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-GROOTSTE· VERZ
J,

RINGSKANTOOR ~IT8LUITEND

TEGEN ONGELUKKEN,

Met Fon~~JL.Lvan meer dan . _1.,83'7 fCiJOO.

'tU

ILl!mlIR'S XA'I1l$, DAlLLII&~8TB.ll', KAAP8!!D.

I

(

R. Y. SKETCH.

TEL.8U.

BUS 72.
DBOUW'.

STEUNT DE KOLONIALE

,'.Ti·

INDUSTRIEN.

._

TOILET KAST
MAAT-3

zal geboden

V ooBlIn .. I
ZijnBlet Aoh\baN d. Barp .......

dá heer H. Ll..

Daar wij óen van de meest Daar de eisen des tJjda ingerichteStoom
Fabrlek.en in Zuid Afrlk.a.thebben, zijn wIJ. In .taat e'!n Maximum
Waarde te geveD voor een ¥lnlmum
Uitgave.
ALLt

QOED£REN

GEWAARBORGD

BAZAAR,'

STERK EN DEGELIK.

KINDER ZEIDING HUIS.

.l. WALKER & CO.,
"THE LOUVRE,"
PLEINSTRAAT

65, KAAPSTAD.

-atellina,weren ol
Jrijsen t.

SOON,
an Rifle
.nd ill.

Iu.t.reerd

KOII

lJD, rioeig
.peaea .

beltfDnende

fie 1 uur.

De heren ZOUTKNDIJK
BN CO. sijn met instruktiea .
be~un8tigd door de heren JAS. BBARIGHT BN CO, Beperkt, ..
handelende ala agenten voor de IJOheeps- en vracht enderuemers om ZONDBB RKSIRVE
te verkopen op de plek. als .
boven, een grote en verscheiden hoevee~eid
Algemene Han· !
I

--.........
&1

N

)
~.

D.

......
CM~
hack

delsgoederen, beschadigd en oabeeohsdigd,
gered van het i
wrak Claw blonroe, bestaande nit:
Landbouw. en Mijnmaohinerie en Werkt~gen, Sodawater
hlac f ieerie, Rijwielen, Geheel Koperen Ledikanten, Ge,{oten
Ijzeren Geemailleerde Baden, IJzerwaren,
Kar- en Wagen
Veren.
Blik Trommels,
Spaden,
Schoppen,
Scbeeps Zeilen,
Touw.
Graan Zakken "
Scbaap Dip,
Parap!uien,
Zoolleder,
Tabak,
SijlaretteD,
Ginger Ale,
Essens van Azijn,
Kruideniers Waren, Kaarsen,
Ylees in blik,
Hammen,
Bisohuit,
Lakenstoffen,
Zeep,
Linnen,
Japon Stoffen,
Dekens,
Beiadeken8,
te koop.
Sjaals, en een Tel'8Cheidenheid ande't'e artikelen, te ,.eel om te
melden,

lE

_

: bet ba-

,

LANGE

Alles, wat "f'&n het wrak voor Donderdai genomen
zal !n dese verkoop inbegrepen worden.
Voornemens zijnde kopers moetn van Kaapstad vertrek·
ken met de 10.5 v.m, trein en bij Viachhoek Station
etappen, waar karren aanwesig sullen sijn om hen tegen
billik tarief naar de verkoopplaat8 te brengen.
Koude lunch en verversingen sullen op de plek
ban zijn, en maatregelen aijn getrofteD, welke kopers in
sullen etellen 1f8geD8 te huren om hun goederen ~
atation of eldc)1'Ite vervoeren.
'

ZOUTBKDIJK
eD. CO."'8
Kantoor 2 Chiap-piJUltamer ..
St.

Georre

I

a..

t 118,

Kaa,.tM.

STRAAT,

VrocIaNoh_.

VOOR

GEREDDE GOEDEREN

[_.0-

IU'.. ,

KAAPSTAD.

DES ZATERDAGS lA 1.30 URE I ••• , GESlOTEI.
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II lf •• DEZI~11HUT.

)N,
adbouw.

Een Pu bl iakaVarg ad ari ng

VOET,

Satij D Notenhout,
Zwart Notenbo.t,
of
.Mahonie Hout Kleur.

leyering

, tender
elis te

"

GEPOLUST:

rebruike
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MAANDAG, 28 Aug.•

fUBLIEKE

,LINDENHOUT

lij dese
: sullen
oor de
d~
olenr en
aapstad,
~12 ure,

n prijs
iet min.
a.m.) in
ea maal
ilnng en
7eiliging

.
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~ft'.I."~~
...
il

iAlgemeen Bestierder voor ZUid A!rlka. '

j"

HET beeft de Almacbtige
behaagd,
.a _
Illlartelik lijden nn ~ dagea
aaD inflammatie,
op de 12de Au~
tul. om 2 uur, ...an ou ouderhart
loa
.. deureL,
OIU teder geliefd doehter';e. LOl'ISA SOPHlA VORSTER,
ill
.. jeugdige ouderdom 1'&n 1 ja&l', lO
maandan en 21 dageu.
Hoe z...... r dit
.....rliee TOOr ons is, willen wij milt Job
_ggea: De Heere beeft gegeven, de I
Heere heeft genomen, de naam
da..
HeeraD IDj geloofd!
De diep-bedroefde Ouders,
ICHAL.K W. "VORSTER.
DOROTHlU
)( VORSTER,
Geb. da W.t.
IthGd_.
15 .\ugu.rtu, 19O:'\
A.\N Iaruilie bet rekkin!(en en vrienden wordt bekend gemaakt, dat het de
H ....r van llemel en aarde
beha.agd
heft op. de 16de dezer tot Zich te n emen mijn geliefde echtgenoot PETRni
QERHARD"C8 THERO:-i, in de ouderdom .... n 6-! jaren, :; maand ..n en l:A
dagen.
Diep betreurd door de bedroefde w ...
dU"'e en kinderen.
C. M. M. THERO:-i,
O.b .. "h.m&D.
Kodderpan,

SEER

J!ï.rmede

ERS,

CUTHBERT

a.

P/e;nftirl.-r,a

wij onse inDl~
aRn bloedverwanten
ea wienden.
die g"tracht hebben OJU
.. troosten door brieven, t~men
lit aDderuins, die ...-jj >Il so grote lIetale
a"-ru
h"bben bij het verdrinken
ftII OUit _geliefde .IOOn in de TT98mde.
W'~
heD, dat wij het 1t'&&l'.......
W'IUlt áj aiju _te droppel.
ill
_
bitten beker. 0. Beer ....r"eId.e
... al Ib lieId.e.
D. RUGO.
6. P. BeGO.
WE!Il&8J1.

.t.nk te betuigen

.....n1'8D

PUBLIEKE

~

VASTE EN LOSSE GOEDE6EN.

IJ.ia Straat, dUI. Won:-e.ter,
21f8f'0Ii·

~

Britatown PJbliua SchOGI ~~
BENODIGD.
BEN onderwijzeree voor Pianoforte en Vocaal Mt1%i.k; Schilderen
(pa;ntiDg) Fancy" Werk JJ een aallbeT-liDg.
• SaIaria tlOO, met mogelike ver-

D JIl ondergetekenden deartoe gelaat ~oor de Cu~rs
in
de Insol.,fJte
Boedel -van PIT&U8 JOIUN.lfIi BOllOwj lullen
publielr:: Terkopen ter plaatse
'J

WOLFKLOOF. Afdeling CALED~N.
OP

I.

DONDERDAG. 7 SEPTEMBER, 1905,

~.

Werk te beginnen in bet October
, kwartaal.
Applicati811
moeten
ingezonden
worden YCS6rIII S~pt. aan de See.
T. P. THERON.

001

A.

II.. u.re

VASTE

lten ••

Dlo ..

GOEDEREN.

(I) Zek er Btu l( grond. I{enaamd h roenb~rl, ~legen in dAfd·llil:.{ 0&1000'. ~root ói4 morg'n 26~ kw. roeden ,
(2) lekel' fJj4. 'Bt~ aande I 10 de pl.ats Zeek:o!3j~t relt'gen
·,ls boven, .eroot ill h....t g~~Jepl [,9 morgen 301 kw. roedJn.
(3) Z· k:.,r 9/40skl s-ndeel in de plaats Zeekoej.gt, geIJTIRIM
VALUA.TIE.
'''gen ale boven, groot in het gehael 6 At morgen ó4:J kw.
roeden.
UNNIS
wordt bij deze gegev~n .
l4) Zeker ljlOd~
aandeel in de plaats Z'_'-l'roejagt, groot
iD yerband met Wet 45 van i88t, IQ h, t Kohl'el 192 morgen 300 RW. roeden,
dat de tUS&eD Val~
Lijet op het
Op dl'ze .plaats zijn een grote Wijngaard in volle drqeht, en
kantoor yan deze Municipaliteit
UI
praehtize
tUI oen .. er is vereer
sterk wat~r, en het iveld is
ligpn ter inspectie van eigenaar!'
u
tstekend
~oed
voor
groot
en
klein
vee.
;:
ID andere
betrokkeeen
voor e~"
. Er f,ijn verder een groot W oonhnÏ!, Kolder, ert tandere
tijdperk van I ~ Gagen, vanaf 2:1
;,
AuguetWl, 1906, en dat op Woens- buiten gebouwen op de plaats.
de 6de dag van Sept-mb 'r,
Het vdgeode gralW iii gesaaid ; 6 zakken garat, 11 ~ken
11105, te 10 ure v.m, een bof Z.I kOOrD en Il sakken haver,
.
jltlhollden worden om objecties vo ir
(B). Zek~r stuc g"ond, zijnde Lots Nos.41 en 42 Blolr: A,
1Odan~ schatting te horen en dienl{elt'gt-n ID het dorp Grejton, Afdeling Caledon, groot 160 kw.
aupande
te beeliasen.

l&lmesbury I unlclpalltelt.

-

da6rJ

.roeden,

Op Last,
H. VERCUKIL,
itadeklerk.

Hmucipaal Lt.n\oor,
Halmeebury,
ii ÁUgu.tWl,

.

(0) Z~ker stuk grond, lijnde Lot No. 21 Blok B, gelegen
ala boven, groot 121 kw. l'OddiD. en 76 kw • .,oeten.
Deze ~e
praohtige Erven hebben het volle reoht op
water, en qn leer geaohib voor tuinderij.

11106. :

D.

Afdelingsraad voor da Af·
',..,. . daling Paarl.

LOSSE

G:>EDEREN.

A. KKLDERGEREBDSC iAP.-3
Eerste Klasse 11ogs~eads. 1 Eerate Klasse Wijnpijp.
"Eerste Klal8e Kuipen.
,Eorste K18888 Va~n.
1 .Rerste.K1aue Legg~r.
1: :Berat.
" laMe Hogshead AZIJn.
ÓI

:0. UI6lI in

de venehillen':!c
B L~VENDE H \.VK.-Z Eerste Klasse Kar Paarden:
Distrikten
ftIl
de
Afdelincr ~ E~rste Kll&88eKoaien en 0u3ll, 8 L ler.te KIMSA Bc)kken
Pu.rl
worden
mit..
deze uit- 6 _L'st,j Klaqe Jonge VaaneD en 088en, 2 Blerate
genodigd
echriftAllik
kandidatea
r...
-Ism.,.}s. 1 .Eerste KJarl8e Bul. 6 Rente Klasse Kalkoenen
DOmineren '9'oor de yertegenwoord
" Berste. ~
ging yan zodanige distrilten reepec- I Eerste Kl88 e MeLk: Koe met Kalt
tieyelik in de Afueling. .Raad bij l~" Varkells. 1 Eerste Klasse Vaars en kalf.
YOlgende verkiezing.
HOERDERIIGEREEDSCHAP._1
Lot Eel'8te
Iedere kandidaat
moet gellomirtr.!
veil
en Vorken.
3
Eerste
Klaue
Plof>gen.
9 Jlerste
Deerd worden door niet minder dail
{)a.qge Jukken met trektouw.
1 Eerste Klaaa8 Culti"ator.
vijf penonen
die ge~htigd
zijll
1 Berste KJ6888 Scotch Kar. 2000 Bondels Eerste
, om voor bet dUItrikt te .temmen,
aerate
andere sal zijn nomillatia ftIl nul eo !Jek 8tr; o. 12 Hollen Eerste Kln8se Barbed Wlr~

lJaU~

l-

<.

'j

per

waarde lijn.

Ge. K.iezer kan meer dan een
IlOmiDatie ondertekenen op verbeurte
dat lijn naam op alle uomieatie-.

l-

I
f

,

I

I
I

I

i

waarop die '9'enchijnt, zal doorge
haald
woNen
eli b.!ecbouwd Ill~
Dooit er op geplaatlit
gewee·t
Alle nomill&ti~
moeten
door d"
cndergetesende
ontvaagen
wOTdt!t;
lIiet later dan de thte
dag v ..,
September 1906, en iedere nomieaudie later dan die dag wordt ontvangen, Za.I \'an nul IIn gener waar lt:
aijn.
lt Ieder
kieur
die
ruIk
eeu
DOminati" tekent moet er lijn woooplaat. bij opgerea.
Gedagtekend op heden de llid.
dag ftIl AUgustuI, 1i06.

i

X\,lMT

ALLEN

"' ....

I•• J •• 1

......

i
I

WaJlllte1' u altk Ut, ge~rlik al .lechte lioht, en KMi·
cijnID moet nemen.. ut Un diiDg
abeoIuat seker en ct.t-- .. Weie
• UDIOIJN
NIlDT TE ~iBD.
KAN ZUN.
Oet ill domheid \'an de meelt
o1lDOaele aard om _ biaondere
soort l1edicijD te koopeD om·
dat se goedkoop is. lJ moet.
de betlte bebben selfs al koat 'i
een beetje meer dan 8~e
I

wer-.

;

U mail: misschien ...ragen:
Hoe moet ik weten welke de
beate ill P en daar men Dk"1
mag verwschten
dat 0 eeu Le
oordelaar
van
medicijnen
i8
anders dan VIUl de uitwerking
en daar de ui twerlcing
81001.1.1'
bn '9'olgeo Il& gebruik, is de
enigstM manier om medicijnen
te kopen vervaardilz:d door eeu
oud opgerichte
tlrma met ,,.·n
reputa.tie voor uitstekendbeid,
die de proef des tijds weer·
staan heeft
LENNON ill een naam, die
in Zuid A.frika over de 60
jaren bekeod i•.
AI.

LENNuN'S

BOLLAJII1I5

M JlD1CUJIrD .zUil DB .LLLU
BZ8Tl1 Bun uit.mun~ndbeid
ill
bcvea IlUpicie.
Zij lijn bereid uit de beate geneesmiddeleo die ui~bt
ID met geld
kunneD gekocht worden.
Lennons
bezigheid
is
110
groot dat .'jhan pne88middeleu en cbemioalien op de beste
markten in alle delen der wereld kopen en hon werlcplaatsen lijn voorsien nu de beete
en DleowBte
llIachinerie en
aparatos. Zij oiteren
nooit
.kwaliteit op ,.oor aoodkooplie.
DA.A.ROM W .A:NNE.ER~

HOLLANDSE MEDIca.
N~~N KOOPT, waagt niets
maar krijgt LtDnona eo letiop
e dat de num \'aD Lennon op
de bott.le al het pakw _tAM:
• Ontnngt geen andere en u bR •
, versekerd lijn daL n de b8IIt.e

Ikri:iftioit

~ J(aapatad. PortEliubeth,Oost
, Lenden, Jobanneebur~, Kim. berley, Aliwal Noord, PMrI,
Wijnberg, Fordoobnrg, Ge mw.
ton, Bnlawayo, Kalelcin,
Stel.

lenboach, Durban, Graalf-Qej·
net,
Bioemfooteio, Beaufort
Weat., Oudtlhoora.

~~
WET le 'VAN l8IO.
IJ. J.. VÏlIIir. W; .. V.....we.
Koloniaal ~LDh.,.dt
C. 8. ~

15

'I

uguiLus,

8. W.

~

VOOR PAARDEN.
HOUDT'AAR"

llmE

mUG.

HO.,ar li I. 1lIIEDl OROE.
OlIETDEMMI VRWLD

BENODIGD.

'

-

i.,

hher.

I.

~omen Aanlo

TE' Kleinberg, """J, ...UI....
111 Maart
1906. Een

pens Bul KaU, omtrent
~en oud,
De !Eigenaar kan .b.8tzel~rë
krijg~n mite betaling TU

.kOlte-ll.

.

JOINtER:

-

Qou.erne·

~CIIL.

EN' KOOPT.

GUTHRIE &: THERON,
19u5.

schooldtstr1kt.

;1~Dt

K'1I8e

Curators.·
Caledon,

De Kaapse afdeliDg een

APOTHEIlIIER ••

F. A. O. GUTtiBIg. i
A. ~. FOOT.
- ::

Salaria voor eeD heer .UOO p.a'. ea
c1elings Raad yan deze AfdeliDg voor
W gesegde Distrikt No.......... .. voor een dame .liSO p a. De werk.
;., Gedaan deze
dag vn ZAambeden, 10 mogelik, met het
Oet.o~ . kwartaal .te Mllnarden.
.....................
11105.
App.hcatiee met oopiëa \'&Il Jletuig(e.) C. D. (naam ftIl woonplalt )
8"hrifteD te wonlea J'UOIld••• , op
,..
,.
JJ
n
"
t Sepl. 190', MD,
G. ft."
"
"
I. J. "
B. Il. .A.LCOTT,
"
"

"

1......

WOLFKLOOF, Don~1rdag, 7 September,

nu-

"

i

... ••

-< lag8~ &>aper. 8 ~erste I{ la81)~ IJ aeren Palen.
18 _Z"kken
',ent e k 18886 Guano. 1 Eerl5te KlNae Bok Wagen. 26 Zallin
f-rStR KIH8fe Koorn.

C. SHA W NICHOLSO~,11!l
DAAR geen voldoende applicaties
CIviele Commiuans voor de I)nlvan~n
lijn. wordeD hierbij
nieuwe applicaties gevraagd
yoor de
Afdeling PaarL
bet'ekking
van tweede usiBtent
dame of heer, voor de
De 0'1minatie van eeu Kanji. ondmvijur,
Jste
klu
onaectarieae
daat voor een distrikt kan in 'l Bedford
BDgela of Hollands
geechreVII~ publieke eehool, bevoegd om
daard werk alaook Holland. te ollder- .
worden In moet zijn ale volgt:
W ij, de ondergetekende
kiezer. wijzen tot lIIUl matriculatie.
Apphcanten moeten getuigschrifvoor Distrikt No
noll1Ïnereu
iDIliermede A.B
,ftIl
in ten betreffeude bekwaamheden
Afdeling, tot Raadslid VaD de ..\.f. dit'DeI1.

:I· L. "

KAAPSTAD..

V.ERKOPINiG

VAN K08TBABI

r.

I:

SANDEN~

THEODOR

18 Aug. 19015.
OUlallETUHIi

van 9 v.m, tot 1 n.m, '

Kanteeruren van 9 v.m. tot 6

IERru.

ZUIY£"- llET 'LOO.
InEfST OIE_ nom
; &£lWGLl.!.UlO,
!lOm; EI,IIFLQElIZA.
UIIlIa te4tIi I/I~ •• UI- ,." Kak.
v...utj.bMr~""""b:obn
OD

•

Labbe--KoloDiaal

Gouy.rDe-

'.,,:

Bereiking
VAN
Zachte
mousseline,
fiine kant, en fijn
linnen, behooten
nooit dan met zuivere
zeep gewasschen
te

Het Volmaakte.

-

Sunli2ht

_te

algemene

v

tr.eer dan o-erdreven
Ad"erten·
\"'1'. e. torreu de hoge
kwaliteit
..ar. der Pisnoe en UTgeJa, ver·
.vcht door

0
8

DARTER & ZONEN.

10 0
T 0

o IJ
o IJ
o 0
oo ,I

IJ

,
8

II
0
II 0
011 G
o , 0
O.la
0
0 IJ
o I IC

o

V~BKWIKT

meer dan

die ~urende

o

DE VBRKOEIDE.

JA.A.R.

door geheel Zuid oUma gunm,
bekend stAan voor bun,
BUTE GOEDEREN.

DB BEJAA UDR',

o

Darter & Zonen,

KennisGeving, Crediteuren
Otbiteuren.
B.·"Jél 1l;; ....ORIIC.I.

DE ZWAKKE,

en
C.

BI"" E ~ zes weken n& datum
mo-i-n ..JJe reKenin~ ..n of schulden
Uil nf t-~én
de ~enoemde Boedel
ven ff·:nd worden met

M. J. ROOD,
Eu. Tnt&Dumtair.

V01r

NECTAR
--

INDIBN GIJ ~

\!Ln fn vnsdorp,

~i

19115.

A~g'

:EENMAAL

VERKOPINGEN.
J.G. L. 8Tf{d.US~,
1%q"P em h r-Z

APB'LAQIlB..

• t.der,

dï.Lrill.

e n I, ~I{oed.
" ;I-p'r:n~)H - \iv,,",
l"I'IUI81
p.tHCefj, "('p, ec •.
vin a, "t'e

.teen.',.,

C~I

di •• 'ild

GCTHRIE & THERON, AFSLAGERS.
; ~fp:dnber-Wolfkloot,
afd.liog Cale·
don. vasl eo l0"i~
eo J •• eade he.r.
:'CUt:LTl.~

THERON,

'fUigoed.

!. J. DE VILLIERS,

AFSLAGER.

.lV .l.oó(ustue-Murrayabarg,
It

'1~.lJdc ha

..... tlloed en

Yt'.

PA.bQL:ES:i

}i

<a:R.

I ""pt(·mloer-Ocd"r Kamie«beril (N.m.
,,,iand l, lev.DJe ha.e, 8D~.
D. C S ~Al'JE,
AFSLAGERS.
IJ :'.-ptember-Karreeleegte,
J L L t. PLES;"IS,

mED.

fjr;:.ar~k,roo,

I...

AFdLAGERS.
VU~

BLIJVEN DRINKEN.

AP'~LAGJo:R.

'" Goed Drift,
'9l6tgo£.d,

P J. RETIEF,

NECTAR

TM.

Yiddelbarll,

WILLiluT,

:. ,.\n"l>tu--Malj

Moor·

ell •.

?6e,

AFSLAGER.

afJeliDIl
1:,. ,lb"r~, e."I., paarden, karreo, enl.
DEi1PEa.s, MOORE cl KlUGE, AF.
SLAGERS.
il ",.p"mbJr-Klipb~a.el
(naby Oale
d·~u) I.vcode hne ea loaa goederen.
f LI~DE~BEaG,
AFSLAGER.
I Sept, [IJ\)er-Over Ht X, le"'Dde heYe,
c,,,r'3c'l:gerted,ctap eD mellbelen.

'lf; ..I.u.n8tu.-ITereuleAfont~ia,

!:l. DE VILLIERS & 00., AFSLA.
UhllS.
"3 A",;""as-Klein
Drakcut.:iD,
louo
Á..

~

!II'jt".lt_

run ~a vee.

L\1jlt:L~H.N &: CO, AFSLAGERS.
~ ";;tullber-:\lalmeebll'y,

IaDdeigen-

ij, ill,

w.

J.

1 ". f

!r!UORREEB.

'<1

00,

AJ'BLGS.

~er-:Hoorree3bQrll,

wiLkelliGe

r'e, ( n :.

J.

"8"oed

b.r-Malmeabary,

l~ "?.',a

~. '.:;('lt"D

L S~I [TIT & CO,

II
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.uderu
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eigenlik
01\1:HS door dl' tronk.
tot ons gekoulen'
(Jl ZunJ.~~, 7 M~l, 'werden 6 onzer jon- Orpsn, L.W.'·., elk in bitlzonder een
om
~>llI_l~l'n ('" .loroudf>r
-l lidmaren
en i brief '<lL richt en, hen uitnodigende
,kt:lu .. z o nen )
~ea[ rest eerd ,
,\ t'Kt4~l..~ d.. lnatste dag van September lOOG.t1l
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.l,HI
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<'t'1l
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ZIJ
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,
~. \ 1lIg~'lIl' ~t'hvutlt'n
te
Caledon,
gesekondeerd door de heer P .. 1. \' ent ..r
• rr 7.1~ <lp bOlgto("ht
\\erdt:iu ultg~lndat twee distriktsbest uursleden moeten
u "p \ ,,)'i.,;.(:!1
Iuli HWI gpvllllg('n·
gekozen worden.
:. II lj
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· ',:dd,·II. dat de akelige
gebeurtenis
l an publieke werken op te trekken bij
III
~:rell
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vF
zouden
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God
IJ 'I
Li t· 1 ru ti l
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no. 1 door de sekretaris.
voort.
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m .. t ml] sprak,
tOll
meI ad...
Le"'iis voor elser, sir
•
., \ ldr
blpr
1'-0 u....
· plaat ...... an! 111\'11 ...'rsl,,!!; van be,pruElIing'" erken •
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(Paarl).
eisend,
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J
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gekocbt 'let 'tommi.elke II eek gezien wordell. .-\fgevnardigd
sleloon.
.:. • rJ_
ZIJt, ,"'n ""aak Bn lHd opdat
£ijn de heren ,I. " van d(1r
Il. t Ir: ~ er:lOt---.kID~
kOJut J' Ut' JUU- daartoe
o nder kllll",'erh",,~ ,·"rklaarde liult"_ I,'g~n Wle de grootste
aaIl- Mf!r" e, van Spitskop, en H. ~an dH 'Oil. dat ...ww ....rder up 9 Mei geteleJl[erwe. van de Hoek.
\ II'
\ a ... ~('hlt'('f
Uit d(\ geT.lnv:e1Jl~
!(""ftlt'rd had, dat hll de ~n
niet te,- oorgesteld door df' beer J. P folpan- ruj.\ \I dde nemen. Eijier hlld hem Ulet
~,'t-'
~.~ r,lat.
Gij kent
ml)
Ill.\.!.
gl'MlKond...,rd gl'nBngd zulk~ te deleD, Jllj had "l'er. " i!... .\ l'n WIJ hopen spoedig el- !1;eberg, \""an Driekuil,
"1:.
'Jt'
! ti kennen
Gt_~IOof 1111J d", door de heer L .J. vlln der Mer\\ e, van
"eNder
wel .cbriftejlk
g,evrnagd, om
l.k.
I "'''IgtI .. die Ik g,'v,lt..ld h~b " Splt.slrop .
e..n regeling te treft1en; Ilij ontkende
De
vergadering
",..rd
1I".loten
met
, 1t' ~).'''' nnJ\"t..'ll,
Ulll
lIlt
U"
dH·rh.tdat de zaak een overeenkOllUlt was tusdankgebed
door de voo::&ltter.
bn ...r te vernemen dat er ~)VOf'l
,,,n Brn",.,.,l en hem, en Ji8t niet wat
De
volgende
vergadermg
werd
~
· ...,'n
tdt'r
u\-\ gt~rueeJtt~
r(Wd .. 0[1,BrtllJSei bedoelde me~ de ' uitdrukking
paald
op
d"
lade
.-\ngustI18.
teo
hUize
JI •..."'11
ll;p;\()rden
door
onZl'
,,('\'''0. schutgeld".
Wel il¥! hij, (Basson) £1
van
de
heer
,J.
M.
S.
Visagie,
van
W
..l__ll~, tJ~Jl
\, h. hoe luoet Ik ullZ<l~ tu~'·
boete moeten bet al"Jj, omdat d.. o_n
bedll('ht.
II cd lll.'t ,lankbaar EiJn! 0 l~ gevoel
oy.. r do plaats VRn Piet~ CIaa_I:
te
L. J, v. d.MERWE.
IJ '.
"l~tlanl!~
dat Ik leef, ,"nr dl('
.\msterdam
waren gelopen.
Sekr. van de Bondstak
11,
.... Il.ldt
Ii.;in IUIJ t-w"ezen
Ik k ....o. lDJ",U
Cornelius !'ieilson, ,door
verweerd8l'
Vóór Hantam,
Calvinia.
l jo..
n"tJl'
~t"W"l'g
dank~n
dr~~ HtJ wq
gedagvllard,
hlld voor rek.ning
van de
In dt-Lt. ,lk,~b~t> plf"~..
gP.hf;!~·!!r
munieipaliteit
van Victoria West ZeGOCF :So. 3. BK-\l-FOHT
W~;i'T
')
/.
,UI Idll te rpJJen.
Jl: Ue Y'roo· ..lt~
ker..
grond
verhuurd &IIn Thompson
'l )n~i,r(h~
...tt-' l.Ond ..ltlr op lard ...,
Een algemene vE'l'glld('rlu!( '1'<111
.Ie voor gebruik van bedoeld vee, Basson
rnlJ ht· tr fIlJ ~phrtllkt
om 'lok. \"~r
an- Bondstak.
Gouph :Su. :l. Beaufort WI'\t,
Mlaalde het venchulQigde ~rag,
doch
;\ott'n tI I ,,"'~f"n te ZIJU, Nu )...Ul I~ t)1)l;
!1;ehouden up 10 .\ug. 1906, te EIalldsdl.' kwitantie
wW! gesteld op naam van
.tot:'j,{li;t'f1
;lt'lIJk Dand
"Het ,\\a:, I1I1J fontein.
Tbompson.
"".d fl"er.'. dat lk III v..rdruk'{",~ l,..r.
De verglldt! ...n!( w .. ru .""t ~~b .. d geChllrlf'ft Bt~n.
h",fdill5pekteul"
van
... ,\ l"\.!)r
\11JD verlangen
en be~b ''',
openJ door dl' heer V P. Bo.mlln.
vervoer ko Kaapstad!, verIdaarde
dat
~.
qnZt'
:..:Y\ Ii.Il~~n.st:hap
..an rc.-evs' llll
Ik voorzltt ..r ,,eld .., dat hiJ " ...1"1' het van ;i3 tot (8.uut n&Dl(,om vee per
'<Jr
&1\l:"Il"t,.
\ dh~l~dorp
zal r.J,n ''t-. I~!
dadtt !lall dl" d8~en toen dt';re lak <Jp- trem te vervoeren
van
Hutchimon
wlrle,tem 'an J~zus .taat te kloppen"
gt'm.ht
\v~l"d, daar de .... plaat. t.",n
nallr Kaaplltad.
Om: 218 __ n te laDh ]OOll.ellnlo1.Pll hadden In ,je ~(~V'IIItr.!·.oeD vali dIP pl ..atSf'n Wil', IIUllr dl' H'r- dcu ""u vrij wel een geheltl morgen neil- t' n \.'rtJond
nH·t pIk and '
lf·lll.\.l~t
~lIderHlg ••n gt>houdpll ",.."drlt ... 11 cl"t m<'ll. De gewolle voo~rein vertrok van
"~I'
ll,url
I.lj
lutk.UfTu:·n,
":;WI
?lJ (.t
dl' tak ,·andaag nug maal' een pu~r "all Hut<:biuson te 1.40 \I.m. eJl kWalm vol..t)
k \POI d~ H~rb gt,'ltul~eu ('Il \\," kt·Jl
die oud,. led ..n telt. d".lr de upn('ht""
g ..n>< de tijdtafel
d.. , volgende
dag te
tn bt,t \-\11" I)uk ZO Op Za.t.:r.1\;.!.
,1\, ,'l
van d.. tuk bIJua alleu ui ,)\·erl ... len eli 1.5 It.m. te Kaapata<l Ilan.
.__ Jult. ID "nze Chr. Jongelmg.
Yllr- \""t'rtrokk .. n ZIJII D .. tak h .... rt nog; al·
Iu
lIntwoord op .ten ¥fIlIlg van .ir
01~lDil;
lt>!.td'·n t\\ee van hen openbart*
tljd ZIJII \\erk !l:f'regt>ld g..daan, I'll .... 111- H. ,rut .., untwoorddo
!J;etUJge, dat 35
.. I"t U1Jl;f>fl.,
.aO
hun
l>ekt'r1ng
.\'
II .1
daag hest ..at de tak bijkan, ~phcel lilt
spoor" ..gw;ag"ns gemakkelik
te Huttl,h-'[l ),..-dlJdt'n le- ln telo!;~nwt)ordl~h(,H.l
niE""1 ~ leden vau het 0rkuml'nd
1£0t'hinson konden worden verlItrekt,
dat
• _Il
l" "at
120
op Zaterdag avond .lacht H IJ hoopt.' dat od) 111 d" v.",t- er goon reden be&torid voor grote ver, t nri
.... ( ""t ft_'\"t'rs V prenl~1'111~
haar
.tappen
I'nn de opllt·ht('r~ \"lIn d~ tak traging iu bet vervoer, en. dat de vee~.flP!lk ..t' hl Jf-enkOOlst
blt~ld Blt"t hanr
wlId .. n ~oortgalln
trl'in zelden in v..rtraging
komt.
l.,de-n
\\-a, .. ci ..
r.aal prop\"(.Jl
(omtitHIt
.\1. llIe"" !Jd , ..kpnt 1lI.1 W d..
Verweerder
v..rkl~rde,
dat hij in 't
"11
~r"'f)nt"(l,
mt.~,1.,1al
JonJr(ehngf'IlJ,
'" Jl hef'
begv. vnn dit jaar leen lrontrak:t hlld
i,. n n.l afl<)(Jp \'an c!p Vt'rrlrhtlll~PH,
Daar ('f beolol<'11 IS <lat ..Ik lid .J.. 1;>"- m.. t l".t Duitse gollVl!rnement,
om 200
I'~ 1.·erRM
a.&D de andere
dne
g"- clen .... 1 r"parelt'n,
" ..Ik" ", .. I'
1.IJu,ps>;en te le ..eren.
Hij was deelgenoot
,i\nol .. n.... ).mw:elJn,zpn
)l;t·]t"g,l·nhp1d
~af
grond g'"ill. geviln .l~ I"den """,Iug.'n
"an .....kere Malherhé,
en zij kwamen
fn ~Nldil:'nb ~t
t~ le~p.n
Ha,trot'wat duraan
gedaan lS.·
, ov..re<'n ..r elk 100' te le'Veren.
Het
• f1 1 \\ l~l'n
rlit'
J.t.tUlgpnl!'lo~n
\\'H' de
Op I !)orst ..1 P .. I Coni ,,,h,, .. n J 1'. moe!den zijn siacht08lM!n, van 1100 Ibs.
"\ A ~
'''IJ,·
1;>11
li\' ->f'>t
~Ij
ai1t:11
Ik Pienaar
...erd besloten
om al8 be- !1;
.....icht, levend, en sij k~
.£15.5.0
l Hl,j ...! l•. nil'!
'lpt'll
u~el1 ruutl
bpt vpr.chrijnng.p\.nt
op tI' zel1dE'1I
'"d .. PH- per stuk. Voor ..Ike 1000 Ihs. gewi~ht
r \.Il il TI t-'n
·1Il.,kkt·p"
dIe
hier
!Jti .. op "oon b.>tf'r~ vO<'t ~I'I"l,~('ln te daarbm'en
kregen zij £10, en het WBa
J
;::IJ \\ ~t
ht't. lk wa.s vooraan
tn
knJgeu.
daarop,
dat d.. will1lt werd gemaakt.
" "nd"
Pil beh u dlkwiJI.
!!Chandehk
De voIg<.'nd,· ,"pq,:ndt'llIlg
IIHd
he- De
biezonderheden
'Van h.. t kontrakt
... ~It
'
\11 lr
tt.iLI
III I I IS
C;oJ~ barmpIlllid op 1.....,,,,,1onteln In
O<'<'t"llIb<'f waren aan B8I8On lnede~eeld.
Het
tld.rt\j;[~Wld
w:.... r}II+:"J
~IlJ. d..• 011\; aaraaru-taa.nde.
vee moest geleverd worden aan de dokJI;!lIt.'
ht't'rt
HIJ
Uit
~t'ntHl~
\-e-rlc...-:t
oe vf'rgadellllg I>PI d g~.lot ..u met ken te Kaap8tad, _o~ 5 April du ochII. ',. ,'nd "ph Ik r""htvaanltgllk
H'r·
gebed door d.. heN .1 .1. ZikllllltJ
tellds te 8 uur. In ~
had eiBer hem
tJl,l,lf
U;Alnoft mij makkers, er
P. J CO:\RADIE.
gevraagd
of hij n~ I_ll
opkocht, en
. ', f, ',·rliK.'r
dan Olll Koning
.Jt-Z\h
SeImltOil'M. hem g..zegd, dat hi] tJt' 140 kon kopen,
k, nn.'o f'n te dIenen,"
Ean ander
}!lOl)
wegende 700 Iba. getllacht, w~op
ge_
_ I.
\ I, I k kan gered word ..n.
tuige
ant'lMOrdde,:
dat bij da4"oor
, •. "\ n .••t ~\l 'Tk raad en !lUIeek u,
a
.. £15 per 8ttJ~ lIOn i geven. Een
.' k (\,' I t 11 tot (~Odlwant lnl.arOm zult
urna
vertelde [B~'D
hem, dat
""J •• _' p'n
.za.ln
F.t"'n lh"nlf'
z.eld(·
een telegram
~
0
ange-n van
I !l~.
ri INll'r"-' Ik \\ ('Pt ~IJ iOJt nO~
8TI
I. en dat dell!ll ~n
.. koop aan'.
t\i-'. '-(1
"\.ar
~a ..at
).!;IJ
d,· t'i'IJ\\ I~"\\'.\.\ ROM ZAM-BUK DI<J !DIAL!
.Getuige antwoordde; 'B03S01I, dat
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Nieuwoudt
;'ell'tlll..t..ria,•
met gebeel.
, .
De notulen
ct..r vorige ..erpdoriDa
Werdell gelNell, goedpi.urd en , ...
hod.
.
De opkomat Wal .. olledis.
Vijf nieuwe ledeD .totelI IUUl bij u,..1"'ouldelikheid
se tak, n.l, de hereD E: J. Visser, D.
ReiDhardt,
G. Liebenberg,
W. \ ... n
Staaden, P. Smith en P. GOU"'i, die
onze Bondstak
in een flororellde
toeatand st e Ilea, WiJ vertroUll'8D op hun
iWllge belangstelling .
De h....r J. C. Nie w oudt att.lt UlQr,
Itesekondool-d door de heer W. MooI-

.,;. ma.,

I-'\LF.~.

GEl\""EZER· I~.

__ "
Mijn ....
erkErs, meer dim eenige ..... ~
'-laMe w ..rll:numscbPn,
zim anderhe~
&
.ft..
aall verwondingen.
Wal.rvoor Zam..Dt
u:tennat..
ge_od
is Zeldeu.
gaat

TWKEDE AJ'DELING.
(Voor
EERSTE

ro

d......,

:MaIIsdotp.)

Na
afhallde1ing
ftll ~
t\f.~a1
IM'Ih~heidinga
Aken,
dienU de _Ir
Du
PI_i"
VII. \"an Os, (!!ir H. Juta
adv. McGregor
voor eiseres, adrokaten
Burton .n Gllrdiner .. OOT verDe hoofdrechter deed uitspraak
ill
de :>:ank Fahn .. vs De M_ter.
De?e ~rd ..r.)
. Mevrollw
Du PlessilI, docht er van
za .. k IYIIS in bet kort aldus :
w'jlen de heer Katse ... n Pearston,
en
Toen zekere Michael Dwyer op 2s
eukuteur
ill de hoeMei van dit jaar !!ten-eode
in het haar echtgenoot,
del, eisten onrdraeht
..an .. kere 8l"YIID
Nieuw &merll&t Hospitaal,
ontbood bij
in Pearston,
....ellte onder onbehoorUke
zijn vriend C, FahJltl, een acboenlllDlror
btYloed
door de teatateur
waren gein Kallteelatraat,
en sclireef hij III tetran .sporteerd op ..etweerder.
In Mei
jl;ellwoordigheid nn de dotker en
de
1889 maakteD wijlen'de heer Kotze en
"l'erpleegster
het ..olgende dokU1llt>n"t:
zijn vrouw een wederkerig
testament,
"Dez,> dient, om tEl (-erti'iet>ren,
dat
waarbij hun geumenlike
bt.edeIa ineendit
de
laat.te
wil i. ...11 Michael
II(t!!!I1lolt
..n' werdea. en tot di" ftrenig!>wyer, ..n dat ik al wat ik bezit nalut
de hoed ..1 behoorden 1 erren te Pearann C, Fahne, IIChoenmaker,
KUteel•wn. Meyrollw Katse !!tierl in 1889. In
,ti aRt
O..tuiltl'n:
John A. B. R.il,
1903 toen de heer Kótze bijna blind
F.lll!:"ne Wood YOllng,"
Wall en zwak
naar licbaa,m. en geest,
Het
-testament
iM'hter ....1'8 door
..... ..erweerder diem rech6kundig
adD ....yer, toen deee sti ..r', nog ni ..t gevilenr, en ,..ou hij ala zodanig sijn intekpnd:
d ..sweg .. weigt>rde d .. M_ter
,,10ed
gebruikt
hebben, om de heer
1'9tzel"l'9 te erkennen.
Kotz~
te be"ll'elten hem (..erweerder),
De hoofdrechter
handhaafde
<1ft '""'die erven te verkopen "OOT £600, tersliSo.ina: VAn de Meester.
D;oe'l\'el' siin wijl de waarde £1000 wu, De testalord8Chap sympathi_rde
met de begiI- teur stierf in Juli 1908, en nu wae de
tigd4',
verklaardfl
hij, dat de wet in eu., om bedoelde verkoop nietig te nr.dj'F.e zo duideilk WlUl, aat hij d. ap- killren.
plikatl" van eiaer moest af ....ijzen.
Deze zallk bield het hof ..oor de reat
"l'l\n d.. dag belig .n w.. aag niet a'De volgende r;aak Rex vs. Fiodb.y,
gehandeld,
toell het 1I0f ftrdaagde.
betrof fl8n appl>1 van een IlitNpraak un
de R. M. van Wijnberg. Appellant WAll
al. govolma('bt~de
van eig ..naar. van
"ekpre huizen te Diep Rivier door de
K8ap8!! Afdelingsraad
gelut
om voorzieninl( te malten voor etM behoorlike
Ineolveutiea,
-rerklurd en augete.
c10Bet bij elk der bedoelde hublen. Toen
te
hij daaraan niet had voldaan, had ge- kead in 't kantoor ftIl de K-w,
Kaapstad,
0"""- de week, geiilldigd 19
zegde afdelinJtaraad
de saak g..braeht
voor d.. R. M. van Wijnberg,
die een Auguatus 1900.
nominale
boete opl ..gde en last (laf
I. Vrijwillige Oftrgaven.
vOOTr.i
..niua; t .. makeD volgeM de order
1. HarriK Cob, van Alicedale, distr.
van de afd ..lingsr&lld. Rechter Bopley
Albany:
oTOlrgege... n 1 Augustus;
ba.han,lhaafde
de "itspraak
van d" Ril •. ten £852 08. 9d., laeten £961 10... ld.
Molot. en ....ee~ hl't appel van de hand.
2, Hf!ndrik PetnIa Gildenltuija, van
Slll"ellendam ; Ot'ergetlMlID 10 Auguatua;
Insol ..ente
boedel
Vink VB. New. '-ten
£.SO, wtea £86 1011.
Zt>aland
InsuranCOl
Company ladv.
8. Thollla6 Edwin Gregg, van Cradock ;
Upington,
met
hem adv. Alexander
f>Tergegeven 9 .Augnstus;
baten £1116
voor eiser. lldv. Douglas Buchanan, bij 48. 8d., lasten £21§ &. 1dafwezigh ..id vaD sir li. .T uta voor ver4. Jacob HeiDelDalUl, van Paarl; O'f'erweerden).
op 18 Deoember lOOS had gt!g&
.. en 10 Auguetua;
baten £1211 211.
Vink bij verweerders
een brandverzeOd., tuten £1681 16 I, 1d.
bring
afgesloten
voor winkelgoe<leren
6. Shirley William Hitchmaa, handel
'n meubel ..n in zijn winkel te Phila·
drijrend ala S. W. Ilitchman,
van
delphia,
Koeberg,
Kaapt18 afd ..ling. Oust-Loaden;
CJYltll'1!88V8ll
g Augumu;
voor een bedrag van £1800 en op 2'} baten £163 '-. lId., Iuteo £316 .18s.
~mber
daarop volgend, had Vink
lld.
opnieuw met d.. agent .. an genoemde
6. Johannes Stephaaue Albertu. Jouverzekeriogs
maataehappij
te Koeberjl
bert, van 0aled0D;
ONrgegV"en 12
een V1!!'Zek..ring afgMloten ten bedrllgtl
AugustM;
b&teD £8766; lMtea £WO.
van
~1400 voor een ijzeren !IChu11I',
7. J08eph Geard Norria, Tlln Port
voor haverp;erven,
hout en t ....ee oogstElizabeth ; ~
..en 8 Anguetu;
machines. op 25 December was d.. caak baten £81 101., la.ri.en £300 48. 911.
van Vink afgebrand
en 0(> 26 Decem8. R~nald
Cobbam Norton, van
her,
de volgende dag, .....rd nan ver- Kaapooted; cwe~n
Il A~tua;
weerders
maatschappij
kennis geg .... baten £0, luten £419 58. 11d .
ven van die brand. Vink, zek ..re Haupt
9. Thomaa O'Oonnor; VIUI Port Eli'" anderen werd ..n op 18 Januari
b..- &abeth; ove~E'A
10 A nguatus;
ba.cbulIDgd
... n
brandsti('hting,
d"cb ten £10 158., lUteD £In &.
vrijgesproken,
en tans verzocbt eiser
10, David Hendrik
Jeremiah ~
\etaling
vali de verz ..kerde bedragen,
!'Ouw, VUl Greyton,
distr.
Caledon ;
tezamen £3200.
O'f'~en
10 Auguatua;
baten £600,
Verweerders bracht..n in, dat niet vol- lasten £188 ~
dab W&tl aan artikel 13 der voorwaar11. ChriStiaD J'recleriok
Ziet_,
den van ..erzekering,
welk artikel de L.M.IW., van Moeeelbeai;
ovllt"gegte"eIl
batell £182 lb., __
v..rsekerde v..rplicht, om liinnell 15 da- 10 A~8tus;
'lien na d8 brand aan d.. direkteur ..n or £1068 1Sa. 441.
p
hun agent ~
10 nau ....keurig mogelik
II. Oed'wongen eekwMtratiee, baten ea
beidigde verklaring
te ..eratrekken
VIlli
lallten onbekend.
verti .. of IIChade met enige andere bieI. John N"JChol_,
van UiteDhar;
ilonderhedeD,
beneV1!1I8 boeken, rekeningen en alle zodanige zaken als de li Angnstus
2. 0tarI~ FdWaTd Pultergt1l lID Louis
oiirekteurell
of hun ag ..nt met billikHaston
Helford,
handel .
drijheid 10uden kunnen vorderen,
vend als ''0. Eo Pult4lrKill", van 8t.
Artikel
21
der
voorwaarden,
Ma.rkH. Tembulancl;
10 lugu~ ..
bepaalde
..oorta,
dat
geen
~is
S. DaYi'd TUIdd, kandeI drÏJ"t'ead ai,
tegen de maatachappij
onder de poli~
D. Todd t'11 00., nil Bedforcl, IJ Auguo
kon worden ingebraCht,
na het "el'ta
strijken
van een tijdsverloop
van 6
maanden na de brand. Aan delle voor- m. Onder _rlopige geclwongeA _
Inveatratie g.pfaatat.
waard ..n
wW! noch door Vink, noell
door eiser voldaan. De eis w..rd ing ....
1. D.. boedel van Alfrecl Erneat soarsteld op 11 Maart 1905, terwijl de brand
les, V'UI DOUgiM, op order ftIl reOhter
plaab
had op 26 December 1900. Na BopI~y, 10 Aoguatua, op de_petitie na
het horen nn getuigen en na pleidooi
William J&1Iu. Latte, ~
drilrvan ad ..okaten van beide partiJf.m, gaf als w. J. Lait41_ 00'1 Tall ~.
de
hoofdrechter
uitspraak
voor ver2. De boedel ftIl EliabMh lo1wma
weerden,
de New. \ Zt>aland J1l8Uranre Oarrol (~'
@IIImWd bait_ gem_
ftIl goederea met JaCompany, met kó8t-en.
mes Will...
,ftIl
Wijnberg,
DE ABERDEEN
ZAAK.
Kaapse afdaling, op order 'NIl nchter
Hopie,., 8 Auguatua. op eie petiti. ftD
ManndA!( j.l. gaf rechter
Maasdal p F, W. Hoare _ 00., ftIl Wijn.berg,
Kaap56 afdeling.
tlitapraak in de zaak van d.. Aberdf'en
8. De boedel ya Yap~,
.tg.".
mnnicipaliteit
versns
m. Ned. Ger.
1JIt'6Il hande1aar,
'f'IIII OoIt-LoIldeD,
op
Kerk te Aberdeen .
Zijn
lordllllh~
verklaarde,
dat hii, order nn het O. D. Hol, 14 Anguetu,
op <1ft petitie 'NIl Will..
811
nadat hij de feeten nOl\tDlaab zorgvulen Gebr. Roberta, "II Ooet.-~
dijl had nagpg",
tot het besluit .....
gekomen,
dat bet enige meentreoht,
dat
erfhouden
vaD Aberdeen
op de
meentgrond
hf'bben, is, het rec'ht om
daarop te laten graeen, doch dat zii
Vereni",in:l
geen recht hebben op de bodem ..an d..
grond, w-aaruit volgt, (lat .ij IEMn rech l
OVER HEX RIVIER.
h ..bben, om te boren naar water op dl'
meentgrond.
Aangenom ..n moest ....or·
Notulen ... n een vergadering,
gehouden, dat de meentgrond
wa&ro"r
tan.
den te Brmlei,
16 Augustus 1906,
de nestie
is, geleg ..n is op de plaats
De voonitta'
in de ~
..n de heer
Brakfontein,
h..t e~endom
'Mn "l'er- Naude opende de ..ergadering.
.
~eerdel'fl8. In dit yerband Wall litt. D.
Bet programma wae als ..olgt: Muvan
de tegen ..is te veel om .. attend.
aiek, mej. A. en M. Rabie;
l..£ing, de
kocht,i hij~P
3 April daar de regulatietl niet alleen betrekheer J. Malan; musiek, mej. J. aaking hebben op de plaats Brakfonteio.
t
WelliDgton leveren m
. Sedert
bie; debat: "I. het in belang nn Afrih d
'tot
20 ~
rt
'BUIIO
doch op de gehele meent, w.. rvan h ...t kaanden,
dat blanU uitlanders
hiergetwge
..
nn
n
n ta meer gehoord.
21 Maart sloot grootste gedeelte eigendom is van de heen kOmeJI om grondeigenaar!
te WOl'.iI.'
dere 1.
ad til"
municipal:
Verweerd ..res was niet ge- ct..n pu Openaar P. Viljoen;
opponent,
lt"ltulgII een an
-:loop a ,n
a
11
te v..rkopen op S. Kleppen;
d. dag tevoren eell tele
van Bae- rechtigd verder e"en
tot .wmming o....rgaan..oorwaarden,
waarbij
w..iderechten
op
had gekreg ..n, welk. jinhoud eeltde kreeg de tegenatander
de meerdervan die aard w~ dat !hij niet aan de
meentgr01Id
werde
Ot'IIrgem .. kt heid van 6 .temmen.
kontrakt
zou ~en
..oldoen,
aan kopers. Met betreltkinl!; tot á.. teDe werbaamltedeu
der
volgende
gelleia atolId het bof eisen B., C. en E. ftrKlldering
n getuige op sijn pI;;¥te
Victoria
werden vervolgena netgeest WIW! 'rOOI' andere..
• was Baa- toe, in elk genl echter met bijt'oeging
mld en d. beer D. Cillie slOQt de verdaar gekomen,
de:
"Bier
der
woorden:
"sonder
~miDg
gadering.
de o_U",
w"NlP ge ,,áDtwoo~:
van v..rweerdarea".
Over de rechten
JACS, DE WET,
"gij mjt. er t4I laat
, en gI] der .partijen,
met betrekking
tot de
8ekN.....
h bt er tet'eel". Eiser'
hem toen, boorgaten.
IIU reeds gemaakt
met toe-'_L
f
L'_I
da
stemmillg
van verweerderes
en tegen
m er tucu a te - pen en
arom
onkosten van eiseres, gaf r:ijn
~d getuig, geholpen voo het mllken qote
HOW.DIA
~
- .. elinloen voor weid
rond I'n bet lordschap
geen opinie. Beide partijen
-.... & hoed'
BCheDen lIun rechten
.._berd
beaTejgen ... n Tee
«ril.
•
rIn misl'erhoor
antwonrade
getUIge, JMIn te hebben en eieten te t'IIIIl, en 011geen Jaat.er g_
aehrir~lik
~~)Dtrakt be- der de omataDdigheden
If'&"illfl ~
worden omtrent
koeAAXBI1IDDfGDt
s1ltmd tUMeD hem e,:, de DUitse Konsul.
}lij
(get.) had niet.)! t. !ma~.n met tell. <loch 11011 elk!' pllrtij hoar ";1:8n
DeO
'f
,
.....
k""t
..
ft moetm
betlllen.
Btn!!8el, eD het tel~
vlan eiller, Olll
cI.~
...
op ct. derde te Vktwia
~ett te
DTN~D_4G, 22 .H'O
_biecJea: I tiauDertiedeD, I met.fl,tmoet4ln,
kon nl ~en.
ZIJD, omJ....
,
,
bodIIoadan,
1
wiaDlheé1itm(\~t 8~r
1I'QlIte, dllt gptnlg4l aldaar
EOF;TJI: ~n>':UNO
cl. _ 1 IIM ru tter.
Z<Jll komen. om te kopen. I
, I.~d.. , Burtoll:
Wil~ gij ~it w~rkelik
"-::::.,.
t
" dOIa
(V.,nr hoofdrt'<'Jtter sir .Tobu
het hof "rtellen:
ab ,.aarheJd ~
Bne-hullD. )
bij"
- __ '-,_GlIt.: Ik begrijp hét tel~m
tot op
IVoor d .. wnd. hoofdrech~r
sir
.Iohn Buchanan en rechter
Hopl e y.)-

_8

II1801vrntiea vaD. de
week.

kopen.

.

. De heel- a_n, de verdediger, 111'1·
de dat d. uitdrakkiDg
"algeDllllM lI.lJdelaar" &liD _
uitgebreide
IItI'eWng
had, t41mj) de lieentfe daatToQr .tech""
£8 koatte. In een óD, als di. 1n6e
tan. aanhangig.. WIUI.achtte hIJ b.t. Aaaoctig l'OOI' iemand OlD t_ tioeut;""
uit te nemen. De nwe
w.. ol jt>t.,_
gra&. artibleD al of niet riel~ ". rtn.n dil lieentie -..an een apoteku. rit ....

mIlt of drop. Zodanige ijcentH.t werd',n oorepronkelilt
gegeven aan ~,._.
n. u, die .. eeker esame1l hadi..a. afRt'..gel. 811 in die tijd werd ni.ot n"meld wat wij al of niet mochten 'Fel'.(pen,
"66r l8&' mochten :lf.ar......e'.
vil chemisten
.. nee verkopen
IIOn,t"r
Ii''fntie. Daani'a P&DI wet 3 .. ~n li-J.4.
..a tolgena IIChedule 16 dier "" ;1;<f ''''Jl
lieeatie _
apoteker, chemist al dr.
8"" recht, om alU> artikelen. .It ....
Js""
nh: te ftrkopen;
zowel ab alle • It
deN aoederen, die in een ldeinhandel
ve'! kc.Cht mochten ~
De ,..et '.'n
l11B7 maakte feitelik daarin jCet'D v .. t·
andoring,
Vaorta lIINIIde hij, dat ca.n•• ra'. beslillt niet t4I gebrJiken 1I'1I ... ·n
wud81 chemies bewerkte pláwn, f'lI de
(}lE'lol;_
werking der ~e«nl
..n 1h
.-er koop ... n de artikelen til de dug
t'Vrding genoemd, nrd naar zi.Jn mtni-R ten volle gedekt door de d.... r
ver~ eerden
reed.e uitgenomt.J
he..llli.,.
[h. heer Broel'l
erUnde,
dIlt
b.lj,
t<. tdlot de McD3nald aaák 011""""1 'll
!-et OOlltelike hof, onder U3 In.1rul[ \\'88
ge" Hl8t, dat Nn chemiaten li.» l~ e nll~
de genoemde _ken inbegreep. Echwr
na die uitllprw
m ..t zorg te hebben
bestudeerd,
WM hij tot de overtuiging
gekomen,
dat apoteken een
.lieentie
moesten uitnemen
als algem_ hande1aar, als zij andere goederen weneten te ..erkopeD buiten die, welke direkt in verband stonden met hlJD beroep.
Een chemist of drogist
was
iemand, die kruiden en medici.iD¥ ver" ..ritte, doch de kwesti .. Tan Wkoop
"an and~
goeder ..n nel
daaronder
niet.
Hij achtte derhalve alle beschuldigden schuldig aan het t4In laste gelegde, doch daar dit slecht. WH
een
toeteaaak,
die ....nnoedelik ..oor
het
hooggerechtshof
IIOU word ..n gebracht,
meende hij te kunnen volat .. n m!t het
opleggen ener nominale !!traf, en nroordeelde hij elk dl'r "_'huldigd
..n \.01
een geldboete ... n 1 1Ihi1linC.

PLEINSTRA.AT.

Laatst. DageD vaR oaze reulachtige

.'

WINTER UITVERKOOP.·

vrqen
dit

p'

"OOT

ne.-

0. uak

Smith ft, JnMlnllu
~I
D.
OrOM "u gebroeden
Ihnitlr (•.
Rous voo!'
Upfftpla

..

Ihrift

."r,~

) MtraI -

• .......

II.

0'IwI

,.

..__

•

.

I

moeteIl WtJ er IlOWzoveel geld bijleggen.

NOTEER ONZE PRIJZEN.

111••

VOORGESTELDE

V~

au..

platte laIdIpIubu .....

~T,

_.nerd.

CO•

KAAPSTAD.

BENODIGD

DEVUTIB
WEG.

ltENNI8 wordt bij

-

VAN

.ae.. Pteft1I

ja

teGtie 1M nD de Wet No.
d yan 1889, dat de ~
Raad van
WOl'IlIIIter, YOOrD8l1lena ja mjn ExcelI_tie d. Gou..-ur
te ye_bn,
bij
Proclamatie
ftrld.rea,
dat _ere
eectiee ..an de Afdelinge Wes, die de
atad Woreuter
verbindt met het doJ1J
Vulierwlorp en bekend is ala de Boeehjlln"eld Weg ale hieronder
beec:hre.-en,
ftllen OPhOUden gedeelten te sijn van
die Afdelings W-eg, ell diencw-uomtrtig sullen _aten
worden, en dat de
ct..riaties, hierna
beechnTen,
daarna
deel sullen uitmalten
'NIl getle«de
Afdelinga Weg, t ....:
De lIICtiea van de Weg te worden
pWOtllD en _ruti .. , voorgesteld om
a......oor
in de plaata te word ..n ge&teM, lopen. bijna parallel met elks"r
en .trekken
zich uit (a) .. áta Brand ..lel
Nelt naar Worcester Brug op ct.. plaets
Braadvlei
Toor een distantie
van 1250
YVda en (b) ... n Worcester Brup; our
de atad
Worcester
op Mllnicipalp
Stadsgrond "OOT een distantie
'I'lUl
UIliO rare' ..
Enig penocm die objecteett
tegen
boTeIIgenoemde
sluiting en ..."rlt>gginp;
'fall
weg, wordt yerzocht
zijD objeetiM dlriftelik
in te dienen aan
dit
bntoor
drie maanden Tan llf
4. dag .... de eente publicatie hier___

'NIl

tt

mJlDeD

nD,

op tut,
F.

MdeJinp Raada
WorceIter,

..,u

..... _e .. ~

moeten opgeruimd worden, al

Alle W1llter JtlecUuptu.kkn

Afdelillgaraad~~ter.

VfRfN'.'I.

an. ..

~. CfJ.~

I

i

aadetttl~u.n

No";;...

; PL."

Christelike Jongelings

z-.-: .t+.",

fIJJUJ.

:1._0...

m

I."

.9J~

__ 0 ........

Ba,... zemen

+t

?•

LY JY AN
ómtoun,

IIOCWPYN, lLAP&LOOSIIYD.

A, ......

ai dese ossen

e<"1l <Ing voorbij, waarop niet eeD snee
of kn..ur.inlt ....MJ!t opj!,'8daan, en deJI9
on!/,'E'lukken hebbeo vaak ~
r~
.uitaten. De mijnwerbr helft Idft ~
tiJd om op zijn, vwwondingoo
te Il'tt_
rnAAr vaak zijn leDe pijDt'lll {'.ft vooIlast
"-II het
gerolg VIID Zam-Buk
heeft 1U1kp ~nerr.ende.
voen:aehteade eD uatl... pti.acbe eigensobappen,
~,at..
h"t
-.._
-rordt, hEft niet a11_
de
i]l1' dadeliJ'k verlicht.
maM ook
alle
P
p;evaar voo!' oat8telling
....~t.
eli
bet gen"'lleDd
pmoos mrhaMt.
z.m.
Buk mOf.'lStmen bij de baDd hooden in
ieoclen>"ll"el'kp1_bI keELt en in ieder t..
hIti...
'
D<> bf't'lr DaVid '!'"aD. tHtU Berp;, JUD.,
'-r~.
O.R.K..
...de· "F.- mtjAer:
vrienden
b.adi laat van ~
laagrlurige'
IVODd lUUI sijn hand.
Toen hij
Buk gebruikte,
wer\i het bet« fill hij
...as ~poedilt ~l
f1tNl_n
Ik h ..lI
Taak z.m..Buk
gebruikt
..oor -aeD,
en 't ge_t
..lug @Il gfied"
Zam-Buk is ook OG1IIisbaar nIOI' huid~II
pijn .. __
béea, Bij
en tllllllïcijlaTtftoopen
of htct..n Dog niet.
:
~;
ftll d. .... Buk
00"
Bne-'
iNa nUf! "'J'I(~hill.~ ll~.
atnat. 11, XMpetad, _
1
Il. per ..i nadat nog
pot, G~
pot. • I- 9 d. (WJDa.w
ffrdedigi!l_g _
geiioO~,
........
1.......... ' __ ).
t.r ~{aUClarp .....
;
\ r
I

cOemïsien

101

rechter

AFDELING.

Mtn

d,'

r..,.

n

seRE

ken w...tr.w"ht.

~ltteur
<:l!ark
o..~r '\etreffetade tell __ bag'
Oog.lIa bPJ ~.,.,e.I
in de KcIDo1lI8l4:1:
aaalr.
DeM w.. ftlOOrdeeId"toti bot,..
liDg ... a 10.. boete, oanda' hij han~
.tt _ algremaoe haDdeláar; (d ot
tabak, pijpea lID lP8eIkaartIID " -TOI,

LINDENBERG ,
Se&re1uia

Kantoor,

lI3 Augustul

F.NO:qG'

GEVRAAGD.
70.000 .AramOD Bupeetria
stokken,
If88Chik. voo!' directe ..m... _ Geef he,
_tal en de priji J?III' 1000, ple..erd
_
de "LMepl! 8idiq," op bij de
MDbiediopn MIl
O. OHlIM'IA!1' mBU.AUJ:&.

1..ruUU1lIB
--,-

••

WaMrfrJl P_

zak,

IDiIari"lPaarL

1905.

~.

2de 8114de AssistentIIII Bsdigd..

-

DBoudercr ... bocl. _I a&I1SOIIIr_
ODt-..anr-o YOOI' b._P'l08'ID • be.
t.o..kio.., ~ op ch 1Me ,..... te'1lb r
~9"'. Sal"';"!l £100 ell .elOO per
lUI' -plCtiefthlr.
'Werk ....
fMdea te ~
..

lanuri lr.uteaL

Voor ......
lIIlOD..t lIij _

__

tlerbMa

-

.so.

B. A. WA,,"UB, 't
:aN ONDERWIJZER.-oor'"
"AJ-..
'B.l _ _...
men 8ehool" te Dwanrivier.
Salaria too p.a. met IC; pet. bouW! en mje Itoat OaliWorp,
~
,-...
,eD inwoning.
Kennis -..an 't Hollandlt
lU. Aacutu 19(;6,_
nr-Odukelik.
H ..t ..erk beg;iDt met 't
october nartaal.
Appliltsti..
met kopieën.'RII
eertlGlW.IUAGD
La P
all

~

asurMaril.

:~-::-:r--:.."

I

fibten
&nL te wordeD
iDgesonden mór
dl 16cH September • ..11:. aan de OJlder-

.-.......
Jh. J. W.WYW.
wdillnUh,

.11

Mc-

I.X,
la.

I zichter

nu.

_

• PIU..
-.

JMZ -loll-cl,

-~Bn-

W. &all
tia4L

-:

~~

.a~ ..~

..

.- op - ....-te ....00.11 onder l.tteN w.
''Ou LaOii" kantoor
JUaP'

.. ~

,

!bi".

.....
tj k1m.DeD ~
...
__
'fall d.l~
aJt. .. :.... bou4eN mijItIa nr, _1Mt_1IOQIt
deaelfda .&arde bij 0IIIt WIbID ... "kleiDe parasraal

:,AAfI :

mu ol. non

'fall _

uit Kaa}Wtad.
p_~.~.
hMh waarde in ]tu.
6D
•
bewfjt; gOTaJl wij alti·,
Le. dae Jaar:.
tegelijke eu daDkbare _Mea
vu ct..
dame.
1I1!Tr. Florence Cbarch, woonachtig te
Y"nton W..g 60, Zout Ririer,
Twee jaren lang leed ik UIl ~jk~u rpijJI iD dell rug, TI!lOOI'Zaakt door
ongesteldheid
'I'aIl de DiereD. Ik had
vere slapeloou aachtea _",eu
de pijn.
Á.no._.ren 1I1OOIJte .. mijll hlUn'er& doeA,
dur ik bet bed moest IIoudeD eD er ~
sprn.ke
was om het lI6lf te doea. ]k
"erd Iletll'lliachtig eu had geeD l~
hut.
Ik wu swak eD lomerig eD "".
"'('Pil eet.l us t.
ID~,
19Of. zag ik ct.
;;dvel'tBl1tie nIiI1 Doau BagpijQ '1iierei&
pilk-n en bealoot ik .. te p~~.
:'I'a twee doosj .. (ik \aeo!s l'JIt bij Bópkila
ell Ol., Zout Rivier) vermindeJdell
d•.
ongunstige teekellCll, mijn eet.lut ...erd
good en ik kon beter slapQll, eD d. pijll

--tt

tl/8
18/8
• il a~

zest:~

in den rug was niet

100

.

aanhoudend.

Aldw aallgemoedigd ging ik Toort m~
'Daan" pillCll tot in Juli J.9IM., ...... ik geheel hersteld.
Mijn alaap ia lUl
k,..ikk"nd en gezond, ~ eet .I$oed ~n he~
geen l""t meer .-an PIJll, DllJll hlll&wera
due ik tbns met gemak eD pleáer. Ik .
neem nu of en toe Doana Maag-pill~u
dur zij heilzaam !!lijn lOn mij in_.S~.
.gezondheid hcudea.
Ik benal dikWijIa
Deans medicijnen bij mijn mendea aaa, .
daar ik bun waarde Itea!'
_Us ge siek ~t, IOhrijf ou CIIDItUIdi&
uw geval.
WiJ ge"'en II parne 0III!t.
be-sta raad gratis. Uw brief blijft atreag

,-er-

Onder

r.,_.

Jlro..Oll<llllLa1~ .,. ...

Lntoor van de
I.oloDwe 8H.iI'@fjh_

Kaapetad,18

geheim.
.• N-_
J)00l13 R UgplJII

BBN groot
Sauvignon,
Blano en

~IU·"'l·OIIj.

pestris .w.o._u,.
1000 plus v........
per spoor.
DE SGP
Porter .-Fn ..,....otJ"'l""

KE~XIS

gescrueJt

hiermede,

Mi een wijtjfi strniavogei met "n
w.ndm.erk "P." ,,~ het been, in

a. schut

te Bonnie V ale, distr . ..-an
a....llendam.
is. Tenzij hij vóór
d. &iii dag van S..pteruber 1905
~lOlt wordt, eal hij publiek 'ferkocht worden, om de schutkosten
ill dekken,
op voormelde datum
door de Schutmeester
Bonnicvale
.. Bonaio Vale,
o p last.

F. S REIn,
Secretaris.
..vdelin~
Raad Kantoor,
Swel ien dam, 17 ~ ugo
.

law,

--

KENNISGEVING
T'P:XDERS
wordeu
h iermede
unge.-raagr!
voor rr-parat ie aan ,lp
:Sed. GP!'. K ..rk tp Bpthulif'. Plannen en s peci Iicat ien k un ne n op .I•.
plaat! lt'!>" ~ez u-n ell aal.l{~eweZelJ
wurden.
Spf'.ur,t"it
'foor d .. behoorlike

wor.l t ver eist
var.

uitmering

•• t werk.

Tend-rs
U!udl'n
li' g'CZOUd.t-l'
W'Orden
Mn
t)<' "[l.l,·r~dt·kpIlL]t.
'féór de ltlde <;!'pt
aanstaand!".
DOl la31':,tl! (,f "11'':-0 (PIllier
bf-hoeft n ir-t noodzak e lik .te worden
86ngenoméll.
JA.\ C m: W _L\ L,
\' oorzitter der Com
Bethuli,'.
lG Aug. 1~1):).

Onwaardeerbaar

To

\Al
"

voor Dames.

L E'S

in het

~l

Il

OHUBI & .AXWILL,
.

Fra38rburg Afdelings Raad.
TEN
DER 8 worden gevraagd
voor het repareren en maken. ~
hieronder genoemde wageD, die in~leverd moeten worleD (op behoorlike vormen, verkrijgbu'l'
bij de
Secretaris) op of voor 14 SEPTEMBER, 1906, om 40 ure 's namiddagl
ten Kantore AJdelinga Raad, Fraserburg, n.l.
1. Droegvoets Hoogte over Mou·
tonsfontein, Nooiteedacht
tot Bar~her8pogt (vernieuwingtnasen Nooit"e0acbt en Burgherepoet).
., II. ZaHontein over ArbiedemoD •
t ...in. Schuinsboozte,
Witbiesjes tot
in Grout Weg naar Gorras.
In allo! bovenstaande wegen moelen T.·odel"lla.rs vere,aan :~
1. Dat r.ij aau8pmkelik
blijven
'I'ODr tweede en volgende inspectieindien de weg op eerste uiet goedgehurd
womt.
2. Twee lrJl'g('n moeten aanbevolen w.,rden.
:.I \V. gen moeten I!'i'f!ruisd word. Il alwaar ~rui8 verkrijgbaar
is, .
.j.
Zij zullen niet het recht hebLe" (JIll gruis uf gro"d binnen ::S
v s rtls van de z ij le van weg (die Hvoet lm..-.:J bescbouwd moet worden)
.e nf men om w~g te repareren.
5. (Je !aag8l~ of enige Teeder
wordt niet n'.}t·dzakelik &.anger.omen.
6. Verdere informatie
is verkrijgbaar bij Jp Seer-tans.
D. M. DYASO~J
StlcretarÏB.
Aflldings Raad Kantoor,
Frascruurg.
26 Juli, 19·)~.
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