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P. FICK,
PIrI.-bIhIt. XAAPSTAD.

(1(ab!j 1(. Geref Kerk).

DOL 71.-No. 7,34,9.

BENOODIGD.

1lI....~~IIlI~.'.iIBur.ru8& Qo. hebbeb ~. ontval! ft ....
Oorlog. om bi PUBIHKI VBNDU~ _

~1eII~

den' '8eJ,\ October,
omvat~Dde 'onge~r 6 Aklten Laad, -

.,fbmW:II!ID daarop !BtMDde, bek~Qd abt

BARAKKS:N,

VEBKOOPINGPOBLI)gKE

. .

TB 10 UBB,iS' VOORMIDDAG8, n.
~ ..';'ê.oed.

- VAN ERRSTE KLASEEN Bestierder voor een Flatt1arui~
(Algemeene Handel.aa.r) Be.igheid in het
di.atrikt van L.dimUth.

K8DJlis van Holl~h en Engelach
noodzakelijk,

Applicatiee. opgave van Sa.laris per
maaGd en referentiën, t.e worden geadrN-
eeed L. 8., 90, .. Ou Land."

Vastgoed en:. , Levende Have, Zeer
.UTI£ VAN HET

, ..S,tads Eigendom,
.ZUId-AfrIka ..............

. ,

TEN DORPE

C::..R..~.El:E»C»~ ,
.;_ OP -

Donderdag, den l8den Augustus, 1903.
DlIialoUl Colneil of ClltiDia.

N0TIOE.

r

ASSESSMENT OF A ROAD ANI} VIL-
LAGE MANAGEMENT BOARD
~TE FOR 1903.

J ~;E ill hereby given in accordance-< 7Sec, 265, Act 40, of 1889, that It 18

te- intention of the DivlsioI1.1.l Council of
Calvinia at their next General meeting to
be held the 2nd September, 1903, to im-
pose sad ~ a. rate ol one penny in the
pound sterling, upon all ratea.ble property
in the Division and Village of CalvlIUa,
for the &emcee of the year 1903.

N S, LOUW,
Secreta.ry .

Plaatsen · llajUijlleD, "bdato. Beltghaid en
·WDlkels.

DE ondergeteekende behootlijk ,elast door' de Ixecu~unm in deo
Boedel van wijlen Mejufr. SARASUSANNALI Roux, geb. Mal"t'e,

zullen publiek verkoopen:-
I. V....1;ltoed:

Het fraaie Eigendom of Erf gelegen in de Kerkstraat, CaledOD,
nabij de Spoorweg Statie en bévatten le een ~t wocnhuis met alle
noodige buitengebouwen. De ~te aantrekkelijkheid vaDdit eigeDdom
is het feit, dat het een front }leeft van 120 voet aan een der &ange-
usemate Straten in deze Stad eh eene diepte van onr de 800 voet. met
een praohtigen en vruchtbaren tuin beplant met allerlei soorten vruoht·
boomen. Daar eigendommen alhier zeer aohaareob zijn en daar er groot
aanvraag voor is, zal dit Erf Toor gerief van koopers in twee deelen
worden opgeveild. Een kans z~ls deze komt maar zelden.

II. Levende Have.
102 Eerste Klas Merino Ooien (2 tot 5 jaar),
25 Do. Herino Láiiuners (Ooien).

III. Hui.raad.
Een Kroot assortiment HUisraad, bestaande uit Voor., Eet- en

Slaapkamer Meubelen, sooals ' Sofa's, Stoelen, Tafels, Ledekaaten,
Stretchers, Bedden, alllOOk een volledig lot Keukengereedschap.

OOK :-Voor Rekening VaD Mis8 S. M. LE Roux, een Eersie Klu
Piano,

'iI

Dinsdag, ~.n,.....
Divisioual Council Office,

C&lvinia,
30th July, 1903, Dernieuwe p~ gaaamd SPBCULATIR. groot: 500 morpD.

gelegeD:'1 uur T&D:)(alme8~. ~jsoDder ge80hi"~voor Vee- eD Graan;.
bderde~ heeft een'goed TOOl'UltsioM..oor ee6 WIJD~ eD Vruohten-
boord. rfr is volop :water ill den Zomer. eD de plaat. is mibebouwd.

~r..e".JI1d.e .........
2 Span Udg~~ Trek Oasen, SOG aoed als men ~ krijgeD, 10

zwart en 10 rood, li ispan oDkleur Trek Oasen, groot en! sterk, 2 paar
Kar 088eD, 6 jo~e~OSseD, ~OMelk Koei_. êerste-kláa Noj 1. 1 cpreehte
Frieeland Bul. 1) l~ oud, 100 Sobape:b, 60 Bokken ~eiD en groot),
2 88rste-.kbuJDoDk8,)t HtmgateD, 2 eD 3 jaren oud, 6 BzeJs! (bejaard).

, I

Komt allen en Koopt I ~_~~ GoeCl.e-relt1.
J. P. LE ROux, 1 ~uwe Bo!t#geD op V~D. 1..Twee.plaats Kapb~J1 Vie!'Plaata
S M STEYN b L Ro Kapkar~.. . McOOl'Dilf'k LoegooIer tsDl]maohiDe, 1 paar Aph~rtuigeD, 2
.• , ge. B ux, S 'Lb J k'"' 1 kl~ft 70' 10 t Z' I..span t IL out u ,..en. comp eet, eerste-...... nurtllre: voe m..

Ex-ecteur Teat.aD,lentair Platen, '.'

-::·o::~-

:KENNISGEVING.
HEF11'T!W EEN~EG EN DORPS,

BEHEER COMMlSSIE BELASTING
VOOR 1903.

KEN!'<ISGEVING ~hieJt mits dezen.
overeenkomstig Sec. 265, Wet 40 van
1889, da.t het in het voornemen \'3.11 den
&fdeelingsrw van Calvinia hgt, om 0l'
de a.anstaa.nd" vergadenng, welke. zal
worden gehouden op 2 September, 1903,
een belaating te heff"n en vast te stellen,
van een penny In het pond. sterling, op
allen beLlstba.ren elgendOl:. III de sfdee-
ling en het dorp Calvinia, voor den dienst
v&n het jaa.r 1903.

N. S. LOUW.

•

IALIKSBORY OISBCT~HKI
PUBLIID SCIl~L.

\

DE.'NV}\AL & CO..
.. . ' 'llfrVERKOOP
: ; i ~ ! :' I.

. Y~ i~~a lt~he.l.D Yoorr •• d
'WAG~BN, ." I .' VUREN,

"i' STAAPUZER.
1

~

STELLENBOSCH. STBLI,ENJroSCH ·8R~1E PRI".~ER.'.DERI.a. ,
! [ i.. i, 1 ,

pJBLI~KE VERKOdPINGDE WML & Co.; B~A--;S~~
,~" f ! ' ' -I

r !

Caledon, 17 Juli, 1903.
1 Hooi Mij~ bestaan.de uit 35 vrach~D.Dempers, Moore & Krige, Afs/agers.Secreta.ns.

Afdeeltngwraa.cb Kantoor,
Calvinia,

30 Juli, 1903,

ZES MAAND~N CREDIET.

Ververschingen zullen verschaft Iworden.
. ,_. G. W. XOTZE, ~ecretar18,

M.almt'8\tbry, .•
28 Juli, 1908•. !

J. :W. M®RRBES JUN. & Co•• Afslagers.
. ' I

I

KENNISGEVING
DE Heer GABRIEL P. STEYN, va.n
Keraenfontein, M&lmeebitry, geeft h ier-
mede kennis dat hij te koop heeft een
Eerste Klu ia/Jnialen Ezel Heng8t groot
en sterk, 5 ja.ren oud, en die als een
zekeren dekker kan g"waa.roorgd worden
Bruikbaar, 108 of In de hand. Aanzoek
en inspectie te Kenen1ontein.

De REUABLE
vet'88Digde Incu-
bator en Broeiër.
De wereldsprije

Inoubatór. EeD
goed gemaakt eD
net instruIneDt

Wij hebben altijd en groeten vooraad van.MlEUE VaD ovwederleg-
AFMAKERS VaD alle grootten en kunnen VaD, bare juistheid .,D
groote stoom toestellen, illdien nocdig bijzonder. I er"en~ voortref-
heden geven. lijkheid. STOOMVAART- VAN - BOCKNA.£L. ; l

~
;LIJNENl

• ..l ~
L .~

Meisjes Departement.

De beroemde t~ .. :Yoor J'LYING 106 l)Iunicipale E~n.
DUTCHM~ ~el m de voorloopeD~ 1 ' ~ I ' '
ploeg; 28 drum wijde loop, met clraai· £ • i
kouters, patente doosjes en al de joDgBte..:- ' I i
vel'bete~n .. Sedert zijn invoercIoor GEZOND! GELBGEN\!
ons eeruge Jaren rIeden, beeft de ., t : . i
"Flying Dntohman ' eeDoDafgebrokêD \D"'DU.ZAMlD LUnHT"l!
8ukses gehad, en wordt te recht de fD-.I:I '"
,'~Koning van Gang Ploegen " genoemd, é I
lWij hebben in voorraad drie maaksels ,i I

van Scharen en alle extras. W;ij kunnen ook de één- en drie-voor De ondergef;eék.ndeD, .begunsti,rd met instruoties vaD den Raad
cc Flying Dutchman" aanbieden, ~;enhebben een. zee,r uitgebreide kens vlm·de MUDiei~~t. vao StelleDbosoh, zullen per publio~e veiliDg ver·
VaD ontwikkelde Landbouwgereedschap en Yaohmene. koopen, op de p~! I·, ,

Op VB,I~~~G, 11 AUG~STU~, '1903,
, ~Te 10 ure v.m,pr~188. I '

•• ; : 8.S ... JOHANN'.BSBd~," sal naar Eogela.nd vertreltken, met ,_.pr.. en hIdiaC,
I. 98 Superbe)~ gr~~ ~nen, greuende. a&D de )Banhoebtraa- op ODpYeet 6 ~, •

OOI!!lT LO_.D __ • en gelegen tuasoheD ~t VlOtona Oollege AtbletlSOhe Grfdeu en Ban~I'. . 1 VRAOHT DInST. .
----------~--------------,....-- hoebtra&\t, "le' ;. , ~.i.. Ir .t.1_ D_-'II. 8 Hooie "en, gelellen ill de Victoriaatraat, j~ist. ~T8r 8.8. .. BUCENTAulB, ~ v.liet 11 J1lD1 LD~den ~ ~ e~. _- -.

GROOTE UITSTALKA' MER VERKOOPtNG (ion ;ingang D.all eV.O.A. Sport Gronden en na&!t d,. ~ooie bezitting, V.u.RT LIJST.~. ft h&ndboekeD t'OOI' lnfor~.IIt)l1 te ftrkriJlft op "Il~
, • bek1h!;: ':U~iew~".laatstelijk aangekooht Idoorl de Cttratoreli lIiah ~oor verdere bij-r-heden ...at betreft 1adiDg, BtoombocMen, ens. 11'-' lII8l

van '2. DeboT~D~:B~ sijn geJegeá ,ill het beeJ. gedeeltle, der qt$. BUCKNALL. 8tr*D~t.
stad en iD d. omaidd~jke D&bijheid ViJl het Victoria ~Iege, de: .'r-..
geDS Publieke &hoo~en Sport GrooMeD. eD bieden bijge~olg een prach;.
tige i ~l~beia ~ !OOr pat'tijeD. begeerióg ~ bout plekkeh tAt
verkrilPD I.dae b}~eDde eD res. pootabele o~~. i

! BomldieD illh. wel bebad dat bott 8_!l I-r seldsaam
wordeD te 8tell.~h, 8D de 'behoefte aMI huil8ll dagelijkB grooter'l
Zulk een .. 1~",·saJ siob Diet lioht weer voordoen •. 11

'Weee daaro" ~dig eD kies uw plekken bijtijds ~t.
.Voor Terdere bfjsonderbedeD eD plannen, wende ~ sioh tot

P.' J. BOSMAN &; ZOO~.
i· .A1BIaprs eD .BeëeCUg4e ISchatter8.

BtelleDboao~ 2r J~ 1908. . :' .'
I ,. ,

N.B.-~k plaate. dag eD uw.
~;t· •

VBUDAG.21

Benoodizd in verban.d met boven·
genoemd departement der ?chool,
een Muziek. en Zango::.derWlJzer.
Salaris .£200 per jaar.
Werbaamheden, indien moge-

lijk, te begÏDDen na de September
vaoantie 1903.

Applicanten moeten melden,
waDDeer zij hun werkzaamheden
kunnen beginnen,

Applicaties zullen doorden onder-
geteekende ontvangen worden tot
op den 2000 Angus~U8, 1~03. Alleen
oopieën van getUIgschriften, ens.,
te zenden en geen origineeie stuk~
ken.

FH.ED. WERDMULLER,
Hon. Seer, del' 8ehoolmommiaBie.

Malm6llbwy,
ai Juli, 1110'.

BEPERKT.

V4RENDE' 'V~~ KAA.PSTA.D NAAll JSNOi1LAND

.
.Eerste Klas ~Pri,js,£31 lOs., alle Buitenkant Hutten.

!~! . :
. ,: -

MA.LCOMESS &; Co.,

Uitstekende ~ie voor puDgiera, gelegen 'midaebeepe eu MIl boven· _
brqdekkeD. Afko!ll. Etectriach licht overal. Voordaut. keaken. Kind nm
beDeden l~ jaar, eiID:' Zettieade deel non den vollen VI'IMlhtpri. ~ elk ,;.ar of pIeel ..
van.Mll.jaar non 1l_1"'tijd.

Enwen Doktler enriHofmeeeterel aan boord ve elk Paldp
:pA88AG1BRs DI1Of8T.

HAOHINE,RJE KOOPLIEDEN,

.PG,1870

8, 1903.

BENOODIGD.

EEN Onderwijzeree benoodigd, Gm onder-
will te geven a&n vier kinderen LD En·
plsch. en Holl&ndsche t.a&l, handwerk en
m tWek in Standaard VI. Getuigllchriften
van be.kwa.amheid en a.pplicatie moeten
Ingezonden worden vóór den ~8en Aug"
1903. Salaris £60, Vrij lagies; School
te ~nnen op 16 September.

Z. F. DE nUIN,

:a_RNET.T'S
,1 . .

l Meuber Magazijn,
! .

\l :;

VERKOOPtNB LANG.TRA.AT, 104,GROOTE

BENOODIGD BEGONNEN

. .
~. :aABBKft,

Algemeen, Buis .81lbileerder. Fabrikant eD.
: . 1 invoerder.
, ! j; ,.

1---
iZie OD_ ap.ale soorten tD Slaapkamer Ameub1elll81lteD,

ons £7 7.. .et 18 ",erkel1j1t van Kroo~ W'd.&r4e.o1ll3ft.
. 61a.. set met: Kaet £11) 18 het beate, dat V8I'Jaij.rbaar 1S.

I

r

Ma.rokaahoe.k,
Th&ba 'N cau, O,B..~_

~7 Juli, 1903.

~

UITSTALKAMER GOEDEREN,
- JULI,

IN VOLl,EN GANG.';
Twee O_nd~jzers voor Scholen

in het distnkt Bethol, T~aal.
salaria £96 elk: en vrije woomg.
Vereisohten Hollaudsch eDEngelsoh
Applicaties mllen ingewacht wor·
den bij oodergeteekende Int op 15
Oct.,l908.

J. P. LIEBENBERG.

NUIS

Gedurende de Verkoopiog zullen. Ve,.raeaende Koopjes
aangeboden worden in Dames Costum~, Jassen naar
maat, Th,e. Japonnen, Costuum Rokken MefS" Tabberds,

Bethal. Waterproof, Regen Jassen, Dressing GQwn~,Golf Pet~n,
1 Juli, 1903.' Jacketten, Struisveeren 8oa:8, Dames en Kinderen Ondct...., AK'~M:'"---..:_----=-==--- kleeoeren, Dames Zijden, Kasjmier. Viyef1a, en aJterieiBENOODIGD soorten Blouaee in voorraa4. .

,
'1IIlORr BN O&H&Oti.LD.

WerJr:plaata en
~:

ft.JOlD'8'l'lU.AT 31.
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'~ geeohiedt mit.
d.. ia ~ ftD Sectie 159 VaD
Wet "0 VaD 1889, dat de .Afd... .
liDPrUd 'faD plu il, de volgende
wepD ala piloten en Terlegd te
proklameeren :-
1. Sl~tiug ftIl d.. Weg over de

pluta WiDterhoek. loopende van
een punt iD deR Weg van Blandl·
~ No. I. naar Blandeberg No
II. en Winterhoek grens .

2. Sluiting T&D den Weg over
WiDterboek, loopende VaD Blands·
berg No. I naar Vlugpan.

8. V.. legging VaD den .4fdeelings
W- VaD 8triidenburg naar Kran· lij d 1_~ d' D '''Ill' D-. -., 1 ,..De· ondergeteeke,nde, beboor "k· aartoe ge_II . oor ,r. !JD.O,kuil, ongeveer ~ yds. in engte sel
ftD een punt, tot waar dese de zal publiek doen Verkoopen op de Plaats ve . ,

~~!!e~~: ~~be~ op _aanda:v. den IOen A~tus, ~qo3.
NOoI naar Valadam ontmoet op de :Op.m.ld getal Erven, anno: de Plaats nu den :Wel 'd.li Beer die in weinige ...oorden kunnen
pI" WiD_hoek door een rechten Tobt. ~lW, en voor. een. groot gedeelte front. makencle ,~. d~ lloof.... d· ONDfiR ALLlII BEZIGBBIDS
weg, loopende van ~ punt 1IILJ''ILHoL., !Daar gronden rondom het Paarl Station s~ m ....... e ge. Gelegen am de Hoofd~traat,
naar een punt voorbil het woon· . .orden met het oog op de besloten JunotiOn met de lF~h. gedeelte 1'&nhet dorp, en m de ODIflKl~I18JI,Jh
huis bijna' evenwijdiDg aan den. hoek L~~ en de vootgestelde dubbele Lijn, tUl8cheD l{aapaffd;pe de traat. kantoren en de "Minerale __ .
tegenwoordigen Mdeelingsweg. Paarl. w<>rdenbMigh~ds mannen, die een ~gj he$:' ~ ~ ~ Br zijn vier gebouwen op eJ~8nd:>m'
l'eI'IJOPeD, . die wensohen te ob-=t waarde ll&D grond en soo ~ ge ,II#.~ h~Il,!elgell Raad bntoQr, Kleedemak,ra-en .. nJrl~ea8D,

jeoteeren, moeten hunne ~bjectiel belang ui enoodigd, dese allerbelangrijkste verkOo jbil te ,!o~ 1'8I'huurd sijn.
80hriftelijk indienen .~~ den Raad, J H HO ..... lyD Het mpndom sal 1Mm"'~
binnen drie maanden na de eerate ,'. ~-. Becre~ verkocht.
publikatie hie"aD. I • . . ,,' Voor verdere informatie doe O~tUlr'ge1tee~~Qeln.

P. A. WilGE, Beoretam. J.,S. MARlIS & eo.. Vendu A.f81a~l-s.
Kantoor van den Afd. Raad, I

. Hope TOWD,26 Juni, 1903. -~-:"_----------------t-t-
. Vedu.KMDtoOr,

\ MalmesDury.

lo
1

P. J. VARAl8"
BWl1rt'aUei,

lfeIliDgtOn.

OVllBLBDBN te WildehoDdeantc op
. -. 14ea deser mija t.eeder bemiade J:eht.
, ....,.. P. J. DU TOIT, in da llCI£ jeug.
die- OQderclom ... bijDa 36 jMl'. Zijn
. siekte ... kort; lijD h_,..a lJCbielijk.
Bij. laM mij nA met ~ kiDdje Dag t.e
joeg om hei ...nee t.e b.eeen.

W .. ook gij bereid. WlUltgij wet'$ den
dae UW'I dooda Diet.

JACOBA •. CLWESTHUIZEN.
WildehODdearug,

Iii Juli, 1903.

-

J'AMlLIE en vrienden worden bekaad
pmaakt., dat het den Hoere behaacd heelt,

.~ tot. sich te nemen mijn teeder beminden
Echtgenoot, JOHAN ANDRIES KOK,
op den 25st.en dezer, in den jeugdigen
ouderdom van 41 j&ren, 6 ma.a.nden en 16
cbcen. Hoe zwaar dit vurliee ook zij,
moet ik zwijgen en JeggIJD .. Heere niet
mijn wil, ma.a.r Uw wil r-:hieck" ook
worolJD familie ea vrienden hartelijk be-
dankt voor hunne hulp u.n 0IlII verleend
in zijne siekte tot op het I~ van zijn
14Wen. Uit naam VlloD de bedroefde we-
chnre en kindereD.

JOHANNA S. KOK,
Geb. Payne.

Kinderen:
JOHANNA S. KOK.
BENNIE J. KOK,
DOLLY C. KOK,
GEORGE J, KOK,
ANDREW KOK.

BuahllllloDll Rivier,
Dist. Robert.oo.

Gelegen .-bij het

STAT'ION.PAARL

OVERLEDEN t.e Firwood, Viotmia.
Road, Stellenbo.:h, op den 1__ d_,
JESSIE EVMEI.INE, pliefde Echtp-
noote van Prol .... l4OnUOn, Victoria
College, Stellenboech.

HEILIGE GELAAT.HETAAN Bloedv __ ~ aD VrieadeD, W'GI'di
bekend gemu.ki, m. .... rouwdncead
hart, dat. het. heeft deo Heer VAll h_el
aD &Kele uehaacd, om VAll mijn zijde wee
te nemen op den 17en Juli, 1903, _
pacd, d~ voor mij omaiaba&zo wy, mijn

. di61' ...... en lIl&Il: PHTI,J.JPES JOHAN~
NEd RAW ';:_·INS, in den ouderdom na
" ju.r en 9 m,'-&Dden, DA _ echtvvbin-
'-u van 16 j&&l. en 6 UlMDden, ~ __
latende met. 6 OtImondige kindenn, wa.v-
.an de oudste 1f, jAar, en de jonpte 3 jaar
oud, na een aml.rt.elijk lijden VUl 27 dll(8JL
Och, toen ik bij hem lIt.Ond op den l&ataen
dag van zijn leven, tOeD b&ntten mjn
rouwdragende tranen uit, en' ik riep:
Heer Wa.&!' dan heen tot U alleen,

Het ia maar slechte 9 mu.nden en 2
dagen, toen ik mijn onmiabaren Vader
moet sien dragen n&&r :rijn laa.tBte mat
plaata, maar wa.t de Heer doet i.a goed en
recht, en nu ....eder mijn dierbaren man.
Broeden, het ill een bittere kelk, om te
drinken, maar God, u ....God vergeet u niet.
Ook bedank ik alle vrienden en broed e"
.,.an mijn overleden man. en ook Dr. le
Roux. die mij zoo trou .... heeft bij gestaan
\ot aan het einde, van mijn ma.ne leven

De diep bedroefde Echtgenoot.e:
E. H. S. H. RA WLINS.

Geb, Van Dijk.
MAARTEN LEFELD.

;\
.1
!

RKOOPING
.,-VAN-

.1" Binal,...,..........,-.......
-OP-

'.11, .. tIdIIIOCUmJS,
~8.~eute 10 ua.•

190& 'D' I ODdergeteekenden zij" -;.
. laat door den heer S. S.

VUOPU., het pheele .A.:ntiment
. Huisraad, iD sï .von.e . in

de Kerkstraat ~ bew~r
den Heer HJIIU(Alf, publiek te Ter-
koop$! op geooemden datum, be-
8&aande iD: 1 let Tafel, 1Mah0nie-
houten do.. Wuoh·, reed- en
andére Tafels. 1000000ige met Mar-
mereO BJadéD; 2 doll. Stoelen,
1 sofa, 1 .Ottoman. Ledikanten
eD Katels,. 8prinpatrulen, 1
Sideboard, Kleederen andere b·
ten, ] 'paar. GonlijDen, SpierJe,
Hana· .. andere Lalnpa, T~i:jten
eD LiDctlemU, 1 groote Kwan-
titeit' .Glu, . Poroe1ein. en Mr-
dewerk, 1 .groote ~ ~.
~ftgoedenm. 1 Stoep~,,~
Krni1nlfJ8D, een «root )Ot LI~
plateD, cmgeyeer 100 PotpIante.n, in
von... gmri en 'fall de tJitsuocht-
ete soorten,. wat,.eraer sal MIl·
geboden worden.

It L. SlrtITH ". Co.,
.AJalagera.

De on.de.rgetee.. ke.nden,
Tan Aard.,~ zuIlcm op bo"etljl9lmeild~1Il
verkoopeIl,

.... Zekere 6 BE~C.HJ~IDIEJl

Geen enkele daad zal meer.. strekken ii om
het g~laat in' een enkelen dal te ~ed,ryent Hui~1
oop het met in~erieure To~t Z~epenj te BUlS~.III
wassc~en. VINOLIA. ZEEp: be~aart ihet HUlSraadl1
ver en houdt de tint schoon en door-
sc)ijnend.

-

c t

ISLUITING VAN WBGBN.

KENNI8G EYING geachiedt
mite desen in termen van Sectie
152 van Wet 40 van 1889, dat de
Mdeelinga Raad van plan is om
den 'YOlgenden weg voor gesloten
te verklaren, n.l. :

Den Weg, loopende over de plaats
Zoetgat, van de plaats Middelplaats
naar een punt waar jl eze samenkomt
met den weg v.n De Hoek.

Pe1'8Onen, die wenschen te ob-
jeeteeren, !poeten hunne objecties
sohriftelijk indienen bij den Raad,
binnen drie maandeD na de eerste
publicatie hier1'an. __

P. A. WEGE, Secretaris.
Kantoor van den Afd. Baad,

Hopetown, 26 Juni 1903.

(AangesleId bij

,j,
GOUVERNEllENT'S GAZET~ van

i ~3 Juli, 1903).

'ARBEIDERS GOMITE:Jf
1
".'" ,

, ,, TRANSVAAl..

AldeeUuga laid JIl ilopeton.-- KENNISGEVING geschiedt mits' dezen voor.~alflemeene inf+rma~ie,
. dat ~t Z.E. den Luiten~nt-Gouvemeur be~ heeft, ~ ~teDl~g

~ te ktmren van een COmité van ondenoe~. h~eel arbeld8l!l! n~
qn TOf'rde behoeften. Tan de Landbouw, :.wIJn.~ Qdere ln41tetl'leen
in de T~vaal, en er zioh vaD te venekeren in h"'erre het móJelijk is
een :toere~enden aanvoer van arbeiders te krijgen nm Cenlraal en
Zuid"lijk .frika om aan zoodanige behoeften te voldoen. J

pe zit!tingen van het Comité"zullen aanvangen op Din'edag ~ver een
Week, 21 Juli, om 10.30 voormiddag&. in de Mnnioipale Raa6kamer,
Johannesburg, en zullen voor het pubDek toegankelijk zijn. '.

(1). net Comité verzoekt de aanwezigheid' Tan all~n, die~ewillig
. zijn getuigenis af te leggen, die bekeJld sijn 'met de Ifhoeften

, van de Transvaal in Bate arbeiders voor haar Latfdbouw-,
Mijn. en andere Industrieën, en met het aantal tfrbeiders

i dat voorhanden is. . J
(2). Bet Comité verzocht eveneens de aanlretigheid nn ~llen, die

bekend zijn met de naturolleo inWl)Ilers .n ZIlid- en Qentraal.
Afrika. t;

·U

De Kaken, waarvoor getuipnis verlangd wo~t, Aijn, inte~ alia, de
volgende:-

(i) Hpt District waarmede getuige bekend is. !
(ii) Lengte no tijd, gedurende welke getuige .zulk distric~ gekend

heeft. .
(iii) K~ van de Naturt>llen van sulke distrioten.

(a) Gewone Werk.
(b) Gewoon Voedsel. ,,;
(c) Gewone Betaling. :
(d) Phjsiek, Gesohiktheid, Speciale ZiekWu (indien:!eenige).
(e, Speciale condities (indien eenige) invloed heh~ude op

den aanvoer van Arbeiders, diS gewilligheid qm in de
Transvaal te kOlDenwerken (A.) berorderen, (B) in den
weg staan. ;

(f) Appromixatieve aantallen voorhanden. ~
(g) OnderneJDinfleD,Landbouwkundige en Indultriee,k (indien

eenige) bestuur-d door Europeanen in sullee elfetlioten,
en het aantal naturellen benoodigq 'voor zul~ onder-
nemingen. , lj . ~

Éventueele getuige~ word en verzocht zioh'in 1erbindin-r te stellen
met den Secretaris van het Cornité, adres P08tbue 2615 of Plein .... t 31,
bi i het Park StatIon, Johamu .burg, betreffende hnn· geWil1is'}leid om
voor i te komen en ~ige:ai S. af te. leggen; hun a\dreaen iW~raan
kenniSgevingen gezon~ kUDloenworden; en, indien mogelijk ten korte
opga,-e van de getuigenis, dil, mj bereid zijn te' geven, .peoi~rende
die punten die zij. Tan bijzondrer belang achten. i

Den geiuigen, die het COIalÏtébesluit op te roepen, .znllenhuJi billijke
uitgaten vergoed worden. . j

Ook wordt venooht_ dat diegenen, die geachikte getu~ weten,
de ~en en adreuen van z\lUlte personen aan den Secretaris opfenden.

(Getoekend) P. J. :MACDONBLL, !
Secretaris VaD. bet Comité.

.Matatiele,
ss Juli, 1903.

Sluiting en Afwijking van
Wegen.-MR. LEWIS,

DENTIST, KAAPSTAD,
KENNISG EVING geschiedt

mits desen in termen VBnSectie 152
Tan Wet 40 VaD 1889, dat de M.
deelingsraád van plan is, de vol.
gende wegen als gesloten en afge·
weken te proklameeren :-

1. Sluiting van den weg op plaats
Blandlberg. loopende van Winter-
hoek naar Brity Kraal,

2. Afwijking Tan den weg op
Blandsberg, loopende Tan Brity
Kraal naar Wielpunt, door een
anderen weg bijna evenwijdig loop.
Etndemet den ouden weg.

3. Afwijking op de plaats Elands-
berg van ongeveer 300 yds. van den
weg, loopende van Winterhoek naar
V~arn. door een anderen weg,
bijna evenwijdig loopende met den
ouden weg.

Personen, die wenschen te objeo.
teeren, moeten hunne objecties
IOhriftelijk indienen bij den Raad
binnen drie maanden na de eerste
publicatie hiervan.

P. ~ W~GE, Secretaris.
Kantoor 'YP.ll den Md. l\.aad,

Hopetown, 26 Juni, 1903.

-u'I.-

SWELL ENDAM bezoeken
Omtrent 16 Aug., aanat.

Van dien datum zal hij te oonaul.
teeren zijn ten huise van

Mevr. EI:.IIJf.

Aardappel Guano.
De bt>steKunstmatige Mest voor

het Winter plant seizoen.
ATTWELL '" Co.,

Lager St. George'a Stnat,'12.--- . - - ._
Getuigenis van een vrouw

uit Kaapstad.
GJo."ITlOI!.~"lS (:11' KAAPSTAJ) 18 O~BJI',

TW18TBA.A1I., O:\IDAT MJo.':'i8C'.H,E.'1 l:rr
KAAPSTAD HET KU~:-'''E:Ir O~DERW"'#
KEN E.'i ID..'T VOOR Z!(JH :lLLVE
lWl'o-NE.'i BEWLJZE!\'. HIER 18 .E.T.S
GEYAL TER ZAKE-

Mej, Al";l'o"IE FICK, A.ru1andale Viii ... Z,
Opper Oranjestraat Kaapstad, zegt:

"Voor meer dan \) jaren ..."" ik lijdeocle aan
hevige pijnen door mijn ganscben~, Ik
wist er de OOrZaa.Ir: niet van, maar ik daobt,
dat lwt een gevolg van overwerking "'BII.
Voot' een tijd kOD ik ui..t gaan zitten van
pijn, en lrlLDDoor ,k eer wilde opstaan, na..
dat ik Plezeten ..."" de a~ die ik uit-
stond. folterund. Ik ging uaar <!on dokter, die
de oon.aal!: TBIl mijll k.......u ni..t !rOD vinden,
..n hoewel hij mij eeWgBn tijd behandelde.
laalde hij mij te geDe7.otlll.Een mijner vri .......
den, aan wien ik mijn lijden klaagd ... gaf mij
d..n raad, om DOA,'iS BACKAORE KID~I';Y
PILLS te probeeren, en omtn.t _ maand
j!;eledPD. ~ ik naar IA!1luoD8 ApotlM>ell: om
een dOOll. en begon mij ..pooodig ""rlicbt te
gl!Voelon.

F....n t,....oo-, doo.. nam CJ" pijnen )1:""-1 "'811:,
pn deed mij gt.-rk .... "0 beter ge"l"Oelen. dan ik
voor Jar"" h"d geda&ll. Ik ben zak ..r, dat
DO":-;" BA('KACHE KlDl'o'"EY PILLS mij
genawn. onx!&t ik. terwijl ik ze innam. al
bl"t..-r en bet.·r .... rd. en omdat ik ..r een ee ...
l:jk" pl'OPf lIl<Ide genom('o bf'b. zODder bij de
gO<'de nit.."rking er van _i~ ander 1(_
middel te ~ruiken. Ik bel, I'r DOA..'iS
BAOK.AC1HE KIDNF.Y PILLS voor t.. daD-
ken. dat zij een nit'u ..... Troll" van mij ~
maakt b"bben. Dit i~ de <>erIijke ~Id.

..n ik heb ~_ objl!Cti .. , dat u mijne ~.
deni", publiceert.»
, 'l'OI.I1ren lijden herhaalc:lelljk aan pijnen
In den rug, fJMluwachhgheid. donk ....., mn-
gen ondl'1' de oog...n. gezWOUM 9Gltel~. sla-
peloosheid 1'0 Instel<108b..id, lo de _ste g&-
... llen moeten d_ symptomen lI:o"eten W'Or-
den Ball "'"'toring d... nienm en bi........... nt
YI'OIJWenzijn even_ ntba&r voor niermM-
te ah mannen. Illdien de "YJDtItomen niet
"01'000 ~aaD en gestuit. YOIgtm Bright'.
ZJI'kt... Wat..rzneht. Ora"",l Urine lnvaleu
of rbumat.i<'lt. weDt.. groot bjden veroorza-
ken.

D.!> .... u....~zigbeid van Ili"'ïtiften ill lwt
bloed i. de oon:.aalr d_ 1nm1Ml. "0 de ma-
nJI!!'. om ~o_o te warden i... d.. ni"ren te
ypnten ...... n te OOIpeu. IIOOIIat zij d_ on- ----------- _
zwverhed~ nit b..t liobaam lrullDPn afAebei-
deu. DOAXS BACKACHE KIDNEY PILLS
zijn geheel ean dat doel gewijd; zij ziJ'n een
"~" Nieren medicijn. .
Door ~n"zill1l: en V~g der nierpn.

Mn"''' zij de "oorzaak" d"" h-a.aJ weg; dat'<. de reden.. dat ~oezing1"D altijd "blijvf'nd"
"oIJ"·

DO.~~"B BACKACHE KIDNEY pn_u;
>rijD .,.ertrip.r in all .. Apotheken fOn Wil>-
k.efadoor ~.Afnh, of dirl't'lt bij de
eIgtlllaAn JfcCLELLAN 0,., P.K,
Btu 1297. Kaapstad, tegen 178. 'f'OOr _ doo-
MlD al se. ScI. -- ~ ~ --(MT.)

._- ._._~- --------
ANeIIIDganad JD Bopa TOlD.-VERLBGGING VAN WEG fiN.

Ienniageving geschiedt mits
dezen iD termen van Sectie 152
van Wet 40 van 1~89, dat de Af.
deelingsraad van plan is den vol.
~enden weg als verl8g8 te pro.
lrlameeren, n.1. :-

Den weg OTer de plaats Holgat-
j8llbolch, loopende van de 'plaats
MartinI Kuil naar een punt m den
weg van Torroo naar Holgatjes.
bosch, Dabij een weg loopende van
Martins Kuil naar een punt in den
weg van Torroo naar Holgatjel.
boeoh, bijna e....nwijdig looopende
met den weg, welke verlegd
moet worden.

Jul~ 1903.

Personen, die wensoheu te ob- ALCOHOL,'
jecteereD, moeten hun objecties TA......... D k Ge
80hriftelijk indienen bij den Raad, ~ en ran ~es .woonte,
binnen drie maanden na de eerf1te .. ~&N Lll1Tl'J: OV&Jtwo~ KlIT

publicatie hiervan. , BJ:Bll'LPD vu Il

DE EUCRiSY BEH.u,DEUNG~P. A. WEG E, Secretaris.

GEOCOtJLEEJU>;&
LIJ(OBN' ft ~~ o~ ut re-,
-=hie !C....w~ .... l~

-- - poohocn ~ •• ;.., ,
lAce. 1. y, D. KUWK, l¥.

WIltemll.IP.O., ~,
i w~ ,

Kantoor van den Afd. Raad.
Hope ToW"D,26 J uui, lOOS.

.Benige duisenden geooouleerde en
ongeooouleerde Limoen,. Nart je-,
Zuurlimoenboomen, ens. Onge.
oocmleerde Limoen van Jl86 jaar
oud. :Mooie en sterke boomen, te
koop bij

GEOCCULEEBDE
Lemoen. Nartj~ Lemon~men,

ook Loquatboomen. 1
·i

Te koop bij \

'APPLICATIBS, verg8ield"TUl
getuig.ohrifta 'fall belnrumlt:eid
en goed ~; .-oor de betnkking
Tan dUde A8siatAmte ('fOOr de la-
~ .ku-en) aan de Tweede 1Du
Publieke Bohool te Nieuw Betheecla,

1 sep- nllen door. den oadergeteebnde
worden ingeWBCbttot op den 8111teD
Augustus. De AppliCaute make
melding van de mate T&D onde1'-
viDdiDg, die sij in het ondenrVI
geven (vooral van ~~eiUD) h~
phad. Ook melde q, wanneer .....J
liet werk sal Jnumen IAllnarden.

lijn salaris £100 per jaar,

A. A. WIICH V.D.M
Nieuw Betheada,

Distr. Graaff Reinet.
28 Juli 1903.

KENNISG .
Onderwijzeres benoodigd.

WE;IJ.INGTON,

APPLICATIES, Vtr)pcei~
na pt.uip:hriftea,
na iIleIt4erder .IID "
Haadet. ~ppij"

. i oadeqeteekéfde oatvugen: •
22 ..bguItua,' 1903.

8&Iari8, ~ per jaar.

-
EENE Publieb VerbopiDc ..._ .-.r
m8ll1nl HWa Jl8abel., al J8h0wien 1fOl"j
d_ iD. de pKhuiS8D ..._ dea heer Alber-i
tui Malan, Lir-atnu, op V
7dea AupItua, te 10 'I 'I'OOIl'1IlÏIld-.l&
beIt.U.a onder &aderen uit BJaapi:amer!
M8Ilbe18ll, Jrueder kut.ea, Ch ....
dra".., Sidebo.rd, T&fell, st.oelea,
linder Bc:hrijfbare.u en' aDden Bwreaaa, iI
Cub. Bept.er, U... ·XateII, ....
eeD POOCe .... eidenblid. GlM _
wedt, en wat ven:I .. sal ..... bOdeD
d-.
Deu hied' .. ~ pi....

heidMIl, om dereiijk _ pedkor-p h_
ru4 t.e bekom_;

llALAN. CO.,
lt. 1. SMITH & oe,

AJ'8LAG.B8.

Onderwijzer Gevraagd.

APPLICATIES worden·
voOr de betrekking

wijzer aan deoe den staat K""''''''ULgU'''!J

Koetsohool te Van der
Salaril £\20 per jaar en vrije , ZAAl AAR
woning. Pliohten aan te vangen, _
e.rstvolgend knrtaal. Voor verdere I yP-~-DATE en Wi.~
b~llOnder:"eden wende men zioh aan In ultmanteDte eondltie
d Q~ .. ": .. PK Van der BY!'I a1lOOk tafel Aardappels.en uou.",_..., . " A'M'W.l!;~. it
Kraal, K.K. J..rer St. GeorPl .'

I4tkkar van smaak.
Gemakkelijk inwerking.
Heerlijke resultaten.

California Stroop Tan Vijgen is het
eenip geneesmiddel welke de dok.
teren erkennen als een afdoend en
allé pur~tieven pvertreftend mid.
del te 'Vn. Het werkt eenvoudig,
natuurlijk. prettig Toor 1eve r
nieren en longen, reiuigeJlde en
voortdq,rend deze organen ten goed,
komende.
Bij alle Apotheken in twee T8I"Ichillande

grootten.

C&litonUa Vijgen Syroop Co., 32, Snoy Rill
Lillulell.

BENOODIGD.
(1.) O~derwijzer, ~70, .. Armen

School," distriot.
('.l.) Onderwijzeres,I £~5, .. Priv.

Plaats Sohool."
(3.) Onder,wijzeres, £4,), Priv.

Plaats School."
Allen Logies mj.

-Hollandsoh. No. 2 ook ""'!"L .......
Werk zoo spoedig mogelijk ~"II~~ __

A. J. PEPLER, V.D.

EEN I!oantal Onderwijzen en OIncllenrij-
zereesen voor Scholen in ODII VIIIIW:",~.

Hollandsch en Engelech.
Salaris £60 per jaar en vrij

deeltelijke reiskosten zullen
den .

Doo onmiddelijk .&an:loek bij
DI. E. C.

Vrijheid, Natal,
'),1 .1..li, 19j)3.

HOLLANDSCHE. v....nI

!In het groot en i~ het ~ ..,.......
In 15 merken Tan afi 1

£2 2&. 6d. per 100; .bij ~1Ot.e
afname, aansienlijk .rabat. ._'O. J. van OOSTEN'

-

VOOR eCIl Distilleerderij in de
Provincie (K.K.) een pra.ktiach _u ••ILI ...........

der V'a.n ondervindill&'. Moet
grondig verstaan, Goede pra.rr:TolltqOo
nis van wijn en bra.ndewijn
lijkt tot aanbeveling.

Goed salaris voor eeD bekwaam
Men wende zich per brief met.

van getuigachrilten tot P.li.,
Kaa.patld.

KBNN18 gaIO~edt hiermede in
termen van Sectie 146 1'&11 Wet
No. 45 van 1882, Ilat eeue Publieke
Vergaderiag 'yatl Reeiden' Hw.-
houders van bet Do~ Tulbagh ge.
houden sal worden m de Hofaal
Tulbat'h op VRIJDAG, den 2&rten
AUGUl:iTUS, 1903, te 10 .uur 'I
voormiddags, ten einde de Munici.
paliteit te machtigen de somma van
"LOoo (een dua.d ponden stg.)
Y8D de Koloniale Regeering te
!eeDen voor het plaatsen 'rall een
8t.db~ie. (plannen cm speci.ficati.
w.. naD ter ~ liggen op het
~~ Kantoor) ten dorpe

op last,
J. C. LOMBARD,

Stadsklerk.

BENOODIGD
ONDERWIJZEJlES, om rijf kijnderltn
te ondenrijsen op __
Engel8Ch, Holl__ h en Muiek

Salaris, £36 per ja&l', ka.t.
ren vrij.

V..rzoeken moeten hunne
heden vennelden.

Alle Applieatï. m06t.o
worden &aD den heer

llunicipaaJ Kantoor,
Tnlbagh, .

28 Juli, 1903.

HOFMEYR&Co •

op af voor deJl lOcI... Sep·teulLbet
at.upde.

Het werk 1IMIgWl000en f,p
sept.em her vacudie.

BROWN'S KAllDS,
(Bo. 1.5, Tweede Verdeeping)

BUllGST1U.AT, EAAP8TAD.
Producteo HmadeJa81'1 en Com.

11DÏsIie. Agenten.-
G~ OD~ op copeIMIIlent.

;,



I,

S,

't'-

:-).

'I t

or
'1'-

.e-
"n
.r-
'm,
en

\s-
Is,
e n
. [1-

.1'-
_,t,

1

rs.

an
Id
'l~

Il-

\~

.a,
le

-r-
IJs
-ft
lIJ

n.

,-
il

l·,~,

il

i,

i.

il

t

,i
'l

';, JJ ( I '"". '

Al' l'WKA TlE8 vecgeae!d. va.n getwg'
1IChnit.en zullen ontvangen worden door
den ondergeteekend .. tot den :; laten Au-
(ustWl aa.ll6t...~e voor een Onderwijzeres,
bek; .. a.a.m am onderwiJS te geven a.&n zes
Kinderen In EngeUch, Hollan<uch en
Ha.u.dwerk.

8&lar .. £36 per Ja.&r, en vrije In ....arung.
BilliJke coos onkoeten va.n VICtona West

~ta.tle na.a.c Ca.rnacvon zullen betaald
wordtru. HOi'.:DEL WI.JLKN J.\WBL'S ADRL\Al\

.\ LLE Penon"" dl" ..ordering ..n beb"e"
t~!(eil d.'n g~noemdt>n Hoedel .....ord ..n ver",)Cbt .
"aanau op~a\'" te doen tl'U Kft.lltol'? un den I
On,IN>!pt ...·kpncle. op of voor den }.';d~n sep-
'e",twr p.k" PYl .ij. di" daaraan verschuldigd
zijlI. "'orden vpnocht de v"r",·huldigdo bedra·
"en I,,"nl'n h..t""lfcl .. "jdperk t.. b..talen

.I. G. L. 8TRAU~, I
.\g~nt voor d~ E.xecutrict'. DatIef. ,

Do ...... (·alvuna.
:18 .Il1h. 1903.

DOODBERICHTEN ..

~ 810edvenranten en Vrienden wordt bij
dese bikend Kemaakt, dat het den Heere be-
haagd heeft <loor den dood tot zjeh te nemen,
op den 19den Mei. l!lOO, ELIZABETH
SUSANN A FREDERlKA BESTER (gebor ..n
Louw). weduwe .....u wijlen Jo...-him Paulus
Bestee, te Lepelsfontein, distrikt Namaqua-
land. in ,den ouderdom V1lJl i3 jaren. 3 maan-
den en 9 ~en. na een kort .nekbed van twoo
dagen. Het stoffelijk overschot i. ter a.arde
besteld te Brakfontein, in gezegd dist rikt , don

. 2lsten Mei, 1900.
Gl'STA.\F COMPJON.

.HIERHEDE .. ensch ik bekend te maken
aan BlOednrwllnten en Vrie-nden, dat bet den
Heere van leven PU dood behaagd h,...ft van
mijne zijde, subiet en onverwachts. ",eg te
nemen door den onverbiddelijkeu dood. mijn
teedergelief<1en Ecbtj(eDoot. JOH:\~ RE!'-
nRlK CHRISTOFFEl, OLIVIER. Hij ont-
sliep op den 26sten Juli. 1900. in den ouder-
dom van 52 jaren, 9 maand en ".n 22 dagen.
Ook worden de vriend ..n bartehJk booankt •
die mij zoo trouw hebben geholpen hem te~
aarde te bestellea, De Heere vertroost .. ml)
en mijne kinderen die bij nagelaten heeft. om
.nj~ smart e lijk verhea te betre".~en. o-pdat

- MJ met Job kunnen UItroep''": De Heere
. heeft gegeven, de Heere beeft geoomen. Hen,
~zij d.. eer , Hij doet wat Hem b.>haagd."

CORNF.LIA F. OLIVIER.
Echtgenoote.

Springfontein, distrikt Beaufort Weet,
~ Augnst-m, 1900.

.. c IN MEMORIAM,~ol --~If'Q , '.ER gedacbtenia &an mijn dierbare Echt-
'note Eliabeth .MJ.gda.lena PetronelIa van

~ (ge~ren AV8Dllllt), overleden op den 2den
Auguatu., 1902.

NlCOLA.\S VAN AB.

.' Hpt i. juist een j ....r vandaag. 0 Heer ,
Dat ons bet harte treurt zoo zeer,
Maar gij die Wlst haar. bittere smart."
Gij rul&lllt baar naar Lw hernel stad,,

BENOODIGD.

GF..F.:\'TF. WIJ'IISTOK"EN (Tafel Soos-
ten). Witte FrlUlscbe. Alicante, Barb.r08B8.
enz. .\dre8 M. Oak Lodge. Elgin

KENNISGEVING
Kr loopt op mijn plaats Disselfontein, een

Witt~ Bast aar d .\ngora Kapater Bok. gemerkt
rechter oor twee halve manen van voren, zes
Jaar oud. deze I. vijf jaar op mijn plaats.
De Y.igenalU' kan dezelve bmnen een maand
t"rll~ krijgen met heulling van loop en adver-
tentie kosten.

{; . .J. DELPO}{T
Disselfont ein , distrikt :';wdlendam.

1 .vugustus , 1903.

KENKISG EVI~ G
(j )o;SCHlE.DT hiermede. dat ik ten streng-

st o belet eenlg sehj et e n, jagen w~t b~nd6n of
dooden van wild, hetwelk msluit ~trlll.6vogtl,;.
of f)Vt·rtrt..oln~ zondr-r con-r-ut van den t'lge--
naar op dl' votaende plaatsen "ooitg"dA ..ht of
Huttech .. Put. gpl"gen ID de Af dee ling HOJ>&
town.

Eenig persoon. <lie deze hnnl.gering o v er-
treedt tal volgens ..-et behandeld worden

.J M. C. HORN.
Eigenaar.

Hopetown. 26 Jnli, 1900.

J. LCUW',
WIJKHAIDELUB.

SS, Buitenkant Straat.

P.

De Beste Kolonial~
teerde Wijnen,
Whiakey, Bier,
Voorradig.

en Geimpor.
Brandew ijn,
enz., H~da

PRIJSLIJSTEN OP AAN VRAAG

H.bi~UOJJlul)

W. L. VOS,
Smoualwlk.

c/o S. CORNELIUS,
Ca.rn&l'Von.

,Ifll ..lrvon,
25 Jtdi. 1903.

BENOODIOD
r:r~:-I OnderwIjzer (ongehuwd) VQor eell
door hllll Gouvenunn81lt ond..rsreunde
School op de pu....t.I Rlet.fontein (af Mid,
deOO-l) van dt"D heer H. :-1. J \" d
Merwe, 2~ uur va.n Boahof. langs hot
groote pad naa.r Bloemfontein,

:Salan. £ j:)O per Ja.&C voor 25 of 30
klndel'tJn, wet IOg108 tegen een bIllijken
pnJ&
OnderwiJ8 lAC' worden gage\'en in Hol

liUld:ICh .·n r:ngelach. Applica.tiea. met.
gf'lUlg*,Un1t.en \'aJl be.kw&a.llJheid en good
be<lra.g. ,·u "" .. ys va.n kerkelijk lIdmaat-
'<.·l:li~p tAl wonien l~L<mden a.a.u ondergo
I""k~udo "Ouf dell ~ AUKU3tuS. r k
W"rk 1.<; bcgtnnen-7:00 mogellJkJ In ~p-
,. :ub.n-, a.a.

L .1 DU PL.E88IS, V.D.M
adres Pet.ru.sbprg, O.RK.

:n Juli. l~:l

,

NATUUH'~ EJG b:N GEN ~ESMIDDEL.

Voor Zenuwzwakten

Dergelijke Ziekten.

. De vraa~ 18, hoe het te vl'r,obaf(rln om de

beste resultaten te v~rkrijg.tn.

hH' u vertellen.

Laat ik

"Tk kan n den uitslag van mije :10 Jarige

praktijk en ondervinding gevf'n. Mijr.e....
wij~e van bt>handeling h"eft gezondheid

en sterkte tp,1 u r g' W ven aan duizenden,

nadat alle andere middelen mislultten

: ~f bet gouverne-
,~Dnilgevi'~m b~ft d~

van .illChen
J IIni beloofd,
sn1lea ....orden

zal word~

Kom f'n ond-rsoee zelf. Het kost n "lt'ts.

Dr.

nie en Trlta.sYIII11•.Alle consult is vrij 'Als gij niet kunt volg .
0.. Ed. heer :-Of de Cormni_ris

komen, I!chrijf voor mijn boekjes; z9 van Openbare behoorlijke som op
J d.. begroeting zal voor het openen

worden u franco tO+',e'olld ..n. en verbeteren Gordonia.
De FA" heer V B'EEVK'B. gaf ken-

ni. te n.U,m dat een opga.f tH
tafel zou aantooDende : (a) het.
aantal in de Kolollie aan-
kwam stelael; (li)
hun sebe en ; (c) de namen der
pel'S011én, op wier veJisdek zij uitgekomen sijn.

De Ed. beer DU 'I'(lrr: -Te annen YOOJ'-
_tellen, dat in de opinie van dit Huit de re-
oeipts, die nag niet t)iij>etaald zijn, behoore
nreffend te worden. :
SPOORWEG BJl:ZEJI3liNGS COMPEN8A TIE

ON'J1\\1:RP.
Dit werd de eerste rnIW gelezen en de vól.

geode lecillg op de volg~nd .. nrgáderfng vast-
g"st.,ld. : .

_:Ii'Gl~J.IJFD RECBrsGENOOTSCHAP
XMENDEMENT ~NTWERP.

Het ontwerp werd 'vOi,r de eerste maal ge-
le_, OIl op voorstel ..aD den Ed. beer ROSS
naar een gekozen colJli41 ver,.'eun, hetotaan-
de uit de Ed, beeren Wilmot, Maasdorp en
den voohlteller. j •

PA PlE8EN.
De PROC('H":l:R-d~~:'IU.-\l, legde ....1Iige

papieren ter talel. ;
H('LP AAN NOOQWDK.'iDE.'Ii' DOÓR

DROOGTE.
De Ed. beer VAN DBN HEJilVER vroeg,

of het gouvernement beteid W&8, stappen te
nemen, om de boeren' ta' bulp te komert die
Iijd~n onder de v~lijlt:e droogte, eioo'r de
prIJzen op d.. spoorwegen minder te ,maken
ten opzichte van de Jijde"', tot dat eie CIrOOSte
opgebroken ia en de boeren weer graan gewon-
nen bebben. ,

De PROCUREUR-GiENERA.AL.ai, dat het
gouvernement bezig we., \boeren te helpen in
het vervoeren van 'Inrnc:lfl have van de door
droogt.. get"i.t ...-de di.trikten. door een
groote r ..ductie toe te ~ta-¥t en .oor bet terug
vervoer niet. te vragen. De reductie be<lroeg12 Augustus, 1908 een. vierde VAIl het tarief; Daar het ge..-one

• tur ief DIet betaalde. w .... ~ w aarde de_ con-
cessie duidelijk. Daarbij werd.en lammeren
t~t zes weken oud om bij de ooien :r:ijnd~ voor
DIet veJTOerd" :
TEl,EGRAAFI.IJN Vaq,BlïtG . MARO-

QL'tN.i
De Ed. hee r I<!MITH vrd..g deu I<:ersten .Mi-

nister; de "'ensehelijkhf'i4 in overw~ng te
nemen VIIIII'- telegrsaiflij. tmBch~ \ rij'burg
naar Marilquin aan te lan.
be PROCUREU1UiE.'llt&AAL!'.ei dat het

~ouverneJnent op het oqge~bla deze ~ niet.:
ID o>renvegmg kon, n'\tleJt. daar de al8tand
100 mijleB .. as, er ~ts ~n .n.tie tUS8Chen
WJI8" de OPb,rengst zeer 1ge~g zou zijn, en de
onkOflten £12.000 zoudin ~en.

BI,JDRMlK'Ii' AAN HOSPITALEN.
De I<:d. heer GARLI(iK ~Ide voor: .. Dat

een opgaaf te~ tafel Vall d~ Buia" zon worden
~leigd. ID bIJ'I01lde~hlll!len! aantOOllende: (a)
d.. som door het gOIlVel!Deq,ent in 1900 bi~
dragen tot d.. lerNCbiU"n<L.>hospitalen in d.
Kolonie (sJX'<'ial" toelageJt aflllOnderlijk. van
de jaarlijksebe toe"g~ t+ worden 8&11Jege-
ven); (b) het bedrag, doot Zltlke ho8p~en
alA bezoldiging ontvan~en ; o(c) het bedrag van
plaatselijke ('ontributlf!ll ~t moodanige hos-
pitalen," Apreker......",· er 'op, dat er veel on-
t evredenl"'id ondAl' !le ve$CbiDende hosplta-
I..n heencb!e en het werd~ betwijfeld, of h..t
gouvernement voldoe!ldo ooiJltrole over de uit-
gave had, 1

De Ed. heer WILMOT .t'eOndeerde en de
motie werd aanll;..nonien. :

R"'''T BACTERIOLOGI~H INI-!TITl'UT.
De I<:d. heer OARtiICK ttelde voor: • Dat

<'<'';l opgaaf h'r taf~1 t.o~~,...Orden gelegd, aan-
toon ..nd,,: (a) de J""'bJ'bóhe kosten tot op
hed.;n v~ h"t B~terlol~~e IMtit~ut; .~b)
de JaarhJkocbe mkomaten. (c) het JaarhJk-
!!Cbe aalari. van den Iditekteur; (d) d" doel-
emden van de opricbting ,an het inst.ituut:
(e) tot welkp boogt.e, <Jie doNeinden v_é:ten-
lijk.i zijn. g....wor~en." 8p'rek~r twijfelde. of het
doel der tntlchtlng be~lk,tt ~a8. Wanneer men
....n dMkundige in backriolbgiAche r.ak"" no<>-
dig had. moest mea .,..,. ~opa gaan. Hij
dacht. dat het nu hiJZ!Ondelinnodi« ....... op de
zaak te letten met brt, ~ op de onkOllten
op een tijd, dn.t de inlcotrll!ten, door d..n Pre,
mier voor het komende ja..r ""!P'oot, nel.
grooter waren dan volgens 'zijn optnie muden
verkr"ll:en .. orden. :

OP Ed. heer WILMOT ~del'rde, tevM5
h<!t instituut. warm v,rcled£gende, I'n ...ijzen-
de op b"t go..de werk, dat' h<!t reeds aedaan
had ID de zaak van pa!U'deq:r:iekte. roodwater,
rund""P""t. enz.; aDeen ~oor den verkoop
van entstof ...areu de onk~tf<n reeds gedekt.

Df' PROCURElfR.-GENEJl_UL legde de op-
gaven ter tafel. ,. ,
VF:RANDF.JtINO VAN DES iU>:SSIE TIJD.

De' I<::d. heel' LOGAN .lklde voor: "Dat,
naar bpt. ge'll'oelen VUl. het Buis, bet gouver-
n..ment in el'D1!tige ov"M\,llging beboorde te
netnen-, de w"nscJieJijtheid .tan bet Parlement
bij ..en te roepen op eell mfer g"""hikten tijd
van 't jaar." Hij ...... da~: h..t wenschelijker
was. Oln tegen bet einde vion den zomer bier
te verzamel ..n dan in diln ~ter, Leden, die
naar Engeland wilden .g ..... ; om hun kenniA
te \'erm....,deren eD ~ ~ttenpll WiJa~ -raD
Europa wilden vermijd"n; !l'emden niet .... Jro.
men. t ..nzij er een ver~d"liing Kemaalrt "E'rd .

De Ed. he.or ROSS "a~ Gok ten gun.te VlUI
een verandering ven ti~d; tn stelde Februari
voor als ""giu van den _le tijd.

De Ed. heer LOGAN 1trioi daarop zija voor·De BOOrt, die Dooit faalt. .tel terug. • •
De Ed. haer MU'LDER verkoos de ,"ntM-

maanden voor het Parl~t.
D. Ed. béer WIIJ.I{)T Jei. dat het slecht

WaBvoor de ~t!EOndb.id,dê leden. om _ on:
Opholldelij" '.hower bath ~ gedunnde de ._
sIe te he.I!ben. 1

De P'-d:"beir DE VILLIEBs zei. dat er g_
betere plek eLm Kaap8tad, ua den winter ........
•-' IIM WtU; ltier zoo geriefe!ijk iDKericht.

De Ed. hf<er LOCHNERi '11'» het, niet eenA
m~t deu b,....r De Villie,.. ' pp deu genoemden
t.jd moest d .. graanbotjr, ~llis ...er..... In
FI'bruari 'VB' au.. op de, lnarkt en dan ......
bij vrij by zijn huie, ~ dat de '-te tijd
van het Jaar '

De Ed. heer steunde 't amen-
delll8Dt van doch YODd
.Maart. April flII Vooral voor

Wederv£lrkoop. de leden. liie spreker. wu
bet hier in ct.. tijd.
Spreke<r maakte ian een ameDCle-
ment.

DeEd. beer VAN
ook voor. Voor de ve1rjlfhaétlde
het on~nlijk, om
Ook ~~_.~i

De ,,!~:lt!~~~;~~~~.tzei. dat de
I , en hij had

~~:=~~~~in de;;- eahij_
niet tepa-

_._-- ._, .-'--------

KOMI OF AD~ESS~ER:

THEODORE SANDEN,
No. 4t, Plein straat, KAAPSTA D.

Office- ur-n van 9 v m, tot 6 n.m.; Zaterdags van 9 v.m
tot 10 D.m.

Zeer Belangrijke Verkooping
- VAN-

Leyende Hale,! BoardariJaBr88dschap,
Huisraad, snz.,
DALJOSAPHAT,TE

Op WOENEDA.G,

DE Ondergeteekende zijn. plaats uit de hand verkocht hebbende, hoeft
besloten publiek te doen veuoopen de volgende goederen,

I• .Levende Have.
15 Bee-ten, waarou-Ier 4 geschikte kar 088en, [> Varkens, 4 Paar.

den, 2 Ezels, enz.

II. Boerd.erjJltereedaoha.p.
1 VeerwageD, 2 Open Karren, 2 K ..pkarl"en, 2 Oms!aa' PJ')fIgeo,

1 Dubbele-voor Ransom. 1 Land Eg, 2 Wijngaard Eggen, 1 Cultivator,
4 doz. Deksel Mandtm, 1 tilijpsteen, 1 ~ohr<>ef, 10,000 Jiaksteeoen,
3 Zeisen, 2 VOtlrmachine~ ti Zakken Kalk, JO Zakken Guano,
Tuigen, enz.

III. HET Gl\WO~E .ASSORTIMENT HUISllEUBEL.t:N,

Bestlllinoe uit Eet., Kleed- en Wasch Tafels, Stoelen, Ledik:~rJtenJ
Spiegels, MatrasseIl, GIM· en Aardewerk. Keukenger~d8obap en
een MeDigttJ ander~ goederen, te veel om te oOlllOhrijven.

H. F. FAASB.N.

A, B. r·E VILLIERS & Co., Afslagers.
Paarl, 4 Augustus, 1903.

KENNISGEVINGEN. LIKDOORNS
LOI'W, L\..'I; . GROOTFONTETh."
DI::;TIUKT C,\L\'!:\U. GENEZEN.

.\ LLi'.: Pen,onen di,· vorderingen bebben
' ..gen den genoemd"n Boedel, worden 'verzocht
daan'an opgav~ te doon t~n Kantore van den
{)ndergo·te .. kende" op of vóór -d..n 15den 8ep-
ternh"r ,·.k .• en ZIJ. LIJ. daara.an ver!!Chuldigd
7.lJn, worden verzocht de \'er.cbuldigde bedra,
g"ll binnen hdu·lfde tijdperk te betaion. KEENE'S

--:0:--' '}"

J. G. L. STR.n;ss,

GENEEST TERWIJL GIJ

Geregi.teerd
VOt'W', Cah-iolA,

:!8 Jllh. 1903. , EenNacht' Uldoornmlddel
Fabrieumerk .

Bot:DF.L WI.1LE:\ FRA":-; ."\(~OB{jR
Ll'BB~; nUWER. Y.\" RIEH'O"
IU:--:. DI;;TRIKT (',\1.\'1:\1.-\. :0:-·-

SLAAPT.

--:0:--

BENOODIGD.

laut, dat ge blijde lodt.

--:0:--

IlSDRDK TB KOOP.
BOI<:DI<:LWIJLE..,\;.lAl\ CAREL VAN DER

WJI'~'ITBnZE"'. VAS" W,HE1lV.~L:·
DISTRIKT C.\L\TIl.\. Onfeilbaar.

.\ I.LY Personen dl~ ~ord"ringen h..bben
t "I:e(l den genóerudpn Boed,,!. worden vl'rzocht
d:lArVlLllopgaVl' te doan ' ..n K3nt~rt' \lIln den
On<lprg"te<"kell'de. op nf ~óór den 15den Flep-
temb ..r .. k . pn zij. di.. daaraan ve~bu1~d
ZIjn. worden verZO<'ht de verschnldigd<, bedr.·
gen binD"n hp! zelfde tijdperk te betalpn.

.I. G L. STR.-\ l'!'."'.

EEN hoeveelheid Misdruk
te koop voor 7a, pAr 1001ha.
Doe aanzoek kaDtoor .. 01l'!

Land.,"

Wonderbaarlijk
Pijnloos.

V I.'rwijd ert den Wortel
A!I:..nt voor de EXN'uteurpn T""tam"ntair. --:0:--

MONTAGU.
Dot>ga. Calnnia.

Z8Juli. l~ Alle Apothelu>l'8.

h~,...Th'r t.. npOIt'--fl va JJ t'ell handP.ls-tocbt, met

\\ "g:r'o eli mtld~n. Goede t~nneD. Drie aan-
GE.VE">T1GD ~EDERT 187e. ,,,,,k hij S. Ir Hich". 12. "Gold ..mith Road."

- Zout Ri..-ier, of hij B. G;eeff •. Alma.~' P.O
~...-roOB-~I GUOtrwu· .RieMek W".

G. P. VAN ZIJL,
Vendu-A.1Blager, Algemeen en

Wet8agent.

LRNNONS. Bpkt.

Voor alle !'OOrten 1'8U ID&Ddeuwerbtoe-
en, luienn.oelen, Dlauden I'D DI.Ddew~Ir,
ga Daar de ,.Z.-A. Muden Werkeo" Le-
liestrut. 6, bij Parlementatru.t, KAAP.
STAD. Gereg. TeIetram Adres,

•"et, <Ape Towa."

De Ed. beer ....... .,,, ....
..,. dit Bait
4bribteD bev~mlehl
worden in het
.lolonie, zoo is
vernement _
ql naar de beate lDlj.thc)den
!lIiken, en zijD
.het Parlement"t er ong:eIuldojl;
bestonden met bet r.~tk:itlll:
SODen in dien.rt bij !,ellonll81e t&b.rieliten
rr waren thena vOOI

trieën, die ond"" .. t"mm
gen. .

De Ed. heer DE
begin ...1 van de
gew_t te 'Zijn
ventie. Nu
lichting van
AI. fe braaten
moesten ook
besehennd

De Ed, heer
niet secondeeren
geweest, dat d..
fabripken.
De geheele
en daarom zag 8preker
te ondersteunen. I

Dr. VILJOEN zei.
F..d. beer Wilmot preeiM
(sprekers) am ..ndement. Nu
Had bet edele lid (Wilmot)
ken) _ndement OP de oo'ov,_ ....
dan zou deze moo .. m..t
*,-men moest niet nu
verlichting komen. liet
voerJ>aar.

De Ed. beer LOGAN zei. dat_r billijke wa.. .
De Ed. heer BELLI:-<GA~: -·l Oij behoort

dat tevor ë n te hebben gl'wet"n."! -
De 1<.::.1. heer LOG.U' (voortga.u!de), zei • .dat

er rele indll,tri.-ën waren di.. te: gronde zou
den gaan. als ze niet door 't gouv~rnement be-
sehermd werd ..n. I
n" Ed. It ....r MrLDy.R zpide, !dat de Ed_

heer \Vitm.ot onlangs ook de li~erzijde niet
steunen WIlde voor haar amendetnent in dit
opzicht. "!I. nil vroeg hij haar st .. ~n. Spreker
7n.U~~n Zijnen nlf~t geveil. 1

De }<~d.heer PRETORII'R da!!ht, dat de
eonseieutre van den Edelen heer1:ilmot ont-
waakt was, Xadat de linkerzï .... óór den
armen werkman, bruin en blank, ad gespro-
ken. en nad~.t hij al di ... tatistiel had nage-
guan, ww! zIJn """'lten gaan .pr+koo. Die
mPIL""hen zoud ..n nu niet lnt'er voot hem stem-
men. al huilde hij nog zulke I.ngpikrokodillen
tranen. Die arme mensehen kond!,n niet hun
OUd"Ddag in F.llropa doorbrpngen,i doch moos-
teu hier blijven. Su kwam' hij! 'Ioor dezP.
motie w....r slijk in hun oog<'l1 .ml...r ..n, deeh
h"t ....... te IllAt. \\' ant die. meJll!C~l"ubadde..
all ... gelezen ...... t hij teg ..n de ~tie van de
linkerzijde had an.ngevoerd, ~t d_ p0-
ging h ...m niet helpen ZOII. Spreker zou tegen
de motie stemmsn, I

De FAt heer WCHl')l<;R zei. dat! reeds over
£500,000 van bet inlwmen -van htjt land was
afgetrokken door vermindering v&4 beWrting,
Waar moesten dan nu die bonu,,~n vandaan
komenP Waar zouden ze eindige;"? Vooral
wiJde. spreker OP den wijnboer Wl~"'.. Wat
moeti! van h..m worden P M_hie kreeg .een
rijke een bonus. I<}nwat van en artne i'
Er werd toch ..teeds ondersch"id s"maakt en
daarom kon spreker de motie niet. iond"l'I'teu-
BeD +-.~-_. 1

~ Ed. he';" VANl:>E;Ii HEEVJfR ....i. dat
de grootste voorspreker der conv"Eie nu in-
zag, wat kwaad bIJ gedaan ba.d. en zoo ook de
l<A:I. heer Logan. Duizenden rn..n hen bad-
den ze de ko.t uit dell mond gen40men. Xu
hadden ze naberou ..·. Hpt !<Ch.... " .~reker t "".
elke IiOOrt industrie had d" voorst~ler aange·
roerd, maar van den wolboer war' niet g&-
sproken. Spreker wilde Dog eens i herhalen:
de toekomst van Zuid-Mtika .ru ivermoord.
De "'etge,·er. waK de moord8<llaar ~er fabrie-
ken. Twpe-en-dertig duizend m..n+Ch..n wer-
den ""nod.,..ld. De Zllid-Arrikaanj,ehe kaar,
oen ind1lstrie W'UI bijvoorbe8Jrl ""tr dan d..
uitland""be. pn diu leed nil; I'Jteker ,,·e.
meer dRn vijf-en-tu'intig j ....r ("'u ..~r8tendpr
.-an fabrieken g..........t. pn !lij Kel~e ook,
dat de l<A:!. h<>er R bodes er toor 7.du gewl!e!lt
zijn. aL. die nog leefde. Hpi "'W; l-en onllit-
voerhar.. motie ..n al. zij ",!erd ~genomen
wu de o\'erige b.wolking moeten _"'"en. om
den anderen bonuSlO..n te ven;chaffeD!.

De Ed. beer GARLICK dat bet. opper-
vlakkig b.!.ochouwd, ; '1<'88 van
leden. om voor de su;nmen en
ook VGQr deze bet: vooratel,
om de oonvpnti.. • ~tte voor-
dealen p,oowel,aJs de ..bordeel en
"'arpn grooter dlln de "0 dJtarom
hadden zij pr voor ~temd. . di> <,oaven,
tie ui~. 8angAnomen. dan d..,..; K-olonie
vel'<!va.. baar inkomsten verJqreo. zoo-
.. el ...at "poorwegeD, ind""tridëD en
invoerrechten betrof. daarOm' dwau
geweest zijn. om d.. co 'te v~~rpen.
Hij .. ~ niet in dit lalid , ma. hij ......
hi"" dertig jaar gl'w_t al zija belaa-
gen hier. en daarom ZOII .njn ~ _r
bet lalid doen, Maar hij van g""oelan,
dat de motie, ohchoon begi!tsel, niet
prakti.ch ....118. en dat zIjn vrie~d die be-
hoorde tetug te trekken. vootatel waa
vaag, en alA het n!tgevjlerd
werd. :roll hpt nieuwe. "are vor-
deren.
De Ed. heer WILMOT onrJlerlllei

krokodiliPn tranen stortte.
niPt .... rdronken. Wlit zou
hinderen om ondeno,," te
doon, wat er gedaan kon
..-a. oprecbt en definiti,,(.
Hui. baar IlO" aannemen.
rpr 8temminl( gebracbt

do PRE8ID~"'T het
08 Ed. beer

deel.ing met. het
Voor: de Ed.

Smidt, &o.a, ~n.
BTadfield, Bir Bem'v FIt,,,,,Ir·pru.triim.
Garliek. .

Tegen: de Ed. heeren Mold<10rn.
Bellinpn. DeVilhers.
Toit, '''an den Reever.
en J)., Wat.

De atemmen staakten d"s .
I)e PR.E8IDENT zei. dat

"..... ,dat hel; 'I"OOI'8telp:sbeel
baar a. met bet voorst "I.
""kr btig4!llde. dat onlangs
wwo gepa88Ml'd. Derhalve
",ade stem tegen de .
Het voorstel ...erd dUB VetMl'*"""_.
PJil'f.iU VAND. J.

De Ed. beer ~ET<l,.BtI:rS
de petitie VUl D. J. du
Ml, het Huis aaupbodeD,
ter OY~ JDU worden "'rw'_l'ker lteIde Dag als _ .. _~
den "ell voor
t...r liet 'IrOOrd "O'Ir.. _iDlz~.
hU1CIt iD bet Iwrt
zeide, dat door ot-
laad 8pI'8k. Het "U
meer ,.tiM voor dat
b.;t Zaid-Afrik,aa-.,he
1'CiIk te 1-'
~ toch iD deLL=~~:eta. CIaiIIt 's- ""
AlribaaiIIft dMaVNr 0IIt.1JtTI""c'. t r... ' kiEU._

•• alc1palHett ID •...,.

IIII1IIII

f\YEN~~GRVI~G .jlasebiedt
mits dp~n oVPl'flebknmstig

~tiJ.s 122 en 123 "'ao Wftt 46 ....
1882, dat de Waat'deerltga Lij8t
van aile onroerPnde eig~olDlll8D
in deze Municipaliteit gereed is, ea
dat de Lij4 ter onderzoPk: i_lliqea
voor eigenaars eo andeJ1'8 belaag-
hebberiden. in bet kantoor nD dese
Municipalitfoit, voor een tijdnk
van 14 dllft't'D, van af 6 A:ogu,.t~
1903. en dat PeD Hof aal geboude •
worden op VRIJDAG, 20 Au {'STUI,
903, te 10 uur v.m. IVOOr bet

hoort'n :en ht'sli88en omtreot be-
f,waren teogen zulke waardeering.

Op last,
H. VRRCURIL,

8tadaklt'rk:.
Municipaal Kantoor,

Malme;.bury.4. AUg118tl1&,1903 •.

M.unicipaliteit van
Somerset .Strand.

Tan ~lICbte
al onbeotaall'
ToJ~nve.ntip

den Raad
zijtit boot;l~

hoor).

DIC Hoek8teen van de nienwe
Stads",a) t'D MUllioipaJiteita

gpbouwen 781 .orden gt\lf'gd dool'
Z.... del ch' baren den Bur~ ..meester
(HaadsJid d~n h ..er J. J. M1ClIAU,
V,R) w t.wdaJf uur dl:*! m ddaga op
8 dez ..r.

A lie }wlafltingbf.ta!eJ! eD RT dere
Il' interf R8eerd. n word. n hartelijk
uit~pr oodigd de plecht.igheid bij
te wonen.
Stad.kantoor,

4 AugWJtU1I, 1903 .

B. VAN GEMERT,
1\1ain.Road. ?aa·l.

H :.ndpt/in \. "rf wa' ,.". \1'-r"il'!S' D,
PI...kr·,'J';(o'''. J\ W:'fltu~. B rt;tR:" ..,.Ir.
.G"mj I'!J ZiJvf1"hror ~""D, i-n ,,_.f'n&.- .'

ID1po~ur,
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Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heer~ke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

iI, NECTAR
I

:1
1

Heerlijke

NECTAR
-Drinkt Heerlijke

NECTAR
l<OOPT

NECTAR
'liJ IS DE BESTE

Rev ~elt ze BaU

NECTAR
Wan t ziJ is de thee
DE RIJKEN,
DF ARMN t..:,

DE STERKEN,

J £ ZWAKKEN

HE
Jl ERST }.:LLEN IJ~N,

-B-

nE ZIEKEN

NECTAR
THEE

een Het:rliike DranJ[
alle Mi1l8ebenen e

allen tiide.

voor

V~rmjgbaar bij alle Kruide-
Dien en ~meene Winkela door
rbee1 Zuid·Afrika til Loode
pakjf'l ran t lb., t lb. eo 1 lb. en
i"!P1'8ChJtig ,rt..'IÏerde

itJb. et' 3 n:-

161_M'D. APlLAG..... ~
AIeIMv ......... • ... .........,_..._.,..

DVPJ'UI 6 00", 4P8L.&.G&B8.
...... -EMp.W, .... ~
I.W. IlOOBllBEl Ja. 6 00., .USL.

12 A.. .-II~barr, Jo.t H .......
NG, le'-' "'Ye.
1 Sept.-BoodekJeint, afd. x.Jaa""_', Jc..
ea ...... ,aederea. leYeDde baYe.
ST4IIPE1l 4 ZOUTENDUJ[, AJ'8L.

18 4 -''OId'()omm.oaial Bscllaq." -. Kaap-
.w, a-L ,
r.s. B08114lfol ZN., A.F8LAG¥lli.

21 A.... -8teIJeobol4b, 106enea.
G. J. O. SUL. AFSLAGER.

lt .&.at- ViIMacIrift, u.B.~, nl .. H ._
ped_.

O. BUKI!:8, USLAGIUL
20 AIIf.-8eueb1, plut..
DEllPEB8, MOORE'. KRIGB, 4FSL.
IIIAal.-e.ledoa, ~, Ieyeade h .. , eDI.
27 Aal.-Gloria, Oal4aOD, I.. ende ba,.e eD__ .oed_.

K. L. SMITH 4 CO. AFSLAGERS
7 AIII.-WelliDr~a, hailrud.
12 Aac.- W eIIiug&on• ._ I08d .... D.

J 8114.1Ul8 en 00., A..F8LAGEB&.
lO Aq.-Paarl, 37 ,ntlo.
31Aac.-Purl, ....., .a to. I08d 'D 1.,._ •

be,. ..
J. J. THERON. J...FSLAGEB.

15 Áq.-WOfCIIMr. lOIIIeeD ... t. peeI_D,
Ie"Dde be ..e en undeel ...

21 Aac.-" Bl1IIIdwacbt." distr. Woroea"r, I..
nod. ba.... Ioeee aoe<len. en &aDd.. leD.

IMIIELMAN .t 00, AFSLAGERS.
19 Aq.-KaI.oebury, bezigheidaplekkeD.

D. F. MARAIS Dse .• 4FSLAGEB.
11 Aac.-lioorder Purl, naie en ._ 101-

d.... II.
PRoaART. CLOETE" KEMPEN. AFSL.
26 A.a.-TrearfoD"io, Victoril W.t, .....teen

Ioeee ioedenD. I'Yellde be ..e.
P.l.UL D. CLUVER. AFSLAGER.

19 Aac.-8"neDboaoh ... ut.n !oe aoed.
A. B. DE VILLIERS" CO., AF8L.

lt AuC·-Daljo .. phlt. leYeDd. b.... eD lOIN
roederaD.

13 Aag.-Klapmatl atatie, pall'dea.

I...........~.
De hf er Rademeyer, iL,W.V. YOO1'

Hamaolldorp, "Verdient .d~ luf "Voorcle
WIJ .. waarop hij 11. DiDlIclw de aak 'lUl
de boechwerken nn HlUQaollclorp in t
bij.onder, eD yan tie boechwerken iD 't
~em88n beple1ttAl, en hei b te hopen,
t:kt er letB praktiach gebo,.,n ul wordea
alt liJo pogingen om de aandacht nR de
wetceyende yergadering bij de .. aak te
~paJt'D. Het blijkt ait zijn toeapraalr, al.
CIOk alt dill 1'&11 deo heer H. no Hay.·
•teen, L.W.V. yoor Knytna, dat het
1?0000hdepartement, de beomen die aange-
,.e_n worden om omgehut le wurden.
op zulk een wijze aitgeeft, :dat de bosch-
werken niet genoeg hout taunen krijgen
óm gedunInde het geheeie HillOtln te wer-
Icen, tenztj zij '>oomen gaan koopen yan
apeculateun, die ni ..t 118lfin de boeechen
"erken, maar die bij 't begin nn 't eei·
..oen bijna aU.. opkoopen. dat door het
~partt>ment wordt opgeYeild. De ed.
hlIer Frost, mlniater van landbouw, ant.
~oordde dat men de rt'g~lati8l1 moeat
"Volgen in 't uitpven VaD de boomeD'
}laar terecht merkte de heer Merriman
a'~, dat'. de regulatiell "Voorde werken
opgesteld zijn. en behooren veranderd te
1f.Orden. indien .e JOietb,vrediging gev8q.
Hij, gaf aan de hand om een eelec~ comité
aan te stellen om de _k grondig te
onderzoeken en de nooiige 8IInbevellng&n
t. maken. Deze wenk vond allf8m86n
bij nl en de heer Lawrence gaf k..nnis
v-.n de na.aen nn zolk ~n comité, 'In
giltermiddag werden de voligende beeren
aangesteld :-Froet, Rademeyer, Cl'OIbi.,
Carrey. ZietamaD, Beek en tawrenC8.

De ord_iDg '11 be,..tigiDg .....In",_ .. ,..

no Niebrk a" IIDdtliq"ln Ebeeeliar
lemeeDte, Boz88'raal, al _orven
acht aor pi.... hebbeD.

n. heer G. MODtgomery
met de mailboot ,.oar Ha kor"
ÉDplaDd ,.eruokkeD.

n. JDD.. te be~b'lD YaII deD
meyr (Oue JI~D ajn ectl~tDCl.. te
Ijj n dJt de "f"II'~erinll YaII
ve.1 gebaa' heef~ ;

~ II•• J

Voetbal-spelers.
8"11eut.cb. iS Aag .• lOOS.

A.I. een belellll"IIeDde m -lbaI, ljeb ik
_t leedw_ ia "ODI Land" het ....~
een ..matcb". di. pla.'" vOlldt. Wel' .
20 Jolli, I'Ieaen. Ik _, DitllllalldII
d1ln1!D ._piekea, __ ik .... dat de
beert jee nil Caledoa zich ua tronk skU
hebben schaldig 1I~&rui DOChtaua,ku ik m.t
den heer YaII W.lJina1on Diet heelemaal iOI"m·
meD.
B" .ëhjjot, of die heer alle ,.oetbaJ lpelera

ODder ééll ka.- plaaU\ u daarom waal"lCbawt
hii de ouden, wier llÏDderen hier op lChOOl IUD.
tepa _tbal.

De heerIIUD_ Ml acb .. ker heriallereD.
dat jonge _I DIll na S-.Jleabo.ch bij bem
dllb. nretI, loa zij '-Pa W..UiDftoG:a~ldeD.
~ Da ,...... ik da heer HaauDaa, of bij be-
apetltd 1Ieeft, dU ua pdronken beeft ? of selfa
of één &icb ai1 bet pad ~eft redreg ... ? Wit
_teD oe.. ooden "'D on. dekeD. die zoo
je •• m tIeD aiellwabiad aieJI? ÁII iem~od zich
.aodelijk heeft red .. _. Iut alleDhea "'''0.
plIbm-r IUD DIIIIID, maar beechllidir mllm
de ,eheele wereld. VOJaenla. théorie aaOet..lD
"ii ,.•• tuD. dJ·. WIIII_ een predikant acb
aiet Bedraagt _ ala belli betaamt. daa Ijjll aU.
prediA.nt;en IChllrket.t .
lk IIIMD, a. heef, den bal heelemUl lllia

reelafeD, en la wil a aanrad'D. beter JrellDiA
-. aaken _t _U.I apelen; dllll .. 1a lieD.
dat de ,rooSe meeroJerbeïanen zoo lateóelllijk
IjjD Ik a aeJ,.u.
Ilr nOOCIia a harteliJk lIit, ODIeeu eea be~

ti' breal'lI en hoop, dat de P'II aiet meer DOOdig
.- •• 1, 0111 0111 *'la lolb blaua -. beRcber·
meD. U maakt _ldÓII na biljart; maar_t
heeft dal " does met +oetbal?
Zelt, OleWCIMm, die ~!eb nO yoethal w.t.o.

eD lDÏescbiea YOO!iDlelll'_ ajja tegen het tlpel.
Bpelea bilj.n. Ik m"lI, da, yoetbal Dietde
ooma!!: ill YaII _llr. diollU, maar wa) dedecbt.e
opYOeding. die kindete 10lIl8 genieten. H!t
karakMr ""D eell kind woreh,._d ua de
IUlieeDYaII ,.ader III moeder.

VOBTBAL SPELD .

MARKTPRIJZEN.
J[.ÁA.PSTAD.

NIII.... IUUT.

6 AalUataa, l'u3.
1,411 Jlld
U II' 0 12 0
041 046
o 17. 0 19 9
II .. ti 0 4 1.
Oi4 1137
o li ~ 0 16 9
OO~ 003
.• "U 0 10 6
0411 080
1135 094
006 017
o lO 6 0 J4 1
o 0 li 0 0 10

A.enlappel...... '
Eenden
Ei_.
Vu_
. rwanf'!ftTI
][alk_D
.Itcol .
l,i IlQ
Nartj_
Patatu
POlllpotDea
Ui••
Zaadi_DeD

Parlementse Praatjes.
Kaapstad, Mt Aug.• 1903.

Ek boor daar iB weer "erakilIeDde parlem'D-
tai,. uitltapj... op die taput. SaMrd.g pat
di.. colllmi ... ria met 10 ... al l!MIe.. wd PaD
mijt 'a speciale trein Dur K.lebulrraal. om di.
.~oor weer te iDIpekteer. Die sijfen. wa'
I.... " !lIterdag dear 0113 LQRd nDgebul '•• i.
dJirom " daidelik om DOgWJt .. ijfel of die
di. aal be~. Dse b~r elr.'0 tri.adje. dat die
mUtister "fID Landbou a all.tapJe wil maak
011 die s«. Lsnd e. sé .. I da. ellraar ODlmoet.
Die .. aar?

eD De WeesiDriohting. Lang-
laagte.

• 0o

Die editeur vaDUIIA L.L71d bet mii lie..... om
" .. dat dit '0 .t.eek ... ,.~ die drakk ......
dai"~lwa' Ter neef N. F.de Wal ua albei die
kuite laa' '''18 bet op die m~ie nD dr. Jieml
omtrel)t verkoelkamfl"S. DiLil aie Dodig0111 te
ail dJl biJ al." WJgeadie mOlÏeg 'a"m bad.

.......... ,,- _ ...... .......,V_ V.·
...... • 00 rId, ........ om Lanti ............................... ".....
........................ PO.T
.lU.44 .........

• c•
Daar Wla nD middag 'D praatje dat lord

MilDer deur di. .tad gegaaDh.t op weg Daar
EDg"'leDd. Ek het probeer Om uil t~ riod of
dH 110 w... mur .k kODniki" "e"D kom Die.
In die .trate koa jii Diks dJU"fIDmerk Die.
I'III,DIl bet mij gel.· dat daar 'Dlpeciul ..er·
zoek w•• , dot sija koml zonder demoDstruie
moe... -.

U. lE SA'IT DE JILLIEU I Cl.,
BEPERKT.

Aan inteekenareo van de "Goede Hoop"
~or(1t hiermede kenDie gegeven. dat de
IntMkeng&lden vooruit betaald maeten
worden. en dat aan hen. die niet vóór
of op 115Augustus &.li. betaald hebben,
geen bladen meer zullen toegezondIIn
worden.

• •Q

Elt glo dall'ODlDiedat die gerog ".ar ia nie.
waD~oDalOll dau dearom ie.s lD.,.r ... a geboor
bet, .:waDt die "Clpe Timea" bet mOllal eeDige
dage! gelede (llff. dat daar 'a demooatnllli. ge·
mu" moet '.ord lIs lord MilDer bier kom.
ID JobaDoe~ba'"i bet hol beID '0 af.keid. put jj
gege. Gewooe VerpderiDg; 21 Jali, 1903.

Nomm.tie .'! 28""" ,.
St'&,t CommlS'le ,24 "i"

R. acbut eDperceDtageald.r marktteJdeD aaa
AgeerandeD M.rlrtm~8ter. woilt toeRe
Toor bat tijdperk y'" 6 mUDd'" nD'.1 1
l!11)3 ! i
_k omtrpnl het .e,krijgeD 'ID grood

beer O. F. N. M\lstert ("Ofr Irfabiet)
ood..r de aal!ldacbl .,..~ de eom._

C. P. SCHULTZ.
S"cretarill.

20 Jali. 190:1. .
• 0
oIDteeken&arll VBn ,. Ods Land." "Week-

blad" en " Kerkbode" worden mitll
dell8n lewaantehowd, dat hanDe couran-
tltn hun vanaf 15 Aoguetas. a.II., niet
langer zollen worden toegezonden, indifln
hun inteekeng"llden voor htlt loopende
jaar niet betaald zijn op of Toor :lien
datum.

Van morTt! .aa dit die ..erkDpiag nn die
dODkeybeDgwtewat dear die iou .. raemeDt iD'
"e ..oer is. D..... 111'111 ba.iDI mODee.en ek b.t,
verakeil! parlementslede opa_ep. EeD nD
die koopkoDdiRI's wu, dit Del boete die diere
kODk(np, maar ek t_gfel of di. kondisie IItijd
Dige. werd. Twiotig "la di,,:11 werd ".r·
kOjr-4ie lutste een siek. Die atg.meeDe
oplDieTID die keDD Will dat dit '0 mooi lot
dODk.,. .. u. en boewel die goa.eroemeal 'n
paar booderd pood op die lot ral ""rIoor log 1111
di. lelld die ..oordeel d.. nan be. Dit -Pijt lIIij
daarom dat al die dookeya iDdie Kaap 'Te"koop
werd. Dit loa goad 11"'._ het, m""Dek. om
lader distrikte oek '0 kan. g_ te bio. d.ur op
,.e",kill'Dde plekke in die flDd Terkopince
gehad te bé..

H. J. "l1li der Spay. M.a.-D. J.
RPI.n..itt ••• wo~,~ besloteD be' uoboiJ "'D £60

"Demen "l1li deDheerlI. G. F, Eiaelio ..oor
,..la_ yen alle n.t. eipDdoemeD :bin.
de limie". der Paarlec" lDaoioil1iaJiteit,d~
iD Ilphabetiach" orde lelk. Wiik':.f&01¥ler
aan den aecretaria -. o~erb lIldit. "lOl" 1Ó

1903; te..eDI aal den tend.,..r i4ll1p
de boeken wordeD ..erleiead, ~

· D. eeeretaru d.r pablie1fe leesa ..... r..,t
<ka reparatIe no de ,.eDS,terllideDi, de lees-
bmer. .,;
; Secretaru oilJedug la die ~ laten rep.neren.
: FLY A.NTIEtL : ~
j :£ 8. d
Ont.,..o,geoorer Juli, I!J.);I I~l! , 8
UilbetuJd " .,,, fl!> li 7
·Saldo la h,lali :11 I' ••• 7',25 1 !I
:Bekeaiag J . ....Br"deDtamp,"oor be< l...erea

T~O 21) vracbWJaklipp JU teg"D 7 •. p* "fl'IICht,
~7. ,
: Goedgekeard.. . !

iRopport Geaoadheich I08pecieur ~ 81r.. 1
Qpzidlt.er. ;:
,VerweilIIIDaár BUut COIDDaillSÏ6 [
Bapp.>~ n~ deia B'lICh.acbter ~ea'D eD

yoor kenD18genar aangeoomeD. ;
·De heer K. C. CoDto1 klutrt o"er d,a aleeh-

*'iD ~taIId der mOllicipale wegea JeideDde
nlaarea "oorbjj &Daeil'adom 'IZoeMD '_'Tal ~
iVerweau naar Snat CoaanU.ie. ':

. ;De SeCl"etarÏlJigt Mr tafel "De peti~ onder-
_hod door D. F. da PIIlMia,l. Lou. eli 11
allderen, "~e 0lIl o"enaame der:: Dieaw.
.~t. ~e nn lloJenekaat ~,' &aDde
~h .. d YIIII ac firm. a..'1IJI en DicbOIl
~DI Iicb nrbiadeod. de lOIII,.an £js te be~
~ea "GOJ' het i. reparUie br..... eo det atr... to
iDue lIII&k bljjft OYllrlltuD. :'.
iDe beer G. G. Boeeouw ,.raagt om HlOonde

U~II PUpea te!koop... !

:V_li _ Strut Comaa_e. "
Q abrcJed .... Boex doe. 0Ia

-., mOgen _*Me aUl
.. atrut 'POlpDl ~"'Jrfl1."'jl'G

D'I&f" Algeme tOe ~SO~la"I'"

~O Joli, 1~J:I.

C. P. SCHULTZ.
Secretaris.

DE ZUID"A.~RIKA;\N
YD ••• IGD WIT

o 0
oON B LAND. G.~t.<'rmidAla~wa, Jit "'N'r 'n priva.tt>lede

,h'4!, Np.,( Had,,,,, ..y~r b.:>t b"""'! go<Iown deur
di .. )(ri.",·('"an dw bo..wPTk ..... oud"r di.. aan-
d~ vUn di.. hu•• to hrin)!:,H;j werd go"d on-
d.......-t".un ut'ur dit' 1':,·h"",I"hUI •. maar nJOra.l
<kur Brei. '·.,n Huy,.;st.>en"n ('u rrpy , Op raad
\~a.n TQf'1'kllf'r ;\lt~rrlmiln ""rd 'n ,it.·!t-kt c'omité
""u~,~,'I. ".'t d,,,I"lik 11)(>1 di" ""ik klUl Ill...
h';lI. ~:k hoop dólar ,al prakt.,... "<vh!(tilli!: kOIl
"M" ,he OOsw,.,.k"""''''r di" l'OUlité,

•••
Lee, VólllJa.n"",,;II .. lu·t 'n m.... " ""I md dat

die l'tIfI;erJl~ ond ..r..u.unrng nJOf't "é aan di..
'Ulg<n'1' Ra.llt.",f-.veJ'{"",Il~lDg. Maar die sa.a.k
werd uitgej(ooi. oona.,r dat 'n opinie II'prd uit..
gesprnek o'pr die begiMeI va.n die...... k. SO
\-et' aJl ..k d,R ...tak verstRan dail i. di" ver-
....niging 'n privata orul ..mt.'ming _t goed be-
taal. Wolke aan"Praak k,.n dit dlln maak op
ondeJ,ste.uning nit die land.J.:Rs?

o eo
Ou 1I<",r Piot I..,t ,Ii.. "l"erm. ....rd.'l'i.ng "'tn die

.~llarl~' ,pan oDdt·rwiJs~n;. voorgeKt(tll, mas.r
dit" op di" bu_is dilt die £ ..pr 1: ""t!:Ïn..,1 .1
blij. 80' Vl'utaan "" die k. Hij het nipt die
mo.jo 100jI;..1~. m_r 0' ~"laat aan die 00-
mjt~ "I""iJl die gphel .. ·hUlS. :s.... f Tbommie Th&-
I"on hMl toen 'u tOt"lpraak Jx,gin om a&n te
toon (11 <lat dit IJetr.r ~W"...". !!ou ~ijD O!JI di ...
Mak ill ' ...n Helt'Ct '"OIJlité tt- bOOan",,!. "0 (2)
d"t di.. nmwP"I ..rin~ no d", m01,,'·.. lik~ gou.
v..nn..,.~," ,.,..1""" <lip oud... ..-ij,..... 11111 ~Al be-
voorc}.,.·l,kil ,ij di" plua~hk,· bijdm "pk kan
'·"""'""rjJ.·rd wlJrd. Dit ~. "<>. DIllar I",,· om nit
die mo<iililrh.oid I,· kom j..; nj" .U 1("DlaIdcPlik
tI) heantwoord,

4 .\ugu,·t.o.. lflP3.
.\;UI Ot'll Edlh1ur. I

:\fi,,..h'·I'r.--Z:lt,.rd ..I' Il"midua" g~
hu.>.1' JM... dat n.....J '\'Scit4c"UH"lJt" .,.t?l'oo~kte.
H,1, """, "'"trMlt k".,.rt (IV.'" tmlalf. De!ldok
"all h..t h"'·...."tt· ()<Of"nill~"bui. begon
di'll. AII,," I,,·p"" ' ..... r buitPll, WHt '.
'..; op hoor,!t· m...u van all~ IUJnt~n .
III 0011 oog"n'bhk ,,"lIJ( dp "'-r... t ~ol. &D
was uit;g..hrok ..... in hl't p"klw .. Va" df"D
Tmnlilll<Oll In ',..110 1JlDIIlO"'; .. 1I 11', .. b ....,Dd,..... it
(,IIZ. op d .. pl"at~ ...0 in ...,n half uur ol
,I.... wn.. h..!. \'"Irur geblu...cbl. IX- .chade
!h>t vuur zelf ",.. ni ..t ll">Ot maar
en oo.cltlUligd ...."t in d.t d ....1van
Wil., waar b"t ruur bey;on. H..t. is
b<>kpnd WlIt d,· OOJ'ZIlak..r van i~.
uat b..t op <1 .. 11 dag ,...... "" dat ail, .. zoo
nfli." .

W~ ',UU"Dd" River..J..l ..
lP", ovM'lromf'lJ om d,'
R..rurn Match te "I*"It-n. PM op! tI..reH_,*"o-
1II('rs! doét JPlui hest. toll g_ft dl' .. ,"","""._
le .... ,'.m goed pak. K .... t gij niet. toont
dat ~e een pak klUIt 1Itaa.n. d....r ligt ook
iD. Gedraagt u maDlijk.

Eerwaard .. Du Toit, <lP .. ~_~~ ...... ~
ling. "I".. rtrekt. morgl'a Ka._,.t.jd
hij h.,..ft 0011 mná:at!, VI'rIof j(....r~.
<10<01 van zijD uit...tapj;>is om te paD
t....rpn ..oor OOD keriq,;..boll1r voor '
ill_ni ... Hij 10111 aanltfóppeu behalve te
stad. ook te St•.J:le<nbost!h. W..umgtoa,
WOfO<',tl'r... nz. enz, De Beêre opene

~f>II ,'n lt.- bt-UTBeI1 nD de vripnden, bij
....1 ,umlrloppn, "Il "";j I'"PI1~t>JI dat
rllll: 1...1 komen mM ..~.n "'elgeYuldP..n ....k.
t"">"S F-"'MrlUl rdp ,
n.. be.>l' St"Y'I. ,-oII ....·L.nl ~aD Ro.hof

R. K. is HO!! bez.,z hi,.. in 0 .... di,irikt.
gaat al "~bra~" maar di' m"n~cHI'.D
,.jjll "O!! DIM:mO<',"lj j( .....eD nog.
Voor <litmrud~.

'J),) a......,

DONL>ERDAG.6 AUGUSTUS. 1903.

"oor
....... la. X.

Het ia epreetwoordelijk, dst men niet
vooruit kan gill8,n wie Paua zal worden.
Dit la ook ditmaal het geval geweest.
Kardinaal Joeeph Sarto ill gekozen en
hij heeft den titel van Piu. X aange-
nomen. Niemand heeft aan hem gedacht,
en men zegt dat zijn verkiezing het
pyolg ie van verdeeldheid tnilllChen
de ondersteunel'll nn meer popolaire
kandidateD. Volgens gewoonte wordt de
Paal door het cODclue nil kardinalell
en uit de kardloalen geko~n. DI! nieuwe
l'au. ie 68 jaar ond. en hU werd tot
kardinaal yerheven In 189:1. en Bangeateld
ala JIlfltropolitaan vall Venetiit Men zegt
dat hij op vriendllchappelijken "Voetstaat
met het polltiflke hoofd fan Italië. en dat
ziju benoeming met genoegell werd oot-
vaugen in de Earopeeache hoven.

SWELLENDAM.
8oa" "•• rtI•• z.i.
Glatereo yond de Terkoopiog plaats

nn de :lL donkey. hengsten door het
gouvernement uit Spanje ingevoerd. Ze
werden verkocht onder de voiRende Yoor-
waarden: .alechtR .. bona tl<ie" pa!U"den-
fokkert konden koopen; en ze m08llten
Toor de eerate ti maanden In de Kolonie
blij,.en. en daarna Inmnen zij slecbta ,.er-
kocht worden om uit de Kolonie gezon-
den te wordeD, met de toeatemmlng van
het gou nruement. De gf'middelde prlJlI
die behaald werd was .£90 per Ituk, doch
het eerate paar behaalde £L60 elk. De
gemiddelde k08tprIJ' was (ingaelotAn de
onkollten voor "Venaer) omtrent £110.
Hilt gouyemement ~al dUll hlllBchen de
£400 en .£.'iOO op de onderneming Yer-
liezl!n, maar daartegeno"Ver staat het
groote ,.oordeel dat het land zal hebben
door de verbeteri~ nn ouze toekomlltige
muilen. De yerkooping werd bijgewoond
door een groot aantal koopel'll, waaronder
Tel'BOheidene parlementsleden.

• ••
VAil ,nidd'4! Wa' die Glf'n (;r"y Akt •• w""r

ond .......... preki"l'. (·n ,lit w.ord Tf)(Jrge~t..1 om
die l'&pporl.\'lUl dio ",·Iokt oomitAi IDiAr d;'- J'<'oo

,,"MUg t., vm'wij,. voor ~llt~e O't'nveg:iug.....
"let di", '·N.,;ook (k.t di.. jll8r nog wPtgevilljl
ing..br~ ....! word om daar !{ovnIg nan .te I/.é.
J u di .. rli pport "·....d ruwbevPt'1om dit> arOOids-
b,,'la..ting op "" fwf omdat dit prll.kti.... goon
.-frok bot b..·hnh·.· uip nllturl.'lt., te into",r.

• ••
Wat mJj I/... trulf .. hd ;s dat IlI"n'"ltrl in di ..

hui.. 'II ,,",,,>I'tl nm "I" .. rdondi,,';n.gg""';' b«t t.'n
gun..lp ta" dio m.....st,'I'st~k "&n wijle me-
_r ~. Op di... ~ebied van ""....tg.m.ng
werd di9 ..kte OM alt,jd voorgehou as die
grote "'r.rk Vdn die ~ote DUlD. Wel bij is
nog nie: I,\ok dood n.e, en wa.t il! gelllourd P
Not Pért man OOt. gi.trt.e<r opg...taaD OlD die
arb<>id..-blel&;otin!l: too verdl'dig, namelik M&ta-
bPle Thompoon. J. dit nic opm.erlrelikP "Di: bo
nnp; ..el.l, o'er dio onderwerp oe maar genoog.
Die doo;t ....ml·~e!ltf!l.

•••
Van "itstllpj~.,; i!:....proke. ,." hoop <ii.. minis-

t.or "lUI 1111ldbou sal 'u plllll 1IIa.a.k om ru.. par_
1""'llDh lOOI! uit te nooi om naar Elseuburg ti>
gaan, Clnit,· j(uan .i..11 welk.. vorderi~ daar
!l:"rnaak 1).. Of moet dit· liitnoodig~ uitgaan
vali di .. :kolonia!............ tans? ElseDburg il!
m.,. oDd!,r di... oDd"",,,js d..partement. -Ja.
('n dnarorl V1"f't'16 pk dat mijn ...('Dk '!lil' opge-
vnlg !lAl"'ord, want dip tf<.p&rtelllent,bou mOl!
ni,· van onr!'·r"o"k. .

JAN KIE.cnm.

H .....
O)k in den wetgennden raad hebben

de ,.oorstanders· vau het tol verbood ge-
tracht om weder goed te maken bij de
fabrikanten, wat zij bedoryen hebben
door hun atem op de tolcon"Ventie. De
heer Wilmot ha1 een voorstel dat de
regeeri~ in o1'enrering zon oemen, de
beate maoier om Koloniale maonfacturen
te oudentean8D. Terecht werd door de
ed. lieven Neethling, De VUllen eD
anderen er op gewezen, dat dit voonte1
direkt in ItriJd wu met het eolT&rbend,
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RHOD SlA.
Ar .... v.k.

mit
.kt <lpr.

In elo· zaak van Garlid, MI

Jhnly (",h' at .J. Jo: R. d•.
..t voo loop.g hP~luit
I di~ van ure ...lI l""'.

dio tot tOV\1·"jT.luJ,! Vil

aakt

ne
bo,.~n al

o. nieu •• P.u ••

Lood 0, ;, .\D~ - (Il ut r) - De Y'brk.ezi
van kar d.n I &rto Paus wordl '0 Berlijn,
W Deo. Pa'!ll er n n.!I~ ontnollen al. i
I talle. daar bel e.', .t"rke aanbeveling. , dat
b t .-erwocbt wordt, dat bil ZIch all
..... tel!!k. en 11" Ilt.eke belsn eo

w!iden.

Wrlght .

PKOLONI

Klm' r ley, :J \UI( - AI rt Heines, een
bl k specu lant, werd IJ doo 0 middag van
ulef.tal b.""h'Jldl!(':I IU verband no t b
ve der ;-,tanda d Hank te operown.
tr"k echter d k ei u . en ou tal 0 ei riel
p "~e. voor se ad vrrgoeding wa r.cb"oljlk bet
'e\ alg z.rn - (\~"or den H oofrlr -hter ti rochtvrs

,10Tl' "n 'Ofz'.)• ord •

~LU"D.\O 3 .H'OrS

--NATAL •
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·lJl~ttUi. h· httlllfl-=rel, . .Jl" 11',-"

,,' woon ... te r ha le n 'J'l~:r"'nr ko lr'ó,!' \\ I i-m
IV, ~r illust rat ie VAli .it' mCitfHl c n I.:t'lwlcbt~n
"'an E. '-If J nd [Jat !ollt']" lt'''!,," I Il "Il, wiil
Eo ·1 1 ~,o rI'f d)~ .... t ('Hl~ r v 'I"Y/'I h"Ji·p
de llt'ert'"J [ .,..!' I: -ll"'tan'j walS ,·,,'f, cl"~ lafl.l,
eo b~t -h'!1' «n vn ril f 11~tp 'Id III. Il " tH"

d... ld.~Ie , i'd ... -Is I 1.(l1 ft le r
h W'l rH.iJ 1. }') !'C' v L"il,d ....r-! "IN rol. ()

roW-le'; ,lat t' n rt '!:11',' o,,'n')' ..r,'.'fl

. er ./l·'11 o;':t"'Yl,t.l ILJ,-' oj~, rue ,- ,I. r~), I f

dl );,(IH '1"'0 "'lHl t ... '\"";1" n l.;' d ...
. ,., .. r- _. t ':1 ::1 I.· ).-.,': l t .. n d

~... ~ • I,. t' r I .. II:' ' I :tá.' t r K.l't I ,. r
t i ~',d"'JJ VJol:~ I lj' ;> ~ .

" '·1\) .... :: \ 1~1 ':Y ..t·· e 1i{")(H

am.: t'"11,"- ~ ' .. ;.·~t'l. II' ~ r.l t r : .. ('h )4,rI'1 ... ·l
n·n "t·",(·!·· ...o . PIJ b·,' d r- !11.~-t! .. 1,-,. 1 v a n

.'''' I. " . I , ~

mna t r ...·1l let 1.(\

, rk.,.. op d.:
;, rhiede n
[le beer ('ILL I .• choco e, n !!"bON, lde

'Ich \ t'1 pl icht c.ru . r Op lau tt! drrng en, dat de
<a l bat g h.,IiIJ.1n tJ]", st worden. Uro' ke

, 3 .. t ... alle n t!J,j ZUI. I' flll te muer PP deo
I j, r r us: . Bil'onrt, re rniUllr!j.!f,lell rn M'en

11\IfTl~n wor en r UA uT1·brUI~ van drank b lZ00·

dt'r u ti li Z iud , tf"i{fli te wt-rkt'D, H H
hO"pt~, dat h t toel:rcht ZlH) [\l~ LoU Wt'ze (a
er kt'" IJ il Jt.lr('sng f IJ P aal! vinden :t
1.1 d li al~ v(·ldf·j ,k

I)~ tw r (Jl' TUIT w ... e- 1'0"" up ZO~ldj!
1.,; r-ta t.'tt br ~1l:oH~' I' d':\1 Il te . r~n( pe ,

,dHl P I",·_-=,er", ~pr ke .... s h . t ve
- TIl • .r.,. l, ~\ h· r. ~&t

" "I ..:. w r d v r ve

.
êO

man tt li, :-:i" .c . ." lw' {\(>rJO(

In"rkIU~""!l " •.1 J" .f.;t'.li, 'Il ! ""

at "0 k r ,I m '" r '-' l.rI'

h"t t-'~' 'I. , ,. ,r I .... I, ! i '
e t (. er v ', h'/LI! .II 0.; Il' 'T

tf' "o~r_·'j s t II,,' ~ '. r , 1,'

..ri 6 rnot i- !1.1:1'.1 .. no D n

_, ..-'
.

~.
III

;; b.. b:..
OOI t-
A •I_

11.1

PET I r t E v \ \"iJ ,\ tI) il H' I~." I:x
.vx j) ~:R 1':.'(,

h~ir :'1' i()I-.~I.\:\ ~lfol,ll' V'\'J~ JLtt Je
tt 16'·[1 Jlic,h Il ei.; '"rI ~ ! --.n hl) bet HUI'"

IDg6dlt:'oJ O~ i:~JU~J V· ~ .. ' " "".lr lu.t
'(I " ...rn~::n.".Jt v "J~ uOIf:,'r" i\.. ;','1,,1 ,\1.1'

•

genom n .

RR ~.'\IJ' I U";' n; f:\:o[> _t "I lX ,,-
Dd be~r \"..'\ r,:':[~IJL:\ H'~'~ "I"

Op:laT8 '1:0'11 nd-
a) HI,t eeta! V:I." '\.1"11 ~r=l.l1,jl.l'" !' 0({1 • f LJ

b) D li r; r ru n ~H'·.sa!a I'" v 1\ "II

U~

JH t :(>r'll «u ~t "I' b~! .'\' ~I' (I

k. in elx r v ,

) U~t ge'al r.;.'l Itl~p .: ,IJr'"- .J..

de !I.'f,(Jb-·v".llll -I, \; li' .Ie v, r vc h .lw JL
Z k:f'\ r Id.,rt 1'0

Het

ornen.

r.en npen "aren.
J , o: I 0 ~ dat J re eer li ~

l Il I' II. I

. k 'Ir fil '\ I,Y J[f A refer, erd~
I ! t: , 'L d nl. mm ~war.p', dat ....
.I, ru ti r e t .... UI druk 10 WIlS 'tHTU door
dl' r ~''''fPIl', ~W k-r WI~t dit, doch wijd die
Lt .I()\ II 'g li .b ri t hebben, en lag duaro
r - (~ ... til li TDotlu Hl te trekken

In "t~'llJwtnl( gel r.cht rd e 1D"tle aan

SPu JRWEO VA.'\ ;NDWE N.\AR
MACLEAR,

LJ· hee r Zt~:T:-"o)'I1,.N vr 62 om ee n Op'~1\ P,

ran too-r-u.Ic i ()' td mens I·n lrI ',~, loyeeru
11!:1 bl! lJ-:t bl) w n vau den til,poorweg lt

I~ dWI' 181\f ~I lei ar. LJ lugte van L t ~rocd
Ark vo lt _Vi j en ho- vc l m!Ileli rads ~ lid

"I" Uil M.f tqo r~ '"nen "I' wa rom biJ de
~f>vr Jf' OP'!"\Vf:!. f i-eb re,

I>~ C;rnDII:-;-' \ tU" ! I~ cl" op a;" t r
Lf.·). ~IMj) ptjr!l \fJF;rj w('rJ II er ..em .oyecrd,
ou J t; ( 1 war eu al ge<} D.

t, ~:.\ ~IEN IJ :EHDE ADDITIONEEI ...Jo:
:'CUUOLH l;ULt\.TI ;s,

"" .'.1.,,,,

UGUP.B .il

•• 1101•
W jil:
IJ( ._-

ik.... BD. NU

[)at "f' ,li'
eis-fJ wo·.ff'!. t: D 0rl~rl'f"<.: :_U:I[ Il'ncrld" it

wen g...J,j~ door bet I LJ v cc nernou r Il t,l ;'j
ia d Kolome. n,.1t~cb il .chu ID4Lind "'rl la .u
TraIl8.1r:e'1. ID er ba: tol .. adm r ru r au- 't' ....

44!t brandz i lI.te .. et. ~/.... ur [JJ", Jd J.!lr / di.ldl
rende 30 J n r 1:)1I , l~'d:! e- l~I~J ii ~ ';"l(r!'t

a) an en ho, f J'I.\(Pt:,k:r (1" V n ~h,p' Il

b) Aan ;}I' e tn.;p.,J,.t,'ll '1. q",i.:::r Ill."ij-:_kte'n"
It be-Is

e) V( r \'I~j ek ...en JIJ kil' \'/1

d) Het rotate I .jra~ t- ta.id In v rhlt,d mct
auodauJ ft. hu!, , ...tr t ie.

O. beer KHr.; E I4t\.'O id rd' :\!\llg.:(I()LDt~fJ,

AFlETTI:oi.< \'.~:oiD~:.'(H~;Elt
PJ, mCIL\1.,'
J. du PI. IS -tel.1" voor

en

u. KUL :,\t,('.{ETARI8
le

-4t('ldc al~ am nd
>r om 10 te VtJ6~e I U, bet "uord

il" dil wc rdM., J. V"J""" van
aDMlrud, d ist , Hau o ve r " Aan;cU0Wthl

IICIo.la d eerd.
VERLIEZES VA~ K()LE~ OP Dr: K, O. S.
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AFRlKAANDEa· BOND. : .otaJea _ speciale •.erpIse'.! . , D.. voorzitIter 111"OEIg too~, .~ het ..~
:A.friJaluder Bcmd, '.WP lio. lt, St 'trom, lijk WIl", om ,...u ~ te k_, ..
op ~ deu 11~ .lali, lOOS,",. - Tak bï~ .., l ~ teplload.a. ,vert~n. ,De beer-B." ~ ....
V..ni .. I..s.a tepo.oordia'. ! w..rd (IWD gelroo.oo" en ein beer k. V_,r .18

V..... w, popeod _~pDed door dito beer .....-t.ndu. s , 'l'ul'l1 WfJrrlt'll er nog "e~ooe
:S. A. PMtuM. : andc .... ZIlh -n ,.~. .

Doel dv ~.riIlg bJootpl .... dOOr d.. [)<, h'''-',- A. F.rru<i'"1HI ~ d.on VOIln:ltter,
;'oc)I'.Uer, ,.1U1Ia 1'wpderin, 1'oor teopeod zijn "I,inip uilt. te "pneu: .
• erldaard nrd. 'I Dt' I",... A. S. r..,tz zeide, rlat men I..·,.."

8ecaetari •• erd ... nccbl de ootol.n d... "orille "I.<,..,.t w"dh1"11 tot lUl <1>, fwuO<'1ningwt'I-gu'
.el'lPderiDI '- I_n.. . ,I,·rin~.

Aumerkiol door een der ledeo, del Itr geen Il" ,"O\,rzitt"r ?,o;d.·. dut hij >;amt·I...-INOCit'
1'Wg.d.rina ,eboudeD ill _t de Iaa"te! bijeeA- m,·, dN' hI-e r [,ot"" t'I1 dl\Olit, Ilo.t. heo! OO1:N
komet, d .. r er .... DOhllenboek....· "·us. hpt rrit .1t' .tlIill<'1l. "n lli,<I, W<\ hadl!ltii(

Secretarie •• rdediP- aich, de~ hij (aee.) het t.. "·P" .. u. HIJ 7Rid.·, .. dat nll"n h.>Im ~nden
boek"D den hol~,.tari8 o"erbaodi'd.;. om nl, .\frlkaulI"I ..... ,·n. hij .hoopt<> ODl Mrlkann·
b.t ... h·~ op "'rgad.rin, ~ beJorgen, in du. ut'r I.,: blijvon , hij zou zIJn urt.·",t.· bM doen,
sulk. DIet beeft ~. " al- hl] 1111'<1 III komt. bij ...,0. .... noemmgs V't'!'.

Voorsitter en ncretari. u.,'D het tQtl:! QlUr ~,,<I..ri"j1; om. "+,U tJw •.".ru·1I Afrikllllnd"r knn-
beet, hulp IMlCMltarÏlkwam njj. :. dWHat Inj d.·" 1.... '1' Wt't'l'N h· krijgen. Hij

Voor.te.! H. Dreyer. &eHC. L. Pie~1'ie : De zou ,,·1 xiju krucl>1.'1t ;"';I'"m'O'II. mn Afrika .. n-
'fOOrliltltr en a.cretari., di. IMIhuldigierondeu ';"r. ill h..t Plld,·m.·nt t.· 'kriJ~ ..IJ; hij had hM
IjjA door Dalaligheid, eD ~. belang 8~l1ep ID dool t., ....'rk .. 11 voor IUlld I'll ".,!k. (1'''I'].Ul'
.erk, door b.t boek Diet t.e I•• ereo op ".rpd •. d"u~). TOO11 wad ·"r ,.." and,·r,· ",·rgad.-nl1l(
ring, 111Jl.n •• racbooDd .ordeo. h.,paald t .. hOIl<I,,,, lt' Woln·nfollt ..in op den

Alg. aangeDolD.D. id"n A "I!u;;t"', «.k., o",1r"nt cl,·. vorkooping
Voorg •• \<olddoor den beer L, Pi.teNe, gesec. van .I" I 'it 'pa IIIII"+t 1'" ."uip"'!,"" InI~P'" III~

door den beer H.ol Drayer:- '.; h,·t, r n-kpad. uun r r1•• Karroo. fC1t ,,'..!k .. "Ik"
..Deze nrgad.riog, keonil I.oom.n bebbeede 1,.·lallv:h,·bfw,Kh· IX"'r '''tl£~If(,."llh>ld.....rd, óa.llr

.80 Tak No. I omtreDt be' ... rdeeleD ..au 'rak h..! "'IJ !!,mot" "u 1.. lal>!('nJke zu ...k "'M roor
So. I, dat b.eprok.. aal wordeu op 1'olgeode d., v-obc ..·r"II ..
.ergad6l'iDII, bealuit, dat vooraitter eo IeQretarili 0" \'oII:O'n<l.· 1I"",j"""I'J1,'nd.'ri"'J!: ,OOT d"" ..
"0 d.&eo tak No. 2 gelut .orden door de.. tak wr-rd tO"11 1.'1""."1 t .. worden ,I!"ooud"n
yerpderilll, lII.t d.o yoor.Hter en leQI'8'-ris 1~ .f nuwiflemcfout c-iu op cl .. u tweeden I>on.d<".l
Y&D tak No. I te correepondeereo, 0111.een ge· d"",.ill R"p"'nol,..~· ... k .. 0111 10 unr " nw"!l:P"'~.
cambioeerde nrgadering t. houden, eo al. luik, T)P h.... r .\. '"·,.'r "loot m,·t l-",bt,,1.
"erkre«.o k.n .orden, .ordt bet iD baDden 1'IUI .\ .\. lH: V1Hf~.
Tooni"er en Her.tafl. gelaten tiJt! te bepalen, ~,,·,-,.t>,ri, tak Kui,'rfOlI't(';n.
met oyer •• giog nn "oorsitter en aecretar18 "Bn
Tak No. I.

Alg. aaogenomeo.
Voorstel L. Pie~rae, I_eondeerd J Pieterse:

Dat deo IItCretaria g.lut wordt eeD IIClbritteljjkt
daokbetuiging aan deo beer.o jof. B. Dreyer
te .eoden, 1'oor de opofTariDg gemaakt ter "ui.
nu de ledeo.

Alg. aang.oomeo.
Brief g.I .... o yan H. Heodrico. dezfIl tak te

hedaoken.
AaogenomeD.
Op yoontel der beeren HaDI Dreve~ eo T.

Mull.r .erd besloten, de "oliend. y";pderiog
bij den beer L. Pielen.. Bo ... n ManClUDt te
bebbeo.

De vergaderiog ...erd bierop met g.bed geslo·
teo door den beer J. A. PieWr •• ,

J. ~'.PIt.fERSE,
Secretar is.

){ C flRIE.RS.

Per lb.
•. d. I. d.

Bokjes, 'lIperfijo •• 1 iJ - I 4
!lo ·.ure ICheenela .. 0 11 - 0 11

re lIClleenell... ••• 0 lOt - 0 1<Ji
laD. Vrijetut hur... 0 Jl - 0 Il

Gemengd Vrijftaat haar O!ll - 0 li>l
Tweede eDtIrOa... 0 7 - 0 Bl
~rde 0 4i - 0 [>
\l'iD_.. 0 0 - 0 0
\'fiD_ Bokjee 0 0 - 0 0
'Voll.D. Wij ....rkoob* de ..... k echape ... nea,
legen ~.d iA bondelaj pelta, 3td; JUapache
11 3d; beeahadigde, '~ eJá· IIIII.Jrae:
[>i~~~ft 4tdi beaé . • i~i bokYeJleaW~heacbadigde ~id per j aprillgbohtU ..

WASCdBA...'I'I[ (DIST •. DOllDBBOBT)
DIST. BBSTUUB.

(Ver kor t).

v erpdering'l!"hondeD 0' 15 Juli, 1903'
De heer H. J. Btero tot ..... ad 1'OOraitter

_dltol~n.
Oe """,etaril pf npporl omtreDt het druk.

ken yau b.t r.,lemeDt ftD orde 1'00' he~ D.I.
Be-tuur. b.,•• lk a&DIeDomeD .. rd, _t het
YIl .. oek dat de aeore~. sal uitYiDdeo, de
regl"m.o~n aijn, daar aii Y.D ltaapatad rIlOD·
den 'ilO .oll,enl eeu brief ... n d. uiige..,. yao
"Ona Laod."

Verder .erd ook rapport ,ep.ell door den
~cretari. omtrent g.. DeD.eJde Afrikuadere ill
bet Dordrecbt di.t., _11OOk 1'&. de flnutieele
ukeo in .erbllnd m.. ' het ProriIWirJe Bee&u.r.
betwelk aanlleoomen .erd.

Vooratel ,J. L. 1'&nB_deo-()' Wageour:
Oe ..... rpderinR benNlmt de beefeD W. Ven·
ter en J. Il YIInB ... rdeD ala eeD OOIIImiuie, OlD
de "edu.6Il nn .ijlen de heefen De Bnain eD
LabnllChagnie te ontmoeten eu heD " .er~'D
aansoelt te doen bij dell Afribaoder Bood, om
de yoornoellld. pe'l'llODeo op MD beboorlijke
begrufplutl te doen t>.gr .... n, eD dat d.D
.ecretari. gel .. , nl .ordeo. om ochnf'-lijk de
med""erIq,Dg te 'lT&gen nn b.t Dordrech' Diet,
Beatuar iD pnoemd. _k.

ROOF DIEREN.
Vooratel J. L. Y&D Beerden-W. Venter'

Dat de boeren J. Veot.r en H. 8te)'Q .n O.
Wag.naar ala eeD commi8l!i. benoemd "orden,
om een realelIIeol op te trekkeD Yoor de roof
dieren uitroeiinlll yereeoÏlfiag.

Den beereo J. A. Vuler eo B. J. Suyn .erd
geLut. om de pluts eo datam Toor ae eerat·
komende vergaderiol!' te bepal.n.

J. A' VENTER.
SEere~~ Wucbbanlr,

Diat. Dordr acb t,
Diat. Be.tuar.

\'1)1111,'11 f'('lIl'r al~t'IU,",.n •• r""",ildl'r)1I~ nUl

d"11 ZllJd WIIII.·rl'l·ld Tak .\.B. \'11 H.\·" 0("-

ho,,(kll li.' \\·l)rr.,lfOllt~,ill op lipli 2a~t.·11 .lull.
I~"':L
YI'r~lHlj'rill~ fI1d j.!:(.i.·d ~f'op('ud,
(;"1'11 lloful"!1 .~('lt'i' .. 'I1, ftaur Wt'~t'lI'" 7.IPktt,

d., ""t'rt'LHi:-l \·,·rhindrrd Wl·fl).
H 'r dOl·1 dt'r Yt'r$r!;Hlf'rjjl'~ nm kandilbt.t\11

rtJor Ili't }liJd.-mt·llt tp lLominp{"rell Wt'fd door
(kIl roOrl.ittf'r t-wkt"'lld ~~maa.kt . AI .. sl'rllti-
l1il'r~ wt'rd'j'JI bPHlwlIUJ dt' }tt.'i-"'rt'n .r. L. KOf·k
('Jl (' P. YdjiJ-t'n. \f)()r ~tt't LUII!I-'rillli ... wpnij.n
alg(~mt"'!l hpl1()('md dl' ht't'fl'JI 1. P. Tlwrt)n.
L. ,\'. \~ 1'11 '" (;. Sil~t)t-'rhlll.!{'11 ,'all Sipf.w.ru
Park. Hi('!IIIlOlhl "O(Jf" ht>t HOOJ,!f"-dlUj ... kwa-
IJU'Il op d....)!rn ...llj ...t (k' h(...·f'·n ,J. du Toit I

I..W Il. II. \L,,,,,,I,,rp. L.W.H .. D. \'ilJot'lI.
Srullrman",kllil'·Il. J-Llno\'l:r PH H. J H.
('lilolt,,,,,,,,,", O ...ftllltt'lll. Vic1_oria \rp ...t. Dt· ht't_)rftn

,J,,,,,hur .I" Tnl'. L.W.1l . n. Viljo"" ell H.
.r, H. ('1:1<1......(,11... Wt·n.I"1I ~f'ko1.t\lI.

..\] ... Hf).!t'\";lardll!df·n lIlUIr dt· b(,ll()t'mill~"'-

,",'r).!;td .. rlll~ w"f"rdt'll l!;:t ..kUZI'1I dl' ~It"'rf'" .1. ~.
"<Ill Zijl. pnIJl,LTJlI'" "r1 r. (~ . .\Iar"ll"'j "f'('UIl-

dil"', Dl' afU:t"'aardl)ldull tt, 'hal1df~}pn Iwur Iw--
nlld ntH .".akl'JJ

O~ ronr,t..! S .1. Hoo, 8r .. -.1. L. K,,(-k.
\""r, I dt' voh"l-n·dp \'ï'r~;ld(_iril1g h' F:.lartfl:oofon-
f"IPt llt'p:ulld. "r. ('II nh·.I. Hno .. wt.·rdpil .)t....
dl1nkt \'OOr hilllllt' \!afolt;vrijh~·id.

B",IHnkillt.: .f. L. Vi""r al, lid ";t" <1., ... ,,'
Tak 'TI'rd )!plp"z .. n "11 all1~pnon,,·n.

D,· "j'rl!;ld"rillj! ..:Ioot 10('£ _l!t\.bt·d.
.J. S \T" ZLlL,

~P{'r('tari,.

~. ACHTER PIKJ,;TBERG.

~n Bondsyergaderilljl, gehoaden te Stink
fonteio (Piketberg), op :!5 Jah, 1~\)3.
Teaenwoordlg wartIn de ..oortitt.r (D. J.

Hrink), .. veo gewooe leden en drie en t"intig
andere".

De oodergeteekeode "erd als tildelult oe<:re-
tans gekozen.

De voorzitter heette de leden .... Ikom en
UIlde, dat bet doel un de Yergadeflng ...... een
nieu,,~n tak albier te .tIchten. BU spoorde de
mann.o aan. looyeel mogellik na aan te .IUlten
bU den Bond, en "eet! ben er op, boe n<HJdzake
IIIIr: bet ...as, uu een te "I1n eo samen tit .er·
ken. _-'

Darop ml«de een kort •• doch gegroode r_.
van dell beer B_ Burger.

AI. leden toei.laten negentien: .. ..
De voorzitter noel!' den leden. ol 'U ge"lllIg

.uea bun eigen bef!tuur te beb!>eD. .
De beer D. Kotzé keurde bet goed, dat Iedere

"'Uk llin eIgen tak zou bebben. maar •• a er op
teg~G, om dadel!Jk een bestoor ~ lueaeo, eo
"00 ""n yerpderi Dg later beleggen voor dat
doel.

De beer J. de Villie.. .teldo voor, dadeliik
een be.tunr t.e kiezen. ge....coD<I..erd door den
beer :-;. Heun •.

Aanl!(euomeo. ~
De beer B. Bur!!er stelde den beer D. Kotzé

yoor al. IlidelUk yoonltter. gesecondeerd door
den heer J. de Villiers.

De heer J. P. BUIl"amen _telde d~n beer J:
de VillieM! voor al, .ecretar'_, geft8Conde.ra
door den beer B. Burger.

AI. Ylce voorzitter werd g.ko.~o de heer S.
Beilna.

De hoor D. KOI,é stelde yoor ala b....tuUM!
ledeD 0., beereu J. L0U.... :S-. Be!los, J. P.
HUllumen.

~en beslUIt werd genomeD. dat de Dieu"" tak
tleD .erg&dennl{ zou bouden te IAng.vlei, op
Zaterda~. deo ~,t"n .'\u~u.IU •. aaD.t .• !Det bet
doel. afgeullrd,gden te lellden nau de benoe·
miug .. ergajering te Drommel.lel. dIe geboo·
deo tal ...ord"D op den 1~.uen Aagast". aanot.

[)aarna bedant.te de voor.itter d. lilden ... or
hun goedtl opkomst en e8nlj(ezindbeld, die ~ij
betoond badden.

Notuleo e~ller algemeene .ergadering, .ebou·
den ta Geelb.WoD~in op Donderdag. l~ Jali,
190.'1.
De ... rgaderi0l .erd met gebed geopend

door deD beer F. . J aosen.
.otalen eeo.r TOr1fe v.read.nni gel.zeo,

goedgekeord eo ie~k,.nd. 5 Nieu •• ledeo
.erd.o yoorgeateld door "eracbeideoe ,letleD,
gesecondeerd door d.o beer J. A. Eaterbni&8n.
er. algemeen aangenomen. d. beer J. V.. oer
"erd 0pg.oomeo als eerelid.

Daarna deed de commiui. .enlag· Y&D bet
baar opl!tlCirageo .erk; daar bet nrslag .ao deD
beer J. Naude Diet tea (Unet. ""n de "eJtiade·
ring ....... rd bij wed.rom met deD beer J.
A. EsterboiuD benoemd. om naar zaken t.
.,eo, ...aaroa d. beer O. Baoptfl.iseb ... rslag
deed nn bel districtabeatuur.

Toen ginl!' de nrgaderiog over tot bet ki",.n
yan kandidaten .00;' bet parlement. D. b.er
C. I' Naude, geaecoDdeerd door deo beer J. A.
tAte.huilen, atelde "oor de heereo Dirk Vil
joen. J. du Toit eD Haa.dorp. D. bter T.
Hanekam, geDeCOodeerd door den heer J.
Vis!ler, stelde yoor d. bearen [)irk Viljoeo. H.
J. H. Kla&8I!flD.n J; du Toit 1'oor bet bOOIer
buis. De bear G. Hauptfleiocb, peeoade.rd
door deo b•• r 8. I,.iebeoberg, a\<olde'1'Oor d.
heereo W. G. SllIiJtrbageD en T. P. Tbel'Oll
yoor bet laierbuU!.

De .temming •• " als yolgt: yoor bet hooger.
hni. de beer D. J. Viljoen 15. J. da Toit U,
B. J. B. Kla&8IIen la eo Maasdorp :.!, wu~p de
voorzitter de beeren ViljO"lo, da TOit en Klus·
KIln verklaard. al. gelronn met yolatrekl.
meerderb.id der 8telllDlen. Voor bet lagerbuis:
de beeren W. G. 8ieberbagen U" T. P. Th.roo
14. De yoouitler ",rklaarde deo beer 8ieber·
bageo alo algemeen g.kozeo en den be.r
Tberoo m.t de Ilrootate meerderbeid. '

De beer G. BauptJIeillClh, gesecondeerd door
F. A. Jausen. otelde "oor dat geen secondi
geko."n Inllen wo"d"o. ,

De beer (;. HauptfleillCh .erd gekoZ<!o naar
de b.ooemin~ ..ergadering . Ala lIOOandoade
beer J. 8. Naude.

Volgende nrgaderiog bepaald te e.lad ..
fontein.

Verga.-fering werd met gebed ge,loten door
deo beer A. du Toit.

MARKT PR'lOOKTEN.
PORT ELIZABETH.

( VIJII Ik.w.-... hu DaWrilI • (,0.)

31 JIlli. 1103.
8troi."eeren.-De Londeoocbe Verkoopiog.n,

welke deE<! we..k plaat! rond.o, .aren tot ge·
noegeo der ""rzende". OnH kaltel bericht
Z"arte en Vale 10 peroeut hooger. all. and.re
IIOOrten bebielden de prijeeD .an d. Iaa~te 1'.r·
koopingen. Onze DMrkt W.. de••• eek t.... lijk
goed 'IOOrzipD. met de g"wnDe middelmatige
Toorraad, eD m.t uibood.rlns 1'&0 Z"arte eD
Vale, die doord.r .aren .... er •• inig ....ran·
deriog in d. prijzen. Veorraad geriog.eo roeT~r
tameliik. Door de groote droog~ ID "e~blt·
leode deeleo der Kolonie, i. de aterfte oDder
de "opls leer grool. Dit lal waarllCbiinljjk eeD
besliste vermindering in de loekom.' 1'ero~raa'
kenl d.1 eeD "eldadiie oit"erking op de markt
lal bebben.

We ooteereo d. vollftlode ala loopende prijltD

Wd. i;oc •• taris.

l.aakuik ~~ JulI. I~,n

£ •.
Prima, goed tot loper. 12 0
Eente witte ... ... 8 0
T.~e.. ••• 616
D.rde" ... ... a 10
Wiifjetl, lJ.poo' en i' ii.. 6 10

" t.eed.... II 16
, derd.... I 6

r.o~y , 10
I4taart"eertlo, .itte, I II

" Iicbte, 0 16
" geld. en donker 0 4

Znr~ laai... ..i 4 0
" midd.lmatig ••i I 16
"kort 0 9

wirey 0 .0
".,101 0 6

1'&le, laoS II 6
"middelmatil( oo. 0 Ui
" kort .. , 0 2
" wirey 0 0
" 1'101 0 6

lip~onall, licbt 1 li
. I' dODker 0 12

OhlCKl 0 0

Per lb.
d. £ •. d.
0- 18 0 Q
o - 10 10 0
0- 7 10 0
o - 6 10 0
0- II 10 0
0- 4 10 0
0- 2 10 0
0- 7 0 0
6 - I 16 0
0- 1 6 0
0- Olll e
0- 6 10 0
0- a 5 0
0_ 1 0 0
6 ~ 0 I 0
0- 1 0 0
0- 3 6 v
0- I 10 0
0- 0 6 0
:I - 0 0 Il
0- I 0 0
0- II lV 0
6 - 1 10 0
3 - 0 I 6

NotQleo eeoer algemeen .. BoDd~.. r~aleri0l!'
oCehouden te S"ellendam, op dee 2!'>.t.o J nh.
I:,q:~. .

Ds yergadenng ",erd lUet gebpd geopend .0
Doluien der YOni" yergadenng gelezeo en ioed·
"elteurd. .

Daarna la! ds ~"cretar1. ..an de (·t)mml:4ll1 ft,

aanl!""teld om de O',gerel{eldbede.n yan de vOllge
yergadering te ond ..r.oekeD, EUnnpport. De
uit.praat. un de commIS-I. ".": dat de baH
VIlO der W....tbui •• n Diet oocoostltntlooeel ge·
ban<:leld bad. Hii nam toeD w"er den yoorz,tten·
.toel 10. lUur bedankt.e .Iadelijk al. Toonl' ter.
De heer V. d. Mer"e "erd toen ,. kOZ'D als
yoonltt.,r eo de beer Va.n Zjjl ,Is secretan •.

BeL .... rd t ,eD b... loteo, een pDblieke verli"'
:lenng te boade.n op den ~~ten .Aoguslu,. I!1OJ.
ten eiDd. kaodldaten te oomln ... r.n yoor bet
l....gerbY'.. Er "aren 21 oi.a.e led.D yoorg.
,teld en aaogenomen.

J.}1. VA~ ZIJL,
S..crelari •.

J. P. NAUDE,
8eeretari •.

Sotolen eeDer comité .ergaderinl', gehdodfD
t.e Geelbek.fontein op DODderdag, 16 J ali, 1903.

Notnlen een.r Yonge .ergaderiDif gele"D.
goedgeltenrd eo K'teekend.

De beeren J. 8mit. W. H. Smit. J. Vi_r,
W. L. Cronje en 8. JaDsen .erden .oorg.teld
al. Dieu...e led8n, gesecondeerd door C. F.
Nande, eo de heer J. Vluer .erd o"ergenomea
met eer. J. P. NAUDE.

8t:cretari •.

\lil\T.\(j l'

I tI"nJ<I~ dptl :!.')"it4._·11.lull, l~)(l:.j. wl'rd (II?'

t wl"',·d(\ \ ,·r;"::I,j(·nulo!: \'.111 dt'll pLlaht'~1 k'-'il
I~JII' l ...T ;Ik il lhlp, ~,-"ho'Jdf~ll.

EI ....." ("I II '"111111 :JI) )f"I{f..'1l aaH\n-ZJ:!.

I)" \I·!").!.II!' nil!.!: wl'rd U!I't j.!t·l,..,·d ~"'Jp",~d.
I)" Il' '-I' P \\. (1u.·tt.· H;.!I·t·rJ.· al!'> ,'O(lr;>:I"

I, r "1\ ,I. hn·r \\" .-\. Jfofnll',vr ,d .... t'4Td.lr' ..,

I)" \fl·'......:l'f .1iIJl.1!~.."tl·hlf· r''')!t'lin$l':''' r'IH~II1lI"

...,1' ].·._;::d.· ll.·f ",·:_:-l"I1II'II' ,",Ill on"', dn,or ltaat
vuor ,1, /.,'11 t;tk 0P1£t--";f,-td. ( •. 1' taf .. I, Jwtnt'lk
11·1 f,,', .,d'"!h'rl:,!" d'h('I 1......1t'" "n ,....tligt' \'~lJi'riglth
"':"" ""'r'] .1<llll.!t~HUnll'lI.

Tnt ,I.· \·,·rkit'ZII)\!, rall h."' .. tllur..J1'1Jt·1l 0\' 'r·
_.-•. III,j. w"rd""!1 ~!.ï~h.-'o'/A·n (Ij' t-M.'1.->rt'1I P.· '\',
('],r.·'.' '\·ItOI7Ittpr·,. D S. du Toit f\'jpp-voor.
Iii,. r,' \\' .\ Hofmpyr ~~·IT("1";lri~),.\ .1.
.J.~tdlot·rr In.·'· .......·'·n·t,ln..j ... P. H. Hu n.!t·r .. J p,
\[,,;i<,·ri,,· .. 1 S. (lw·t.·. '.J D. d.· 1\. ('Olli':wti.
,·n (' .1 \/111 Zijl. .

~."(i,·rt .It· C}pn(,it1111~ rill1 ,jP'l.t'tl t:lk ;r.ijn t~r
'_''': I1j1'l1"",' 1'''1.1,,11 lO'''J!i'1r"dl'll '.1\ t._.!t z.ijll I~·
,1"1I1al 1111 ~I.

'"')CH .1..... hJr~ill:':: t"'r '~f'l)!ildpnl1~ TJlI'T ~!wht"(f
dnor d"n h"Ijf H P \' d 'f'·rwt· \l"l,rd I'F

. ,'11 ....·110''1111 lIit~t·\n·rkt JIInt"tn ntpt (h' ....or)T·
'!"Il' ])., .\t"rik:utlldl'r BUild, 1J~l'ril'ht tp
""11"'>.:11 d.d. ~ J<rli. l'llXI. ~A'lldr"'ht ma .. k,
\f ..wht" dnllr fi,· .1f)I]~!f~I1f~" Y'T'~ni~nl! ;1"11
d'·/f'1l BOlld ....t.lk 1t'll ~t ........ I,.'nkt· ;lang:flh<>dl>n,

r:"l1 \"i)tlllll ·•..all ,bnk t'l1 w:larrtf'ool·nnl.! ,Iitn

d.· \·I·rt·.'JH!!:III~ pn tb, n·r\":H,.rdl~ ...tt·r nl1\ ht~t
(lI ot tn tTl,·j HoorrH" .Jnn..twn. w"rd f~'llparil4
1,IIl~llf'UI'·II.

6t -
Ct -
6 -4 _

2{ ..I.
5t -
6i
6

3i

6

Ve"lag y.n Yergad~rlog, gehoudeD ;/'.1 Juli
leo bIlIle vlln den bepr P. Botha. . .

Tagenwoorulg Voorzitt,.,r. Secreta" •. dne
Comm,,,,,aleden eo 14 aDderen.

B6daoklOg "tlIl .~ '. .ecr algemeen aange·
nomen en P. H)tba in "IID pinta geko.en.

V00 rg... te Id door uen Heer J. Coetlee, een
memorie op te .tellen aan den di.trict! raad,
ben yerloeunde, bun IOTloed II gebrUlkeD Toor
bet •• rplaatsen van bet Bailenpelltkamp : al·
gemeeD aaogenomen.

Voorgesteld door den beer J. A. Visser. g,e
&eCOudee.d door den b....r A. van lIeerden, 1110'
de elektie Di.~ te doen te nebbeo.

Voorgeoteld door den beer J. A. ,i.-er. ge·
.~cond""rJ door deo heer W. F. de Wel. dat
er een zaal ".bouwd zal ...ordeo .ugemeeo
... ngeoomeD.

Voorge"teld door den beer A. un Heerden,
geMcoudeerd d',or den beer P. Botba, dat de
heer VrMer ~n IU...t ~&l nemen, OfD t.45 ueD,

lOot nil er ol' t.riigen kan algem~D aange·
DOl1i6n

V oorge.teld door den beer.l. A. Vi.oer, g.-
.e.:ondeeru door .leo b""r W. F de Wet. dat
de vt)()r~itter ea ~e(:retari8 eeD peLltie zullen
opstellen yoor b~t d"trlct.bel'tuur. om bet voor
de lIIunlClpale led." .. leggen 1Ioor verwlode·
nni Y&lJ .\1&r~!I cornmlMle.

LJe heer VUI"er .1001 met gebed NI de bMr
P Hath, en ocblgenoote werdeo bedankt Toor
buo H,.ndelll". aatvall~.t.

W. BOTRA.

Wol.-De markt ataat fei~liik stil. Er ia .eer
...eiolg voorraad en de aanvoer best&at oit oyer·
g.-cboten baleo, waarnaar "eiuig of geeD "raas
IS, ailgezooderd .oor prij leo een Toll. ld. Iag.r,
dan die meD de vorige maand er 1'oor krijgeD
Ilon. Wij be .... len groo~ omzicbtigheid un met
Itet koopeo 'Ian ."are eo !cbeer wol no, daar de
prij .. o klaarblijkelijk lallen dalen; docb 1'oor
licble, in goe:!e cooditie _ijnde Wol, deoken wii
dat geregelde 'I'TIag lal ajiD.

Op d. pnblieke markt werd gÏlteren alechts
eeD kl.ioe boe elheid uogeboden. De tooo
-'&nde markt w lap, eo bet grootste deel der
&lInbiediDgeo werd YID de band leweHO.

We noletsreo de .0lgeDde ala loopende prii.en
voor:-

Sneeuwwitte, extra auperieur
anperienr
goed lootIDperi.or~.
inferieur eo slecbt
lar ge goed. coaditJfI

Par II;.
d. - d.
lG~ - 17ib. - 16
14t -- 16
13 - 14"Vet.ol, Inp.

gr ..... ld
Dito, I[aroo
Dit.o, gemengd ,.Id... •..
Vet.ol, licht, 1000er font, middel·
matig gra ... ld

l)i\o, Karoo ...
Dit.o, kort ...
Vetwol, kort. fon Uef eD Ilach t

grof _ ,eklelUd
Ge.aacben, (fo eo l(ekJeord oo.·

Vrijat&at graneld .e'.ol,l.na en iD
goede ooodiue ••• •..

Dito, midci. lani, Iicbt met .eioig
fOO~D ... ... ...

Dito, middelm. kort footief .n
alacbt ...

Dito, middelm. Karoo, lanl en loede
caodi\ie ... ... ...

Dito, middelm. laag, lkb, .n lDe'
miD foo~n ... ... •..

Dito, middelm. KOrt, fontief eD
aleebt

6t - 71
6 - ~t
6 - st

PRT'.;(·f. ALHEIlT

~"1I1. np 1-- .1'1111. 1~l0.1
D., h''''f \ Enh'lnl.l ....~r 0r-'flt mf't !!.~hf-<J
"'"t UJNJ \~an 1:1,\.'''''-(' \'prc,ul ...rin\!. Cf'ilOudf'n

t,· Ff;l"'I·rlll1~ HO.I~l. oil :lil .Tuni. 100:i. 'wl'r~
d._.n 1!'P'Jf"7.(·H I~ll .I!Of"(4z:t"kf'uro

n,· nJ!(}t7.1tl1f'r 7.f"idp, daot" hf~t f}{,tl'r zou
Tol Jn. nm d ..n na.-l,m ~;HI df'n Tak tf' '~f'rand4"rf"Tl,
11\ p,l:lHt.. Fr;l ......rhllï1! .Rond Tilk. hnt,,"plk ,fr"-'tl
,1,.. 1.·1,Ik ""'''''1AI"m ",,·n-l.nt· n)orr.it:t .. r hnald,.--· ann. dat d,~ i)4"-d("l4:1in~
Ih"T" '-"I1l,lfit'nnc: \\'a ...., nm tI' ...h'mm ..'"u ,-oor
tWI'" k:lnilidat.~n nH' hi i rI,... iaat""1t' r,·r~Hlt''''
rillt: l!1~llt)JJlln~·.·I ...1 "".',....-1.-'11
n.. llt'fOr ~ Jf,HI..-knm ...ft"klt~ n)()f' .• 1:It di.'

"""Irk ""'flJlC: \";111 ' j,. t \t-P'f' kundi(h,.-t ,~n dO'l)r ).!p ..

..kfltt·ll I.ri,·fj'- /011 ~t"dll;W \wlnll'lI

n" t"f·I'!·.\ ~bnll'~' -;.~)Ilfb",n--k·
Pt' \"f~pr;.11 t "f I.f'i IImdHt lu,t }J"1ll ])t'f'"

.:oonl11k ~ot·f f,'ft. J;:ld hi J d"l1 t'i(·t'-\"1"lT7.tt'h'r

,-r;J~,'1j d"11 ..~oo·1 tt' 11'·lllt·ll. <IH<lI"flp '-,·rh,·!
~lil dt, ""rj!:vi"rJlIll !{-It ILl .Jj> ...tf>l1llllif4!:

'] )•. :IIT ..:I.l~ W·.I": .1l~ t"n-hrt J).~ JW'f'r P ,\! II!

Itnll" I" ,j., Iw,'r.r H. (; 1.lItric.Tr 1
I)I~" \~. nl dl' ht,,·r P. ". I.· HOII]. gtfltJ-

IIl1tl""rd ,11.nr HIl:--"lI T:lk
p., lw,'r L. H,':t~ 7.•.,;/k toi'lJ, J,d ,-pl"1l

IIIl B'·.IIlfllrT ht'Ul .d, r' ....'!..: j!t·Yrn:l!.!d lH'ubpll
pIli IW!\ \·,·rkif ....lt:l:.ll· t.' il!tt·Hi'n. HJ;\;lf hij \rOil

,d',,1 /.11'11 U·.tT df' IO"I1!' ..cth·n Jll ;rjJu mntrpk
" ,.11 h"nl lb'llkpn .Il.' IU"fIl \·.,,,1 t~..tt-'r kl'll:nf'1l
"Ill di.· .lIldt·"'~1l .!h' ,".-rn' nlll hf'm :tJjll. :f{ij
;.,tol.· t...-.k, ,lflt hij djll h.~ :lA)U IIOt'u.

Fr \\ :.~ ~t~"I ...r. 7Atid.· IriJ. I lat d... ;IIM~t~rl'

Lilif /".;d .j" Illlt"f·""r1"\r't-r,..;d' kri jg:Nl. K.apitaliiftpl1
~\il1"11 01}'10 }..\ nd rnakt-'f\ t!'PH Iu 1l4:l ,ah 7.Wart .. R
,·tl ni,·t ,'~Il I-.,bnk.,n:. Rij Z ....l.!(', :11... hij in;
knnft 111 j ,J" 1H-'nfH'min+.n..l"I."'rt:adprin~. {fan ;r.al
ItlJ ",f.iall. ,'11 ~al 71jn ~U~tt clcne'n. En tf>r ..
w.!I"l,t ,"~III d.'n ,Indftr("n kant uok hun plieht tt'!
dopn. J.-:n lIuMf'"1l hl.! hij Jp Ilt·n()tl"nun~f'r ..
,_.",j,·rI1lC .I" Im·.·"Irr .... id niM krijgt, dan :"al
""j ri]1l 1'f"Ii tlo,·n. om te ......ri<"" "oor (l"n
knndidaa:t di. inkomt.

r J "I,,;'

I. II

'110".\ I' ;,1 I" ),jl '1\ Ik.'
,,'1 r.·t.lr \.111

,',' 11 li.!" !,"".I;. Ill.!.-
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1 ,

'.\. rol "I':"I'O!llo'll ddor
f!! ,Il I"~:;. '. rWI;l j, 1I""r .\

-.',·r.·r.1[ , Illn...:.t,·r,j,

1\ • _ ' I,] Il rll: »"' !1":'1' II' !, ~..' \~,H Ir-
,:,.' " ,I.. \ '''Ire' 1,'r 11,·r ,I,,,·] d"r

11."11, i.;k r:'11 Hnnd-:.!k 11~"r ~.'

AOllorahlar.-Deu markt blijft kalm. D.
eeoige .~rkooping nn belang iD de opeo merkt
gedurende deze .eek Wil door on8l.ll, "8n 260
balen, t.gen loopeode prij seD. Er la geeD "er-
koopiog YIn Boltj .... gebo.den.

Op de p'abliek .. l't1arkt1'an Dinsdag, .erd eeD
betrekkeluke IIroo~ boe"eelbeid .. ogebodeu
bieden ... goed, ter.jjl de prjjun gean ... raD:
dering looDden toet die "80 de "orige weelr.

We ooteeran de .olgende ala loopende prijlen
"oor:-

,. I . l' 1' : I, ',' r .. , I ~,r , ;._,11 ,. \',. f" ,I,·
. ,r 1_; 1 j k l,,·I. j . II II," H1'.1 b.,.~
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,I·,·,' "Ir". " ,f h.·' h )"/, I' ·,.,il

·L,t
• Ill" il!:.':J, It ..
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I \t.dl'· rl" ..

. \11 ! "':/I!···r

\ '".r" . t,

I) I Ir" ; .• \·.JI(ll"'jlf,·r )l.l!lIf·U" <1"11

:1"'->' H,,fI1I' \'r . "or /lJB. 'k
'I' '! 1'.11" ,'11 II"b. ,I·· .l!l,jl'ri· \ r't'n,j"n ,"(tur

.. 1111,:-',·11ITt.: "1\ III. Il ~Itl": 11111....·,1. hoo",! ...t
" II,,' !., r-r"'hr 11ft: "'I Jl ,l"n ,i:t.;.!

.J. ~ (tl'.;R.\PTF..
8earetari s.

u met
trots

i
i •.

:!PtJBLIEP 'VERXOOPn(G
v....

fir Berlte-iJu ;_de •Hay. en lAaI GOeInI
TER PLUTSB

~GLO~ ti (AfdeeliJlg C&lMoD. nabij Villiel'lldorp),
-oP-

DONDERDAG, 27 Augustus, 1903.

pa

a.
30 Mudden Baard' KoorD.
70 Do Haver .•
I Groote lot Kaf. :

metVerband staande de

HEEËN~

De ondergeteekenclen, behoorlijk gelast door den Executeur Testamen-
tair in den Boedel tall wijlen -\en heer ~hiel JOIiu de Kook, luUeo'
publiek verkoopen ;:

X. Levend. aav ••
24 .erste klu Koloniale Bsela (2 tot 6 jaar). .
8 Do :Do Merries.
3 Do Merrie Veulens (OJevela.ndem).
1 Do Koe met Kalf.

820 Do :Merino Ooien mat Jammers. l
160, Do Volbek HaJi.aela (' tot" tand) soed voor alaohtAm..
~. Do JÓDge Haumls (2 tand). .
200, Do louge 00ieD.
25. Do grootAl Bok';Kapaters.
75 JJo Bokken (OOien en kapaters).
25, Do Varkens.

I
zlJn in v Irzeg~lde

Ibs. blikken, I waarop
MAZA.WA.TT sa, Lo... Goecl ... n.

1. Eerste Klas ni~we Kapwagen.
1 Do 1>0 Bokwagen
l' Do 8obota Kar
I Do Wa. Kar.
1 Do Nieuw MeCorniok selfbinder.
1 Do Do Deering selfbinder.
1 Do Deering Lae-gooier.
7 Zeneen.
1 .Span wagen tuigen compleet.
3 , Do ploeg iDa Do.
I Do Jukken. .
1 Lot trek·touwen met sWÏD«els.
2 :Zwedaohe P~n compleet.
1 Lot Do scharën met holen.
2 "Lae stellen.
2 Dubbel voor Duitaohe ploegen.
l' Nieuwe Zig Zag Egge
I .Halfslijt •Do. Gift potU)n en DreM balies, Jot vloer ~
. reedaohap lbt Graven en Pikken.

1 Eerste klas l4-Krib voor 20 paarden.

echt
3

die !alleen
pak~en en,
het !woord "

i

over"l,
worden ..

l
l·

PAS OP1VOOR DEN MlN:-
! . I "

en
door Winkeliers

; i

die nl iets ervoor in de p'aa~8 tr$cht
te v~rkoopen, want vele ni~t nauw-
geze~te winkeliers trachten! andere

, i '

Meriten te verkoopen, o~dati zij
; , '

daar l meer winst uit halen.i·

BREU EN. 4. Hularaacl~·
. Het gewone ~iment Meubela beetaaude uit Tafels, 8t.oelen,
Kuten, Bedden, Ledekanten, Lampen. Breekwaren en Keukeugereecl-
Behap.

:Bn wat er verder aal worden aangeboden. V8rvel'llChÏDpIi slilleD
veraehaft worden.

Bier is eene achooue kaDI voor een ieder.

Pat.eote Breukbandea
genezing van

Radieale
LOUW'S

EersUJ Klas .&I".LIl~_""'U...,1

E••" •• II, h.1 n
. E.... I....IH.~I

KOOP.Het bevlltipn -tan breukJ1>a.nden en raad·
geviD, MD ~enten

B~LIST nu v.LtKOSTE!
doolt. eeD Bpeoiali~ Yan het

RAuaNINO IUTITUUT.
!dcl~ey StraAt 134, troeger 106).

Conaullitie VRIJ van 1Q uur V.m. tot
, 5 uur n.m;

BK
P. J. DI KOCK,

Eenig Bxecuteur Testamentair.
CaledOD, 3 Augustus, 1903.

D~~PERS, MOORE en KRIBE, Afsla ......

1111IINlrII181·· tIlII' I. I. PILItIlTII,
BOUTSTRAAT 17,' KAAPSTAD.

P,8.-Z1j, di. bjj.anderbtijleu .eueeben le
1'ememen. moeteD IChrii ... q1 lIIUI DEN BE·
8TIERD£B, RAlttOGNINiO INSTITUUT.
Adderley Strut 134, ItaaJl'lIiad. Alle corr .. ·
pood.ot.e sal ala sb'ikt conli~eDtieel behandeld
en in se.on. eD1'eloppe ~t.oord worden,
.aDder eeDip betaling. '

Haywards "Park"
verbeterde zwavel dip.
£2 15s, per kistje;
gallons bad van volle ..t...,_~""

Haywards cl Third", is een
zaam, niet vergiftig Pt1PVaa.t, voor
schapendippen. het· wjAssohell van
vee en alle ontsmetti~ doelejnden.
Het kost 6/- per galloq. ;

N.8. I-Dit sijn de p~jzen in alle
depots. i

liters; TOILIISOI ct BIYIARD, Bpkt..
LblC:oll 81 LtnrPOOJ. jl , .

Zllid-AfrtulIsch (litoor HAlJ1B.D,
YOUIG ct Co., Port ~liUbeth;

!gut .. loor Westelijke ProIl: I. SPILBlUS
ct Co., lupstad. i .,

- -_._-------------------

ATJLEN. die eenige v~rderiItg teren mij hebben, of tap» mijD Boedel. ftII welk_
aard ook, lforden verzocht deze in te dieneD teD. lIlIJun KaIltore

Houtat-raat 17, Op ot TOOr Vrijdag, SJ.:Aurustua, :1908, tel' onmiddel-
lijke afdoening.

G. W. pn,KINGTOJl •.
Houtltraat 17.

RAMoaNINO INITITUUT,
ADDBltLBt SUilT l~ (vROEaEH.:106~

P.K. BUl! I~I. ~

KAAPSTAD, ZUI'-AFRlKA.

KENNISGEVINGBBNOOnIGD -EEN Onderwijzer be~ voor eene
Private boeren lehool te Heldenmoed,
di st. Lady Brand. O~ja te kunnen
geven in HollandlCh en Jtngelsch, en ook
in Muziek. &larie Een lJonderd Ponden
(£100) Sterling en vrij latiee.

Do applic&ll.t moot v~ien zijn van
goedo gotuigBchriften, en: ook vermelden

~; waar hij ged'i1rendo den Qorlog WM. En
bt moet een ongehuwd penctm sijn.
4t Applica.ti.. zullen in Jewacht worden
~ tot den 31sten dag van 4.ugustua; werk·

zaamheden te beginnen ~elijk, of zoo
gauw als mooglijk. t

Boven de 15 kinderen, is de onderwijzer
ge!'echtigd van al de ovfripu Schoolgel-
delI te heften. r

J. H. DE B:amtN, Th.z.oon.
lleldenmoeci,

Di~ Lady Brand,
t P.Jr., Mueru.

-~----- -----ii-------

BENOOD~GD-

ENIG pel'8OOll, die geYODcieD
wordt overtredende op mijn

Kaap' plaat.en Bovendownis, FODteÏDI-
gepro- laagte en IJan.daberg tAl .aet, te
besm

koo
et paard of anderszÏDe met het doel

rta. te Jachten ens, JIOIlder
,edateerd ming ft1I mij, sal vo1geaa. wet "-'_ ..

mlU de.en band~ld worden. . !
aJgemeeue

levende var- IILLle! LIYD&STOD LOOI.
wordeu aaD.
binnen de
tBr verzen·fit

BENOOD~GD~
ONDERWIJZER ol ~~ vow
de F. B. School te Ad o~ iBany'
dale. W8l"kzaamheden te Mci~ 100
spoedig mogelijk. s~.uS. vrij
LogiN. Doe aauoek bij i

De. G. P. v. CLMl$.WE, '
I Ban-ydale.

------SENOODlGO-; -
I

E EN Onderwijzeree voo~ ecm Private
Farm School. te Klipfon~in, HC1pefield
Onderwijl to goven a&D l~ kinderDn~t.

--- E Standard .' VII, indien nqooig,-ln En'
ONDERWUZERES VOOR BOEREN., gelach, Hollandscb, Mw:ie~ (aan 3 kinde-

I'LAATS~ ren) en Handwerk. • .

APPLICATIES, --;;;:;;;;.~ va~ copie\in . Salaris v()()~8 kinderen (iDgesl~n mu·
van getuigachriften en cel\tifie&ten (inalui. ZIek gelden) £40 per Ja.aI' Jtlet vnj logies;
tende bewijll VIID lidm~hap no. een ook de Schoolgelden, 35. ~ ma.a.qd voor
Prote&ta.ntIChe Kerk) zulij,n dOOl'den 011' elk kind, boven gemeld geW van ~.
dergeteekende ontvangen 1word~ tot op ,De applicatiën mm. c",ieën v;an ge'
den 2Ost.en Auguetua u. ivoor dl' betrek· tulgschriIten van bevoegdhIlId (T . '3. Cer·
king van Gouvern&Dte vhor de zee kin- tifikeat indien mogelijk) good gedrag en
deren V&ll den beer J. l. c. J_ van hdm~ha.p OOD.el' ~t.cht! Kerk
Rensburg van Moerufon.in. afd. Union· zullen mgewa.cbt. worden dpor ~elli onder-
dale. ~ geteekende tot. 31 AugustUs.

Onderwijs ·moetl gegeve, worden tot en Werk niet later dan 6 Octoi>&' te be.
met Standaard 6., ginnen.

SALARIS: £tO per ~&al', met vrije
kOllt aD inwoning op de *laat&

JACOBS A. Ilij DE WAAL.
Unioadale, ,

18 Juli, 1903.

Bovt"Udownia,
Cal rinia, SO Juli, 1903.

DE WET.ook lullen
onha~n

van of eenig
de drie ge-
naar eeDig
binnen de-
diereu ver·
fioaat van

-"~-, of VeJd.
zij vrij !ija
eD. niet in
met t'enige

een be-

WIJ geren kennis. dat de Heer
VAN Dla HOBIT sioh aaD

legale praktijk onttrokken heeft,
en dat onze vennoot.obap opge.
hevea is varW dell 31.teD 1uli lI.

De Heer VAI~DD BUL heeft de
praktijk overgeDomen en al dese
als tot dUSY8r vervolgen.

UI DO BUL I YOOBI HOlST,
Procuft!nn. Not&ri..eo.

Transport Uitmaken ea
l'arlemeotaire .Agenten.

Kamer no Executeurs GebollweD,
Walestraat, 2,
Lapstad.

van a&n8li8&811J
aanmkiDg
varkens,
lJIIlettelijke

vervoer van
deelen der
Spoorweg

.ll'r8llsetl Jiggen
:kaap en

G-enezillg op (ieloofsgebed.
P. J. DU TOIT.

Klipfontein,
P.K., Drieboeklonteïn,

Hopefield,
28 Juli, 1903.



Stoel ..Is in teekening bCHRIJF -
in EikeD- of Notenhont
kleur. Rieten Eitting 6/6. VooJi,

CATALOGUA. Bijne:;::-e~.~.Arm- CATALOGUS.

PrijBlijBt in HOLLA.NDSeH en ENGELSCH. ,enD ,JIIitan, ..... Ha,.. ,_ •••
1 I !:.: i

Postbus 320, . • •• 1 .... CDALn.rr.l : i 1
)' .

,JtAAP8TAD. Tel. AdreI: • Jbu.w 0cIIa." i ;, .

Buqn ..... &0.

KAAPSTAD.

IMPORTEERDERS VAN

LandbouIwerktuigen lan alte soort.

PoaiJbu. 88.

Agenten voor den verkoop van de bt:roemde'" PLANET JR."
........... , W ard en Tul , .

'_--- ' ~fy-

.,De Planet Jr ,.
No. 1

Bamenge st-Ide Drilboor

en Cultivator.

.De .. Planet Jr."

Eenwielige Ploeg.

Deze nuttige, kleine, werkbesparende gereedschappen, worden jaar-
lijks meer en meer populair. Ter beteugeling van onkruid, voor
ploegen en algemeene cultivatie worden de ploegen bevonden van
OD8Chatbare waarde te zijn. De zaadboran zaaien eenige soort van

tuineaad,

-:0:--

De "Planet Jr."
No.8

Aardappelploe; lS cnmis

baar in den wijn;.: aard.

D' No 60 r ieuwc Cultivator.

1.. - 11--.
, ' '.' "

<ol. 'f ·'1 I ~ !

1·1,' ............ d

JAI!iCR; & '00"
, :.....,..e .
.~' ,I-' .- .,.. .
~ ~ ........ JaOll __ .,.
..... WeHJk ;~ hebba. Dunaa
liWea~ ...
.. lIIIIDIDl nu.
". :._ pndt.... ''IOCII'I'UIl TU
"'

~ijW1I.J1IR8W AUJI,
'~'

zu."_WDK
..."ao-ZlLQ&.W':IIaK.

TeUbIde Iura ft)......a.. '*••., ..9OIW.~,,,,,,,,,,

ISA.AC HUI:RSKJ 1

PnQatta Il ... a lat....
E. L.: ItraIIII : DeP... u ....-::::-...............

;'. ". B08BJIOllT'8.,..... ,.._ ......II 'Z •• '· w , w,,' ,',; , ..
nkund.1gen, ~gel:p88Jle .w.. Ol" r. ~ K 11•••• ,.......

" _.:' .......
. EoMie1oc. 0JI4en0ek ftIl WI..... ...,...,........

P.II. BOUKOft, A;.A.8.O.O.
.oa.MOK'I', :

BOO".... 'It.DIG OPl'lOB.
'Kautoa Boue·'~

(IN, ......... )
A.44er1e7anu. XAAPlT4D.

..!!!

Dit weritulg werd eerst onlangs ingevoerd, doch is reeds zeer populair.

Schrijf om volledige Catalogus en Prijslijsten.

Voordat gij n gaat lnstalleerenJ
~ohrijft om onzen geillustreerden Catalogus en PrijllliJllt.

Prijslijsten III HOLL A.NDSCH ot E" GELSCH.

GARLICK'S
MEUBEL
MAGAZIJNEN,

Hoek Strand- en Breestraten.
WIJ BESTUDEEREN UWE EISCREN

larkt IICI•• I~II
4: 1

1: I _ f_

'1~ .AtLr~: .. ..,... .. iPretoria.
~.bu •

·A. DE :WET & C
Bu.4~.~O~

,DE OUDSTE HARKT en OOMMI88IB AGIINTRN
TOiIA, sijn nu weder gereed _ venendiugen van ............_""'"-_ .....
GROENTENt PRODUKTEN, tU/TUIGBN en L
van ;allerlei soorten ~r T6I'koqp op de Markt of uit de ,band,
vanl~' PERSOONLIJK TOEZIOHT en de hqtt mcMrelUJm
PR~ZEN WORDEN! GBWAARBORGD:

Afrekening geschiedt naar keue ftD Ii8Wl[8l'B.
!

R."""Rnm1I- M"rtt1 Meester. BIJS

Van COGNAC naar KAAPSTAD

Alle Oommiuiee worden dadelijk
uitgnoerd.

3, LEWIlIf'S KAMERS,
23, KASTULSTJU.AT. I

JtUPSTAD. POSTBUSllat.
i~1IIIft1d : .1' 8~1iM,

~'
Vrijlu

.~ ti.

(t
8Ob«J

(2.
P1M

(8
PlUI

Al
-B
Wer

Als wQ DIet h ibben wat g'i;j no'Xiig hebt zullen wij teekeningen
malten 1'0 deze met den prijs aan u voorleggen.

~pf-cialil,..it,l'n io Specialiteiten in

lRK EN K:jrERg:1
LEDIKANTEN,

BEDDBGOED.

K~TIAIER
AIRUBLEIBNTEK,
BDFF~TTEK,

~~~SALON
\lgUBL~IBKrEJ,
CABOETTSN.

HENIESSY'S
tHREE STAR
_ BRl.Y

BrenRt het voortbreng .. 1VaD d~ wUn "rd~r:=...
van Frank.rljk'. heerlijkste provlnC:111l, en ~*-yoor
eens en altijd het hoowtepunt VaD BflI0cSewUn
Zuiverheid, KwaUteit en Smaak aoo hoo, mOJeU$k.

SIIln8ls a DrIIm,
I

OPTl:OD:lNB~
·DB BVRLX.G'JL'Of'-,

KIlfItslTdfll4. 11l1l~.J4

W..lTEB - Veld ea Opera Glazen,

~
..,
.ta.
li

sep

Il
Bl!
cl
••
ééz
hel...
OGI
WI

'OJa

Cl

, I
1l..
l'
J
II
t
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SCHRIJF ;,
VOOR

, EENIQ ACENT:

K., ~ JU..'l'QW .00-
te i ,r! .A44"1eF1JtI'aat.!~door l" ••. ". ".' ;.'.~

inatmmumt TE HOoR OF TB KOOP.

Gartict's label Magazijn,

WM. ROBERTSON ~ ZONgiN,
MEUBILEERDERS VAN HUIZEN, :

"BUBBLP.ABRI~MTB., i,
..L

STR.A.NDSTR.A.A.T 36, JtA.APST~D.
1\«mUBELElN :IN ~L. TlEIElKlEINJ:NG_.. '

1\«AB.J:lDP, DlEIGlEILJ:JK.,GOlEID_OOP.

B~JITENGEWOON l[OSTELIJXE SLAA.PK9D,". i8TEUL,••'"EN.
KATELS IN DE NIEUWSTE K0tPLI.l!llf. "
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