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GaAT
NAAR,
UITSTAL 1tA,,_,
Lange Iq,rkt-, Strande'811- DUuq:. ... \·lII.iiII...... I"'4.~.

'.nll:erlln,ge ' .... 1•• Ala_Ilo ~ ·.... ;1

'.........~.. VDEOPING.

LANGE STRAAT,

KAAPST ~.lOV •• v.a.

moet duidelik " " , ',' I . , :: ',' \ '

__ hij MALCO_SSi&' CO.,
....._...- Machinerie' en .A.lgeme~e:'H.mdelaren.'

, OOS'T' LONDEN.
.' . ..~

I
I I. x......d.. :sa.....

50 A~teel Bokken, ~nder 10 Kapanr .. 160 ,)(e.' Bp
lino Soba~ in goede OO11ditie. met 19 maaadeu Wol, 8
PMle Kelt Koeien, 6 prachtige Vaareeo, 16 jonge oaaea.
9 beroemde Kar Ouen, groot en .terk, ook ,..mib YOC)rde "
Slachter, al mak gedl'8888erde Muile .... " eD 5, jaar oud,·l
jonge Kol~ Muilen, ongeleerd, tent, klaa g8WM bij -
heer J'1' !'adie, \1ïnkri'rier, Bobertaon. 1 Paar Kar 8Il

•
' PUl'deD" teeld uit lf Silver Prina" 1'u de heer ,Kellish,.

knap He t, 5 jaar oud, rij- en trek Paard, 8 Tette Vark.,
,eeehikt v, r de Slachter. Ben'hoe~d Pluim....

:1I.: Bo.rCl • .q.,........'Ohap.
I

1 MolWagen, bijna nieuw, S OP8Il KM'reD op ~,
bijna meu., 1 Kap. Kar, bijna Die.w, 11~ 8Uen, 1 ),of!~==~~~~~~~~~~~~~~ten Ve~en. 4000,~0s Debtroo. 2 Ladden, 1" ft SO 1JlOn. 1_ lot ZWlDPls. Kettings en Jukken, " pur aohter Twga. 1
span voor rru.igqn kompleet, 1 Land lIgge.

I

Hial•• aad. be.taande: UI't:,,;,_ l
Voorkamer, B6~r en Slaapkamer Set. 1 p~ VaD

de beste sOol't, geheel nieuw. Ke~qereedaohap. 1 B.... -' ,
ste ,klas Bc>linder Stove. Glaa en Aarde 1t'8I'L 1 Lot 8ohool d.. ,
Banken ~ Land Kaarten. ' ,

, En wat nog v.-der sal worden aangeboden.
I. P.MABAIS, 8eoret.aria.

i , IMMILJ: iN & Co., Afslagers, (.~
MalmesbutJ. 26 A~ 1906.

VOOR

Iland~ ~ harcht 'I«aohl.. ea '
~toomk~ "~. ma-.
ohinerie 'ftD an.- heIohrijriDgeL

VBIJ...SCHRIJF Ol BElllUSTREERDE CATALOGUS,
,.. -;

, 9&"'hi9ee.(,u de ~oeade_~; ,;:
P~ J'abribtie). ... ~ 'fIUl'('

0."'101' iÏe,' De meett,t'''a4,t'
': .. er ;ernvkelik:" 1NJ'bIi:

apeoiale' ftaI'4e 100r .bOereD.
UijftD ftD JIOIIlfIRl ft1l .De ",

IOtai:re, ophtal pompen iD alle oaaohrijri.DafD YOOf W ..... ~'1~'
, .

~-.:J'~~-~
PUBLIErrE 1 VERKojING

VAN ;

VAST EIGENDOM
-oP- :

DON DERD.A.G, 21 SEPTE}[B~, t1D5,
::la aur y,D1.p:reole .. '

, .-

PUBLIEKE VERKOPING
-VAN_

0r0Urm 18'10.

KENNIS8EYIIO! VERHUIZINO J. H.
-

niet.
",. '-,

'fAIr: ~ , 'IJ"""'" _ .......
bere·



. ::~

'OOODllEfiICHfU ..--
8BAllLE.~otael.ing o'fltt'~ te

IIoIIelbui. op 31 .-\n~.tU8 1906, am--
.. 8Mrie, __ , "'t Groot Bftk B.i-
.w, N jaar Qud.

8JI"RJ.E. To Oroot.Bra.k Ri"ier op
de 2de s..ptl>moor 1906, Mevr. Searl .. ,
8ew-., .. edn .. e ..·.11 b<n-oogeooomcl, •.

lACHT i.a hur Heilaad OIltalapeo
mija ,eli_de -OOtgenote .ELIZABETH
.US.~NNA HilfM.AN, geboren Huao,
i. laUI' 871te jaar, op Zeterda.g 26 Au-
patua, 1~.

De Mclroefde echtgellOOt,
J. N. HAllMA..'i

eA KiIlderell-

\'ERB{1I~D n3A~ zijn ""uwi!.:" "0-
lliDg mijn dierbare echt!("n..ot, UCO-
Bn~ lS.UC ROCX, Zondag morgen,
• d eser, aaD lijn woning. Oud tlO jaar
an 10 maanden. ~~fI,f~nis Dinsdag
middag om half vier op r.ijn plaat. Rus-
tenburg, Stellen bo ... h.

Vrienden .. or-den UItgenodigd ter be-
grafenu..

De b..JroefJe .. ..du,,· e ,

C.HH.-\Rl:-;'\ t:. ROI:S:,
Geb. Roux,

en Kinderen.

------_.- --_.
HIERMEDE wans ik mijn hartelik e

un.k we ta brengen aan allen voor hun
II,YtDpathie betoond door tel"gramruen,
Itrievan, kaart Jtl8 of anderszins bij h....
yerli<M van mijn dierbare echtgenoot.

A.. C. BEYERS,
O.b. 8chultz,

Groenhof.

TER liefeWr:e herIOnering aan ODZe
on~k& vader Oornel.nw Gregorius
YaA Niekerk, overleót>n op UJU plaats
Bo.aklonte.in, Dist rikt, BOOIhof O.R.K.,
vp , September 1904.

"Hij rust VB.D ~en arbeid."
Vtl'genoeg WolIIt, .\_ W. LOCW,

Zeerust, H. J. iorw,
'Sept. 11105. Geb. vall :\iekerk_

IN liefdevolle berinnpn"!l: &AD om gIT
IieId soontje JOCKIE, die ona heden
MIl JMF ~ rooru.it~~gaan naar 'I "aden
tl'ail.ne .~ t.reUreQd .. ouders.

,H. G. HEXDHIKSZ
Paarl, :MA..R.ll HE);" DlUKSZ;

S Sept.. '06. Geb_ Malan

?RiT 7

Afdelingsraad voor de Af·
deling Van Rhijnsdorp.
I'DE Kiezers in de nnchillende
t>iItrikte.n vu de Afdeling Van
Rhijulorp worden mite deze ui~-
nodiard echriftelik kandidaten te no-
mineren voor de verlelCenwoordiging
ftB lOCianige diatrikten respeotievelik
iD de Afdeling. Baad bij de rranetaan·
eie yerkieziDg.

Iedere kandidaat moet genomi-
neerd worden door niet minder dan
'tijf penonen die gerecbtigd zijn
om YOOr bet Distrikt te Btemmen,
uden zal zijn nominatie van
nul en geiler waarde zijn.

Geen ~iezer kan meer dan een
nominatie ondertekenen op verbeurte
dat zijn DMm op alle nominati~8,
waarop die vel'llChijnt, zal doorge-
bMld worden en beschouwd als
IlOOrt er op geplaatst gewl!e8t.

Alle nominatieII moeten door d~
ondergetekende ontvangilo worden
niet later dan de so.te dag van
September 1905, en iedere nominatie
die later dan die dag wordt ont-
..-angen, zal van nul en gener
waarde lijn.

Iedere heur die zulk een nomi-
natie tekent moet er zijn woonplaats
bij opgeven.

Gedateerd op heden de 19ne dag
van Aagulltua, 190 •.

W. NAPIER KUYS,
Civiele Commissaris

1'OOrde AfdeliJlg Van Rhijnsdorp.

De Nominatie van een KAndidaat
. voor een Distrikt kan in 't Engels
of HolIude gesehreven worden en
moet lijn al8 volgt:

Wij, de ondergetekende K.iesen
voor bet Distrikt No nomioeten
hiermede A.B., van ..
in deze Afdeling, tot Raadalid van
de Afdelin~srud van doze Afdeling
voor het ge'ie~e Distrikt No ......

Gedateerd, deze_ .... , ..... dag vaD

...... _ -.-.1906.
(Get.) e.D. (naam van woonpIa...t8)

E.F. "" "
G. H. "

, I. J.
.I.. L. " "

"
" "

"---------------

LOST TRANSFER.

I.). ,
, f

NOTIC E is hereby gIven
that I iDtend applyiDg for a
Certified Copy of the Deed of
Transfer made on the 2')th
e8y of )fay, 1895, by Nicolaas
Jaoobua van der Merw~ and
David BobeJk: van der Merwt'
iD favonr of r-. icolaaa J .cobus
van der lIerwe whereby cer-
tain piece of quitrent land
being the remawirg extent of
the pla&> called "Combuis·
fonteiD," situate in the divl.ion
of Richmond now Britstown,
&e.l Folio 158 Sub: I, measur-
ing ~85 morgen IUld 2b6
square roods as per remainiDg
extent wu connyed.

And all persons claiming to
have any objection to the issue
of .such copy are hereby re-
qwred to lodge the same-, in
'lft'iting, with the Registrar of
})fads iD Cape Town. within
fourteen day. from the publi-
catiOD of this notice.

Dated at Cape Town t.h.iB
-ith day of &ptflmber, 1905.

PAUL DE VILLlBRS,
Api licant's Attorney.

""'.~:- ':'", ,-. -_ ,-

..~.
IIir -ORmam:. -

ALLE HOOP VERlO

Zoo sprak een dankbare patten

I

I
soortgelijke brieTen n.n da.nklJ&r$

mannen en .......""., .... uit alle dealen va.n het mud. -
Ik: breng " GELt11t" aa.n Ye1eD. die " Á.LI.B HOOP

verloren," ze " BMGELt11tDG" makend. Ala gij
een VBJl diegenen die "DE Hoop VULOll.ElI," zal het
u betalen, mijne ta.n werken te onderzoeken. Wat
ik voor saderen .heb, bn ik voor 11 ook doen.
Komt mij ooD5llltatie il vrij. Indien gij
niet kunt komen, dan om toet:encling WOD. wjne
hoekjes "KRA.O ·en" GEZONDI:iEID IN Dlil~
NATUUR." u ~j ont,Q,ngst van D$LDl en adJeI'
postvrij worden toelizel~D,deill.

UJI.!t.en ~a.., ... w_.op -. ........ """!"" .....
ge. .llleI1I8l1 meet' 1UIOf, .• Otdell .
oen. : 'Hen,-'hC!Ort beJt, eeldén· fill
Il.QdeJi8 flP,l'ebn. .Ab m~ Ilen _t ,an-
dll<1h. g~t, da.a IICbijnt het. WlJIU'- qe J1Óteullflt
ijk of lie '~n hUUller 8~ ;foor De Qll]ppa:iUe
\,Otltbal~l!11l leven. Met 44D. WoOld, allee te -Rmeo. en
hUU' hart_it en blijft er 'fl>l V&D. , cloofde amaIgama-
. Doch afgeailm hil!rvan. achijrltj -het ; en verder, dat

0«l8 toch of' dat apel, (teDaij Qt> het ,ktmnen . staan
behoorlik. 'pP_8tlJd. wordt) eigezllik uiet VIUl; de kaD.t vim. De-
voor een Chriatelik en. tatsoeillik per- l·lIIKOaD8~. Daartegen beweren 4& be-
600n is.' sta IlechtA op. een mud, en ren Ehrlw.n en. Co., dat de De"-
hoor &all het pliOhnieuw en de onbe- lijn niet tegen: onse spoorvegeu -lOU
tanlelib woordAIn, en het komt u voor, kunnen konmriere.it, in. de - amo'u-
alii waN het .een ~ken boel. Maar gamatie al niet plaats gevonden bad. (rooI" de wnd. ~rechter" Sir John
wij t.oWlsn er minder"'tegea hebben, so D_~ .JohaUlle~burgera, !logt !tij, bezitum . B~n.)
ieder Ilpall op sijn eig4ln iipNlgroJld het I;llDa alles ID Delagoabaai -en hebbén -
behool'liII: e~ fat_nlik doet; doch dus gr~ belang in de lijn elf; &.Ij WALKER contra BARSDORF. -
het ge'r.... ligt mHllt daarin . I18U1:f.in w~en 00,1[ut die lijn nooit teg.en de -
het rondgaan van plaa..ta tot ~. Wij ~ zoU' kunnen konkurreren, IDdien Dit ,,"lUI - aktie, ing~ door ?OaT ausA_. B
hebben reedII~ gehoorfT.m wat WIJ. nog het recht badden de tarieven Juhn LuIn6liea Walker, vroeger ~. (V.. ", ..... .,."......0..)
in verbaDd e gébeurt, en onze 0b"erd0nte lijnen te veriagBn. ZiI komt ~~ur teEdC~~~t_:"~rf~ :l~ :. 1 ... 1906.
ogen hebben 41r _lf vMl nil gesien en . et at onze eigt>a lijnen lliinder daIl""g.m ......u ......"""',· .
onze oren geboord; en menig ~OBtbaar In v.~oegere iaren inbrellgell. Wij zijn ell a-~Ineen handelA¥, voor de Skuiw,.,.: - 0.. .. de
lev&n !'Ill yerloren ·,n;n in. éeII8 dronk- niet meer meester in ons eigen huis en beotaliug van £50, voor geleend _.. ~- da ,...wa.1d
aards graf. DaarbÏj"';ordea .... leJl on- eigen belangen worden op lIIij geset en £6 9d. voer amb~n. 1.... ·1l_at• ' ",'fII ... al-
zer dierbare wnen Sabbathaehendera. om de JQ}ulIlllesburgers een kall8 te kaat M. ~t verscbeeJI voor.e.

r
· .. ~...,. ~'--tIl ..

D~ dat spel m-uJ op Zaterdag ge- geven Delagoabaai te exploiteren. Ein- en adv. Greer voor venveenIer. - ~ ~ 9u de
:;clned.t, komt men ol) Zond" terug delik werd de volgende petitie epge- Volgens élMlDl deklaratie Wy,; hij ; .,. n -WII .... -
van de speelgrond, of men ligt de ge- trokken: __ . ~tigd op £50. geld v~h~ JIII-."" 1IIDiDa'.,
hele Zondag te slapen. Leeraara, I)U- "Dut het 'Uw Edcellentie behlli9: ar.J1 .erv. en £-6 9d. foor hew_a ..... :!~.Jit't.:' .. ~
ders, de~ toch over due _k ne. ''De ondergetekende inwonent van de ambtadu!II!lten. Het vooncbot werd ~ --. ~ •. :.!:h..-....~, ........A~

Het liChijnt ook mij wat "RadbJ'llkull" Oriutje Rivier Kolonie naderen nede- door verw. erkeDd, doch eiser_had na - ....r- - ..._---.....
zegt, of men in 011.18 tijd leett om te rig Uw Excellensie, als goeverneur V3D hem gekocht wee _ukken groa.d ioor. :.=~a.~te.:.!:.!!l.~
spelen en "onnet yan het kostbaar le- delll8 Kolonie zowel als van de TrBns- £230 ·op voorwaarde, dat op- elk _1ItU --r- I • itdr kki t S>1J:r _a~ftd -- afbetaald wvrdeD ... ~ -'" "lilt.... WIl
v~n maak~:', terwijl g6Wl1dheid, kle- von, om u UI uru ng., geven van'" _- ~ , -". <

ding en tijd· daaraan te veel worden de ontevredenheid,' welke lMlI!wt <.tt. en at bij in gebreke .:!LveDéliierv'aD lID Pi&OIatiI ~ -.............
opgeofferd. Ja, hoe me~~n it reeds der alle klassen van de bur~ra met het eigendom zou.eI' t worden. ~~. ~~:::.t.~
voor zijn leeftijd oDielukldi ge.. orden. ootrekking tot de amalgarouie van de temp meer ain~ IIOU sijn voor ._ .. -.... ~
\\_'ij willen toegeven dat lichaam_fe- spoorwegen Vbn deze kolonie met die DUe onkosten en verlieen, die uit Beblet. Dat ........ Idea ... door
.mog n~ ia, maar sou er niet iets vali de Trllllllvui. Al de informasie wederverkoop wuden vóortN\oeien. de...... beW.cJeJCl te, ftIOCII.akten
anders gevonden kuUDen worden, dIot die wij in staat zijn t.e bekomen leidt F..iIer betaalde sleohtli £10 en hleef de aJIMrPe ..... A "'''' .....
minder gevaarlik is en niet 1IOYe81opal_ tot de g!'tVolgtrekking dat mUle rege- overige termijnen schuldig en OYeree!l- beIaIIilj...... De ~ ... --
fering vraagt.P ring in een -~r nadelige posisie Yer- kom.tig de nrkOOJlSTOOM'aardell c1& priJ.. beáeI4 'fOOI' eie

Ilt eindig met de woorden van "Rad- keert, uiet alleen omdat bet beheer het eigeJldom weder verkocht. De·op- ..ncbfI r --: - prt... -,
brakus" : ''Er zijn meer dan genoeg vun onze spoorwegen ff.'itelik in han- brellglit W&Il £912, zodat een saldo van £16 '11. ~'1 116; ........ ~11 17L 6cl.,
dingen, die one voor-" aohternitgang den "an de Trl'Dsvaal verk.eert, doch .£88 overbleef, nog te betaleu door eÏlér. £10 17L 1111.. :£1 " .. IeL; ..... .....nu,
ducliten doeD; laten wij toch niet on- (lok wijl deze kolonie, door baar bij- Deze).!Om. werd nu. de tegenele van .£1; 1ritM .~, Jl 1&.; u.te
ze tijd en gelegenheid verspelen, of het drage aan spoorweg-profijt, een 011- verweerder. Eiser beweerde dat door ._rh..,ee, lt ti." a•. ~ ha.
lichaam teD kORte van de geeat ont- l'fK'btvaardig aandeel in de gegann· betaling der £10 de yerkoop, yernietigd ar.. op cte ~ lUrkt ....,.., be-
wikkelen." doerd" lening dr~. II'all, en bovendien dat de .. 6Uerverkoop Il-, £'I,ti, .... 7cl.; ..... J,a58IbI.

Wij yerzoeken IJw F.:u_.elleusie dUIlI"- privaat wu ~eest. Verweerder er- lOL . .'
gm nederig de hele posisie van de In- kende de nietigverklaring .van de eer- W. ~ de .."....... eli .ub-
ter-koloniale Raad met betrt'kIDng tot ste verkoping, aooh hield vol dIot eiBer ..u- 'fOOI'~
de spoorwegen opnieu ..' t.e overwegen aansprak&lik bleef voor ht!t gel_n
eli wi~ ...ouden willeu vragerl een kon- verlies bij wederverkoping.
fereruue te beleggen van voorname man· Na het houden van het pleidOoi, .ei:
lieD uit beide kolonies om te overwe- de zijn lordschap, dat verweerder be-
gen, hoe dellle leveOBkwestie het beste wijs moest leveMII, waarop E. Bandorf
geregeld ka.n wordt>n in het ""'ang van werd opgeroepen. Deee
alle betrokken partijen. En uw peu- twee ..-tukken grond door de afslager,
tionarisSen sullen overeenkomlltig hun de boor Mareus, MJI eiser te bebben
I'lieht, altoos bidden. verkocht. Zeven of acht maanden
GJo:ORGE HIUNIl, KOM.MANDANT. daarna vroeg eiBer aan de hl'Sr Wal-ker de stukken voor. hem weder te

Het spijt on~ zoor t.e moeten be- verkopen, daar hij _"de er te vool
l'i(.hten dat George Brand, jongste won voor betaald te hebbeu .. Walker had
vlln Pr8l<ident Brand, die I!'icb zo dap- duidelik verstaan, dat de ",ederver-
per in de laatst(, oorlog gedragen heeft, koop ZQU plaata hebben op zijn eigen
erg ziek is. I>e heer dokter R.n.rnilbottom risiko. De verkoep w88 publiek en
is van Bloemfontein naai' Smithfield braebt £92 op. Na verschl!idene malen
gegaan, om de voormalige generaal te om het ·saldo gcnaagd ~ ziJn, gaf eiBer
behandelen. Men zegt dat een upera- £50, en verweerder dacht hiermede de
tie zal moeten plaat8 vind..n. zaak WM afgelopen. Rij W88 niet van

ORGANISATIE. plan dit· gel<;l tentg te betalen en gaf
Men begint al op het land de kwes- nooit een schuldbekentenis' daarvoor,

tie van organiSatie ernstig te betipre- docb krediteerdl' Wallu:!r voor dit be-
ken. Voor een ieder die met het volk drag.
en de toestanden bekend is, is het wel Onder getuige VIlll twee pertlODen
interessant (eli nie t verbuend) het bud Walker verklaard daarmede ge-
gevoelen van bet volk aan te horen. noegen te Demen.

Het is a!4Of men de sprek81'8 van 't Na het boren ven enige getuigen
kongres opnieuw boort spreken, en voor verweerder; .eide de eiser, John
geen een zal nu kunnen zeggen, dat die Hrunilton Walker, de twee stukken
opinies bij die gelegenheid .geleverd, grond voor £200 gekooht te hebben,
ov"rdreven waren. Kalm en bedaard waarvan £10 kontant werd betaad.
gaat de Boer vooruit. Hij weet wat Nooit was bij gevraagd oUl de oft-
hij te verwachten hf"eft, en hij weel rige tf>l'mijnen, nadat de verkoop ft1'-
w.tt bij te verkrijgen probeert. Men nietigd WIIJI. Hij had eeD, 1wende re-
kan hem maar weinig leren. Hij meent k ..ning met Porter eD ..njn rekening
dat hij lang genoeg gewllOht heeft -- kon gemalrkelik gedebiteerd zijn met
"n daarin heeft hij gelijk. De regel'ing de afbetalingen. Barsdorf had hem
heeft elke gelegenbeill om bet volk tot gewgd, dat hij de grond wilde nrko-
gich te t,rekken verwaarloosd. Het volk pen tegeu kontante betaling en noeg
is gedwongen' het voorbeeld der Trans- om de verkoop t41 niet te doen, om al-
..alers aan te nemen. Samenwerking dus daartoe te kunnen OYerga&II. a.-
tUMen regering en volk is geweigerd, tuige had vaak om terugpve der £lil)
dU8 moet samenwerIring tu_n elk deel. gevraagd en eveneelUi voor de £10,
van het volk plaats viDde~ om aan het 'waarvoor Bar&dorf hem de brandkalt
verwaarlozen ODJl6l' belangt!ll een ein- wilde geven.
d" te maken. Na dat kruisverhoor had I>laate ge-

VARKSTA.lRTEN PEST. ". vonden, gaf ge wnd. hoofdreCbter VOD-

Het ZOU wel moeilik zijn de I[e,roeltet!tlll nis vOOt eiser voor £4.9 158. 9d. met de
onzer mensen, omtrent de k()l;ten,!op zijn eis en voor verv..-der
der Chinezen, b..daard te de ~eneUo. :
Wij waren allen tegen het invoeren Il": KROON contra .AREN8 EN
der Chinezen en meest&! op fiunciële KlTROKO. :
grondt'D. Maar wanneer !even en was <'Etn zaak waarin t-wee ge-
eigendom aan rondzwervende heidenen veroordeeld waren tot eeD
worden bloot~e8ttlld, is het erg genoeg wegens veiediefBtal, en
geworden, om of het exporteren der van 30&. subsidiair t·wee
Chiner.en, of bet behoorlik insluiten gevangenisstraf.· Het voJUlÏll
dezer vreemdelingen te verlangen. der veroordeel~ werd gewij-
Hierbij is aangehecht een brióf uit de in dier voege dat de woorden "met
Transv,",l van de heer Nicholaon aan pa' d" wuden geschrapt wordell.
de editeur van de "VolksBtem" :

'. .... b--L....._I n,',..._..... :-m.\.'IIIGANDA contra NOn.
lAate .......--, u........_·· I

Mijnheer ,-}!;en sterk gevoel van 'fer- wpa een appel op - Ilea iyiDg
ontwaardi";na is in dit ..1!~"":'" heer- de a.r.m. te Middle l>rift, in wel-"..... <wo........ eiser £2() ~
llende tengevolge van de vele gruwe- voor Mt achterhouden van
lea, door de Chinezen ~pleegd gedn- '·"'· .....rd..
rende de laat.sta tijd, en 18 nu nOg weer
versterkt door de brutale moord, ge-
pleegd op een onzer lan~ten ('n de
'IT_like mishandeling !lIjner vrouw
en kinderen.

i'.'r wordt hier gesproken ovel' het
bouden ener bijeenkomst V&D "Het
Volk", om aan dit gevoel niting tt> ge-
ven, welke b;jeenkomst ook _ef ui
gehouden worden.

Hebben de mi;jJi-magnaten in de laat-
ste jaren niet genoeg rampen, onheil
en ellende over ons land en volk ge-
bracht, zonder dat zulkls moet voort-
ge.t worden, en áUeen om<iat zij
niet bun ~eri.gheid willen betenge-
lenl

Het scheelt hUll weinig welke ram-
pen de gele's in ons land sullen ver'
oorzaken, zolang ala sij .mened het
goud maar op de goedkoopste wijze ait
de aarde te knnneJl halen. .

la de beheersende invloed ya.n deze
mijn-magDaten oyer de regering nu nog
zo sterk dat de regering hun niet .. I
dwingen behoorlike maatregelen te
nemen om hUll gele'. behoorliII: op te
slaiten en te bewaken op hUll eigen on-
kosten?

Ouze enige hoop onder deze treurige
toestand, teneinde die veranderd t~
krijgen, ruat op Lord Selborne, die nu
verscheiden maal sympathie J58tooJld
heeft, tegenover de Boerebevolking-

Doch ter sake. Welk., mip-mHt-
IIChappij is op indirekte wijze verant-
woordelik voor deze ~welib mis-
daad P De regering behoort dit nit te
vinden en uit welk& kompotmd de
moordenaarw zijn gekomen, eu dali ... Jl
de echnldige _tachappij een .kere
SOm geld te eisen en dat 'bij de W ___
heer te plaat6en. en de rente daarvan
jaarlib .an de wed_e Joubert., in-
dien zij herstelt uit te betalen voor
baar onderhoud, eD indien zij onge-
lukkiKenrijse tnoeht sterveD, SIlllu. dad
jaarliks aan de k.indereJI van d.. v..r-
_roe man yoor hun onderhnud tp
betalen.

De _41,
H. GR.4.NVILLE NleHOI..80N.

nUJ DL\G, 1.SEl"I'EM~)lm.

Jo:KRSTE AFDEJ4NG.

36~.00I
19,867-7J¥6t

W.. A;. OOLLA.1lD.
QeIMnIe "lt' ....

PRODOKTEN IU.RK.T.

Kantoorm'en van 9 v,m. tot 6 n.m. ; zaterd~gs van 9 v.m. tot 1 n.m..
KOM OF A.DRESSEER I: . .

THEODORE '~ANDEN,
Plein:straat 12, KAA1PBTAD.

. I

Thomson, Watson & Cd., DE HOOISTE PRUlEN WORDEN
GEGEVEN VOOR

VELLEN, WOL, HU IDEN
ENZ, P.r lb.

~ •• <l. t L di
prima, _tra .ap.

" Goec1-tot 8 1'1 0 - 11 0 0
....... witH '00-800
Tweec1e ., a 10 0 -- i 5 0
o.rde" 150--400
"ïfje&,~" 4 0 0 - 6 10 0
"tw'" 150-8150

derde I 10 0 -- I 10 0'a~~, 400 .. 600
tkIIIrt_oa. ..nw 1 5 0 - I 0 °" Ueb" 0 11 ,- 1 I 0

II 1'kJ. ..
joUH ... •• 0 i 0 - 0 11 6
~..."n.~ SOD - 4 10 0" .wa.a. 1 i 0 - I 10 0

" kort· 0 10 0 - 0 II 0
.. eaIInal 0 1 0- 0 1 6
,.foe O' 0- I 6 0,./J., lang. . I 10 0 -- I 10 0
"~OlJI-160
,.kon 0'6-010
,,1IChra&I. 001- 0 1 0
",,1011 010-160

~. 1Jch1l I 0 0 - • 10 0• cloak., 0111- III 6
~ 00'- 0 I 6
Wol-Dele markt wu.a ..... • de

kleiM p~"""''''''.''...... , die....,h'lQ .. I. "-,_",-
koala. ~ de PrIIa. op de
ptablieb .mit.dEl op -.-I ...
.. u be~ka hóe....u..w ........
b!il-- 4.priMIl ......
. w. ..... ,. 'fOIIteI1e ell l'.IIW'b-
,.... 9OIIi' :- p., lb.

4. 4.
'lDtea.wlitI, atn..... ., - tot. :. ~.= ~U:~;
.~ lid. UI . 16t - 16

Ve ......... ..,..
oomli' pn.Id, ......~_ .... __ 1-8
_·ditof dbo_ ... IJ-f
iJliO,~ - - - 6.- f~';::;~~t. Ii- 6f
mJId.-.q .,.... _ ,- If

._\~ Karoo ...... _ Il -_ 6
"ho, kortt &.No _ ... Il 6
lflWol, foeti4f ..
..... lJt ••• _ _. 4t - 'f

V pot .. PIdrftJi 5.. 6,
J ,;p ..pili ... It -- lot

F!.éë:ui=.a si - ifw.~ ..._ It- 6t
•)i~, 1Ilid~ ... 10&..

.':' ~'. ..£ra;;";;............
l*o,' ' .... u.a
.... ,__ - • - ii

UIiO, .I.'e'- aon. to.-
·W .......... - 'l- 4f
~.-D.II ~ il......CIOUb

....... _ ~Ja .. opea-* a., 0...,..100

..... 144••
Uia.. ~ 9WIrOeIai
........ 1 ......
cloola , op MI .....

CUi ~--:=.:~==~••:........... trt.....,.;;:~
ba tuil

....· 100 ...

. Getrouw de uwe,
BELANGSTELLENDE

Koloniale Witte en Gete lieU's,
Haver, Rogge, Cant. Kaf, Ha
verbundel., enz. -enz, j ook
gelmporteerdt .Ieles, Voer,
enz,

INKOMSTEN.
De 'f'oJpl'lde "lrIeljjkende atut .all

ODg... adit.eerde i.IroaI,"II, ont'IID,ea 116-
dllrende de IDlUd.n 'lID Juli 19Q4en
1905~.word, yoor Il'nenle informati ..
.. pab.liceerd.

Wm. A. OOLt.A.BD,
Alii Th~afier.

Kaepe_ 31 A1I(1l8\oe, 190&
"_I'

Geleverd tegen. de laag8te
14arktp1'1jzeo.

4, -
Ve""l{!Rnde nut "n or·peuditeerde

q.yell olltnnllOD gedu,ende de maan·
den nn Jan 19a. till 19iJó.

1904.
.£ I. cl.

lDYOerreChteD
169,431 109 127,478 1 (lo

postkaDtoor O"".Dgeten
40,60a 6 9

T.14>l,uf oll,.a,pD
il,M7 16 a

Beu..tiog op bau.kn!)t.ell

Dilutste••ltrl .... - ,rllza flIP
fELLEI,:IIZ., .fin.1 werdt.
" .. ,UbU."'IIl'ld' •• 1906.

.£ I. dProducten Magazijnen: MAITLAND STATION.
Hoofd Kantoor: ADDERLEY STRAAT

KAAPSTAD.
T :legrammen : "THOMBON." KAAPSTAD.

Zend ais-u-blieft alle Produkten
naar Maitland Station. 29,36911:1

J8,157 :I 3

Kolryni&le Weeskamer en :Iu,t ?4&at·
schllppij.

,
lj458 18 11

2,68416 2

lAUd il'lkom.t~n
6,76& 14 3

1IQjIi_ 2,660 19 9
BRiI ..... one (l1I"&08't811

1,389 4 9
Boaeb iDgom.kmBdvRIL

I

6,31:1 1410
2,697 4 8

Publieke Verkoping

Uitstaande Schulden,
4,080 8 6

BIlt belutiflll
20,010 0 0 0362 0 0

Bea"11 (illeluitf Dd. land) - l
602 1'1 - 13 10

Gesegeldelieea'iea:',143 8 0
Blanoo aegeLi

U,OOl 2 11 19.478 1 6
Boe\ell en ye·lMiurd y.,kJarinlren

4,~ 1 0 4,37916 6
ItaDtoor onh1U188t.en .

70 18 5 138 17 3
lDt.erelit 17,72. lV 7 33,941 IS 0
Verkoop 'faD Goay. eipndom

2,766 5 2 9,065 5 2
Teruabetalinlen

. 6,187 18 6 4,212 1 10
Oftl'drachllreohten

1U8810 6
•• lrce8ie reobtau

1,886U 0 1,99012 2
• A.ociiD8belalt.int-Kolo. iul

13.064 & 11 17,614 5 3
Aocijubt Iutillg-Ui\lau_

7,038 3 3

GEEFT ENERGIE.
TE

Van Rhlj ~adorp.

In de Insolvent"- Boedel van I
A. M. ENGEL, I

I
OpZaterdag, 23 September 1905.

Bovril onderhoudt de kracht
van de sterken en geeft.
kracht aan de BW&kk~n.

7iulle" de Uit.talinde Schulden
verkocht worden in bovenge-
noemde Insolvente Boedel.
De Verkoping te be~innen IUlute~ all ladellUl., .U zll' haf.atle........., RI

om 11 ure. " bap 1.1.. 11
G. W. STEYTLBR..

P.~~!!lf{:~~l1stee8.1FRAS ER
Kerk Plein No. 4.

Kaapstad.

15,137 19 11

& ZOON, Bepkt. 2,163 16 0

319,210 8 2

M8,747 10V·

419,267 17 6
8poorwev onSftllllten

363,BOI 12 7an TUlaMaKER.J,ZADEL· --P. A. Van .zIJL, Afslager.________ 1 LANGE STRAAT 9•• 93 EN 96. KAAPSTAD.'

LOST MORTGAGE BOND1II .... bIhIrUI WElnnm 11(........ "IJlIua.

,\ P P LI CAT ION havin :Eerste Klas Zadel· en Tu1gm&ke1'1j v.n alle beIIohr1jvingen
been made for the caDoellatio~ I "Gladstone Bags: " X1t Bags, " Pol'1ll&llteaus en.
of a Bond for £26 16 0, i algemen.etHa.ndelaren.1n. Leder.
passed 00. tbt' 5th day of I
November 1887 hy Jacobua Oe laatst opbetaalde Bezlgheid
Gideon Lou w residing at V re· I
rlendaJ,Hivi'lion of VaD Rhyos- VAN bE IU:NJI;ISGEnNG gellChi ..dt nlits de-

do"p, .i':l favou~ of Aldf4rtINEW-YORKSElEVENS::,,~~:tpi.~t.D~:c::t'ert'~~':'=
H.>remJas Corm-hs van Zyl, I/letten het klpen met gew~renof bOil'
M: ~?tJ, residing at Bruinklip, VERZEKERING MAATSCHAPPIJ ; den met priva.te paden over de pl.&taenD f V Rb d Doornboech, Pietwraal en BuchuOOrg.

lVlSlon 0 an yos orp, IN l!)D,t WAS En beletten het karwei van brandhout
hypothooating certain one- .70 320 nSB uit bln-wgenoemde plaa.t.sun:
tellih (I j10th) part or share ' '1'" P. J. BOLTMA.:'\ en

f d
· t' . f wlLKm WAS ovn DI!: ' J. P. VAN DER MERWE.

o fln 10 eer &.In plEoe 0 per· -------.----'-------
petual qllitrent land. beiDg £20,000,000, SCHU'fBERICHT.
part cf the farm Vredendal, MEER dan die van enige andere
situated in the Division of Maatschappij.
Clan willi!ltm, me-asuring 4283
morgen and 152 square roods.

AH person8 claiming to have
any riitht or title in or to the
said Bor.d which is atahd t)
ha ve bef;n destroY!'ld, are here-
hy required to lodge their
o'ljt'clions in wdting at my .u.."GEK()}JE~ op miJn Plaats te
offi.o,', WIthin thirty da.ys froID I...a.ngeberg,uontelll, Dll!t. Clanlfllll&m, Stellenboech,

th~ date .of tho. Jlublica.tion of ~~,~~,l!'!t!:~; ~=;~e;::'s}t· 4 September, 11106.
thl.8 .Nonce. faihng which the met een ",ittl> stn>ep voor de kqp, l~ SCHUTBBRICHT.
eaid BORd will be oaLoelled. op hor9U~, licht rode kl.W'. De twMde:

I
rocbter oor ~tomp, linker OOI' inra~el.

fated at Cape Town, this "te&rt'eieen telreDs; De clerde: ,.onkera1st day of A.u&7nat,19"1:. rood, r ter oorsneedjevan.lAlhte~,kol.'t.e - vu. op ~ met groto borens. ~ OUl-

W. DE N. LUCA.S. I:"'D~·~~~a!'i drie oeoie1l
i
AJ het

R . t f Deed .......ht bebbeo om .. terug te lui.i,ten met
e~18 rur 0 8. et&linil. V&D elle ~ik0 k08UD.. lJl!I,eval

(~Q8"5i\D nÏ<lt afgehaald word'Jl! !kO!' de
• tgenaar alf bi.nnen drie JUAIl<!ijm ftII-
ar "- ,Iatum, zl:tIlC'll zij ~ouwd
...~ ala .. tplldOllI \'liU J.. ga<Wriet ...It.... '

712,6~910 0 617,95718 U·
NeUo 'fe.I'MÏDderiDI! £9"60111 .. ld •
eDi' is de Detto oll'na .. ' IJ& ilitek

ftD be' beucleread bedrag YaO in-
'foerreobten eD lpOO,w'g OD1'IIDgneD,
reapektill't'elik .etachaldiad un aLder.
admiDistratiei yoor de IllUnd
1906 eD DIl yeriflbtie ftD 'f_bil tu
en 'de .«telike en bfladerde .r..dutti~8
.. u de 'ra\o OD''llDpten - vorige
_dIlII.

XENNISGE VING.
Wm. A. OOLLABD,

GeIlerau ODtnu~er.

K.upl~ 23 Aug1llUl!, 1105.-
UITGAVEN.

D. hieronder yermeldo .taat '&Il uit
ga "II beotaalbaar Dit c!e b'ljp.'Oting YaD
beUDaDOie'-.t1'" 1904·190&: (4) Voor
lie mlud JUIlI 1906, eD (b) YO« de lt
ruanJeD, eiJldiaende aD JIUIi, 1~,.ordi
lderbii nMJr.pDenIe informatie ppabli-
ceercl-

OPGESLOTEN in het lIlunicipale
~hut alhier;

2 Jeney VaaneJl, ongemerkt.
1 do. Vaars, gat in linker oor.
I do. Bul, ongemerkt.
1 rood Vaars, ongemerkt.
Allen omtrent 18 maanden oud.
lndien niet plost voor W oen~

de lade dear, dan Ilullen zij op die
dag uit de sehutluaal yerkocht wor· .
den.

W .. OOLLABD,
.a..iIteD, Theeaurier.

,Kupaiad 3 AUlllItlll, 19()6.-ST AA T ftD niei a-nc!iteerde uit-
Pyen betealbur ail .. bear0tUa8
ftD hei &IlaMieIe ~ 1904·06,
nMJr de lIIUIICl laB, 1110&.. ot

me..-. Minister ••• _ 9,086
WetceftDde Baad ••• 360
W....... VerpcleriDt 1,317
KoJoiaiale 8ebetariI... 71,018
ODdenriji De~L..... 22,684
Tb..-ner... 54,"7

Do. bteJut op
8ch1lld 80,952

J. DAVIDSE,
&-hutmeeater.

. N.B.- Dese Maatschappij 8taat
18 geen verband met er,ige Ilndere
Levens Verzell:eriug Maauclappij.

AANuEl\OMEN.

115.'09
l,m9
a,aB7Kcndro!earen .bd.~ •••

(a~-koIlU:oleur ...
p~74,916
Do. 1'IIlt>rett op

8chald 2,044

WALKER & JACOBSOHN,
Appltoa.ot:J AttorDeys,

08 Burg btreet,
Cap. Ton_ I..N. K.OD",

..... utI'.

OPGESLOTEN in het aehut 'f'an
Hopct TOWJl en aui1en .erkocht worden
te 10 ure op zaterdag ochtend, de lede
September, 1906:
'. 1 Donker rode.koe met _art ~f.
a.brandmerkt op de linker achterbOut
A..B., linker oor _abnvat..rt eli .hal-
'f'e maan, rechter oor winkelhaak yall
yereD.

1 Rode koé~ pbrudmerlrt op luw.-· &eIrreter. yoor laDdboa. •••
achterbout A.B., linker oor pw.-
etaart ell hal ... maul. Nekt.41T oor WiJt.
kelhaak ... y-

76,9$9
19,087
16,38

I<'.EN VEILIG MEDICIJN VOOR
, KINDEREN .

ChamwrlaUi'lI HOtlIitmiddel beTat, ab-
soluut niets nadeliga. Bet. geneest al-
tijd 0Jl ;. niet a1IeeJl .. ilia. maar -
..... 0IIl iD te..... overal ver-
1Iri........... ! .11 ~ lIP. 'Ii.

I

"

,
; :;_

.'

''''



rsonen ....e
t!".: ""oDd

TIE HHI1'SE \'LOOT L'\ ('.\:-;..\ DA.
LoU.1"I, 2 ~pt ...m r. Het rit ....

",kn,! I', 0 dor prins L<;1Ii.; an Bat tr-n-
h...~c:. h van ne ve-rtrokk n

Hl [I.EI'l:~T L\ ·Z.\:\ZIH.\R

.ondtl,:.! ~
',lil hlldqw ...t
Z \ l/1h .. r w an r va n ,
> llr lH,'t H(KlfUcttlg

,.,If \ v.vx PERZn: 1:\ HI·SL.\:\D.

l.OII'!' Il :! ~'?tem -r. ",h·
P"r,:,,' I. h.·""" mi da t e Pelt>!'
.L!Il~l'k()mt·ll J)e czaa • <if. .I[1"OOt-la·rto-
_,'II .• ruf I.,!l1.,.lorff "II 11:" ~
p"rf Hon h, komst op hM station
,1.1,J\Wfl:'..!. \ an Ju> st ti 1 rc~ en
'LI.lr lJi't I d.·j ..., lang... ~I Wf")!, cl (:\
\j!"t.J ,1(·or ...ol-Ia tr-n wa n j.:P7.pt.

')

1..0011,1"11 .1 S4:~ptf"ml r. :tl
\ !l1l·nk.l,111 ....... .Lodr-n xijn \)('1,;l UH't llt,t
,'ltht"11 \.111 andbouw koleuien il d.·
\ , r...\,~d •. 'tah'lI. voor ft... vr-rrl ruk f"

Jod. Il \,1} El,ropa.

I 'r\"IVHll: n.\T'POHT
\ lli:.\

I)

e
'e
r-
j

D.

tï: \ ·KHI.f1\ F,:\ Hr.f vxct.o-
.J \ P.\ :\~E \-:R x D.

Grahamstl d, 4, Sep .
over-leed plotseling
. tgenote Villi de

vi. t; -":diteu!' Vn

('Journ 1."

en
UW ater,
. Sla r, 1,.
Grahamstad

., BEU:SGSTELL
; .~
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\' .L\ lOE t::\ :\',UIl
.\RGE:-ï'fI:\Il>:.
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d"iekte

,t~

1.,,,1,1. I ~ :-;"I'I;·ml><.>r. - Op !lruIl,! vau
• I,t,'ntp ,or.ll.d,.' 'rit~I}(L h~pp~hke

-r-ct an r] n'l(hn~). tw: ouwen dp Jt"'llrnn~
" !d ,,1.':1 ,j,. hPrllJl'It\\ïllJl va n h t :0-
_,·1..... J "P .. r ' \prhon,t meer nn-t j!;"rnst-
t, liJn':!. d.tll J1lf"t ollf!e u .. th ..-id. ! T L~

L. 'II n-r I'll July

Dr. Il lTS .'\N AALVLOOT.

].0,,<1"11. ~ Soptet ber.v-Do Hrit,,· ka-
".ald" .. t. ,j". Lil' ..n be-Z<l<'k br"n.gt
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l',,,f,',,,,or W. (' Madan· d
ol(' UdIZlkH", 11;1 CJ' rl en. J
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Hotel, Kaapdad •
.iIBZoxuu ua bPIbWJ..

.. ltaibra, lIU1IeO eiD .

MUIIEUIEVElIWFPUlTI
1"DQ)U llf D.

·GRA.ND.
nebt o'f'el'bet StatiOll en diebt bij THE E. ;aUeL De ~ Gutbeer TIJ,.

. LITSON, a-doorcle HOLLAltD-
SB·~ lAI8I' bemind ja ea een
BOBBEN VRlBND ï., sal alles -
dom wat hij bn dit wel bebade
Hotel ten GKlU.K KB en ten~=~ftD al zijla outen De Bereiking

RAH.TLBY TILLITSON",
Be-tienter •

~ A.TTENTIE S V.P. VERSTERKT

W. BEeKER.

KENNISGEVING.

OatbiDding van VlinootscbQ.

DAMIlB£TUIGIIIS.

L.\~G8 dt-Zl' ......g "'''IlS Ik het geëerd
publ~k nnjn w .. rrust e dank t .. l,..tug('n
YllOr de gulle ond ..rsteunrng die cl.. firma
KEBLER en B~~CKER h.... ft genoten.
De &aak zal, soals vroeger , door mij
worden roert gezt't te \"i{'t orja Huis, en
dat ....el op nog grotere schaal dan tot
bi ..rt.oo; voor d ..t doel is het gehe i<'
h"ndelslllagazijn Tergroot ge...-ord"n ..n
is thans be ....t m..t n; ...I...... handels ....a-
ren, di ....kt uit Europa ontbod ea.

.Men kome om zich te overt uigen.
De r.a.ak ul g:edre'ren ...orden onder

de &tijl ~an
1\4. ~ ESLER Bl:. CO.

Paarl,
1 Stoptembf:.r ioos.

VnJ8Irer vennoot no de firma
][K8LKR & BEeKER, weDiit bet
geëerd publiek en oude kennissen
te berichten ~t hij bezigheid voor
eigen rekening beeft begonnen aan
de Noorder Paarl, &lwaar E. G.
A nL TOOrheen een ba.n<lelnaak
dreef.

Hij vertrouwt dat door goede
behandeling en billi"e prijsen hel
pnbliek hem ruimschouts onder •
•tenuen zal.
Paarl, 1 September, 1905.

Drukpers-Maatschappij

Van da Sandt da \ iiiiers I. u.,
8£PERItT.·

hbrthntsJl nJI Sohrijfbeboet't6J:.

Lithognftl8 eD • • •

VERKOPINGEN.

J. G. Lo. 8T1U.USB. AFSLAGER
21 8eptember- MOMUt.ee."ly. d.billl

Camnia, purdllll, .,., ela.

QUTHRIE.t: THERON, AF8LAGEB8.
7 8epklDber-Wolfkloof1 afd.ling 0ale-

ClOD, .,..,. ell w.oe:l PCle1'ellde b.....
Il PASQU&88 ELLIOTT, AFSLA·

GER.
8epteaaber~cder Kuaieabvg (Nama
qulud), _"Ad. ba"., eD&.

D. O. 8. s.l.UaE, AF.:iLAGKBB.
lr8ep.....ber-~ .....
J. Lo. CU PL&88IS, AFSLAGERS.

IS 8epMmber-T. .l!iddelbaq, nat
~

DJDIPEBS, !1I00BE .t: DIGK, ss-
8.LAGKB8.1. 8epteaabv-Jrupbe1I....a. (Babi! 0aIe

clou) le-a ban ft Io.e soederen.
r. LDlDUBaaG, AFIiL~U.

12 September-WOfcellter, Boa ..grolld..
12., n Haismnbe-

leD.
IlOIKl.MA.N A 00., AFSLAQEU.

5 8epteIDber-Jhlmel!bcuy, la~
CIOm.

12!:t~ber-)bt-bary, ~811 eD

ti 8ept~mber - HadJ_kloof, 1.1'e8de
ba"., boerd"rijsenedachap, IIIIL

J. W. 1l00B.&Ui8 .t: 00., A1'8L68.
16~-~y, "..tcoed ..

.I.. F. HOOId, AFSLAGER.
U S'-'pteaaber-a.d.edrift, diatrib Bay_eo _ plu&&.

I.llIG E .t: .HA.UOT rBR, AF.
S~QERS.

Ó 8e"mber-S~h, 1V~ au 101
aoed. ,
Y&OIUNS .t bo, AFSLA.11J18.
to 8ep1cmber - DarJiII&, mMDdelibe-aoop _ -. .u.

J. J. BO'MEYR " ZOON, AJI'8L..
1. 8eptellthet.-B.bg KlipbeaftiStatioa=Halm_buy, Iaadeipadoca ft

J'.J.ILETID', PAULZ'o, AFSLAGBB
IT 8tp~-K.Japanlt8 8tatiOD, .....-.-.

P. A. V.iN UIL, AFSL4GJUl.
13 &.pt•• bar- V l1li Bhgc.dorp. taitS&UId__ Me.

IACOBU8 A. Lo. DI WAAL AFSLA·
GMi&. •

• ~-!la Beo", afd., UaioadaIe,9Mt_~.
80IWLTZ _ TIIBB05, AF8L8...S:;F~."I8t - ...

30 "-bal'l. ....._ la8
•

P. J.P.IUB,.AlB, A.PlU.AaD.
Il 81Itl.bar- Talbecb. tui ~ ...

VAN

Het Volmaalde~
-

De Standaard
VAN:

Goede Smaak_'
De Standaard

VAN

-
BTBEBLT

•
DE VERMOEIDE • -VERKWIKT ...,.......

• •• ••A.udappel_ per
lOOk _088

.. per ld.i;' 0 6 S
Uiela-par loon. 0 6 0
LiJDOeMll ft 0 1 I 0"n""'" _ 0 0 il - 0
Kool _ _ 0 0 ",Jt - 0
Boeaden 1 lo - 0
~~p.Ititje06,o 0____ • '8tO 0

__ 0 I cl 0
LZ~larli_- 0 t r6 0

'DE BEJA..~nD '

DE ZWAKlf,E,

VOLDOET

DE STERKE.

NECTAR
-

IINDIEN GIJl

:EENMAAL

NECTAR
:PROBEERT,

puLT GIJ STBKDf'ji

NECTAR
BLIJVEN DRINKEN.
-

Voor alle Natien.

Voor alle Klassen. ,. ,

Binnen het Bereik
van ieder.
-

DEUCIEUSE

NECTAR
THEE.

-
v



GRIQUASTAD.
Een publieke yergaderiag geboodeJI

te Griqaa.tsd, SO Aag08taJ lOOS, met
be' doel de Diea" lleaUohte sak te Yol

lierea.
Tegen"oordig warea de YOOnitter,

aeluet&r1e ea 7 leden.
De Dotalen Yllil de > write nrgaderiog

"erden geleRID ea goedfekeurd.
Op Toontel YIIII de heer J. Hibbert

werd ballotea dat de aeb-etaria .aa de
TOOr&itierTU het dorpebestaur ala ook
un de sekreiaria YIIII d. afdeliop,ud
no Hay, Tll.ndelik UI orenoekUl haDDe
nolulea ea k~ "ooriaaD ook
in ' On. Land" te laten pabliallnD.

Op 'f00(8&e! YaD de hr. E. Bouou .. -
J. Hibbert "erd a1gemeea belloMt!
nieuwe takken Ylll de Afr. Bond '-
.tichten in wiJken No. ~ eD &. De aekre-
wis werd ge I.. t 1611penoDeD iD !emelde
"uilen daa"aD !teanis .88YeD• .
De sekretaris ._Iwlldeerd door de h·.

A> J. Clnk .telde YOGr da, op elke ge-
"ooe bii..eakomai YIIII d_ sak eeD debat
aal geToerd worden. (A.laemeea ......
nomen) W&!!lleerde tijd m1b toelaat.
Debat "oor eenikOllMllde pwoae

bgeenkomsl is :-" Welk ru iJ bei yoor
deligBte Toor 008 laad. he' .Kaapte of be,
Menoo achaap ?" Inleider de br. H. P.
'f d WeethlliMn. TlIIJ8Ildander de hr.
H. Niemand.

Werd be.lol.o _1JMI0iale bjjeeDIwmat
te boaden op WoelllMlaa 13de SepMmber,
190.6 te Spoedaao ten lUIÏIe YIIII de lieu
J. ;r'Scbolta, 10111'8UIL, '-a eiD,> C.IUe
tak te 'fera terken.
7 Nieowe ledea werden opgeoomeD.
00 Telsoek "aD de yooniiter III)0* de

beer' J. L. do Preez de Terpderiag met
dAnkgebed.

A.frikaan4er Bond.
MID£>ELBUBG.

EeD pDblieke BoadawerplerillC pilOU'
den te MidcWbura op de i9ate AaaP\o'
1905 in bet stadbuia lIB" bee doel om "1'1
kandidaat te DominereD yoor de Wet
gII'II'6Lde V~rpderillg ia plUg YIIII WjjJUI

de beet D. J. da Pi .... en ook DO'
udere werkaamhtd.. te ..mobte.

~otDlen der luiate ....rpderiDt .. le
1811 ea goedgebard.
Toea ,iD, mea over tot .k_n JDet

gesloten briefjes.
Met meerderheid YID .__ "erd

de beer S. YIIII Booy .. ko....
Ala aek_ua "ard PIIOHD de heer B.

Vorlter.
Toen ... rd patemd. YOOI' ... ~e_.

di~e nlll de beaOeaIiDaS wrp.d6riq.
Bij de eerlie •• IDIIIÏDII Ituk_ de

.temmen. Tea hreede mul ward re-

.temd tu.eeD de beer H. Y.d. Walt eJI
D.J da PI.ait. M.. meerderheid YID
stemmeD werd de beer D. J. da Pltllil
gello"B, ea de beer H. y.d. Walt ala
aekondu8. .

Hierna werd beaproken het aall8tell8t>
'fa", wllijpartjjen (road parties) door d.
dlluiktanad.

Voorgeateld eD Il_koodeerd~ door dt'
heren D. J. du PI"". en U. da ToU:

DeH ... rpderiD, 16ett baar afk~VÏIIf
te keaDen met het plan Yla dr raad 0111
., road p&rtiee" aan te .te11eo.

Hierna ... rdaqde de nrladeriD,.
B. OOETSEE, 8ekretarie.

Middelburg.
29 Aogalioa, 1905.

WULEN DE HEER PIETF..R HHm,
~fEDIF..8E STl'DE~.

De dood van de jonge heel' Pieter
Hugo, ZOOlt van de ~I' en mev r,
.'run. Hugo, Kleiustraat , Wmcester,
blijft nog onvergetelik. Toen de tijding
pel' kabelgram te Wor"uster aankwam,
was ds. De v illiers per spo"r naar der
ouders woning gereilS'.l. Hij kw.U'I1 daar
aan, juist toen de vnder er' moeder be-
zig waren de avond huisgodsdienst te
houden. Er werd, soals gewoonlik, ook
h3rWlik voor de soon iu den vreemde
(&hotland) gebeden, en min wisten de
ouders, dat hun dierbare toen' niet
meer ,.a s . De dienst over, vroeg ds. de
Villiers om de vader alleen te zien, en
wenkt,., hij de kinderen de postzak, die
juist ingebracht werd, niet te openen.
De leeraar nam de heer Hugo naar
voren, en de moeder, merkende, dat. er
iets vllrkeerd \\"88, werd binnen ernstig
ontsteld. De droeve mare werd bekend
gesteld, maar wie kan 't gevoel der
ouder. beschrijven. Nog Woensdag
hadd ..n zij een mooi portret van hun
"o<>n ontvangen en Vrijdag moeaten
zij ve r nemen, dat. hij .,..,11 lijk 11'88. Nau-
....eliks versch ....n het bericht in de
nieuw.bladen. or de h...... en mevI'.
Hngo ontvingen brieveD eli telegrllJU-
III"" vun d... lneming uit alle delen des
Ian"". BehalTe de' menigtt' telegram.

J. O. VENTER. "'I'n "ntvingt'n r.e met de eerstvolgen-
8ekretaria. de post over de 30 brieTen van deelne-

ming, l'n later i, 't getal tot dicht bij
DEKBl-~LFONTEIN, TAK .lIIO.2, de 2011 J.(""tegen, ..n di .. t ..l"grammen

ALEX AlIDJUA. en brieveD worden door de ouders be-
waard en gewnard ..erd ¥s z....te drop-

Notulea ener lpeciale Boode"ergade ,,,,,Is in de bittere beker.
nog gehouden. de 19de Aug. 1906. '\fet de jongste mail rijn tie volg"J1-
~e!!enwoordill :l3 ledea. . ri" bi"l\onderhfld ..n van ....n vriend VIlJl

Verl!l'ienng w:erd met gebed .~ad de overledene ontvang ..n. De brief is
door de aelrretans . I" Ke.wick Cumberland gt'fj(·hreven

Sotolen der laatste "ergadánJUl, ~a! ..n i, g,.dat";'rd 11 .\U~U8tll". 1905:
leslog ondertekend, YOGR.I J. " WIlarde heer en mevr. Rugo,-~
Potjlieter-J. C. Krog :~. de kerea 0 Hpt i~ mij "pn treurige taak 7.IIlk~ te
Botch, C. Krog, P. Saaiman, ea J. J ! dO<'n ",aar ik ...iJ trachten LI min of
PO~leter ala leden .allea oPf(eaomel 1 lIIe..,' de biezonderheden mee te delen
waneD. Aangenomea. .. Iolllt.!'nt de dood van mijn vri('nd, IIW

ta Leden betaalden baa loblcnpile. 7.oon Pieter. wie bet de H .... rio behaAgti
lJe voor.lUer _k. blOk,:nd det ~lIt! Ih ....ft tot Zich. Zll s<'hielik en onver-

~erg&denD,! bge'ln.geroepea III, ~a II1nJ., .. a('hts. te roepen.
il .fdtiln~>ra ..(Mid te ~=~~toe'.; I Ik Wllli t.. Ediaburgh, toeu de tijding
de DIeD 1/ opgemaakte kie. U~ hvam did on_ \allen zo in het hnrt
blijkt dal wUk un. 1 preahliij;d .1~ YOO~: I(reep.' Ik vertrok Z(I spoedig mogelik
twee leden , ~m de yergadeflllil t."., I' hierheen en vernaln de biezonderheden
I~~o kao DominereD. HoliI. van het gebeurde, welke ik II zo nil.

• oorstel. C M. da Pr_.P. C. . Imop;elik teru~ geef Pieter en twee
haa,en d.t de. beer P: Ho. I'lek de ~! •...,.ienden _ beiden T~ Waters, nn
tallDDbmcD bg at"er:1ghaid YIIII de Y~- . ClraaH Reinet,-Invarnen oageveer een
'foonJ\ter. . . 'week geleden nRRr Keswifok om eell

De 'foonltt.r ""..-kt. de ,,~enDll Ideel van de vakantie hier door te brea-
twee leden 'foor te stellen, elk eeD m bEt I;en. Het i. een dorpje in een prachtige
I"e<ooder. . I landstrook . gelege. aan de oever von

Voorst,,1 J. H. Poigleter-J. J." YIn Ih...t meer Denrentwater. EergUtera'f'ond
ROOl)eD zal herkosen. worden; en oor· kwnmen de vrienden overeen om gis-
~.tel P. O. na RooUeD-C. J. Swartll terochtend vóór 't ontbijt ia het meer te
dal de beer J. f!. ,~og .. I "OIen I(aan baden. Twee van ben gingen dan

"orden all tweede hd. ook, naml. Pieter en Charlie te Water.
ADelgemeen.UDgeJIO~~~:... toe 1....,,>_ Charlie was eeTlite in het water en be-

'foorntiel' nr......,..e D......... . I K rtb k .. harlelik be ..gon van wa weg te zwemmea. 0
ereD ge OIenh1n&lop 19 daarop "olgde Pif'te1' hljpl. Na oon

dankten 'foor e$ ID ben getiteld. "er ..ind gezwommen te he&tM!D, kl'erde
trou weD. . Ch'Vlie terug en begon Pieter te ge-

De 'foomtter gill aan, ~t er ook tw .. moet te komen. Toen Cbarlie omtrent
leden 'fila de EDjI4Ilaepariij 1$Ua, _'- IS trflden van bern was zei Pieter heel
,~ er eeD.liemb.Dlulmoeten aéboacIen bed:: rd; "Charlie jong, ek.is geGaan"
"'eliden; bij lDoedlge alle Bondaiédea laD :l ad lik' . k Dit .
bt\1l iD'floed te gebruiken om ,iemllleD te en bt>p;on d e te Zin ('n. WAIl

d Bo daL. dida>-- on,trent 20 treden 'fRn ...a' eD bet .a-
wenen 'foor e D ... D ..... d· cb I'Voor de drie liembuMa _rdeD be- ter. o~treDt 10 voet ,ep. ar le zoro~

d d b J H P....n ._- H 0 dad"hk op hem toe en tracbtte helll
"oom e ereD . . v .... e_. . h I 'jI h"
[Ange eli C. J. Ii....,. te Alruadria, O. bo

h
vlt'n ...~tt.r ~ ..>ou, enb't terWlbe 11b::

M. do Pree. eD J. )I. 8cbeepefl te Zour. q p nep. """,,-1' ~. er gou
plan!, T. P. Maller te De POl.. N. IlOl "ut. te houden ..n be~1I ,.onium. y?r-
I te bell k .. bebben dankie ~heidene mal ..n. Cl10rhe maakt .. Zleb

:8 e pOIl ... ~ d Plrodea h P. _ toen yan hem lOf' I'n gr""p h ..1n Ran d.
ue 'f00",1_r e e e1l YOOr lID D"I" - .. h bbel&n telli d beer J A. arm, hlJ ....as ee ter te moe 0111 em
Bcb gtI nlli :b-::OSoot· . lan~r boven te boud ...n. In de t~n-

ee~n me gOM DU PRlI:EZ tijd kwam LoTedJl.y (van Pret.wia), die
• Bek .':'. reed~ vroeget' Wil g&8ll bn.den (maa.Y

"':!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! r I • ook bij de drie bleef) en een andet'1l
= man aa~emmen. De drie hraeht<>n

hem "eer naar bo"en, maar da4r 1!4l11
klf'T'l!1l aaD had kon hij Diet "fM1 doen.

lIet g.dicbt Yan Il RU uil 8tellenbolcll f'n CbarH. wal reed4 beebnaal nit.-
i. niet geechiIr;' OlD te wordea geplaaat. pilt. Cbarlie .wom toen naar den kant

nm een "life buoy"· te halen, maar· kon
(.)Q1r. het gedicb' fan" E. J:' kuu"4111 g....n degelike YÏJldeu, en ging _r te-

"y nie' plaatMII, omde' de ~D oyer mg. Bij __ tijll wu .eT reeu ...
.ne'\ pdiola' haDclell oabelwad il bil boot UIl Il.t nadenIl. pi.ter " .. reedt
be, paW.. ." ........... ' ..., ......, aitt ....

en meYr. H~, al. ik
mijD dankbaarheid te

te, hebben,
Wij llebben 0D8

hem nu dat hij niet
mij enig iet,. te doen ge-

"e, ' de belangl'n VIIUdl' af·
gelItorTene, mij maar weten. 'I'll,
m~ diep meeg_l,
. 1'", vrien4 in uw leed, ,

.T. ..J. VAN RENSBl;RG.

·J4IDD~LBURG K K,.~-
~ (\.1l1I ~n korrespoudeut. )

. Lw tijd t~-' tijd zie ik' in "Ous
Ln\ld" van ,~ooie regens, die over 't
lan!ll<iju g... 'a~len, ons arul ~I'ikt ....IUS
tot". dUI! verre; in dit upz.iohtl niet zo
ge(ukkig Ills ?fnig ander deel Vlm onze
Kqlouie. W\,I !is waar hadden' wij uu!l
gedurende de! winter een pa"r mooie
~nhuien, en koesteren wij de hoop,
dll~ "ij een ~re somer t~n! opeichte
van vruchten ~n ge&ólaiden zullen beb-
beu, t oeh v..a~ht a1l6& op m~r regen
en hangt uJlesivlUl meer regeD' af, w.nt
tOEi,n onze winter ze goed begon, heb-
be .. de boeren betrekkefik veel
onl ten dele ~.e konpenseren ' voor
afgelopen stechte aren. Nu ~open ea
W1lcbten wij qp des Hemels Zt'gen.
• De edele heer Fuller, sekre~rill' TIUl
landbonw, bracht ook enige llfek&J) gor
leden een be~k aan ODJ dorp, maar
daar zo ""e,mgen van o~ bqiteameD.-
8@J1iets van aijn bezoek afwijt~n, w..
de buitenbevolking maer seer Illecht
'·t'rt.t>geul\'oordlgd. Deze landoouwkun-
dige h .... r hiel~ een vergadering in de
llofzalll eli np Yragen, door !een. JlIUlr
boe ...en, over: bet belpen maken van
dammen door 't gou'n!rnellltoot voor be-
.sp~(}eiing" doeleinden up Il'A'kete plaat-
sen in het distrikt, h...,ft de heer Ful-
ler: zeer bemotldigend geantwoord, doch
hij, zag lieVet~:dat wij dr. Rmr.rtt sou-
de~ uitnodige om ons te komen heJ..
pe~. Of deze kter nu uitgeriodigd is,
wellt ik niet, maar wij zieQ gaarne,
dat nlles nie~' maar bij beloften blijft,
zOllls bet hela al te dikwl}ls het gevul
il! lnet onze nwoordige progressie-
Té :(~) regeri . I

ferde!' z~jnl wij, wat pnrl~mentaire
velJtl!gt'nwoor~ging betreft, neig Wellen,
dallr 0118 o~ parlementelid~ de heer
D. idI' PleSSÏ8~nv ..rleden is. T'1Ch is het
zoor bemoedi nd om te zien hoevele
mensen vau et ,di.tltrikt zich aanbie-
den om de vakature (ont8taa_ door 't
O\·"rlijden vanlwijlen de heer IDn PIE'S-

te ""Ien. .

O
ntf\vikk..oollrlnp,rl~entsfid .beheort. goed

te: ZlJn en gesond: verstand
[v.nals sommige .

oude ;parlemeJj!tRlooen, die
gel""i-dh ..id lIezittell. maar .
dep:..1\kp oolit!"i sijn. R ..t WRre goed
zo mtll1 nit de! weg stond voor :de m~
bevoejtde karnliáaat.

Ver11e~. op Iderkelik I't"bioo ~rhijnt ',.
Bf hf'~ IIIJna oon lr....lcelike rpgel lI:e1l'01'-
d ..n I; .Int wIjnneer etln gt'meente va-
knut iH. het ~N!tE' bert,.,p op dR . .T. P.
van Jteerden. "an Kaapstad, mOt't nit-
gebl'a~ht worden.

Een nieuw Lied
1_--

OM ~VF:R NA TE DF..NKEN DU DE
I~WIJDING vAN DE NlEUWE

. l'ERK :TE ROBERTSON.

Wi~: Psalm 146. '
W' pr, jzen {.~, lnet blijde klankt'n,
J,ioPl;t' Heer, toor dit gebonw·;
\ llOrtaaa willen wij n dankep,
VOO!' uW liefde, voor IIW truu ...,
Dil'! Gjj aan ~118 hebt getoond,
Gij, dIe in ~ Hemel woont.

I

. lig !Ood, ,*e wijden bedeu
huiis nan ~w dit'nst en eer;

" Gii boordl!r der gebeden.
BIiJg ~ -g'itead tot ons aeer
En aathOUW 008 t&n8 te -.n,
Ri4!r ergadetd in u.. naam.

ZK>. I\' wijde. ta08, 0 Koningl
Dit, ge uw, un uwe eer;
Zie wel gena : 't tans ter woning,
A,m U~. aller [heren heer;
Ai ve ui heti met gena,
Heil.. 1'J18@:~, Vl"Oeg en spa ..

, "

Luister\ naar j O1IZ' tempelsangen,
N Item qua oH+r aan 0 Heer;
Laat o~' voortaan uwe gang~
Nimme in dit huis ontbeer, '
Want . heffea hut eB oogf
Trouwe, God, jtot {T omhoog.,

i
met dank'bre psalmen,
+an uwe lof, :

doel! .weergll~en,
helbg hof .. ,

Maje5ti!,itl .
dank~arbeid.

D. S. van der Merwe, ¥on~
tagu , 1~

W. v. Wijk, Kailriei, tllen·
'wiJliati1 :> •• Il 1
J. W. Louw, 00r1opldoof·.

Nieu_dte Ville '. a u
Duhr, Graaberg, Nieuwoudt.

Ville ,.......... 1 0
Me". J, Van der Merwe,

Oudemuur, CalviaUi' .', 10 III
J. Kamfer, BoeemaiUaDd'1

CalviDiA 2.
J. G. NiehaUl, Calyinia !lO 11
W. Steenkamp, Bloofuntem,

Calvin.ia ...... ,.............. ~ li
October 2.

Kprk kollekte lDet wedertle-
graviQg ..... ' ..... , .........

ME'j. D. van der lIerwe,
Brll1ldwaelrt, Calvinia, ..

P. F. J. Bugo, Hexnnera-
berg, Wurceeter ' .

lf. .J,. Nel, Calvinia .
Mév. E. RoOd, v. Ryo.dorp
G. van Zijl, Spruitdrift, Van

Rbyn.edorp ," ..

Hle..~~n~i~~~~~~.(~~r
Eell Vriend, Kaapstad ......
M. F. Landt, A.herdeen (door

Ds. Cilliertl , .
D. de VIII, Triangle Statie
Gert W~., &.hoff O.V.S.
C. G. Marais, Boehoff O.V.S.
J. P. Theron, Malmesbury
R. M"DonBld, Stellenbolwh

Deeember 1900.
C. Stenerwold, Am!ltedam,
Holland

_ .......~ ...G.·
VA8TJ1EI(IDroolJolru

lJ1

10 '0

33 10 0
19 ,0 0
:) 14 0

8 1 0

1 0 0
60 0 0

.s 0 0
Il 0 Q
IJ 0 0
2 , 0
1 10 0
2 6 9.

UITGAVEN CAL\'lllilA.
October 1903.

.P1jJBLISB.EV~OOPING;
. i TB, I

FRASIt Rf3 U RG_.,
. OP I .

I .

en Z4TERDAG.
an 30 .EPTE.,B~R, 1801J~

119 3'X,;ii ÏOO6.
o "8 ...... pU"Pl>lfJltS ·Ia.... 'r ·P.
'P. loouw, Van Rynsdorp ... 11 18 0
C. van d. Merwe, Porterville 1 J 0
.T. van Dijk, Cal"inia . ..... ::I 0 0
G. van Zyl, Flprnltdrift, VRn

Rhynsd(lrv . ..... .. ..... .... 111ft
E. Rood, Vnn Rbynsdorp... 1 15 0

£!lOO 16 2
Van mevrouw Ehleno. "redenlmrg.

e=n postwissel OlllvangPI1 voor £3 no~
niet uitgewi_Id.

t ., d.
J. F. Mouton, ClIlvilli",

doodkietea en zinken dek-
sel graf ..

KlIUIB 8terkse, grafmukeD
10 bij 14 .

H neaam, lIChildereu dood-
kisten en namea ops<.hri.i-
ven .

A. Kamfer, Loeriellfontein,
kiet "oor Lonw ......... " .

HelIet & 00., 2 doodkisten,
Wall en BroedpI'B Vlok ...

A. Handel.amutaclJjllppij,
LamfeT, eJUl. .. .

Kleinere onkosten (volk
huur, poetsegele, conunisie,
cheque, enr.. ., .

Juni 1_.
Transport IDOnUnleDt Cer""

Statie naar Calviniu .
Tralll!JlOrt Gi-anite Blocks
Rijloon und eD klip, Vi8ltgie
Yerandering tralie I\'t'rk

BartmaDD .
Kleinere onkosten volkhuJlr

.n 10 0

Il 10 0

;) 2 IJ

5 12 lj

ti 16 10

2 0 0

2 1811

,.,
termll BillikIl. Ka .op ., In. '_ '.

I /

. JA.COBUS A.: r... DB A.AL, AtalaJw.··
1J~le.JtO Á uguatu, $06. .~ .,-----IOILUlDBBOBGi ,,4B1Ó!1'l' 0011-

OU8IOB 'Alm BUILD,IBG .
OOIIP;. JlfJYi. ! .

0fIeiIIe lA u~
-. all ._ 0;' "OOIt~

enz 118 3 oplO.......-.l ...
Juni 1905. ! .,....... tt

Van Rb:y1IIdorp onkosten. OOZe..., ,.100 ... 8. - 8 9
P. Louw, kist YQOrVan Zyl 3 Gem,,, 110 80 11 0 -- 15 0
TraJWpOrt mon1l1Dea~ Eende- ti lfC*It per 1...

kuil naar Van ~ynsdorp 10 10 0 liUiJeII 10 0 - 20 ct
Volkhuur VaD Rh1~orp 0 15 0..... lak
Karbuu!' o".rbrengen lijk ""'" Ib. ~. ftII °

Yan Van Zyl, 'Windhoek ..,., - H'
V

Rbf,
0 Il . 6 BeIWiDI, "t .... t 10naar aD orp ...... ._. 00 - I

17 . 1906. -... _H's--." .... _ a
R.kening R. Ca e ol !lOM, ~per"" 11

t<l supplying 0 grey grlV 1tOIODiMI,. __
nite monumeD~ ...... ,..... 60 0 0 Voer,l* 100 ra. ,

Eagraving ia., 'ption in 11":-'" ,... I
raised grani letters, 8raIICDIOtat, per 100
968 letters lA 11. 48 8 P. DIl ••• . _ 8 0

Iroa railiDg and granite GuIMD,.... 0 0
bloeb . 10 15 0 a.~ - ° 0

1 caak cement . 0 15 0 1d.r ,.'O
Railway ca"";Aae t.o Oer" I - • ft 0 lt 0........ 13111 - - ... If -Road .... . . .. .. .. .. .. ..... ...... 3 lAIOinII, ,.100 0.. OOG °
Vaa B.hymdorp memorial, ....... i_lOO .1'.... ,_ 0 'f

(oae marble mODumeat lI.IeIieI. -. lIUU
upon granite hue iDclud- 1IIi.""" 8 ° 8 I
ing ioaeriptioo 6Dd carrl- ~ 8 ° 8.

I-r:
e

r!il:a~~.i~ .... ::::::r ~ ~~ g ~,. ~ .;: cU 0 - 16 0

8
1 ~!~meblocnt...:.................. f 0 ~ Ml· ••• GO'"
ea~- JUl 3 2 II ''''__''''''''',..

Erectioa of above aDd pro- tb M' . ,_ 0 0 _ 0 0

:t,~I:~e ~~~~~..~~~~30 0 0 ~""pLI.'" Kóaa. ••• 1&
iii551i eec:,~~

.... t,,110
Band. el .. .ijV81'heid. ... ,... , - 11 0 - 11 0.. ..., a-ift,

pao lOGa. mD' - M &
&aIkOIDea. .
,..,., _100-liO

W::~ qfjea,
_~.. ... 1 0 -10 0
TIIIU, I v.I_Ipil'1Ia __ ot-Ol

15 12 0
:l 10 lf
o lG 0

• 0
o 0

1 10 0

° :_ • 9
O_;,.aO
o S I
&,-6-0° - I I1 1.
f·,- I t• _ , 6
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~ ROil ButnWJ.l'II woont l.O.borne StraAt 27, Kaapttai Tijden.
een .oek op IIi M.i, lllO~,Kei lij: ol J. ik leed. groote .marten aan Nieren
Itwul voor 6 jMr lsog voorda.. ik g.nesen w.rd door DO&n& Rugpijn Nieren

Pillen. Mijn gatL80he lichMm
c,I8tUT' Prmi U een Verhaal." Wall een lennde m_ v.n

erge pijn, mijn rng eJl' elk lid
leed hevig pijn, nr&re hoofd-
pijn met duiseligbeid kwam
11:00 !~urig dat ik 1:erplichi
111'1111 mijn haar te laten snijden
ID de boop 'ferlicbting te
krij~en. Ik leed ook erg UIl
indrgestie. Ik bad geen eet-
lust. Ik was &00 totaal on'
bekwa.am d&t het 8""Olle

: huiswerk voor mij allDlOgeliJk
• W11lI, en ik moeet iemand
huren om mij te helpen. Ik
w... .Itijd koud, al had ik
•peciaal warme klederen en
dubbele fu.uel Ma, ik was
nooit warm, .elfa niet op een
warmen dag. Mijne urine
gaf mij ook last en ik kon het
met moeite loosen. Ik gaf
goed £40 uit om mijn gezond
heid terug te krijgen. Ik
raadpleegde twee doktoren en
ging naar Somerset Strand

"Is th~poi:1tl\ere?Ah: om een verandering van
Thot5Kld~\ey C\)iT,plélrt lucht en zee baden te pro·

. . . beeren, het W80Salles OIDDlet.
Toen ik ..bijna de bO?P opgaf sag Ik op eea da.g in de .. Cape Times" nn de
wonderbJke genelIlOg van den Hool' van Bloemmestein en mam mij
voor J)oan8 ~ugpijn N.ier.en Pillen te probeoren. N a twee' doosjes had ik
veel ,..erhehtl~g; de pIJn 10 den rug;n leden WWt. verminderd en de hoofdpijn
en dUlZ8bgbeid wa.ren zeldzamer. Na VIer doosjes .WIlS ik geheel gezond, al
de slechte teeken! genoemd waren verdwenen eu Ik gevoelde mij beter dan
voo!, j.ren. Ik kon weet' mijne huiselijke plichten doen zonder hulp van een
bediende. Ik genoo~ reed! een tijd lang volmaakte gezondheid en heL
minste dat. ik doen kAn is om Doa.IL'I Rugpijn Nieren Pillen te prijzen da.ar r.ij
mij sen_n hebben van wat mij vroeger voorkwam aU en hopeloos geTal."

Zorg dat ge dezelfde !IOOrt krijgt al! .llan. Braithwaite. -
Ala ge aiek fijt .lICh~ijft on! om~ta.ndig uw ge Tal. Wij geven u ga.arne

onse bea1e ra.ad ~~1lI. Uw brief blijft streng geheim.
~ ~Qgplj.n Nie~en Pillen ..ijn verkrijzbaae bij alle Apotheken eu

ell Wmkeb III Zwd Mn'a. of direct van de eigena.a.ra, Foster-McClella.n Co.,
Loopausai 58, P.IL, Bu '1287, KAapstad, t.egen ~,3 voor een doosje.

BENODIGD

I
l

SECRETARIS voor Her1Qoa
Boeren Handeb :M..t.ob.p~j,
~kt. Werbumheden op de
lIte.Noyem-- •.k. te ~8Il: .
ApplioatÏ8I. met get~

zaJlen door de on~e wt de
... Sept. e.k. werden ont.n.Dg8D.
AppfiautG iaLW te bepalen.

J. D, K.1UGB,
8eoretuU.

HermoD, sde Aug. 1905 •

WM. RAWBONE,
GEWEERMAKER,

......... ·:.. ·_•.,r....." TU.".
ZUID AFRIKA;.. ·•• aEu...f

,
J
I
I

Zu...,. K.Um~AuKo .... _
8.8. Z'OL"O',O- ..... lt¥

ZAL,.AlI ~ V......... or
-8.8. FOBT 8~:..ISlIUB:r

•1
.'

KENNISGEVING AAN, BOEREN EN SLAGERS.
DB

~'Federal Snpply & Cold Storage
Coy., Limited,"

(Gewezene IC Verster's Cold Storage Go.")

RIBBEN het geDoem aaD de Boeren en 8lager1 'f&ll
P1attelandl Diatrild.e.n bekend te maken, dat sij .~
be'froren &hapen- en Bee!te'fleet sendca naar al1e plattelands
diatrikte.n. Boeren, die be'fl'Orea lohapev_ ot kwarte
BeeI~leel nodig hebben, moeten .. hrij ....n au

R. I. VBBSTBB. Beltierder,
Federal l!upp11~ O. I. 0.., lAd..

BUI l,l1G, Kaa~

Onderwijzeres Beaodigd-VOOR 6 kinderen op een Boeren-
plaata, omtnmt 6 UIlt ftIl Victmia
Westen S uur vu Loxton. ,
A PP 1ic • n ten moets in: ltMt

wezen om. onderwijl te ~ in
Hollands .. Bngell (alsook Bud-
werk) tot StandaArd VI, en.oeten
tot de Ned. Geref. Kerk bebor~, en :ï=~::-!
ook in .taat wezen bewij~ ftA
goed gedrag te kunnen wnen; ; :

Salaria MO per jaar met mj
lOgieI. Werbaamheden te beginnen
Da de Juli tacaIltie;

Doe dadelik annr.oek bij
1. H; KEYSER,
PUT LOUW CUBB,

P./K. LOX1Am, yia VICtoria Welt
Loxton 15 Juli, lV06.

PrompUuItnerIng ru alle orders loor Still. eD
_ liD de,; " OLIYlt " Ploeg.

leisjes Scheol Sebol.ea,
SlOrge.

OLIVER
PLO'EGEN._

-

De "OLIVER BLUBBELL· DllbbeJ.-ftOI'P1OePI., heeft de·...
prij. pwonnen, op de caledon p10epn ~ 1906. .

De lO OLIVBR" UOx Braakploeg,

De • OLIVKR· Ro. 98 8wen BrJk PloaI.
De lO OLIVER· omalac PlOIPn, HI, 5S en iL

De "OLIVES.· W"mpri - np PIOePa.
J.LLI illDlLD. DZ. II BIZI&llIID.

KAAPSTAD.
VOLLE PRIJSLIJST OP APPUOATIEI

..... TAU.
~'fOGI'V1 W. GUDB AlJ. b8IWliapI opaaeae ~ WM•.... WBO •• n1leD t*iP' ...... wo.... . -----ooi----+---
........ ifft 8J'mI,A.AL ~178D a.w_ il W .... w.r.-

..... laicl .A.frib, -r-
:u.WBO.... all'U" lOltIJI',f QJIWDD lijD ~ bebd• ..,..ehij4........ .
,:u.WBO .... SOJDK'fGKWJIBJI1I WeIIIIl ClOIWik op --"~"'_'t

• goecl)loop _ PIItMtb na bM beate !btmML .. -.
ICBlftPA'1'&O .... ~- per 100, (lICIDcIer rook.)
".OB]IL'S JI.A.LL,t8'l'If" PA'fB()1'fD, 13/·pel' 100;...~:~==~t4IPJI cl. "'-pt ao.. lib prtan .U.. YOmlclo •

. "." ....,
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