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De Paarlse Afrikaii:n.se Trust Maatschappij, Bpkt. we.n bekend te ~en, ctatslj debesWWI
:PANVERS'& ·00.";"

~~en :bebben, en nu f8aOl'Ote _ .• ftWe.. .
; XC)LciNIAAL' W'AGJ£J'CHOUT •..'.:'! :", +,. ~ ~ , .1 . ,~- .. ;,;

"aPMIII~ Dakpannen,Gewoon saa., H.m ....
urrSTA Z,T ·EN'.·

RlEBB~ STBMT 7, ~PSTAD

Publieke Verkoping,
VAN ZEER

Kostbaar Vastgoed en Huisraad,
Aan de PAARL,

Op ~IAANDAG, de 2de DECEMBER 1907,
TE 11 URB DES MORGENS.

DE ondergetekende. in zijn betrekking a.la Enig Curator in de D h JAC G ftw'J N p' d" V':n,~·
10501\ente Hoe del ..an A U.U8'U Lou lIU. DOJll{BbCJr, za..}po.liek: doen e eren . . . ra~ • . • e u.u8l8
verkopen aan de MARKT STRAAT, PAARL: L J. Van. Zijl zullen. achtereenvolgendeVeI'lPI1~'·u

VAST GO ED. ringen van.Kiezers toespreken..
Het Kostba.re Woon· Erf 't'&D de Insolvent, gelegen in het meeat ' . ' ,

centraal gelegl'n en bedrijvigste gedeelte van het Dorp, waarop staat MA LMESBURY, DONDERDAG, 2l NOVEMBER, 11.30 ".JD.

een prachtig Woonhuia, .Bakkerij. HuurvertrekkeD, Stal en Wagen- MOORREESBURG VRIJDAG 22 NOVEMBER, 2.ao Dom.
buis annex, onder IJzeren Dak:, Daar de nieuWBte.maak: gebouwd. "
De ~ronden zijn beplan' met keurige Vruchtbomen. DARLING, ZATERDAG, 23 NOVEMPER, 10 ".Dl.

Het Gebouw self is ..erdeeld in verscheidene H.urvertrekken, die HOPEFIELD, MAANDAG. 16 NOVBMBER, 10 ".JD.

~tOO8 goed "eJ'h~1U"d.zijn, en ~n goed~ hu~ .pbreDgende. Verd~! VREDENBURG WOENSDAG 27 NOVJUrlBBB, 10 " ...
LS de plaats biesonder geschikt en mgeneht voor een B&ltken), ' ,. . ,
lijnde deze tak van nijverheid voor de laatste 20 jaren er in gedreven. Voorzitters van de venohilleDde Bondatakkm worden mlbieltl'l:.;"';+~-~~~

)( U ISRAAD. doch dringend ~erzoeht deze Vergaderingen bij te ~,~
Het gewone Aasortiment, beBtaande uit Tafela, SkJelen, Bedden, hmgrijke zaken te bespreken. ! ,,'

Kasten, enz.

~ KOMT EN OVERTUIGT UZELVEN.

J. H. HOFMEYR, Sekretaris..

FAURE, VAN EYK & CO., Afslagers. .' . ',. ~....................... ' ,,;.
... _ 1tJmr werk __ :'Y";

: ZOj.L9 JLLusru1U. :
Stof- .n WátePdlchte8ch~ «Mt..
PRIJS17/6 ('.~=,I.I);,

ARDERNE cl co.
Alle .. orf •• "•• So"wll.uI ell
IJzerw.re", ,... oetIltoo". _,

.
CALEDON PLEIN, KAAPSTAD.

~ 300
~ Extra Yettel&Jl&terBokkeD
~~____ 600 SCHAPEN.

Op DINSDAG, 26 dezer,
ZA L de ondergetekende publiek doen 1'erkopen, te KLAPMUTS

ST AT 10 N, honD:fmeid getal Vee, dat in uitmuntende konditie d.

W- Zij zullen reker present sijn.
P. J.LAUBSCHER.

A B DE VILLI~RS & Co., Afslagers .
Paarl, 20 No..ember 1907.

M IJ N EN VOLKSPLANTING ·IN
DUITS ZUID-WEST AFRIKA.

I ( ~* Z.ndt uw K...... Cll'OetenJ. WIJd' .... aUddool' dit ~'
:: te plak~en op al uw 8,lev.n, 8P1et1raanen" K....cm •.
i* Nieuwe ...... banen. . :~

DE "SOUTH AFRICAN TERRITORIES, LIMITED ,;
h:hhen ~I\or het puhlieke prospekteren geopend het geheel vau hun MijD :
Kon..essie Gebied, gelegen in de Boodelzwan, VeldllCboeDdrt.ger ea '
ZwartmoOderNaties., Groot N.maqoaland, Duits Znid-West Afnh i
liet Koovessie Gebied i. beJrreD8d ~ Zuidea door de Orange Ririer, !

ten Oo-ten door de 200 Ooster Leegte, &eo Weaten door de Great Fish '
RlvlPr, en ten Noorden door de 26· Zuider Breedte. De ar.,. d grool i

om,treeks 3u,1l8U En~eJse rierklmte mijlen. :

MIJN ARBEID.
II ".PIIIIt ... l1li111. tilhl ......... ........, __ :~*1:

_ , '_ ~,'.' ._' • . _'._. i

PRIJS EEN' "PiN'NY. ,

VRIJE ERFPACHT PLAATSEN.

, '. ".', -',;;:'~~>.-: -:- .. _~.'
T. KeIlt (.... D••• llif .... ) ..... EI' Iikl', lIL. Ile4~1~U~

..,_ • • _ , . r. ~ ~

J. C. JtJ'u &; Co. WIL8011" JlIfA'iIL . , '
T. AUSUW ~LL'" I.D•.O~nr&m1l'l' 4 e~' .",,;,.'.4,':::::-1.1

D...aTl!la B.08. &; Co. ~',Tma BRR. f .'
cm N*a ~,m., CT. W.A..:&OB;A.D, ',' .• & So...
Ci.BoBO" & BABB'., BUTl'. Mn.ua ,B~
J. ~-.. i GOIma "Co.
W..Dmrpu " 00., '
FLJI~ &,00. '
W".J~Id.i '
.8Tq'l"UnKD III Co., Bm-rr.

BRANl __ ..

I

De ~faat,;chappij ia de eigeD&re& van 2,750,000 acree 1'rije'''ftfpIcht :
land, gel~ge_n binnen de area 'fan hun Mijn KODCeNÏe Gebied, he'welk !
verdeeld li! ID plaatsen vanaf 20,000 tot 40,000 &ereI elk. De meeste .
der plaat.-en sijn epgemeten en WOmD DU te koop UDgebodeia op
gunstlge termen e. '!'oorwaarden. :

Kopieën van de rolle i~ nu de Mijn Ordormutie, Proepek- ,
Leer LIcenties en Koopkondrues der PlaaUeo kunnen 1'erJtrereu wordea 1

ran de Kantoren der Mutachappij, .



Publieke Verkoping
BASS' \N.-"ed8ll -_rel doo!, de

L de baD.d ... doods lilt on. mi4deD
.. ou """" lijden vanw~genome1J. na een li Id
omtnmt een weelt. onse - I(e e. e
. ngm.e docb~r. M~~e, in de jeopge
~derdom VaD 19 jaren, 1 ~Dd fill

. dagen. Zij werd wer~hk rJ. een=dell velds uit ODe ,midden weg-
ull:t. Boe swaar ona d~' verli. ook

~i8, wij willeD zwij~D ~11de Redacbte
dat aij nu_r Re1ullluR IS. .

Alle vrienden eb bt>langttell-mde, die
0118 in baar siekte beb~ll' ...... m wareo,
worden biormede barteli • oedankt..

LJe bedroefde onden,
LOUIS en 'ANNIE RA.S80N,

Bavi&ana Kloof,
Prins Alberl.

Tl!

Fransche Hoek.

13 November 1907.

DU TOIl'.-OveTleden te Beidel~£l;
Transvaa1, op 31 Okt.o~r, onse gelie(
\Irotoder J. C. r. du TOI'-

J. F. DU TOIT.
De Groot.e Zalze.

18 November 1907.

Midden Doorn Rivier,
Woreeeter.

ALLERLEI.

GEVlI.AAGD.-Een Jonge Aui8ieat.
(Dame) voor onse Idoorreeaburg Tak-
besigheid. Men doe aanaoek bij.Bood,
Penbert.hy & Co., Malmeebllry.

TE KOOP.- Tweede band. Zakken
nor gT'Uoll- W. Poner, WaIe.t.nat.SI,
Kaapnad, of P08tbWl i7.

BENODIGD
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Wij hebben een vollecl1ge Voorraad IJzerwaren voorhanclell.
Prijzen en KatalOi(uaaen. PoatvrlJ op aanvrqe.

GEORGE FINDLA,! lt Co., Kaapstad.-
De beste en aUel'dtenstbaat'8te Plaats
Wagen wordt door (1!tG810TIIEII
vervaardigd,
Toegerurt mei Patente Rem-
IOeALdl en gelijk in alle
opzie hLeoUIl oase Eer-
ste Prijs T.. to.ratel-
l1:l;I Wa;8&.

PIIJ., Ut.
DIICOITO &11

Toor A 10ITAIIT.
EeD bepekt aantal te

toop. BetItel TJ'oegtijdig
eD 'm'HUr ujdige aflneriDg.

OOI, Voenuigea Tall eDige 100ft

te bop pt. CliICOUtOIO
"II..-.n '...... V.......
....., _ IaIIIle"I. PrIJIII......

KING.BROTHERS, DURBIIYILLB,l.I.

DORSMACHIN}j
Etc»e>:5» •.

4 voet 6 duim Grote Patent "eocentric
finishing" Dorsmachine (t~eede-hands) toe-
gerust met Dubbele "drum" en stro-brekend
apparaat, door RustoD, Proctor &; Co, en. lO
paardekracht Verplaatsbare Stoommachine,
III perfekte orde. Lage prijs voor a Kontant.

alle biezonderheden verkregenKan gezien worden en
wor ten aan de

" ATLAS WORKS, "
EBENEZER WEG', KAAPSTAD.

'Gunningham:Gearing
DE

luid AfrikaansI "Iutual" LeIDS-
verzekering MaatschappIJ.

"THE

OPGERICHT TE KAAPSTAD IN 1845.

£4,000,000. InkoJl(lten £678,00&.

DRIE-JIIR1lISB YERDELIK&YII WIISmf.
rondsen overtreffen

Dezf' 'Maatschappij heeft voor de laatste 62 jaren BETER
RESI' LTATE,S voor een beperkte Premie opgelevert dan enige
&lIdere mededinester die bezigheid in Zuid- Afrika doet.o I

JOHN ROBB, .. t........

BEAUJi'~T WEST •..

... BIJ· ..

1~2·W.,
PIAln'*,_ ..

i' 1'<' \~~ ~~.~~~ ':::t: .~ '~"1 ..a.:~~~ .
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EER:!T 'T HOGERHUIS.

Mijoheer Edit. ur,-De lsaë \'1&0 Novem'* ia .,oorbij bO de vencbilletJde ....rpde
riopa iD G. kieM.fdeli.g Swellendam ,ijD
afpIopen ; de kan<ii 1.'t\D 'Ioor bet L.
eerhuis Itaab bekend, eo' zij lallen oOIe
twijfeld roodguo en de kiea·", to.prekeu.
Na, wij bebl>8D ruim de lijd 900r de
..... bw. .",_i_geD. AI de bodi~D
mjo z. A. PartijmlllJDtln eD ik wen. ia all.
b.,aeh~idenbefd ~e' volgeod .. UIl de .bud
te 11(8'80. Laten wij 1111 ane aktie ...e
_kaambed"n iD nrband !liet bet La·
,.rino. stU.o en laten wij (IOC le kracltlen
ftr.nigeo op bet Hogerbai.. Laten de
-WURd bDJidalea op haD "rgade-
riDgen .pr' keD eo opw. kken tot bartelike
__ ,ki"" .,oor de hereo DeIIlpen,
yu Zijl en Raabenheimer, eD dan, codr.
wij d. 80~erbuia .lektie achtn cl. rulJ
hebben, lUIDDeo wij met verou.awd .. m""d
de andere aaak Op9atten. Iot_o be~
.... de kwaen bo. om te oord.1eu I_
• l'CIOIJ'IIIl elde kaodidaten.

Ket hoogachting de aw.,
G. 8. BAUPTFLElBCH.

Bot.t.o.,
18 Houmber 1907.

Da z. A. PARTIJ n ROBERTSON.
De Beooeminj{uwgadenog voor MIl lid

-.oor h.t I.a,cerbaie, OFf"'oepNI door de
beer J. C. Neethlintf, bDrgo:m..ter 9U1
.BoberUon, ..md aehoud811 ÏJI Je" &ogu'.
Kalf' te Boberuoa, op z.tenIag, de 16d..~ ..
Ir _ lirb .u.r. 'lijf \OIlderd per-

.... legeowoordia'.
De beer Gerrit Nel werd &0& voormlter

~
Dur d. ua! te klein wu om de kiear.

te bamten, werd beaIoteo op het Kar kt.,wo til ~ i _ wagan diende
.. pIaafotm. .

De '_'Uer 'I"tII'WOCh& d. 9Wpdering
tie bndidateo voor le .cellen.

Werdeo voew&eateld de VOIgeade he
_ :-C. P. Klopper., Jac. P. 1IIania, D.
tie We" A. de w. 'aII Zijl, 8. WoJfaardt.

Nadu de kandidatola de Yetpderin(l
~ en VftAeJl beaatwoord had·
-. -enocht de .,oorzitt.er dal meu lot.-m- lOU OTIIIpILD_ BeD .00",,",1, dal
tIe.a&emming lOU g~ bij bandop
Ilehn of .ude1ing, we.d gnolgJ door eeD
..-iemeat dal bet bij wijle .,an ballot
c.biedco 100. Bij bet bandopllelleo
ai de TOOIaitter, dal bij dacbt, da& dil
__ beid In gau&e ....., opelIlILemmiDg
.... waarop eeD ... dctliDg ,eIu& WtIl'Il.
Dil Ieicllle tol waoord. en de vel')r8derillgcu.Iliteen _du to& 8Illg be8lai& le

G. 8. HAUPTPLEIBlJH,
8ekmaria.

Bet dieD, vermIlId te worden, dat al de
..-mde '\az>didaleD, beba.lve de b.eer
WoI1.ard1, .iob tóogull8te no het ball"t·
ter- .,erklurd badden. Laatatgelloemde
_ er leD ll&erklte op &&gen.

G.8.H.
II II •

• Ook'IUI een andere Jrorreapoadeot, du.
echter .,.. aoimd beeft 0D8 '- duen weleD
wie hij ill, bebbeD wi~ _ VenIag VUl d~
~ee be..o~lIIJngnerpdenog oot
nDjpD. T08II er geatemd mOt« worde ..
t..... de beren Kloppen en Wolfaard"
_ uilen '0 vreemd. wending. ~
~ kooden Diet oVIII_kllmeo teo op-
mchte .,an de manier wurop &Ntemd
IDCMI& worden. mee het pvolg dat de nr-
pdering ni\4IIIDging zo~d" tot '0 lMIalnit
te sijD gekUII_bII.

PUBLU1KE VERG.\DERI~G
TE MONTAG~.

BOND8KO~~IE 'PL..-\N~F ...'i
L" DCIG~ GEVALLE:S.

19 .:-Iav. 1907.
la de uitgave van "Ons Land" .,an

lj Oktober vétscheen eeu uitnodiging
door de heer G. S. Hauptfleiacb, .,oor-
sitter "n de Dondstak van Robertson,
.. n aU .. Boedsmaanen, leden en vrien_
deB 'laD de Z. A. Partij in de kiesaf-
aleling SweUendlUJl, om 'Iergaderingen
ie bouden óp 16 NO'lember ten einde
afgevaardigden te ki~ naar een
bnfenontÏto.
ID een kon artikeltje in "Ons Land"

GOk _0 12 Oktober werd onder andere
pRgd: "Wij. a.nren het houden 'I1IÓIl

lIDlke kooferentieA goed in kieou:fdelin-
gea als Barkly Weet en SW1'IlIendam,

_ .....no de orgaoiMtie .,.a de AfrikMn-
der Boad niet goed ontwikkeld is. De
BoDdsta.kken kunnen dan !.ater bet be.
alan 'IatI zulke konfereouea beltracbti-
fIID." GeE-n wondE>r dan ook dat er
pel gevolg aau deze uitnodiging werd

, ft'B""'D en het Dn dus m..t waarheid
~d worden du Zaterdag, 16 Nc>-
nmbel"_ eeon gJ'Ote dag w ..~ in de ki_
afdeling S .... lIendam, W1Ult op al de
doc-pen er in werden deze 'lergaderin_
... pbouden. ])oe .,ergadering alhier
_ liuiteDg\!'WUOD~ omtrent 400
~n ..-are.n tegenwoordig.
De Iltoer &rry, b1lflP'~r aihipr,

__ de l'OOrsittentoel in eon de hHT
Daaiel du Toit werd gekoIItm. om ala
118betans ~ ageren.

De 'IOOf'Zitwr had namrelib het doeI
der 'lerpduiol!; bekend ,.-emaakt toen

, de bee.. PieOtM aoete 1'oonitter Tan
een der BondAt.akken· a1hi«. op<tond
eD '-YOOntelde dat ft gee<n konferentie
.. geboudfl'll worden en gaf als zijn
1"8deftea er voor op, dat, om nU -
.. r....entie 'I0OI" de Lagerhuis -rerkÏe-
si. te houden, nadelig sou werbn op
de .,..rkiniog 'tOOr het H~is.
»u.r dit 'IOOI'IItel .,.It de bot TaU de
BoDd kwam, die eerst de uitnodiging
tol eeb 1IIonIwen~u. maakW. wu de
.... Cloete', .,oomel 'tOOr mee .. daD
eel! _ntaanbaar eB de redeD of het
~Dt omtrent de Hogerhnis ftr-
tieiIi.ng rond dan 00II: ni~ 110 g«ede-

HEIDELBERG .

Verslag eDer puhlieke Ye'Kaderi.C
... n kiezen . .,an Heidelherv:, gehouden
onder 'IOOl'Slttersob.ap YaIl 118 pia.ataeli--
ks burgemeester, de heer G. ·A. nB
Niekerk, bljgestaan doo.r de stadsklerk.
de heer .James du Preez, die ale aebe...
tarie &fI:eerde, te Heidolbcwg op Zater:-
dag 6 No.,. 1901.

De opkomst 1I'ltS niet wat me. kOD
Tenracltt&n. ecllter wven er invloed.
rijke kiezers ft Il bet distrikt tepn-
...-oord'ig met een _1' klein aanta1. dor-
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SIGARETTEN

Worden in onze ~oe Zuid-Ahi-

baase Fabrieken gefabriceerd..t Wij"_"'",

I~ WERK
UIl 450 blanke ~ in deze

tabrieken, d.urom zulle Il Roker •
\ ' die een ondencheid weten te m&keo

D Zuid·A£rib.aue I.ndustrie be-

gunstigen.

DOOR HET ROKE..'i VAN

"Three Castles"

, .

SIGARETTEN
!

Wet'k1 9U een Zutd-Afrihan-

_ ArbekI.mafIItt In de hand.

Feiten Spreken I I
II UDUedtobacco \lo. (S.)

Bepertto

•



LANGZAJORHAm> TBBUD ZB
WBG.

.Dubu, 18No.:-H ...... "8~"
.eltrOk Mden •• _DUI' ChIU met 1,000
~"'_boord.

, -r--
UN BBJUBD )UN VBBOOBDBBLD

:KAAPKOLONIE.
sroa., Hq,EL Bl:J ;amo.

BlDObeI, 18 No.-h" ..... ~
lItanD heeft laler d. gaD., dil cmr' 0
pJut. .. woed .. do hagel beeft:ae W'Jellt·
.00_ .. tuinen .el'llield. De bofaal'n
hnlor .. _el ala In!t poetkall&oor lekkea
lwdg. BiDda Vrijdac morpn 'riel er meer
dau S duiJD water ea het repet DOf. 'Ir
'wordt "erwaob\, dat di bagel grote IOhado
iD hee diatrib nroonaakt beefL

DOOD VAN :MEVROUW D. JUBAIB.

Pilretberg, 20 No.:-Bet beriobt .~ de
ploteeliDge dood te' Port.,.ill. "D
rn..vrou. Manie, echtgenote .. 0 de beer
0, Maraia, ex·L.W.V •• oor dit dlattikt,
heeft eeD diepe acb8duw o,er de lItad se-
WOrpe&.

-: (a:"<G,
"~HEID

r'I.I~"K OP.
- De stem.
·rlr.iezing il&-
~"""'Ie kolo..
HI09IIlfonteiD
tonelen V'3II

opgewon.
me is aan
F",n hou-

)tulg&n, door
;eo. brengun
.' .t<>mplaats.
'Iang in d"

Bij alle
,,,·b..ode me-
~nattraktie
j",lonl!; en te-
t een opj(&-
uur '!I mid-
,ft der JO.,..
·.. r .~braluua
r bezochten

..n"·rri4:!D door
lf>~ entoe-

DE KAAPSE TABlBV'IN KOIUIlBSlE

ooet Londen, 19 No •. - De 1:.....
tar ie.enkommiNie begoa bedea hier beu
áuingaD eu hoorde Jl!toigeai« omtreat
zadelmakerij, meelfabrieken, plaatIjserf.
bribtie, kleermakerij, boawnkkea, .rij-
tuigeD- ea meubel6lakerijea. Verder_id
&lge_ om meer protektie piraafd ..
een petitie o.erbaadigd met ~kiDI ~
de ~ketdiea". ID deu petitie 1rerd
geklaagd over bet onbillike, dat iOedareD
ale poetpakketteD de KoIorrie binD.. kwa.
mea waarop Diet8 meer behoefde betaald
te wordeD dan de gewoae beluting .01,
gIlD. tarief, tenrijl d. ~gheidemen~
bovendiea DOl liceutiea hadden te betalea
&Ill handelaar eu inomler. Aau de haad
werd gegeveD eeD inkom.teuaegelrecht vaD
"iet miuder dan 10 peroeDt van de waarde
per invoice op te leggeo bnven eD babal"e
de gewoae belaating. De kommiui. zal
mo.gea met haar attingea doorgaaa.

TRANSVAAL •

DBI'I JAAR GJ:V ANGENI88TBAJ'
WEGENS J>Il!;GSTAL VAN JU-
W'ILEN.

Durban, 18 Nov.-Zekere HODghtOD,
die in eeD plut.eUk hotel eeD jDwelien
bedieDde bad .. vgevallea ea .aD' nip
Iroatb.... dia_ten rin,eo beroofd, _rd
door het ro.dpand bof tot S jaar p.a.
ainCraf .aroordetld.

PGERunm

SIB MATTBEW NATHAN.
Johaone8burg, 19 No s,-Sir Matthew

NathaD, Goeverneur 9&n Natal, la op be-
zoek te Pretoria en zal morgea aaar
BloemfODteiD vertrekken.

-ond ..ot).
r • Krugers-
.e re stadge-
.1Jl Doo der-
r cjen DUller
Ulo baize
C. vander~
IS op een

dJ Gm zIJn
•·•-d uwe .\J-
t'll gt'ruime
k v n. Wij
, hartelike

BIm 70 JABIGE GRIEK 8CBlJ~T EBN
LANDGENOOT.

JohaQae8bnrg, 19 Nov.·-T_ Griew
kregeu heden avond in eeu hili. iD EDd·
etraal ruie over J(eldsrolrcD, wellte rullia 10
hoog liep, dat eee oode man van o.er d.
70 jaar, WalllCh g' heten, zijD tegenataader
iD het boofd Mcb- ot. De gewonde maD
werd Daat het boepitaal vervoerd eD Uii
du.r iD zorgwt>kkeo,de toestand. Walaob
ja gurreeteerd Ir"worden.

SPooBIWEGONTV ANGBT'IN EN
STSINKOLSN. '.

Darbu, ~9 Nov -De apoor"egoatvaDg'
Itea .oor die week "iadi,aade 16 No .. m·
her bedroe .... £31,886 of eaa y.t1II8IlI'd6-
rillg van, £641, nrgel.ken bij de
OfereeDateJ!Dmende week van 't vorig jaar.
TeD3evolp van be~ grote aantel orelen
.oor ateëQkool, sowlll voor gebruik ala
'foor traDIfOrt, gedureede de Faar Iaatate
dagen, i. 4-.raIIi poter dan bet _bod
eo ligl(8D '''- beden ... nobeidene sc;hepeD
ia de havell te ""eellleD op de aankomal
VIIDIt.edkool uil de mijwoD.

'lOg niet ia
':e8Lieve Ta-
·t, da&rdoer
.!;estie "...
'.-Advt.

----_ ..-

rHFnr~",.
~f'fstmlS PR

'·n w-ij bet
"('n, aange-
..ment, om
"-~ t ot nog
"lI",blad"n
.l.u men
\t'~en on...
mr nrx t r a t të

or: ~, I t· rPI8-

"'.'4 HIPr·
'1 \"ang ~e-
'\.!\{·mbtar.
(lP df> rer-
,'d"'k );a"S
. ro n t.
dden ver-

i n ne-n , da n

"Il tochtje

STIJGENOB WINSTEN.
JohaDDetlborg, 19 NOT.-De Jobaaaea-

burgae Coa.lolidated ID•• tment Co. bield
h~eJI haar jaarlikee vergederiDg. Br werd
geen dh,jdend ..,rlr.l .. rd. De waardeo
toonden een .arploe MD .au £6,138,168
bovea de IHwo, kapitaal ea r_ve niet in·
begrepen. Het netto profijt .oor bet jaar
w.. .£33!, SM of £71,000 meer deB bet
"orig jaar. Voorwaarde vermiadering
van .. ndelea ea ande" waarden werd
£310,000 atseacbrevea.

SPORT.
DB Ml.O.O. VERSUS VICTORIA.

UN CHINEES. DIB ZICB UIT VREIS
VOqR WRAAK OPGEHANGFN BAD.
Jobenneabmg, 19 Nov.-Bedeu werd

..,0 onder_k " ehooden naar de oorzaak
vaD de dood vaa een Chi_ bediende, die
Ol>lange ua zicb t4 bebbeo doen regilt.rereo
volxenl de bepalillg.. ..n de wet op
Aziateo, dood ge.ouden werd. De o"er-
led~ne had zi)a beu mdegedeeld, dat
andere ChianeD hem geugd hadden, de'
bem bij wrlll!keer Daar China bet hoofd
zou worden afg&baJrt. Bet oadel'lOelr
bracht aaD het licht dat de mali door OP:
haugiug eeo eind aaD aja levea hid
gemaakt.

Louden 19 'No•. -De ~jd t_
eea de M.O.C. ft Victoria werd ,lIter_
voorttrnet te MeIbourDe.

Vict.Qria maa~ la bet eerfte pdeelte
233 poateD, ID bet tweede 287 poat.. "oor
6 PaaItj ,
De MAO. maakte tot Dog toe 198 poa

teD.
lo totaal maakte Victoria iD bet tweede

gedeelte ,65 putea, terwijl da M.O.O 106
pOl>ten had fj!emaakt .oor eea paaltje, toeD
de .tompen g~trokkea werdeD. .

LoadeD, jO No •. -Do wedetriid. _lke
vijf dAlen duurde, il'bedao midcfa§ ,_ia.
di,d met eeD gell)1t allD&aI pOJltea .oor
"Ide partliea.

De M.C.C. maakte la bet t_de gedaal-
te ,~ putea _ 9 paaltj ...

_, ---- , OJIABLR OILLIJ.
Bek. w. V. Jt. ' .......

ï gpwn~t»n~
I mf'~ nó't

ra.·u tp~t'n
z.'n r!'!M"n

I land na.a.t'
",.,ap,lan

Lr! '28. t;d.,

VEBWQKSTENDE HAGJl:LBTOBM.

"n b v nit
t e- r , P.!a.r1,
'rr! .. n J

~ uJ rlllm-

BEVIGS B&GJl:NS.
Pretoria, 19 Nov.-Albier ie bericbt oot·

.aagen dat flftO he.ige acbelie veroonalrea-
de beget.tor1D ia de Krokodil ri.ier vallei
heeft plaat. gehad, waardoor koetbare ge.
w_o voor eeD jP'OOi Kedoelta .ani.ld
sijn geworden. Bijna li dnim reiPa il ge-
dorende de afgelopeo '8 oren iD het Pre-
toril dietrib ,enIlen. .

k , dat sij
BEVIG'IsTOBM BN REGEN.

Johan_borg, 19 1'O'f.-EeD bevige
cIoudentorm woedde jÓ.ter..,oud o.. r de
Ilad. De l!tOnD giog "erge_Id .au atro·
mea regen, waardoor de tramdien" pd~.
orpaiMetd werd.

DB GEVOELENS VAN BEN KOLONIST
VAN DB AB8EIDSKOLONl&

KAKAYItAB.

Edi\eUr.

-','ed •• tH·f·
. n 'lpzwht

qr;y-':G.
,·rgJ'df·ring
steduaal,
amber. om

h" ....n C.
Wm. Ma·

BUIZEN OND'IB W ATBB.

GROTB 8CBADB AANG'lBICHT.
zeeruet., 19 Nov.-He. regen vi_

bin iD de afgelopen aaoht. Dri. - ..
balv. duim .,.ter 'Werd bia ... n twee u,n
v~atreerd. BeD wlakel werd ,ebMI_pageD eD het water "ooel iD _. 1.,.........""'''''
mige hoiRa t.ee .oet cHap. ook de
Sl&1lUrd bank liep ODdrr. De goedereD·
traiD, welke heclea mOrgen "D bie' ftr
,rok, moeat Wee-I eeD ~iq .aa
eie rbau terqtereo. DeItonD worlk

ad ... der hengal' te uia ... elké i•
.... 13 jaar il .oorgevaUea. Thom·

lGD'a _lfalirIekea .. onder ..... r. aD
mea nrwlCht, dat rtote aCbIda aan
P'" -nrOOraaIrt wtrd. .

·"Iol"n, op

hLprijll op

Il<'tg .."Oor-

!t'\Q wordt
·""hl _rrf>-
: t..,. EI]D.

InLE.
~reta.ris.

lit d.. b.-
\\' .1"" .

.J 0I1i...
,plcwt"KPn
d.f' zal d.·,ko ?:>arl
n. in nl'
: ()("ht ..nd
... lx>spr&-
ht tt' ~t"r-
ni"t-I.,.! ..n
1.,"NIodigd



,fit
~ri,.r' "ade larks Registration.

WE hereby gi ve notice that .e
iateDd on and after the 2Hh day of
December 1907, to apply to the
Jfegiatrw of Deeds to be regilltered
.. the proprietors of the Trade
Karl: repreeen&ed above, thia day
lodged and deposited hy n& in the
.&ice of the paid Registrar of
Deed.. iu Cape To.", according to
&lie pro'rÏaiona of Act 22 of 1877 ;
aad we desire that the Ilaid Trade
Mark shall be regissered in respect
of the following description of

that ill to 8&Y .. Wines and
~, ': ' " in class 43 in the name of
:J Farmers Co-operative Wine
• .d.apuly Stellenbosch Limited, of
ft 8teIlënboach."a Da&ed ai Cape ToWll, this 4th

.., ot NOYe1Dber, 1907.

",' f.... CH.. rallYl 1111 ca. W.

~. VAN ZI.l~-=~~;INNE,rr L Applicaou' Attorneys,
'i,ié Cburch sq uare,

Cape Town.

8CHRIFTRLI irE applikaties
wwdea hiermede ui~enodigd Voor
tie betrekkinl{ van Opzich,t'.l' over

... wegpartijen van boveoger:oemde

.a.d.
&Jaria £4 sterling per week.

·.&ppIikaDteo referentit'!I betreft"ttDde. '*'*' gedrag voor te leggen en moe--
... bereid rijn hun plichten te aao-
.aarden op de hte Februarie 1908.
,LApplika&ieslDOeteo gemer kt .or ten
"Opaicht.er," ul per peat toegezon-
.. worden, om alzo de ondergete-
.... - bereiken Die' later dan 10
.. v.m.. op Vrijdag, de 20st.e
JlecaDber 1907. VerdC!fe binondeI-

~,_"'" &e worden verkregen van

eRAS. CABROLL,
SekntariA,

A fdelings Raad, Ha J.
'Mdelinga Raad Kantoor,

Grikwastad,
16 November isoz.

)~.P.O"9. '''·;b;,e1..... 1''J
,. .~

,;,t'~:l.p.Olm.t_':r,hê,., v

,·,L:l.I»~Olm.'_~:b.e_·""'d •.·

f DIe .. ~ __ < _

.. ell aDWbeet.e IIIfddei OlD dl ~
tayd _. .. mak. .. Med! .......
TUeII ~'" OIIftAAeU..."..
•• D................ Aft ean.w......~--
.... •... ,IILLlW ......

"'''INI1-"". "..,._ ...
~

Merk

Tabaks Extrakt.
lIeriolil. ~ diet. B.O...

11 olalie li07.

!rade lark Regisuatiolt

BatPIt t-_. 1111 co.
o-t.te B_.-D .... mijDIPUIIdttpda

~ ..u .....t.OIaDd ligt eJl mijD"'"
...... 1 ... de Buueo- ..oIk "D 8CI"-l*t door
elbader rUft eD bn .mapa pjll '--
YUl bnDdaiekl .. daardo r 1101> ill DOOi, .ajja.a.p.. __ boad_ 1'1u1 ~ ,

Voor'" .... ja... baddea BIÏjIl_ ........

altoo. braocUiekte, w..'-Se jaar heb ik - ~.4~11.'I:~ll.lIJomp _bapeD ...ht """D ....tiPS __ •
Di... _boon hooden, Di' jaar heb ik la
JuD&rie ... er d" '"000 _bap. pdip& la
"rand Brand Ta~ ~t. 'I'OlP • _
lIDhriften ea Da &ijD • DOg _.,._ ....
braoniWekte. Van bMt de InIpettear
mijn ~ pai ft bij .... 1MId. ..
.0.1..",0. ut ciao. k U bartelik "000' d. briel
ct;. ik laat .. e jaar ftD a ootYaIIIIH !leb,
_U1D gij Ar~ ~l'IUld TabU En......_
beYOlen heb&. Ik aal QW dip ...t.IilI .tIIrIt
... ·bneleD· al. ePD ..... de t-te dippeD_
al mijD be .......

I"~n gij bet gOl'd denkt kut gij lIIijIl
brief publicento

Ik blijf •• ni.....t_ L. s. BAUD"
Enlg.t. .Ig.n .... n:- RALPH

LEA VER • ce., P.K. au.
1.377, lCa.p.t8d.

WE here hy give notiee that we
ÏDteDd OD and after the 27th da]' of
~mber 190i, kJ apply to the
JL.gilltrar of Deeds, Cspe Town, to
lie I?gistered as Ibe Propneton of
&he Trade Mark represented "bo~,
this day lodged and deposited by 1lt!
m lbe office of the ,aid Regi8trar
of Deed!', ill Cape Town, for in-
apection aerordinlr to the provisions
.."Ad No. 22 of 1877; and we df'sUe
that the said Trade Mark fhall
lae registered in re8Pect (\1 the
r.Dowing deseriptioe of goodto, that
is to 8&y, Tobacco ill l'lu8 45.

Dated at Cape Town, this 8th
liOY'8Dlber, 190 7.
OTTO LANDSBtRG &: Co.,

Applicanta..
KENNISGEVING
Afdtdir g8 Raad. et-rasJlJIaoLD & GIE.

ApplicAnts' Attornt'!"
Cape Town.

KENNISGEVI~G geschiecU
hiermede, in termen vlln Sektie 151
van Wet No. 40 van 1889, dat
dele Raad voornemens i. Zijn &.
celJentie de Goeverneur te ver-
zoeken het volgende deel pad,
gelegen in het Distrikt Ceres, te
sluiten en' te verlt'g~eo, t. w. :-0.&
deel van het hoofd pad. li~gende
lUll89D Zoutpan8 Drift eo Zwart-
kops Ri vier, en in stede daarvan,. de
nieuwe 8ektifl van pad tusaea
Zoutpan8 Drift en Zwartkope
Rivier, ligg'l'Dde rechte van het
deel pad dat verzocht wordt &e
aluisen, te proklarMren.

Perscnen, die obj f k lfJtr:.tel!fD
genoemde verlegging eo slui~,
worden verzocht zodar.ige objektie
sckriftel,k in te zeDden aan de
oedergetekende binuen drie maan-
den vanal deze datum.

1. S. MARAIS,
Se~tari&.

Afdeliogs Raad Kaotoor.
Ceres, 6 November, 1907.

~
!~•.' ,.

is het eenigegeschikte 'fOedIeJ
voor jouge kinderen. Mcllin's
Food indien met koemelk
bereid komt bet dichtst nabij
bet natuurlijke 'fOedSel YaD
een jong 1tiDd.
.. Md/in's" /Ia/1IfII i""r Ri1III

fIOUk1l.

I.

DIIEITE liJDER.
ELKE Afrikuflder beeft Det

le geed een kans om zijn ~
goederen direkt in te voeren ala
enige handelaar.

Schrijf iu 't Holland. of Enge"
voor lijlten en informa~ aan

FRANK LEA,
6 Major Straat,

Manchester,
Engeland.

AtdeUngs Bud, Hay,
~ .. voo. de aetJteklllng

van W.gopzlchte ••
-STE HAQEL PATRONE",

t3--,
13/e,
t7/0,
te/eo

MAIlTINl.
MAUSER,
ENFIELD,

H,IIsdon & Hillsdon,
'U&1LUrTD ."'. Dir

'Elf] IIFJIf.II( ftl-tumM __
10 EI IIFlEl, -

LONDEN en BIR .. INQHAM.

Zflid-ÁIr. D~:_
.. Th. APmou.... ,"

Burg Strut 16, lupa&&d.

SCHUTBERICHT.'
AANGEHOUDEN m het

Schut te Talelberg. over de ge0or-
loofde tijd en te wordeo v.koch&
op Ze&erdag, de 30ste B0ftIII.ber
1907, ÏDdien niel ~ DUIIeIik:
1. Eeu roodbraiD Merrie paud,

met klem witplekje op de -.
oageleerd ea ~t. tIIIla.t
2 of 3 jaren OWL

(Qfl.) R. C. FRYJm,
. 8cb'dma lier.

Calrinia,8 Nov. 1907.

l~ foor ,c OffS LIJD,"
~ -

EBNNIS wordt gege~ dat de
'p.r. D.I. P. SeholtJ: il aaug.
JIDl .... tdditioDele Agent te
~ en Postmasburg voor'A_ Land." " one Weekblad".;.n.GÓeCIe Hoop."
"" C. P. SCHULTZ,

8ebetaria.
" ....... 8ad& de Villien .. ce.,
: ''\ '-pelt .. KMpI&ad.
~':""""1i07.
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