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,G. 8. SXHIAN
SCrt:1&ri...

W~
10 Mei, 1109.

Een Kar-, WageD- -eD Hoetsmili;
sober en van goed zedt'1ik g~g.

~)Wfgeleerde amboc1ttsman \e-
hoeft,aauoek te~oen. Een maand
op ~e. Betaling 6/- per
dag. Applikaties met Getuig- .,rI....
sdtriften Tan bevoegdltei<U.eworden
iDgeioaclen aan Iu~lIedjm

J. F. RAUCH,
The Vreden burg Building,
Cabiuet aDd carriage Works,

Vredenburg, :
llalmesbury •

GEVRAAGD
10 Kei, 1909.

GEVRAAGD

J.P. LOUW,
B......

IUIIIIT SCHILIIU.
8enedigd, Arbeids kolon.,

la...
_SCHUTBERIO.HT.

~;:=~~~;.I!;;l.\~~~:'~~=::',"i"J" "..t. Tl uf:' n u-t ht~rl()n-d
«1"".1' .i n t 1r()o,.,l-

d.....!.,b, ". ho,k>-
"1\ t.'''\;luktl'

~,('ha'k 'iA ~. m..t
...iJI:tI.Il~ .. ..a. __ "'_.a.an~f-' ..t. "p il..
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~-JIlN'iI~-G. C. van ",L.o""
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EEN SCIIE£PSBOKTER ".
De Heer P. BUTLER, L.R C.P., t.ac.s.r, eDi, voor'--

seh~ep~Jokter aan boord van de Stoomscbepen Somali, Osiris,' peta,
enz \ all de P. & O. Stoomscbip Maatscbappij, scbrijft :-"Ik heb.

in praktijk Pbosferine gebru,kt iD de béhaDdetiDg VIlD Neur ....
, .e.ue, zenllwzwaJrte ea bedruktheid tea gevolge V'aIl MOerask~
" cl, II "e ziekte, overwerk 3D verscheidene andere oorzaken. Mijn
0,.. ",1In<:;is dat bet een mierst nuttig versterkead en bersteUeod
nl ,Ide-. \ oor de zenuwen '5 en ik kan betmet vertrouwen iD &ulke
~é\'JJlen aanbevelen."-Juh 9, 1908·

EEN BEKEND PREDIKANT .
De Weleerward~ Heer Wm. THWAITES. Egremon~aston.

C u:nodanJ, schrijft :- .. Uit lange ervaring heb ik be\'~XO dat
!"lu,;erine van bet grootste nut is, niet alleen voor de afwering Y'IU'
een dreigende aanval van heupjicht doch ook om mij in staat le stel-
.en ~emakkelijk en zonder vermoeidheiJ ieder I'evige lichan-elijke
In·panning (zooals een lange fietstocht) re doorstaan. Enige weken
l.:eleJen heb ik last gehad van een eigenaardiue stramheid in mijn
,'ewrtchten, veroorzaakt door verrnoeiênde fietstochten, dacht ik,
Joch ik heb Phosferine ~uikl met het gevolg dat binnen 2+ uren
de pijn verdwenen was. Pbosfe.-ine geeft kracht aan het zenuw en
spieren gestel en gewoonlijk kan ik reeds in vijt uren de gUDStige
uitwerkmg er van bespeuren.t'-c-juli 6, 1<)08.

Het voorbeeld van Konlageo.
f'h",iwne wordt gebruikt door de Vorstelijke famillen in Buropaell ditle\'nt
net bewn dat ieder pbruiker van PbosferiJle et'op vertTOIl_ kan dat du mld,
Jel door 'Je grootste Prof~ van den tegellwoordipn tijd aanbe,'olea w.onh.

Suid-Afrib ,..~ il nie, eft dle
Afrilwlllll uib<prsak uOpRa bet? Boem
OIJS nie daarop clat clio taal PrnakkeIik il

te leer nie? ID el& • .at, als RoIJau.
den Illeer ondememina.- bet dui
Afriboen om ala prof-wneJe t.aaeel
spele18 in Mribaa. op te' bee, dan kom
hulle alle eer toe eo moet )lalle nie oat-

De Remedie van Vorstea.
Pbosferi_ is op Koninklijk bevel gele\-erd áaII:

"'E KONINKUjK FA~ILIE V.'-N ENGELAN!').
HK H cl. [ei.-.rin van Rus_ II.~H. deG~ ~ .... RusIaDcI
H "1 de Kon_m van au_me H.K.tI. de H_ID """ File
Z K H den K... er van Cbina H.~.H.Prinoes~""' ...... o.o-rkea
Z).f den Konine vaD Griekenland ILK,H. ?rin- N~ van GriekesllaDd
H K)Ij de Koningin weëewe ...... JtuoIaadI H.H. PrittRs?lUl ~
H KH.deKroonprin_ no RutDienie H.~.H, de Gmotboftocill..... H_
HK H... Groothenocm Olp .. n a""IaDd H.K.H. de Prinse ..... Hoben.ollem
eo aan de voornaamste KoniDklijk. fulilien en den -.del CSOOr de p"-le wereld.

PbosfeJ'lDebraaglllenteIIIDgaa geellaI~
Krachten 8JlII liet ~ ~eL

t'rlj> 10 Groot Brittanje. Bessen l!!t:~?-ea ~Jó. ver~bifa1lta:pi~_-JDeD. esu:.
De tb vu ~19beval 'tHjoa vier maal de boeveelbei4 VUl de des \'all 1/1••

ASHTO~.t PARSONS. Ltd .•LaBell.suVlp.IAdpteHiU, LoadeD.EapIUld

IET .
_.10 __ £111£

U IUflDBOK YEJmI.
llIDE lIDIIl '"*' de' LOll ÏI ...

'fIUl __ ftIlr

HaBltlll1 Ilr_OOlI_.
IRIIDOIWI.

\l'IJLES MEVR, STEGMANN,'
PNIEL. .

Ycor het eerst in Engeland vervaardigd E'Il .

verkocht in 't par 18i4, ,heeft zijD verkoop
ga:>ndnH>g toegencmen, ten spijte kompetitie
en namll:Jbel~, totdat het 't meellt bekende en
doeltreffendste middel. in de wereld geworden la

voor keel- en borstaandoeningen.

-ridge-
LUNG TONIO

Wan_ ... ,_ ••rlMt' ...-& .. btIbbea .oor .......
Ol1tNu door klamheW of k~ $. om - ••• 1.
en 1aat a Diet .... ..tInt ... IDI& er-
van. Dit ja eie t.&e, ..,....",., .

&0& hIn&eL
Het sukaes en de I!DfI) tootmeJIde Tra.g
8SD het gebnuk d.,n'll iD Znid.Afrib,
weMllddelen'"an veel aan VenDdermg OIIC"I~i.
klimaat, leveren het lIeRt •. bnrija dat .lj

groot lIut Jl. •

v.mtil"" lIif alle ..................... '.......
rRIJB III Gaoor lIBlTl'AlI1K:-' "-

1,1i. !fII. ~,' ... u;.. per ""'tel.
Bemd <1<* W_ T•• -!OU. LM. litt~ ........... ~

Ji:OPIERU'BT.

Dit

luid Afrikause ubtDaI" LP.·
,erzeklrtll I_IIIPPIJ.

"THB OLD MUTUAL."

F~ndS8n overtreffen £4,250,080. Inkomaten meer dan £800,a.
\ . ,

DRIE-JllliIISB YBRDILII& 'AI IlIsfD~
VOOf'personen van mldd ....... leeftijd of belaafde ménHn
is een jaargeld de 811...,..te vo,,", Y.~ g.. dbel .... ng.

die werk..... n kan WOf'd.n.

I'

JOHN ROBB, Sekretaris. '

RELIEF STEltIPELJ[AXEBS.

Ya ........ ft Vnt to,.,
lllilrU I .

«,



bOfeTl, zegt ol.
~~M"PUlkhlllHlll al h~

plaat.er; der
--'1tII&II'Uti HeuDihl(

editeur "lJ, de
ï. ,i.otennid~ p.r

'DUr Ensel..ed v",.
JDlI)II'III!e penkonferenu"

-

-
-Lekkerste en
Geurigste.

DlUNlt '

NECTAR
. ~

---
De aller
Verfrissendste en
Verkwikke~dste~

lratls! Gntls!l OnUs!!!
UN NIEUW

PIlOCE. FOTO MEDAUON
,._.,-. op 161.,."z"..,.. tol ......

_",_ y".,_" gij .,._,

IUD UI mo II 7/1,
till ik al II_ Perm_tel..-pIlj
keude Vergroting (pide ........ _
21/-) toeHD<'tIII, alaook de JledaIjoe,
welke al_ eeu brocbé of peIldant ~.acea
kan W()!'den Dil ia eeu ad"ert ....U._·
bod, till du~rt lI~hta voor b« tijdperk
\'1UI deP adv.teDhe. , _

BHteIliUpD uitg..,oerd ID slipte 't'OIC-
orde. hDd bedell. .
UlPIEUlun. F~ ,&rUIt,

~rtt0n .~.t20. O~~.

-
DRINK

NECTAR
Publieke Verkoping.

DE oad... tekeode,!Del iDltrak·
U8I begomaUgd, u.l publiek dOeD
... kopeD te

AAR FON TEIN,
I>iaVib CARNARVON,

op I8EUOAG, 9 JUliE, 1909
Beginnende om 10 uur 'I

morgfD8 pree'el.

De aller
Goedkoopste.

Levert het meest
op bij het Trekken

-
DRINK ·VDDIGD'" '

ONS ~D.
NECTAR

Vol Gewicht
Gegarandeerd,

BEVEEL

NECTAR

..................
,1IDDPIlUIII',--'_'_' ,":",,.

ER
DE ZIEKEN.

T........ wan eie p&eaa aal
maHt wofden om'" ......-...............
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Angier's Bmulsion streelt de slij,:,vl.iezenvan
de maag en ingewanden~ houdt glstmg tegen,
werkt de groei van bacterien tegen, en be-
vordert de normaal gezonde werking van de-
ingewanden. Geneesheren schrijven het v~r
chroniese indigestie, nerveuse dyspepsIe.
maag-en ingewands catarrh. enz., voor. He~
heeft vele verborgene gevallen genezen.

MaagkWalen.

AngiJ.r.~~!IJ!I§jOD
·.AARDE£RBAAR ya
IIDI8£8T1E EI CATURH.ft
40 Kentish Rd .• Haoclsworth. Birmingham.

Mijneheren.-Hct is nu o~ ....ijf jaren
geleden sedert Angier', Kmutsion ml) dooe eeD
geneesheer werd a&nbevolen. en ii: beb het
OClwaardeerbaar voor indigestie en catarrh zowel
als een opbouwend middel voor bet getel be-
vonden. Ik wlaS zeer uitgeput toen ik bet 't
eerst innam. maar herstelde onmiddellik. en ben
15 lb. in gewicht toeggenomen io twaalf wei:m..
Ik heb de Emulsion aan 'rlJ!'SCbeidene van mijn
vrienden "oor verschillende kwalen, met goede
resultaten. aanbevolen. Het bleek speciaal goed
te zijn voor een vriend. die aan inflammatie in de
inge ....anden leed. en volkomen genezen werd.
en hij heeft sedert die tijd ZIjn werluaambeden
ceregeld waargenomen

(Get.) F. THOMPSON.

... I.II.... ~
l1l'I Zijn 1IajatIit,. l8nlq.

llaMa ..,.&.(..... "
~"'l1HOF BQER.EVERI!NlGINO.
Vergadering nn !bo~mct.

"_niging. gehouden te Band$ S.t
op 24 April 1900.
Notulen ,..orip ,...,.rgadering _I_ft"

eo hekRDbt-igd. ..
K~dentiE- g~le_.
:r..n cliaku.ie ,-oDd daarna plaats

met betre1riug tot d. mogeli.ke
ten 'roor bet h4!rstellen VaD de
~ door de regeDli ~t. ·aan
de MacWar-Bowden ...... Een lij6 nu
minimum kosten werd opptrokMn •
totaal beclra«ende .£2ó lOs.

Yoorg4!6telil door de herel\ L. C .
FrenM-J. C. Card, dat. mnr. Pota.
o~ftn .. <>nie de brif'f ran het de.
pB.rt.emt'Dt Tall publieke wftbn naar
de heee (oru-blAr) te 1,1'eO.
gen, eu te zien of hij di.ens 2os. JGOn.
tributi.. niet kan krIjgen.
" ..rder ,..oot~ld dOOI' de' herM L.

C. Frenclr-J. Potu, dát, indien' wij
dit pond krijgen, wij naar de seb6taria
,.oor publieke w~rken !lj:hrijf'MI, d ••
wij taM £2 ruE'r in hllndf'n he"ben en
O£3 in lfacl~r, doch dat er op z.!jn
minst £25 1~. \'oor het w~rk nodig
is. "erder. dat .. ij Mt niet e!r(lllO-
mies achten om die tl)-nn w beste-
den om later opn~u.. onJ(osten te
moeten III.llbn T'OOf kollekteren en dat
wij daarom aiItoriteit Tl'IIgen om .e2O
lO!!. te ~n .Ivoren'" wij de .IIi
uitgt':fen. -
;f'oofgelJt(>ld dOOI' de heren J. 0

Card-J. Pota~, dat de IIt"ln.taris de
resident-magiatftat te llount Flet-
ehn ech1'iftelik zal beda.nlten ...oor
diens brif'f \'llll w.. ode ultimo en ~m
T",rdt'r kennis gt'eft, dat de bfft'r
8peurders in ~ing rondrijden
pistolen; hem te Tl'IIgen -OE hij
,..an iets dweet en of b.ij ons ~
r~hten waar dl' pistolen TUkl'egt>n
zijn. Verder te rragen hoe'l"H'l
-di.efst .. l!t'Oll gel'llpporteerd ..n
dadt'fH gearre,~rd zijn geworden g&-
durend ... het afgelopen jaar door &re
speurders. . . •

__ ......~,Op TOOrst.>! ran de lw-ren .D. Jl.
audE-.-J. C. Card fl'rd de ....kreta-

ris gl!'l.....t te st'brijn'n aan de restdeni--
magistraat ~ llaelear ('II Yount FM-
l'be-r, nage.ntU, hoe wij ulOf't._ 'hand e-
~n om ulle nodige ,..egen en trekt--
den aangegel.'tIII te .krijpn. Somnnge
oude wt>g*,n zijn THlaten, doch Diet
ollleii!el ~lott>ri ge1fOl'dt'n. Sommige
wt'rkelik nodil8 lI"egen, die voor hM
publi~k ~bruikt l\'onk-u, sijn nhn-
111<'1' OIiClëo>I geproldameoerd gewo~,
en !IOJIImi{r.e wegen, door bet. publiek
gE'bruikt, zijn geol'n oIieiële noéb wer-
k4>lik nodige ngf'n.

Wij 'n'rnplDl"n, dat 00de JD4gmra-
teil binnenkort dit dj~rikt zullen IJ&-
_ken ell wij vera.ken hen daarom
het zodanig te I'f'gf!'lt'n, dat !lij.g.ea-
mMlil: 'hier een 't"Prgadering kuIlDen
toeIIpl'E'kPn o'Vt'r deze uak en iJ\I'er de
kwestie nil het. tJ'llnsfeJeren .... n Pit-
lIing 00 '1'ent.kop iu ~n magiateriile
lifts.

'!Iia l'l'D langdurige diaku!Sie om-
trent d_ wf1!:t'nlnreetif>, tnlI'd de
vf'TgIldf'ring gealott'n.

L. C. I'REXCB,
Bon. aekret.aria.

(Wij "(>r_k"n dt'2e kOl'TéspObdent
ons in het Tervolg WlIt duidt'likff 1-
ooré kopie te. st'nden. Onze tijd i. te
koatbllllr om te ""pillen .an liet J1'1'-
talen I'D ontt-·ijff'rden nR <bijna onlees
ba.ré kopie.-&d. "O.L.'') .

Degenen. die ten lu"_" van Gezondheid
en KNCht zijn, gel""" zulk. op de gewone
WIJZe te kennen te leven dOOf''het ........ Ik

van

BOVRIL

.. _.w"III'II' .........
il ...

• tIM•••• "............. ma.......... i&..,...-
DlARRHEE. oHOUltA.n DVHNTEIU ..

...... .toor .... lIIleUeM r-JWt'"
... ,u....... ......._ mo-_iMeI .......... ,.- .

Drukwerk van alle'8.iCliri)yJna~,

WOODS'
GROTE
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.Vergadering zal
III het Stadhuij

~it_811 op VRIJDAG
om ol Uur d~
doel het (jo&-

de arme I"er-
ter hulp te

eerste plaats de
oiuniddt'llik op
helangstelll'nden
ter hij woning

V.D. AHEE,
DE VILLIERS.

----- .....
..... ur ... IIrIf.1It

I•• IIJ.L

l.I. BAUDE,
aeUetariL

voor },ol"engt-
,ullen ill gewacht

Juie. e.k, Alleea
sullen in aanmer-

_Grondige konnis Yin •
Engel~ H'rei,t. met

van got'd gedrag

nIP! rrije
Werk ~

Voorz iUn.
P.1(. F;lirfi~ld.

Di,,!. Caledon.


	gray00618.pdf
	gray00619.pdf
	gray00620.pdf
	gray00621.pdf
	gray00622.pdf
	gray00623.pdf
	gray00624.pdf
	gray00625.pdf

