëo .. te....... de eD", DUtIOnder

d& benoodiJd~ toltarieft1órden Toor ID de genHea YIIIl DOOd, die~ .iIl.t&mlu baliar&, 8pot;pri~j~I~".""
den tol verschaffen. Lw_ kUDDen YOOrdoua. I :,._..:1

V rd• }.ft d hed om nib -teuohap u ~ .. DOOd- -e-._ue ere ..'Vzon er eaen omtrent abliJ ia, op juin. en uitYOel'bare 1t'ÏjIII KosteIr
bet kontrakt te worden aangegaim. Dlede te deelen,. ia het nooclig, dat i~ _
enz .• ibt;en verkregen worden bij :; e:.:~:-inbï::::: :e.:ta t:~.'b~ " B.
den secretaris. (&lom "t'erkrijgbur), lID iDdiea d_ ~

De raad verbindt sich niet den het middel ia, ~ ...... lichting ell a1II1lk ... i. Se H
b . bren.se!l un e8Illg& arme,' lijde.a. ~,oogsten ()f eanigen tender Ban te dlYllnde~daad ~ft ~et de ~ ~_..
nemen~ toe het u ge~, mderdUd ..rnJd.;

Op 1--" 'des -_·:ls, In Bout.tuá U, KaaP.taCJ, ia ... :cIam.
..... nww "'bum, di. ga&rDe .ue.m.trUOtieI .. bi..

BARIT JONES lIOnderheden kOIteIOOe al"t'W8trekb1l. W"lja
, ftIl ..oardui " ia een ., H"nUInkldel _ 'vroa-

Ag. Secntaris. 1nID," 811 ia ~ ntln:iJabur. Tnel. : • .t.
Md li raad K ugel. guoadea Daal' u (Ardui ~"ee ngs an toor. pMb~"'I24, te x...,.t.d~al u ou~ JIai.t

Robertson. boek doen be_gen, 811 _ ItrooibiIj". dM
lf> Juli, 1903. k~ iDlichtUigell beYat.-(AdY.)

...-t-..::::: .. .._ . .. .. :

ErE8T I. lAIElilISf, 1~1fIg 'ID Iu, eli s...
Procureur eq Notaris, IK; \c"()n~eteek8Dde. certi6~

VEN DU ·A.FSLAGED em hietm~e, dat de heer :ij. J.
. ..."., 8IDBaT van:&nekaJ, O.R.Ka, thana
COLESBERG aan het bOreD: v.n 'water te .Prins

. -_._ . • Albert, op mijn pd dóormiddel
BENOODIGD van sijn metalen·ill8trument ~

heeft aauge ...... n. en· dat ii:, een
'fOldoende water. j ge-
vonden heb, door hem-.n-
pnieL

JOHN H.

Phillippolia, O,B,K., ! Jali, 19u3.

J~C. SMITH· & CO~J/
Hout, 1001eD Tlu81bÓDtI_eD, /.l/

. /

• • Koloniaal-anQ~&g8Dhout~
- STOOM ZAAGM.9':ÉNS.

88, Breestraat an /.J!1ebeekspjein~
KA.A~TJlD.

Due siekte is eeD .Ioek Toor de meuclJheid ;
bare elachto1fen wordeD geToDdeD in elkelI
boek no de wfreld. De .orige begeerte Dur

: Darling Strut, Kaapstad. sterkeD drank, dnDkjee 811 tat-air, bn "ene-
• c Domen wordeD. Waarom doorgerll&lJ met de ..

-- {, benloekte gewOODt4>, .Ia ,ti in D" eiJeD hD~
Eondeen • £2184 S64 geDe.ea kun' WOrdIIll soDder pDblicitelt. of ftr-_ '.' I .iDd~riDg"D ~erkuamhedea? Di~ medicijn

. kan ID " gehelm pgeYeD worden ID 1'08dee1,

J
Pre _.£2150,488 .~ader.d.t d. patieu'. h~&!eet" en Toor dat
I £138,Oao hUer lIiOb YUI.~"u •• Ja, Ja auD gehee~ geD~g

dur. Voor llocoDderbedeu eD geiuipolJriftea
ui' Zoid-A1ri!b. IChrijn men II&IJ '

De Euorasy Kaatsohappij.
Postbus 61J4,

. Davy's Kamel'8,
Ri_Ut Straat, Johann.burg.

Kutoup"Oh L1k4001'JU1d44el,
~1'4.

Securiteit.
Vrijdom 'fUl all. Bept'lrkmgen.

Groote BoDI18MDiedere Drie Jaar.

ClUB C. KOVIT.T"UT,
H......

Vroege BoaliDg.UI VorderiDgen.
Begu~iee Yoor Nul-verbeuring.

Vrij V'·btiire .. Rei.. a.
A.ll. Voordeeleo Behooreu aan de Leden.

Gelll.&tigdeUitgann.
Een Penooolijke Aanaprakelijkbeid.

Tu.cheniijdM!be RooUl op Vorderiog.
Liberale Waarde bij Onrguea.

.JOHN ROBB,
~taris.

~ Weat, 13 Uei, 1887
o.u Wel-lldela:a.. B. DBSV.lGKB,

KMpeW.
Hijaheer,-:-Dii client om te _iifloaereD

dat uw V .. Ïoyneoh Likdoorn IIliddel mij
YOlkomn benijd heeft ftI1 een ~D-
I"bn ~ Ik bn hei UIl eD
~ een hoop. uiimUDteDd en wODderbur
gea ...... jddel.

I. "I. BETZ.
Predibntder N. G. KIrk, aom..t "
V.. koch*door alle Apoihabn. 0.,..
Pret nsonden 'I'ftCIr VR iD _ .... l&.

Pijper , IrUler,
DEALERS IN~

Wge 'and Small Stoct
AT AFDDLIIGSWD ,u IOBDTSOlf

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

Have always on hand all kinds
of LARGE and SMALL STOCK.

AddJ'ess: P/B M, Jagersfontein.

··PiJper , lruler,
HANDELAREN IN

Groot en:X1.einJVee
Tg

ONVERW ACHT, District
Faurismith, O.R K.

Hebben altoos. voorbanden alle
800rten van GROOT en KL KIN
VEE. •

"

Adr~ :\post Bus M, Jagersfontein,
/

III881 PaarIllr~al:
UW Gezondheid ja bet voor-

D8alD.8teding in deze oude Wereld.
en om die te bebouden, moet gij
de beste middelen gebruiken en er
zijn geen betere, dan die ·door

Dr. C. F. JURITZ & Co.
gemaakt ziin~'

EENIG AGENT:

HEYNEB, MATHEW & 00.
37 Adderley Straat, Kaapetad.

~

4. SPOLANDER & CO"
(jEVE~TlGD 61 JARJ/Ir,

Chr'l>llometer., .llorologe- .n I.loLma 'ien
v~u.. _ .. , Solo",an', GehouUlffl

UgIfIIJWf' :'TIu ~ HrIU." GIJ. ~
I~tf'tJI.U Ajth; .

VAN WIJKB---vLEI PITBLP'"":E
SCHOOL,-&:hoolm8elter, phu"de JIl..,
Sala.ri., £ 140 per jaar, mje lrODÏJII, OlD
Engelsch en Holl&n.d8ch te oDdenrijzen i
koatJeerlingeo. moe.ten illgenomen worden.
Meldt, "&IU1MJ' bereid h" wvk 0"9''' te
nemen.

Goadea en Zilveren Horlogee m
~~uuder.

P~ LIEBBNBBRG. - iteek ....
Bethal, .... Pat'U

1 Juli, lOOS. ,
" . . ' ~r lij1\.

O d ,c~'ij .Be nndigd llOO1dg •. Der" zeres n~ .. ~" ," ... .:
ALS Asaietente. m' rch-·N~·~. tieoretanl

of Ger.. SerklOhoo1 alhlel".
8alaria £,150 perF. Die, iD ataIlt
is ~ ,g.ondags het Ameriball8che
;'gel in. de kerk te beepttlen pot-

vangt hiervoor Dog £25 per jaar.
Applioanten gelieven te, melden
wanneer sij het werk kUDnen 'lAll-
narden.. MeuJ doe a&luoek tot _
Juli, 19q3, bij i
. Da. P.-4-Mo4AOHL!N~
, Voorzjfor der 8choolcolDJllÏllie,.. Germi.._.
Onderwijzer Gemagd."

APPLICATIB. S 1r01'CWn ~
voor de betrekking van ,Ond.... :

wijier aan door:den staat 1:·...........

Kostschool te Van der
Salaris £120 .per' jaar
woning. Plichten aan te 'Vangen
~tvolgend kWBit.aal. Voor "modAlM LW' A'-lrtllnn,IlN
blzonderheden wende men aan
den Secretaris, P.K •• Van de, Byl's
JraaI, LK.

BENOODIGD.
Een Heer ~8gt kost en in-

woning van af 1 .Au~ttl8. Bij
voorkeur bij een private familie.

Applicaties onder ti Beerd," Kan.
toor. OIU Land.

lULL.' SflUI I·
Wholesale -en

GEOCCULEERDE "
.Lemoen- Nart je- Lemoobobmen,

Ook Loquatboomen.
Te koo,P bij ~

O. A. v. D. ltfBRWE,
Bethel,

P.O. Loyer Paarl.

Vloer. ZolderiDg
Gega!vaDi8eerd·.

P. J. MARAIS, ,
Blauw,all~

W~ Koop,
Jeves Schapendl]WAARSOJi[UwIlG.·

EEl lE1E1 IIIIEL

GBNBI. ST Sohurfte.·. iD P~8D, HoudeD en~. odeN di8I'8D
• I lt boeohl· . laDen en an. udere ÏDIekteD.':

~ UlS8D, . ;': . 'i

1 ~aUOa \)Dl 1~ te ~ ~ door daD
KoJOJlia1eu. Veeari8iD ... a.nd •• pea4-

O:V:aaAL 'V.~..oo_.~.
OTTO LANDS$gRG a CO.•

• li, t ~ :i

.K·AAPS'!DAD. .
.Eenige AQenten voo,. Ztid Afrika

. . , I •. il

15 merkeD
£2 .. 6d.
aha ... aaa.... .IUk

,

KOCH &,llol>dI'Ë·.~::;7·.=~,
DE pJp ala bier pw.. is, ~ [beste iD &t .~ Wij

vE#rkoopen~eer VaD deze eoort fdaD na al de ~ eoort.en
tesam8lh i

r 1
.Ala U-..n pomp w1l

dezeen g.n andere.
Wij .erkOopea ook. .. Strawat)n11M

het be1'08lllde!·middel ~ Bo.. ÏD .
&PRUl, en ~'1lOOCIige Ipreipompea GIll
he& te aebraiba.

;

'.

--Boil_ache Groente zaden,
L \ B-.map ft E:oek.
Ir.- tMwendi",... P.»tWiHel .onlt

al1n met 'hi~ ftIl "9'nICItt door'
..,_ zaid Afrika v......... . :
sl,·J. JU B. ja' BDIL,
; 'I .

.1 Mt '.111..., !UIPIUI, I
, I •
Groot- .. JD.r'PltaDdeL

,

Rector of
Albert.

PriDe Albert.
7 JDli 1908~ .



AANB~~.~~"~"~~{~*l
• JUennede ~bGd PDi.aii;
tot Hem heelt. cloeo ~~I"";~IiW.l
geliefden EchtgeDÓot'
MARTIJ::NUS VIVJ:.$'.ft8, "<Z""'_'~'!"_ .•
deser; in dec ouderdom. "y_ 92
ma.aaden ea ,1& .dagett.:'Hij ... .
gehuwd, q u..Vader';1!'atl SÓ ~. Ya
wie 14 I.ven ell U' ~4ID ~ i l:Iij
w:us maar fleIlJB&Al,~ Ji~ leven
onder de behuad.eW:tc V&Il .. medicijn,.
m~; :lijae .e wae b.la ea ucht.
Bij :t;jj~ begrafenitdieiaA werd het ;eer

. duidelijk: _.'
I. Dat !le m8DlCh, hoe Yaa bij ~

enkel ijdelheid ia. , ;
II, Da.t. de mouch hier op aarde maar

op reis ia na.a.r ;ájDe eeuwige WO\WIg:
III. Da.t,de. DUmlChenleven, hoe lug

h. 8Chijnt, gelijk een rooit ell damp nr-
dwijnt.. .'
IV .:D&t. dett meucheu. hoog__ r )ev ..

doel moet. zijn voor Chriáu all.. te
!eveD. Bij dezen dieut. werd gaoogeo:
geL 160:~, ó; en bij het graf; ,e&. 191: 2.

De bedroefte Ech~eDOOte:

8. J. VIVlEBS:
KiDdenm.: .

P. J. VIVlEBS,
J. lt. VIVlEBB.
EI·TZABET,lI ,SJlIT.
JAN VIVI:BBS.
K. J. Li a011X., "
JAN VIVlHs.. -
s. J. v.d. WESTHUlZKN.
F. VlVIEBS.
S. THERON.
JACOBUS. VIVlERS.
D. VIVIEBS.
HASNI v. SCHAJ.KWUK
ClliWlTlENA VIVlBRB.
EI.IZABETH VIVlEB8.
HENDRIK VIVlERS.

8ch00ll IWaderen:
J. SlUT.. e:

A. S. LE ROUX.
D. TBERON.
D. v. d. WESTHUIL.EN.
GIJS v, SCHALKWlJK.

Vogelaruiafont.eiD,
(Diat.. Fraarburg),

16 Juli, 1903.

AAN familie eD vrienden w'ordt. hiermedê
bekend gemaakt, dat het. den Heer van
leven en dood behaagd heeft, tot zich te
nemen op den 2 Juli, mijn teeder geliefde
Echtg6llOOt F. J. v.d. MERWE, in den
ouderdom v&ll 71 jaar, 10 maaadeJl en 9
dagen, na een ziekbed van slecht. 8 dagea.
Hoe bitt« deae beker ook voor mij w .. te
drinken, de wil de. Heeren moet pw:hi~
d.eJL zijn naAlD zij gelooid. Mita dezen
breng ik mijn ha.ctelijken dank toe lIA[l de
vele vrienden en vriendinnen voor hunne
haq.elijk deelneming met mij. 't.,W .. mij
een zoete droppel in mijn bitteren kelk j

ook moet Ik .MIs. .A. Louw beda.nken voor
ha&r onvermoeide hulp en bij.taDa &all mij
verleend.

De bedroefde .Echtg6llOOte,
ELIZABETH v. Il. MERWE,

en won
A. J. L. v.d. MERWE.

_,LokeDburg,"
DI8t.. Calvinia"

13 Juli, 1900.

VERHUISD naar zijn eeuwige woning op
den 16en deser, mijn teedergeliefde Echt..
genoot- PIETER ABRAHAM van der
WE.sTHUYZ&~, In den ouderdom. van
circa. 44 jaren, ua een lIIDartvol lijden va.n
4 jaren, .da.t hij met. geduld droeg, uitr
aiende naar zijnen Heiland, nr. een geluk-
kig echtver bllltenia V&ll 10 jaren eD 3
ma&ndeJL

Tevens breng Ik mijn h&rtelijkeD daAlt
aan Al de vele VrieDden en Vriendjnm"',
die mij 3:00 getrouw hebbea bijgeetaan iD
dien tijd, ook &an Dr li&Um&D.

De bedroefdel Weduwe,
ELIZ. c. v. d. w:iBTiló l'ZEN,

Geboren Ro.ouw.

In Memoriam.
4!

TER Gedachtenis &all lwt a.faterven nn
mijn teedecbeminden Ech~noot. FRAN-
COIS JOHANNE8 JOUBERT, in den
ouderdom van 65 jaar, 2 maanden en 18
dagen, op 20 Juli, 1902.

Heiligen van vroeger jaren
Kwijnden hier, gedrukt van kruis;

Nu zijn zij, bij d' Engelscharen.
Eeuwig bij hun Vader thuis;

Schoon hun vleesch, in 't, graf verteerd,
Reeds :.ot 8tof iB weergekeerd.

(Os. 186 VB .• ).

S M. JOUBERT,
Geb. MAlherbe.

Pa.nJ&, Klein Drakenstein,
20 .Iuli, 1903.

TE KOOP.
E EN allerliefste kleine plaata. Half UlD'

van St&t.ie en nabij de School. Nieuw net
en ruim woonhui. en buitengebouwen.
10,000 Geënte stokken, 500 vruchtboomen.
Groote groente tuin. Sterk loopend w&ter.
Uitgebreide vee-wei. Moet dadelijk v....
koopen voor- slech te £ 1160.

F. SCHONKEN,
Avenue, Stellenboeoll.

-~.- ..~- ,. --- .._~~,_ .._--
Uit Je band te Koop,

,

DE plaats Zuurfontein, distr. Smithfield,
groot :l1::!8 ru orgen, mtot 8t&ndhOlldende
fontein en groeten dam, die 14 mudden
zaadkoren onder beeproeiing brengen.

Met geringe kOlltal k&ll de dam 2lOO-

cLulig vergroot worden, det. men drie ,maal
meer zal kunnen beeproeien, grond i~uit ..
munLend. Droge landen :lOO veel men
ma&C cultiveeren wil exu&. ZuurfonteiJl
ï. geechikt voor eenig fIOOJ"t vee, klein en
groot., en ia gelegen half weg tuachen
Smi\hfield en Edenburg. Vooc verdere
informaLie vervClele men aich tot den OD-
derpt.eeJtendr ,

, .

. _. I

DOCH~ •• ZlI! DI: "DE~D.
- I.·

Dit is, de 4rootste van al otlze groote VerkC?Opingen; ,
. het succes was van het begin: af . :

, _verzekerd. !

P.R. FAURE,
Smithfield, O.R.K.

BIJ de Paren of ~~nnent te kóopl bij
den Ondergeteekende of bij den 'neer r·~'!.A.
GOOSEN, WeIJingtoD~ Termen
.\anvraag te doen 900r Vrijdag, :deo
dezer, .

A. B. UE VILLIERS" iCo. ~
, I ' :

Paarl, 20 Juli,l903. !

~~.'-T·I'.:Kr..E'~ •• "
Den Wel-Edelen Beer

0,' J. v&nider' Merwe.
_'Viotoria West.

GlUOH'l'BH~B.-paar de heet D. W. Imm.elmab sich Dief;~ •
Yerkieebaar al atelleu l'oor de Wetgel'ende Verpd.,n~g, 100 De1llellwij, : -
de ondel'geteekeDden. de mjheid. u te l'erzoeken" o~ gij D' aJ. Boud8. ,oO!!

kandidaat voor dee Afdeeling verkiesbaar wilt stelleD~ :' : \ . .
.De ondergeteekenden meene~. dat u de rechte' DIaD qp' de _hte I

piu'" sult r.ijn, de belaagoa -. Afd~g tea.~. ~ -If I'if.I;:;~~;;;~~;:;~:;:::-t·1
het volle vertrouwen l'&Il het publiek bezit; en mdum . ,door
de Benoemings Vergadering, beloVJD wij onse volle " n._ i l.,RliDGiYl
einde uwe verkiesing te vetst"kereD. VeJ'waohtende, idat u ,ou I~S '
met een antwoord zal bel(1lD8tif'·n.· i: . j .

Hebben wij de eer ons tAt noem~D' ';
, I·

UW Bd's. Dienatw. Dieuaren,
G. A. Maeder V.D.M., Viqtoria West. C. G. Theron, BuitiJuwentonteia. r
T. J. du Toit, 'Loxton. John Bartlett, Vioto~ We.t. i
G. J. de Klerk, Viet .... Welt. H. G. Scholtz, Groo~BoeI~,
M. J. Theron, VOIburg. . L. M. 8nyman, 8pw~poor:t. ' .
D . ..\.jTheron, jr.:, Witbank. R. v. d. Merwe, YictOria W~. :, J

J. ê, de Klerk, 8lypfontein. F. G. ftD. Heerden, .i~nteiD. :
J. J. Viljoen, Victoria West. J. C. de Klerk, ~~rt~~ . i
J. J. Viljoen, TrotDJlIIGraf. 1. C. Swarta,Vlct~ Wt!IIt; ;
P. G. de Bruyn, Victoria W.t. P. 1. v. d. Merwe, Knu. Rivier. .
W. T. van Schalkwyk, SchimmelfoDtein. J. C. de Klerk, Zuik~rkolk. J

J. 'l.Theron, Victoria West. P. lo'. Hago, VictoriaiWeet~: ,:
W. Wilson, Uitzicht. I, H. Erumua. llaaDhaa ...poo~.' ;
S. W. Burger, Gem.boksfontein. G. W. Duekwortb, j~.,Victóril.W4!I!It.
P. J. van Nierop, Victoria West. W.I. MaD., Bloeml~otein." '
J. 1. ErumlJB, Jufontein. P. 1. Maritz. LDxtoa;
D. E.' Pheifer, Houteobek. C. J. Venuemen, Victoria Welt.
l. J. van Heerden, Dombeitemontein. P. 1. van Wijk Jl "

C. F. van Schalkwyk, Taaiboechfontein. H. 8. Grobbelaar, JJ "

P. F. de Klerk, Victoria West. S. Venter, " "
N. J. S. Viljoea, Leeuwkuil. J. A. van Wyk, '" "
Jaoob. W. J. Hap, Hoekaplaat.. W. J. BulJ!!r. Pz., IJ, "

A. J. Naude, KooUontein. B. Kruger, MarthupClt.
C. A. Cilliera, Victoria WNt. Vintcent Cloete, Vic~ria W.. t.
A. T. Ru, Nooitgedacht. J. G. 1. de V'illien,:" "
Paul de Klerk, Leeuwfontein. C. Stevena, Eenagevonden.
C. J. Clause •• , Grootfontein. C. J. SteVeD8, ",
H. C. Eeterhuizen, Bultfontein. G. D. VUl 8chalkwij~, TaaibOeohfo"teia.

. ,

AKTWOORD.

Victoria W~ 14.Juli, 1'9()3.
Den.Wel- l delen Heeren Ds. G. A. )taeclel'. :F. J. :du Toit.

G. J. de Klerk, en anderen. : i· " ., .
WBL-ED. BBuD,-Jn antwoord op owe bovenvermelde Be<1w.i_

mij vraagt, mij verkiesbaar te stellen als Bonda KaacJidáat w........-...t.
Vergadering voor de Kies AfdeeliDg Vie~ria Welt, in plaat.
lmmelma.o, die zich niet weder veni8lbaar .telt, heb ik DA erD.etiI!ei
besloten, aM uw verzoek te vold~ en beloof u, WeJ-BcleJeIl,
mings VergaderiDg benoemd, en bij de verkiezing Ver!routD.
zuHen inspannen tot bet bevorderen ftIl het welzijn VaD OD.
deze Kies Afdeeling io het bijzonder:. ' .
. MiJne politieke gevoe~ zijn 0 alle, bekend, en sal ik la. in

dezer Kiel AfdeeliDg meer bijzonder bloo~ leggen. "
Mijne verkiezing in uwe haDden la~eJI u dankende voor de eer aim __ ilaaat

Noeio ik mij, .' I

~
Uw Dierutwillliae UlI!~~.

EEN Hollander, pu Uit Holland aa,nge- 110
komen, zoekt zich in verbinding te IItellenm. iemand, die genegen is hem op zijne
boerderij te nemen, ten einde xieh prae-
tiaeh in de boederij te bekwamen. Lief.t
op eene gemengde boerderij. Brieven
~ r lA A.:B.C. .. OU LaDd."

Ie
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NECTAR
ZIJ IS DE BESTE

NECTAR
Want ziJ is da thee
DE RIJKF;N,

'Voor

DF AR}L_~ to,

DE STERKEN.,

VE ZWAKKEN
l)E

HERST ~LL f1~ND li:N,
-6--

DE ZIEKEN

NECTAR
THEE

Is een Heerlijke Drank foor'
alle Mensehen en te

allen tijde.

Verkrijgbaar bij alle Krui~
DiRt en Algemeene Winkels door
eheel Zuid·Afrika ul Looden

Pakjel van t lb., i lb. eD 1 lb. eD

"PncLlbg 16..'IÏerde Blikken. ftD
lh. eD 3 Il..

-KAAPSTAD.
I·h,·_"en
Nart jel
""'''."pel.D .•.
Bo&er
F.i,,",D
U•• len
U eli
,~,u".".
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............ v ..
...... Ce, -. ....a~, oral Laftd, ....
........ ...,_ ,1 ......
\-. NaT
.Iua 44 .

ID 1£ UIlT lf 1I~1IU1I Cl.,
BEPERKT.

Aan int"ken&reD.,Yan de ''Golde Roop"
","rJt hiermede kiónle gegeveo, dat de.
ioteekengelden 'fooruit betaald moeten

en dat aan hen, die niet 'f66r
of op 16 Augustus lo.. betaald hebben,
geen bladen meer zullen toegt'Zond.m
wordeD. .

C. P. SCHULTZ,
Secretarie.

20 Jail, 1903.

Inteekenaare nn .. Olll Land," "Week-
bla-l' eo .. Kerkbode" worden mite
desen gewurachuwd, dat hUDDeeouran-
ten hun vanaf 15 Augu.tus, "s., niet
langer Illllen worden toegezondeD, lndil'ln
hun ioteekeDg~lden 'foor hilt loopende
jaar niet bstaalI I~n op CIf voor ;Uen
datum,

C. P. SCHULTZ,
.Bt'cretaris.

20 Juli, 1903.

D~ ZUID- A,~RIKAAN

ONS LA. N D.
DINSDAG, 2l JULI, 1903.

Ds. Alh.ut en dJ Oeres-
school.

GBOURBMDBde diakUIIIIieO'fer het voor-
stel van den heer THBRON,L.W.V., om
lien select comité aan te stellen om on-
derzoek t~ doen naar de werking van de
onderwijs·akten en de regulaties 'fan het
departement van onderwija, haalde dr.
SMAl.\TT LJ. Woen.Jag ben gezegde aan
'fan dl. ALHIIT yan Cerel. Zijn doel
wal om esu blaam ~ I!:!ggenniet allMn
op dl. ALHtlIT, maar op de geheeie
Nederduiteche GerefoJrmeerde Kerk. H.jJ
wilde blijkbnr te kennen geYe1, dat
dese Kerk tot ~ins81 heeft aangenomen,
ut geen Eogelschm&n behoeft unIoek:
te doen yoor een betrekking in een pa-
blieke achool Dit la een verdnailag
yan de ftliten. Ea daar hit rapport 'fan
het 181~t comité van.19O'.aniet m'18r 'foor
h'et pUbliek: ntrkrijgbaar ia, en men dUI
geen gel8Renheid uI hebben om uit dat
rap'Port met de ftllten betend te worden,
mllen wij hier een opsomming daarvan
geYen.
Op den 16 Ien October, pf dr. MUIB

getDigenis yoor het select comité. HIJ
verhaalde, 'fraag 1625, du hU een brief
had ontHngen 'fan den heer HOBDU,
d-a hoofdonderwVler der achool, die &all.

gnteld w"rd gItdureode de kriJPftt,
naut de heer G.SICleI ell de a.,derot OD-
derwijs,," ,&deporteer.! waren.Sij, dr.
MUIR, 'x>schrd8fdez su brief all leer mla-
moedlgend, omdat daarin geaegd werd,
dat ds. ALHBIT een helO8k bij den heer
HOBDlCNhad IflJelegd, en .ooder anderell
had g8'legd: "dat zij een Afrikaander,
yan hlln eigen qodsclienetlge indehteD,
14n het hoofd de Oeree Hoog. school

~ I wilden h"bben Dd heer ALH.IT
lei uitdrukkBlijk aan mij (HOBDU)' dat,
daar de Hollalldach-aprekenden iD. de
meeederb-i-l zijn iu C8.... g88n Engel_.
mau aall 't hoof i der achool b<lhOOrt te
.taan."
Daarop werden belde da. ALHIIT ell

de heer HOBDBNvoor h"t Mlect comlt6
gedaagd. DtI heer HOBDU h8J'haalde
Wit in zijn brief aan dr. MIna had ge.
Itaan. DI. ALH8IT gaf ill 'fJUg 1762 en
daarop 'fO.ode· 'Yl'Igea een Yenlag 'fa.
het ~sprek dat hij met dt'n heer DOBD.N
had gebad aaogaaode de lChooL, HU !;ad
gesegd, dAt d.t her 08BlOKI bdhoort
h"rReld te worden iQ aun Yorige betnt-
kiqs ahi hoofd der echool. Daarop had
de heer HOBD.lf geaecd, du men mw.
schien ~ een schikkiq tOD kOlDen en
dat hU (HOBOU) ,za. de achool _. bD.-

neD.'fOOI'tCaaD..

In .na, 1~11&eft
dald.lIIk: "D3 heer Rn"._ h...
d.lIJk ge.esa dat de prt~J~
lindlCh-,prekende ...w_ ......ft_
~oa hIJ de scbool a.id lo hilnlt!'Il'
looden -.Ala wa ."Il hft diltrikt naar
)[01ll,8I); dan moeteD ZIJ YII,Ibo:n"tm
IDdeo mao aID het
Dit I. eeD heel ntl~atol ... , _'IOI.It'D.

Vit hft rapport blUkt
a&dere beteekeDia am
d.. ALHSIT trachtte
b.4BTT h*ft hem
le preci'lI wat ook in
k8bde centrom. gédaao .
)laar nlf. iDdlen man Aoa toe~III$.leD,

betgeen WiJ geen.IiDI! doel', .,
vllrkeerd of On'fenblDt..Il~WUI ,.tIeD
magiatraat en van" ~ ALlial'!.· OlD
aulk Mil -opinle te kOf'It!eren,dan hi het
toch al tt! belachelijk oai daarvan tot dl'
(8Yolgt,..hiog &e kom.e'1, dat de .N.G
Kerk t~ bsgiusel h"t'ft; aaugêl10mell :
G<len EogelllChlDlin btihd.ift aaolO"k t~
doen. .,

.AL LlEIR~EI:J:.

• ""_ ZIftIa.
.¥Ajuft'. J. W. 8chaoorl, 'fau D~blO.

'fillfO, schrijft OD8 het 'f01",Dde: -"fer-
nomen hebbeede dat et groote .~rftf<
onder 40\ 'farkeos Is, 100 i" mVn Vri~Me.
lUk ~erl031r, dit rniddpl: in uw Il ~erd
blad te plaa~"Il. VIIIl 18 +ark"lllI he bsn
wij Ideehta ééo yet-loreD•. Het mi-I $1 i.
all volgt: -llep"I jparafloe ol le, 1~
terpentijo, L lepel rau 'ife l,m.oUIt. ~n,
goed door elkaar, en g~ het..ml.l pel
Momaalio. Iudieu nooJli ba dot &dl·
cijn eenmaal per daiherháá,lIl wor, .D.
Wij JVIIl.n hopen dat ook lauderen bij' dit
Aenyoudige middel b tat ~ulleD. .,lllden.
Het á8 stellig ee6 p"odtlemlng wQrd.
Gaarne sullen wij ue ondert'inding yao
aDderen met dit middel ook pnbliceeien.--_----- -- ...,

....... aopd .
".rlo ··1 :_.

Eln IOterf'888nte OPIJlla1' la op de *,,}
van den wetgevenjen ra~ geletfd. :De.
motie was: dat een op~ op dtl i.fel
gelllfrdzal wordeD, aantoonl'D.d" het to(ále
bedmg 'fall aanspraken !Voor :goedt'lten
yerloren op de '''l'8Chllhnie spoorlijlleQ
'fan af 1 -Iull, 1902, tot 30 April, 1913,
.Ieook het bedra~ van lIOCXlanigeaanepra.
ken dat uitbetaald is." .Men liet dill dit
de opgaaf niet i. yoor een geh-.el J.r.
mur .Iechle l00r 10 maanden. Vallidf'
16,201 aanspraken, bM,apode £102~12
18.. 11-1., werden 3,8i6 iuitbetnl,j ~,r
wlllU'de vlin £29,r09 8.. 6 I. .Metandere
woordeD, terwijl oDg8v«!r» p9l'Oo!ot'tan
het getal aln.praten uU:betaald weM.
was de lOm alzoo uitbetaald slechte 28
p!!r08nt ?IlD de som die geêilcht nrd.
Mur lijn dAle cijf ..rs niet ,eraohrlldrtlgk
hOOi? la 10 fDIIBlltl"Dtij ~werJell tIi~r
dan 16 dntsend aaDllpl'llk~ ontvangen,
en hee depar&em~nt hf!eft! bijoa £3O;qoó
oltbetaaI.l. Het publiek h~tt eehter, '01-
pn. de iogelOlld ..n aaOSPraikeo;meer dan
driemaal IOontei yerlOf9D.i Hea la D.oOd,
I&tellJk: dat suppen gt!no!lltn worden om
dit verU.. te 'ft>rlJllnderen ten te breD"D
binnen 1e perken yan watir&delgbr.jJiI
"r"acht kaD wordeD. i '
De opgwf yoor de 'fenlOb.jiUtooJ"I~or-

19'''l8n I.all 'fOIst :- i

8&el1 Go&.1 BArag G~tal Dedraa
, OIIh·.UBI. geëischl. aitbJ aallL alt"&:;

£ •. d. i e, Ij·d.
Welt.i. 6,302 31,0$1 1) 0 3,~ 13,Ml 0,0
MidJand 3;-142 2l,919 2 3 1,~! 3,169 J~ ~l
OoateL 2,723 11,065 0 • 1,6~O 3,933 I: li
NoordL ',068 za.OIO 16 4 2,'1' i G,29O 6:.
Bi_aL 966 ',127 0 0 6j)6 2,896 Qj 4)

Gr.Tot.16,201i'02,'m'la 11 8,~ 29,4Ot 8: 6
r "I.............. ·.i........,

WIJ pn bllO&l'ftu heden id. beloÓt- ••
nt1'fpllDIf yall puerall Bot.-, briel, 4l'e
iD. de L'lDdellllChe filMt .. v. racbeo.,
aOOaIa .overpbbeld aall ~ (Ja~ l'i-tt.
Wit TertrollftD. dat OD.I8! le..... deIIijD
oriet Daawl.Uead aullen 1.l8n. :

"el ...... ;an......
De Secretarie ,&n

hol. der ,.mMDteO aalllge~roDdJl"'i
de imperiale ft!II:-J'lllK
25,000 mao Brit..,
Zu14-Alrib . te Dlal.t".

100 wordt· --I.'
Yerded.,ha,
8OD.ftI'IlemeDt lal
een bfdnp te ,pven
oato.t_ cite ge.... kt
deae tlOflP6D hier tit UVII'WU.

Brodrl~k hteft' oolr
~ lal OD&~' ~ M.~~~.~~
J;li. een bUdnge lal ,p.,.n
dit 1.. WIJ1111180 lieD. , I .... .
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WOBOBS'l'BB. . DIt· luk.'_ -
ee.· ..1IQoaa. •.
Doo.iaIV to. ,............... ~ . ...,._..

. &., lf..we na . "'lt.11i1:eaq".IIJ\.rl(;.
w«de. p¥; .' ,
Ik bD 11 YA meer ~n. lie dftfo,.~.,..~jkiea (P) ap.PaD aemeÁ, m~ Ji"

"""eeU -i. ,"er aulke oa..lU!."• ...,.heJ ...
uit te ,weiden. Wij kriJaell ZoO~1' g.... ,
1"IUl W eent., tw_e.ea laatat.e ,e~.a.

~ YOOr aoht ~. ",,,rtlea cp MD
Jill, _ _jn lóadereogedolp!. Ern· &.iuclje
dat het..grootste lawaai beeft gemukt. kFe\!,
drie lal!r 1IAIIIeD. "lt II8lVtlOI hei' right," "'U
als de Dlpldmu &egt. EP.\ v9lpnde ber
aal IlÏj. 0JIIIMSeII. dJit. lij &lie- W"ilr ~et'I
built. .,

(}jj ~ mij OIIItnmt mi .. Wout je Mei-
ring. Zij ill DOg !let _ nuk! al. IIJnj,I,
weJ"kt TOOttduread, oDTermoeid tot .-el-
nart cl« ea1lle~ die er!'l"r in ,ollllnige
genJlen (jamauir dit te moet .,: Ec~en) n;et
_leen "ar 'ijvw niet wllard"'rt, IRll:lr ~<'!_

durig _1II'e lItnrikelbl >ldteo I,ar iu d.·u .........

I~ deDk DU aaJI kraDmUmnen en Jl' iW~I .. ".;r
Maden c.'IDI'n!8pODdeea. Zij rduijY'e'll
altijd nil. bPitalisteu, parlemeGl":"Jr.n, war.
Ah1kaand ....., ~Dt..><o. ens., 11111'" vaa
de -.:lI:a.mtbedea in belang von liet mf'nscit-
dom, ja., in en jaar uit. ged.:llu. is for "(,,it
~n W'OOI'd. Niet. dat Ik wi;. ,I.t .i"geuf:n,
die IlOO in de lItiIte ~.unoe p'i ·i1((·n ""nul-
ten-, ge~n zullen worden, gelijk mea dCd,
Wltuneer eE!ll rijke man het ge '. Il:lt hem mis-
dU..n niet toekomt, \. lor mil,id:uhlfh~~n
beeft. gegeven. Neen! maAr lliii zult toch met
mij inst_men. dat aj. d;e b&J.8al.ll'hjk rMr
omderen> _rken en leven - ëu II:u 1""l'slal
•._ niet"_nmoediging nool!ig hebben.
Zulleu wij niet aan .JIUl KUeI vr"lltln

zuib te doen. w.!nnet!r .:~ p,.rllllJll'utszitiing
mer ia, en hij meer tij·t " ..ef I ?

Tannie roept mij en ,!- lII0f!0t nr"l)t.rl~n
met drrijven. Zij wil, dat ik _t klei. geld
bij de winke.. voor eeo linclHl1S I.nll'u m .... t.
Morgen ia speciale coIIootie Dit laat mij !I('II-
ken Ban _t een S'tOOf'nt le SteUl'nbo!><·h.'" u-
maal beeft gezegd. Hij z.,:; "(;"11-1 I'll Klh"'r
~ al8 IIlijk, en dus doe .k 'n pr nuie In " J':!I-
~er. dat er I(eeu kleiner mUllhtuk dan eon
Jfl'rmito of simvf!!' is !
Fooi!

. >.,. ~~-.'" >. , .,

. __ .',~,.".~ ~'.~'.~ .,.

..'
••• U••• UIT .~.

OO~.
,,"'u ronlNentl& ?IlO. de 8treTel"ll Vereeni-

p;ingeD ... 1 alhier YaIl af 6 tot 9 ~8
~...,aoud..n worden. ·Béatre leel'lU'e'll, :wordell
t-- algenardigden ftn elq ..ereeaigiUi
"enraoht ~mnJItrdig te zijJr. ADeu. die
weIJt<d\en te Iromeb, moeten ~ijdig aan
den p1au..elijken aecretarÏlt. dea Mer :. S.
P. Hugo, kennis gevelt. .
W<>geoll de IIAD'ZOeken ~ out'\'UIgt'n, sal

de opkom.' _1' groot ZlJll.

DE KAMER. VAN KOOPHANDEL.
In de Jgeloopen w-eefr werd de _ode-

lijlLdle \-e~ring van de&e Kamer geholl-
den. bij .. elb gelegellheid eeu.. r&PiJMt na
h.·t eomit .. gel_n ,.~, 1I'1UU'1Ut6lijkt. dat
113 hee ren thans ledeu, Eij.n. LedeD Tan Oe-
I"<'!! Wpg en De J:lOOr!fM IUlllDeD per apoor
u""r d" ~t'riug fti_' UlgeD betaJlUjC
van CJ.. hNl't der gewoo~. rijzen. <Met beWeIr:-
~ tot ....n dobbf,le IJ .. egliju naar Wor-l_..r soh,.,...f Dr. Bee , dat hij dles in zijn
Vt'~ ... n in de zaak zou doen. Bij bad dfll
hee r Rabie. L.W.v., ook l'f" over geeprobu.,
en zij souden doen, hetgeen zij bet wi~!ijk.t
oclbtten.

Iu v...-boud m..t een telefoon beUN bad
h..t l'DIDité eeu scbrijven 'Van d\,n pcl8tmeea-
t ..r~n...-aa1 on~en. meldeude 0.11., dat
d... subscripti e nn elken inu,ekenaar. y"or I.'9n
dng..,lijk.ooen cfit.1II'It. op ni..t minder'li .. n t9
zou te staan komen. De opinie wa", dal foen
ondet"aal'<h.ch bet er dan t'9D "paletl ~ st ..l>..I
rou zijn; ecirter zou hij (de poStmet'l!lt.r-ge-
n .. raal] binnenkort een ingenieur zenden, om
do, zaak te ood'o-rzoeken .en ra.pport. te noen.

Overgaalide tot rerbaallllludell. besJ.oot .de
KAlDer, de namen deor l..deD (Ii) die noy; met
hunne subscriptie betaald b8ddMl. te sehrap-

P"~n motie van deo .b~r H. E. JOOIIte, llie-
....'<.-onIteerd door den heer P. J. 4:k> Kook,
m..t betnlkking tot ge.........mte verbe~r'in-
~en ell een beter SteheI nn ~rltOOplDgttn
op de p1.urt..elijb markt. went naar het be-
..tour oomité venrezen.

DB .WOROIBTER WA88OHERLJEN.
De "Iaumry", ""arvaA d .. beer C. ~. C1I.ris-

tia_ de opricbu-r en tege'llllnlOrdl~ eige-
naar i~ zal wellicbt binnen kort tn een
maandl;'ppjj gefloteerd worden. Men. be, ...
k"Jl't, dat de zaak, op 1'00 groote echaal ge-
dreven, uiter!lt goed betalen zal.

OP BEZOEK.
De hef'!' R. Miiller. de welbek6Dde muaiek-

handelaar te Kaapstad, was op .. bezoek .te
W~r voor eenijl;e dagen. HtJ bad ZIJn
v..rblij f aan de woning van pastor 8prenp'eI"
en llMlOObt ook mijn andere .,eJ.e plaatseliJke
vrienden.

\'OLTROKIUJN.
Dr. Langsmit, en de ...ed. Lou .... '!"an uue

plaats .....rtroken l.I. Maa.nrlag naar Kaap-
slocl. om ald ....r den volgenden dag in bet
hm ...·IiJbboo-tje te ..tappen. De beste ...en-
-ohen hunoer vrialdoo ver.;ezellen hen op
., u n 1('V£"DST{'is.

:O"AA.R vrcromx WEST.
Professor W. van Oosten, die voorhoon

o'1l"list alhier was. ~aat brnn en kort zich h'
Victoria W_t v~n -. alwaar hIJ tot or-
I(l'Ii.t d...r :-;00. Gpr. Kerk is ~tpld.

UENF.I{..\.~L BOTHA.
U .. " ........ I I."",i.. Botru. wa.. op ziju reis

nsar Kaap."1ad ap ....n kort be"""k te Wor·
",""ter bij d.·n h.,er D. Hland. Het he,AWk
... ·rd in d" ,tilt .. af!(..It'b"J, zoo,J.t .It>cltt..
l~nlgt:'n pr V:1l1 ",-l'Stt'Jl.

KI:-;DF..R.DIK~8T.
,\all dA Hollandt;ohe k..,.k zal op Zoudug

",'pr ""Irt d">(en. "olgem aanJrondiginl(, een
Iull'll'·I...n,'ust )(..houden womeo.

WURCESTER ST.\DSRAAD.
~e '·"rwod ..ring, gehoudeu op Diru;dag

7 .Juli.
Tt"!Ien...oomig d", h....r ..n ,I. P. Malau (vcor.

I.,ttt l, G. de \"os, G. Kpyter en de see"'-
tan .

DO' rw "-lout een bri ..f Vlm sympathie te
1...tl.<I.~, aan de ...ed. Paul Bosman ov..r b .. t
,,f,'!.·I"\" ..n van ru.ran ~noot. teVI'D8 uit-
drukkIllI( !l......ritl" nllO d.. ~ard ....ri"l' der
,!i ..nsten· van d .... U\"t'IrI ...... n.. ttj<len. ZIJ" b.o-
<1"'11111" ah raad>llid, voom_ujk de publieke
" ..ro..-t,'nnj.("n. door hem t.",et>g gebracht.

",·...,,,,,,k "aD d..u heer P. W. Voigt,. om ....u
prrY:ltf· ,""t"rieiding '"Rn ,.ijn eigendom en
Blok H, ... "m oo.>ge-staan.

8,-.;lo1.pn. d.,u hM!" J. R. du Toit Rw., om
lIitll'\: tp Hag"". "''<1''1'01\1 hij ze><. in'lted ... van
rIT,.,. tJlau"'gom boom('n \V\MgeD.' ~er!!U"DlI1g\
\',111 /.IJU .. ,~eodom had u~ebaakl.~",tootr.-kkin~ tot rerbetenngen aan dPll
to.'''u ..r van wat ..r DBaJ' het municipale wa-
t"rhui<, in verbalu:! met zekere werkoo door
d .. ,·i~enar ..u van Jen BoveDBten Molen, werd
..loor de raad~I..d ..n een ingpeotie gedaa.n en
df'7.('rvH ~li;punJ. Daar er echter zei"""
\·,,"'1....... voor.tellen v~el~1 .....~en. be-
Mloot dl' raad, de zaak voor ""rdere overwe-
gin\( te lat.,n overmaan.

~fpt twtr ..kin~ tot een &an_i van d..,',lU Rhijn maatdlappij. llID een groote,..,n
to.'voer nm W'l\t"f werd bes~n. zulh toe
tA .u.aIl. Kostf'n ;0001' de maatachappij le
...orden g~en.

.\aD7.oek van den heer J. 8. du Toit Rml .•
Olll .'('n ..-at<orpijp uit de 1110ot in IJDOg'Jtraat
Ia."rl to l"IóQZAn,.....m niet. toegestaao, daar
de raad OOvt'eEIIId W"a8, dat zulb lungel:Jk
tut .....bade nlII de l"t'Cbten V10Il deo heer '\ OOi

kon ziin.
1>.. -b".,r C. Wintt'lf'bIlch vrot'<!( om p0fl

,heir! plaa.ts aan de plek. ~~ oohoonond ..
"an dell h<,<,rH. O. Jo'isoh..r.

1"~'\(","1aan .
I)'·u heN D. Ruohi..on By","" Hon-Supt'r-

Illtl~ndM1t VaD de WOf"l."'elfiter 8poonrq: Z(_)I)-
,hng ...... "'1 toe~. vieor Zond~en diAn-
-t,·u 111 ~" .<ftadso:aal te houden, tellien eeu be-
t ,,1111'('1n ~. voor dat tij<ljX'rk. .

~:'-n I'anbod vau den heer .J . .J. Pienaa.r.
d'l ~ '" d.. ~tad<u""al te .t.-mmen, PO In
g'~:".'r;ruH t(' houd ..u, tt'\(en een betulinIl: VHD
:!o,. Jl'1' Jaar, ""'l<i 3Angeoompn.

I),. ,~(MI ..rk "hpporteerdt', dat d.. b""r
Fran_ ol. W pt hij7,oIl4I"JlhNl"n omtrent UIt-
!lan'II. in, ba met hf't "pannen van dra-
dl'u up ,lt-' ~C ('II l~ vaD Hartebeestririf.r pn
,1.. municipali1.("t. had ~end. en dat de
t,It,,!.> ko<:t"u op £fJ6 te staAn kwamen, of:
m.. l,·rial'·n al....,n. £58. }kThalve VTOf'jI; hIJ
"Ill o...talinl( .....n de h..lft deT !rosteo van ma,.
Il"ri.:\l"n aU~. ,
R-Iot .. n. dat aan den heer 0.. Wet 1><--

""ht wordP. ,lat h..t dl'tl raad ..pit. dat hij
idA raad i n;"t van zijn r9llOiutie kon afwij-
kPn. om m_r dan £25 te ~PD. .
R~kenillll: .....n ~n't ....ete-ur.

l'Toot £136 118 .• :roor Juni. .......d go..dge-
kp.",!

8ri,O/ >("I..wn vau d..n O...aodh"ids Offi,
(·if'r. T1\~nde. dst de pokteu niet IJlMr
h,,,·t'<nht"n, en ..rk ..nnf"ode de groote lIulp,
t.'"U .1I ..u ti jde doot: den opzicht...-, den beer
n .J nOli". ~urend" do> afgeloopen .....
maand ..n. verleend. Hij rou rt."COIDIIl&Dd __
r .. n. dat d.· opzichte>r V'OOr zijn dienst.m goed
f.·lound word ...
8""lot."Il, <kon heer Roux met £2() voor

,irn d ..'n..rt"n te ..ergoeden.
B... lo!t·n, dat d~ voon;jt;ter ~macht~

\H,rd". ol" c:Lt~inl1: in naalD van d ..n raad
,.' t,,,,kpn ..n odr, t.. ...m .... inet Geo Roos.
'''''''S. Fran,;';'an en Adam Oetober. het Gou·
....rn ..m""t te v..~ met betrekking tot
h..t n..rn...n "'n W&tl'l" door het spoorweg de-
f"rt ..meont.

n.",lot"n, .•u.ppen te aemen. om Rlle $:, ...
wioht"n "U mat"n door d.... Opzicht"T te la-
"'n f>nd~riOPk..n, l"Il daaromtr ..nt kennis f."

SANNIE.

De Oommisai. van Onder-
zoek.

.-\au den Editeur.

8choonoorg, George,
15 Juli, 1003.

Dr.
No. 4"

O1Ilce-uren van 9 v.m~tot 6
tot lO

PUBLIEKE
VAN

Vastgoed en

Mijntreff ,-Ik zie ijl UIII'uitgave van 2 Juli,
dat de Procurellr-Gen~raal een beslist ant-
woord galop de vraag van den Ed. heer Du
Toit, ten effecte, dat er geen oommillllÏe aal
aangesteld word ..n, om onder_k te doen naar
d ... werking ..an de krijgswet. Het spijt mij,
dit te vernemen, want mijna inziens zal er
geen Ware vrede zijn,' teu.nj diegenen, die
onsehuldig gestraft waren, onder de kriifpwet,
onschuldig verklaard worden.

Ik voel jammer, dat er in het Parlem8llt
g....n steen aang...-oerd wordt omtrent de vuile
dad~o, die er in h ..t disteikt van George plaats
vonden. Kr is zeker geen distrikt, ....aar .r_
,Ier "n onrechtva.trdiger dingen gedaan wer-
den. dan in dat van Georg... Het i. bitter
zwaar, dot men onder ....n zoogenaamde vrije
r ..g....rini( als de ouz" moet uitstaan en met
hefd" (?) vt'rdrageu, wat er aan mij en ande-
,.pn in onK di.trikt i. geschied. De ellende,
di.. lu.n mij per800nlijk Ml mijn huisgezin ge-
daan iB, gedurende de krijgBwet, kan ik ~
II niet schrijven, want het zal uw geheeIe gc .
""rd blad in be.laf<l nemen. Dan wordt er
nog gl'z~<4 dat lVlj moeten vergeven en ver-
get.·n. Hct i. m..kklllijk dit te zegg~n, maar
h...,1 iet. anden, dit te doen. Ik moest £ÓOO
aan de militairen betalen en rijf maanden als
....n bandiet in den tronk doorbrengen, en ik
daag \lenig pel'!lOOn uit, om mij te bewijJlen,
dat ik !!CbuJdig w •• aan w..loyaliteit of eenige
breuk der kijg8wet. Ik wil niet ....rat .pre-
ken vali de paarden en andere !!Chaden, die d..
militair ..n mij aang..daan hebben. Het zou
goed zijn als de Procureur-Generaal 0118 w..-
trikt ....n bezOt·k wilde btf'llgen, dan zal hij
zi..u, dat tot vi..r boeren moeten samen doen
Ofll 7.... .t Ilk. v.... hij elkaar te krijgen, om
met' te ploegen. Wat zal de toekom.t zijn
I'an ons bo(.ren, al. wij niet on. geld en vee
tprug krijgen 0 lndien nijPt, moel men toch
ni ..t prut ..n van v('l·ge....n ~n vergeten. Wij
heb{,.;n met 1«>(luld gewacllt op de commi •• i.. ,
die on. bel<>ofd w ..rd, en .. u DlOl'ten wij ver·
n"men, dat d('7.., ons ook ontnomen is.

,. hartelijk dankende voor de opname biE'r,
T'an,

Blijf ik,
r".,.dien.t .... dienaar.

H. P. RAUBE. ...HEIMER.,

..

Australie-'s Gift aan Zuid·
Afrika.

cfltVen.

.\u.tralië heeft aan de we",ldjeen groot aan-
tal IDNkwll&rdige dingen ~egeven, maar de
ontdekking in dat wonderlijke land, gedaan
door een chemist en wetenllCbappelijk man,
de h.... r Charle" Furde, zal mUoachien aan ZUid-
Mrika en de "'ereld in het algemeen meer goed
doen, dan Australië ooit gedaan beelt of ooit
voortbrengen-- zal. Deze ontdekking ia een
natuurlijke plaJ:rtaardige zelfstandigheid, die
de eigellaardi~e'bigen8Chap bezit om in te grij-
pen in het spljliverteringH proces, op dezelfde
DlJInier ala Natuur', eigen dierlijke Gal. De
heer Forde, de groote waarde van deu ont-
dekking Ileseffeiide, ea de weldaad die ze sou
zijn voor de millioenen lijders aan slechte .pijl>-
....rt~ring, die (overeenkolIIstill; de bedendaag-
sohe wetenHCbap) lIIartel~ra mjn nn pepsint',
bL,muth, dieet en purgatiemiddelen, be8loot
Kt"'n koswn te sparen om dit medicijn te vol-
mak~n "n het een gen<'CIiIJIÏddel te maken
voor all" .pijloverteJ;iDga en iIlle bijkomende
kwalen. Het re.ultaat V1Ul dtze proefneming
"..... de toev~ging van on~eveer acllt andere
ingr ..diëuten, het geheel Bile Heao. genoemd.
een naam g..ge""n om nauwkeurig nit te druk-
ken. wat het. preparaat ia, "een Boon voor
de Gal." De onkOlitelR en sorg voor het ... 1-
maken en het !Ulmenpenen "an sijn prepa.-
raat tot de grootte ..an een kleine hooD, ..ijl!.
Z418rgroot gew ..est; maar het resultaat is een
kleine ovale boon, die het jongste kind ge'
lD .. kkelijk un inn"men, en een medicijn waar-
van 'het gl'bruik in het laatste jaar in A.u.tra-
Iië. alleen ongevt>er ~jftig milioenen dOM8 be-
h<'!reikt, rijkf'n .,. Iarmen beiden de- .ypend
zijnde van dit merkwaardig specifiek. Bet
hf'd('ndaag>ICh verbruik heelt bi~1IA de groot-
Kte kraehtsinsF.uningen ..an de eigenaar. over-
troffen, terwiJl hunne laboraooria dag ~ nacht
werken 0111 tf' vold~n aan de aanvragen.
Cbarles Forde'. Bile Beans zijn be.,ondeu een

ijlelhaar geneellllliddel te sijn voor hoofd-
pijn. galziekte, versoopping, aambeien, lever·
kwaal, slechten adem, rheumatiek, alechte
.pij8vertering, dnizeligheid, gonzen in he'
hoofd, opgezette maag, Imteloosheid, _akte,
vrouwenziekten, puisten en ""Je. andere Inn-
len, die bun ontsiaan clankeil aan gebrek~~e
gal tOt'..IOt!iing, Ullimilatie en .Iechte .pIJl!"
vertt'T·ing. Zij zuDen ook .. n veei nut &ijn
in zenu ..' - ..erwarringen, verlies van eetlu.t,
zwnkt(', kortademigheid, b10edriunen op de
Duid, slapelOOOlheid en gest.oOeden slaap Zij
"'E'rkt'n sn,,1 bij het heraWllen \'an de gellOnd-
h.>i.1 "ij vrouwen, en O.I.~ een algemeen ... 1rij-
.....u.1 en tonisch middel zijn re ongeëveua.r:I.
Ot·ze IWans ,,·orden in zoodanig.n vorril "er·
ku;'ht, dat Kder lie kan gebruiken 'IQual!r IR.. •
clilleh to .:id,' : en daar de pril" bi%Oudtlr bjl~
:s. r.:1I111(·JijkJ •. 7id. en Sa. 9d. ".,~ de"" l>ij
alle apotheker. en ""inkeue,.., liJD er weinig
hui.gt'zinnen. die niet altijd _ .u- in huis
kunnl'n hebh..n voor onvoortriene geY&llen.
:\!~ uw winblier ze 11 Riet k-.a verllebaffen,
!JChrijf dan aan de Bile BeaD Manufact.~ring
Co., Kortemarkat"fAt 32.:Kaapstad, en IlIJ sul-
I..n II een doos fra~ toezead..a na OJItvan~t
van <It'll prijB in )JO'Itr;egela of )JO'Itlri_1. Zie
tOf'. dat d.. naam Cbu. Forde op eIke label
.taat ,m ook op den ba~.in rood en groen.
z"nd ld. po8~1 voor betalilJg der port voor
..en ~rati. pr~tdOOll, en _til dell naam van
d"u courant.-{AdT.) , I

ConAdent1eele
8eoretvie, ..._..._"
de Goede Hoop, 'NePMf r •Btlnditol_-,
Juli, 1908...............
a.-. ........,...,........

DHlFH BRIEF.
, Li ..",•. 'nna,-W"IIi"DII om..tandijtbe<: ..'l ,h4-t
i, toch JI:.-I dllt ..1' attijd "omstandïgl...den"
"..,n I h..b ik 1l ,Iitmnal ..,.t Ian~ ap 00n bri ..f
Lttnll waoht"·ll."pt ()ft. ~ ....t h... ~I. beba}v .. d..t onu.
(H,d,· Tant., "om, d.. !mode "I)'( 'i(evoeok, zOO-
,h. Ik ~.~luriv; "()Or ''''0 kauul'tj" "'8.1"01 .. a-
r.'r ml'\( ..o m()(-t 1),. koude cI.... lIt. nH) echt ..r
ni.ot. ,laar ik Uil ....., ~oed dik b.at_jt' voor.
'-"'n .....". (;,",ull:l<il« hacl ik mij nint dp 1~lljle
" .. rt a"~MI'lh,,ft. W1Int ik hoor dat die uit
dOl m.')(lp raakt. •

Riot JI:,·tal wiok .. 1to ~OI·it nOl{ aan. pn h..t
,·rl("'1 .. i., ,lat ~ kooplust d;'ardoor ....rer-
~"nl "'OI'<It. Su. I'r i. doIn ook l1:....n kwaaJ
'". 1,IlUr ..prdi ..nde jX'nwDlt"n tot je !ternak
"n I("U'" te !(OOruilLen. ~ je dE' 8M1'l""
rondom wet. .... r~.

Dr. ~it en mej. Louw zij" Dinsd'll
in hut ha ......li~ bevetftigd. De plechtif!beid
had plaabo te IU.apstad. Moge het echtt-r
T."lI1l: te _ s-n.-ed blijn!a, OIl hun Hef-
de DOOit. koud. ja ..... et Louw word .. I

Donderdag, den l~den
N. G. 8CIINBIDB~'

Hon. Secreta';'.

DE ondergeteekende behoorlijk gelaat
Boedel van wijlen Mejufr. ~AIU. ....'i!"'!A"'.~A

mllen publiek verkoopen:-

I. V.. I1f...r04llaa
Het fraaie Eigendom of Brf galepn

nabij de Spoorweg Statie en benttenie
noodige buiteog6bouW'en. De groote Mlltn~"~jikbeid
is het feit, dat het een frooit' heeft
naamste Straten in deH 8tad en eene
eeD .prachtigen en vruobtbarwm tuin bel)l .. lt
boomen. Daar eigendolDJD8a alhier ~b",r'lOh
aanvraag voor ia, zal dit Erf. ."fOOr'
worden opgeveild. Ben k.ao. sooala

II. Levenel.

Seminarie.
•<

ftD het Bloem-
tJelllliD ... 'ie te 8WJlenbotob

aA,..u,DAG, 20 JU.LI,-i908.

Aan Contracteurs.

'~B~·~~~
(fn 'lDDlDOO}

A44erreyat.ru~ _ ..... -1:1Komt lDeD.allen en D. 8. BOTHA,
8weJleDdaal.

Caledon, 17 Juli, 1903.

Dempers, Moors" Kr;

PUBLIEKE

ZATERDAG, den
,I... VAN

Ezels, Paar~en, H-... ....,....
DB ondetgeteekeudeu, behoorlijk geJut

FADIOIUS sullen publie~ T81'~1--
~ Le_end..

20 Berate Klae Top ...
2 Do.. Jonge Koloniale Buin r_:'Cl_ (_ll~d'
'1. Do.' Koe !Mt Kalf,
1 ,Do. ; Bugu met ~.
2 Zadela ~ Toomen.'
1 Berate KlU paar Diaaélboomen.

•

---I
Beate Koloaiale l.. GeuDpOr-
teerde Wijnen, TBrandelriin,
Whiskey, Bier, ~ 8t.eeda
V~. 1
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DE HE r.REN en ~'FUS& Co. hebben instructies ontvangen van
bet Departement van Oorlog, om bij PUBLIEKB VENDUTIE ten wenscJren mede te deelen, d.hij eenige prachtige
verkoop aan te bieden, . ENGELSOHE HA.OlOfEY

Op DOD derdag den Sen October te koop hebben, leeftijd ftIl 3 tot. 7 jaar oud.
, 'De:&e dieren zijn alle geregistreerd in den oSk"m ltambOO\D

Da.t pra~htige eigendom, om vattende ongeveer 6 Akkers Land, en kunnen hier te lande niet geetenaard worden
zebouwen daarop staande, bekend ah, Een lijst van prijzen, door elk hDIlJl81'in
lO: atamli;st, wordt v8l'8ohaft.

Het is de opinie van een aantal der OlldRe Kol.~he
dat deze hengsten van de soort sijn, meest geschikt
Zuid.Afrika.

R. WlJS)N,.·
ST •. GECmGJ1S na~T,~ /.

ALGEMEENE HAN
I~PORTEURS VAN

BDgelaohe, Oontinentale, AmertkaaQOhe, Oh1neesob.e, AU.Q'.UlIOll,~t:'1
L. __. _I Kaur1tius en Zu1d-Amerlkaauob.fr proclllkten .

• • Hula· Ma.oblae. en BlDld.IKOO.L

Kenige Agenten voor da:
P'aust-alpren; PIneland broeimachines, Thorler.'8 veevoeder, Lactlf.r

.voor kalveren, Spratt's hcnden-beschutt, Quaker thee .'
. Oakdale margarine, en de ..Clyde" motorkarren.

ODA.)[S Superphosphates.
ODAltS Oomplete BeV1"11ohters.
ODAllS W1jnstok Bevruohters.
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GOlDKOOP EI GOlD TE lIEUBILIEREN
18 gemakkelijk besl1at.

.EZOEK ...

BARNET'S UITSTAL KAMERS.
Ben van de grootste keuzen van allerlei soorten van

meubelen, ooit in de Stad gezien.

Kustef Notehouten Bu1fdtten, met praohtige uitgesneden
paneelen, gedraaide zuilen en geslepen spiegels tegen

£8 178. 6d.

Praohtige Ohippendale KablnAtJJ in; groote afmetingen,
. Keurig afgewerkt, ··tegen £UI.. ,

,

BARNETT'S,
Meubel Magazijn,

LA.NGSTRA.AT, 104,
Algemeene Huis Meubileerders, Invoerders en Koloniale

Kabinet vervaardigers.
rermen worden geregeld. Katologus op aanvraag.

TEL. 243.

E. ~&\ R.
Aan WinkeIlers, Kooplieden, Geldbeleggers, Specula-

teurs, en anderen,

VENDUTIE VAN HET

Kostbaarste Stads Eigendom,
Dat ooit in Zuid·Afrika bezeten Werd.

Plaatsen voor Magazijnen, Fabrieken. Bezigheid en
Winkels.

DE HOOFD BARAKKEN,
KAAPSTAD.

Met zijn Kalossale en Waardevolle Voorsijden, front mak.ende
an Oaledoa-, Buitenkant-, Barak- en Ziek:estraten. het geheeie land
nderve rdeeld te worden en aangeboden in lots, geschikt voor de op-'
io1ating van besigheidsplekken. '

Bovengenoemd Eigendom, zioh uitsterkkende over een Geheel BlokC~ het hart van de Kaapstad, is veel te goed bekend, dan dat het
ven behoeft te worden. .

Plannen zijn nu in voorbereiding en zullen in weinige dagen gereed
sijn

Verdere bijzonderheden van de Afslagers.

DUFFUS & CO.,
St. George's en Kasteel Stratea,

Afslagers voor Z. M. Imperiaal GouT8l'DeJDent.
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i BUCKNALL STOOMVAART
;
I,
I LIJNEN, BEPERKT.
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BUDGj;· W~T;WOB __ .
.Add.rI.y ....... , (PAd.1I1

lIDda hUll < lila dm-
0»Ie11aa UIl .aIle'__ ur

DepotB.-JoHA.1f1fll8BVRG,·
'U.IZAB.m. A&'eDtaohappen

ell PORT.

OATALOGUS

" LA
Tabak: .Bxu-aot

Vervaardigd door de Factorijen van FnmIC'heli Gouvernemellté
Gegarandeerd te beva.tte!') 10,.°/'0 Zuivere .nIPUII1UI." totale ge~
van de brandziekte, eo! het niet be.vlekken 'BéD gaUon
dip op 175 gallons wa~~

J. R.

VOOR
18 10
o ....

OF
18 0.

Ben 'kan
VOOR ~ lTAr.fI'I ....

"

LANDBOUWERS EN· P
&hroennbding, uJ...... iCUt
houder, Stof. en
''8DQe ~oor tien
prijs ft!l Be
~ .....

EEN GEHEEL u.rflllUr

NAAI ...' ~'-'.&.L&~
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GEB" KPEDITH,'

, ,
Ulf.· OLKlJ'Q i'r

~Qen

u.... HEAD, PLANT l,00. !

" ST..QEOROES EN. '

A. DE·
~u~ 480. PlLW8 ...... Al.

DB OUDSTE llA.liKT 'en .
TORIA, sijn nu weder _g~ ~YI' ~~~~

GROBNTEN, 'PRODU~TEN.
van allerlei lOOtten ter """koop op- de 1larkt
VBDgeD. PJmSOONLJJK TOBZIOHT '
PRIJZBN W~RDEN ~BWA ABBORGD:

~ geeobieiUi DM!' base ..... _
, ' - i

BUDIII'rD-M'" ........

Zware

NIBUW' ., •

1 VARENDE V~ KAAPSTAD NAAR ENGELA.ND _ODE;L

PASSAGIERS DIENST.
8.S. "BULUW AYO," vertrekt naar Engeland met pusagiV1"8 en

6 Juli.
S.s. '''JOHANNESBURG,'' van Londen vertrok: 2.~Juni van - .....,811"111

naar Alp Baai en Oost- Londen, alechts Kaapiltad aanc108Didel~.m
te laden en op te nemen. Zal nur Engeland vertrekken,
lading, op ongeveer 6 Augustus Wij gebruiken ~

VRAOHT DIENST. k1rame ~
oue WiDd-.8.8 ... BUCENTAUR," verliet 11 Juni Londen v.oor Kaapstad en Algoa Baai.

VAART LlJSTJ.;N en handboeken voor informaties sijn te op aannaag.IIIlAD~18. op te~·
, Voor verd~ bijwnderheden wat betnlft lading, Stoombooten, .DL wende men
sich tot

Eerste Klas Prijs, £31 10~.,alle Buitenkant Hutten.

Uitstekende accomodatie voor p8Hsagiers, gelegen midscheeps
brqdekken, Afkoelers. Electrisch licht overal. VoornlWle
beneden 1:' jear, een Zestiende deel V8.n den voUen vraohtprijs voor
V8D een jaar van hun leel tijd.

Ervaren Dokter en Ho~teres aan boord ,,&Il eIk schip.

op oage,..

IchrtJf •••• It
.. •• W. PrtjslQlt i .'

IU IIJd.leIs. :
\ 1..... _.1 -'British Supply 'eo.t,

ST. GKOB6ft 8TB.UT I 68
.' , ,

P..I. Jl- lOOG.·JrUP8T AlO.
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