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-P. FICK,
Par .......... KAAPSTAD.

(llabJj •• Geref Kerk).

C»:.a... _:JKis
linte ,1IaU4IIt JU o.af IIIlJa·Ja,

Yale. GfOII'O~ YIlI IJMnIIi LU.
aD Reco4Jcltl St.In. 111Itt. yalt
lutels. Hall..... PIuIeleUIS ti all.
KluHl. ook cru ti Ziute Y.U.Skh'U.

Scott Brothers Limned, Scott Brothers lilltld,
PLBIIITWT, WPSTID. PLBIIITIW', WPSTO~

latl 1.1ft Ullte_.
Pleinstraat, KAAPSTA.D.

Atr1a.l_Ql.J:"',.~~~D AMI1U'&:D~
f -~,-r"''' i

; HOCIrd Kantoor - .. ~.

~~~rEKBc VERKOOPlMo,.
" I ;. "D ! .

i" z IJ;j,.. ....., ..........

~~,!-- ~' bepa~.lmet iDatiraCt.ie.
lJ4 ~. tit pubtiek doen Yer.toop. op !

~.Ban.&Gj dellsaten Septemberlle.~
: : ~ -: .' " , I .

: : 1 : te 1L80 ure .. VOOl"JIlS4CI.... i
. :z... ·,.. ... ·phouwea dMrOP, sijude' he* N'oorcll-qQltiehjibill
..... ,_ afwe1bebDde PJ.ta ,

; ! : . .

i zWARTFONTEIN,
· '~ . : : ," / '

lOOIJa alwordd UDpweseo. groot GÏroa·6(0)(orpD. ,

: Deel _~dit~'ja~DODpt'_ een ~
~ h_ , JlOOB.B.BIIBBUBG en jaalom bekend alt 8111 ui_tea ...
~8Il?~P ,

· , .," L P. lU.R.u8. meGI.....

ImmeJman .. Oo~,!
~,~O~,l~3, ~

~~he;OBderlin~ Voo~dij liB,!SSIlt'&D.ti~ Kad.se*ppij,
: ,- ". ,-_ .; ,.Beperkt., I

i
I

P:tJBldllp· VJCBJlOOPIN$
- • !

" TB

.ODRIIEE88UII8, .

"................ d...... n.
Een p~htige sorteenng Zwarte Japon be-

noodlgdheden juist ontvangen, bt'etaande IlÏt
Caahimirs, Voil.,· Venetiaus, Satijnen
Kleeren. Serge's ens., ad 1/41, 1/6, 1/11, 2/3,
2/6, 2/~ 3/-, 3/6, 3/11, (/6 per yard.
zeer p.

.... d.l.k ....
Een .eldsame waarde wordt nu tentoongesteld

van beet £.bri.kaat gewone en gekeperde
BRDDELAKEN8 in alle b'-ten '-'J" ad
lOl en 1/., per yard; 7'Ji" ad 1/., 1/2, 1/4.,
1/6, 1/9. I/Il, 2/3 per 1ard j ru ad 1/3,
liG, I/Il, 2/8, 2/6, 2{9JC yw i 90" ad
116,1/9, 1/11, if6, 2/11. 3/- per yard.

Scott BraOers Llllte.,
Pleinstraat. KAAPSTAD.

jl llmesbury ExeouwUl'Skamer en
1 VcogcUj en Brand Assurant1e

Kaatachapp1j .

BELANG3IJIm.
VAN BEN. KLBlNE

)

PubliekeT!.erkooping PLAATS OF ERF
VASTGOED.

- TB -

200
EN EEN
ii

DE ondergeteekenden behoorliJk
daartoe gelast door .Mejuffrouw de
weduwe Dtaa WOUTU HOFFlUN,
A.zoon, zullen publiek dOODver- " .'
k:oop~~ aan hare. ~oning ~ de De ondM'geteekenden, begunstigd door de;W~. lfllG.u1'l'lU. ~
o!el"ZlJde der Rivier, oabê het HoBU, die bij een hare BOOD! gaat inwo*en, nllen ~litk
eigendom van den heer J.A. KITH, verkoopen l

-Op.-

Don_ del1atel October,t., Op DINSDAG, den 89s~n dezer,
Te Il ure des voormiddags, het Om 11 uur precies: ; , 1

",ora~de~etliik Woonhnis, be- Haar BÏfendom, gelegen op ~ punt van.~anptraat.. ~ de ~
staande uit 4t Kamers, Eetkamer,! te Znnrbraak, PaarL Op het ~J.g8DdomSIln 2 apar1'4WGmJII8D et?- g~.
Kombuis, met een groot Wagen- i het aal ~ apart Daar believen der koopen ~ oppftild..? ~
huis annex. almede ook een Buiten-' gronden ZIJn nltent vruohtbaar en beplant ~! alle ....... ~
kamer, Stal en andere vert~kken.1 ifru~h~hoomen, ~k lO,O~ lltokken Wij~i alle iD volle dr.p~:
Het eigendom is goed voorsren IBet :Het Eigendom li Beer gesohikt voor een ~brt:en ~0IIl~
versoh, water, en goed beplant met I In geh~l o~~. Het kan een ~~ WiDat ~e~, ZUIl: ~ }~- ,
jonge rruehtboomen, op het eigen;" l~nheld biedt sioh zelden aan. WaarliJk een.lOhopne"'nh.a Mr
dom zijn ook twee onderaardeche liefhebbers, " .,
Tank~n . en twee IJzeren Tanken. A B DE VILLIE RS " Co. i A.fslagersJ
Allee 111 ID goede orde. • I . j

G. W. KOTZE, Paarl, 18 September, 1903.

~~ ------------------------------------------~
lupscbl Bllraa IIUI rrad......

: I;' ,:

ZUORBRA.&X, PAAïRL.

biJllODClerJl~1lII te ?erkrijpa 't'Ul

iJA. ra O'I.F, ,
APsL.a.G""
. st. <JeOltP'I .trut.

Malmesbury,
á September, 1903.

J. I. IOOIREBSJ ~r.&. Ce.,
Afslagers. TB r

, 'IS· srnNrlDN,
; I '

- ...u - VOOR het gemak van Boeren en Vruoh. Verbouwet'l vab. J. 88~SeP.IDber 1903,
Kostbaar Vastgoed Kaap, hebben wij nu onze NlEUWBVB~t:OOP KAMERS'.in ~l p.VJ\A.-!04,.,cR-m:' . . , :', OP , • Ii, Straat 33, Kaapstad, geopend, waar Wll geregeld Ver~ 'V&1l ~ ._

Vruohten en ~ne Plaats Producten, houden c)pDONDBlIDA(JBN , ~(".;"' .. 1 , Do~.derdag den 24&, ten.. Septem,be~ et! k.
- ft - en VRIJDAG BR. : : oorm14d

WORCESTE R In het midden van de8~aijndee:a in de nabijheid ftDhet StA~, Bif" : T.fl0 ure 8 v1 ap.
, zijn we in staat de hoogste pnlseD te makeD. •. I TI.tgaz". '.hte '1rtT. '.. .II'D"1T., ' .: De Ondergeteékende al publiek. doen varkoopen de l?oIpncIe ..·

We sohenken onse BBSTH AANDAOHT en, SPBOULB zOB(l 1 . oe, JDrU,;u..U!11 B~~:- . . , '
DE Heer J. P.• B Wor, hoMt .... all. """""' bederfelijke ....... éa OPGAVlt."1 - OlOllDl>~,. . :I ,L •Voor rokeotag _ deo lELeet I. T. A. ~_

de ondergeteekenden gelaat publiek LIJK verzonden. .' . . ; ..... rebning 'TIIIl UI' _.lj~II"'G ..r,..8I'lII.JB.... ' twee. B"8D aan de.. Main Straat naast elbndet: gelepD'~ bou,... •.•
te verkoopen op Levende Have wordt ontvangen voor Publieke Verkoopmg 4e ; " , ' ~. JCen der pbouwen wordt thana gebnukt TOOr Hof.

11\aM41.~ .. ~ ..... , taAG, Kaapstad door schikkingen op uw ~ Plaat.ten. . . j ~ J 8 .... l DA.IS .. Co en"n ~ Geftagenis. '. '.'
INI~ .,.,._.. lW PlaatseD en &IUiere Land BtgeDdommen wordea pnvaat of lW· ..III.4.Q ., a, .' U. andere gebouw jaook goed T8I'hUUrd. . ' ~ .

'II morgeu te 10 ure. Publieke Ye~g Verkooht.· . 1 ; AfiJJAlJIoApQ .' IT.: Voor. rekening nn den Heer G. P. Lomnru:--ZePn drie
.. . Consignaties a&Il de Centrale Verkoop '~ 'KaatAtelltraatj3$, -e".y, Bmm ~ ten weateD.nn de Kain straat, vJakaohtel'het ~

ZQn k:~baar Brf me~ Woonhms, Kaapstad. . . ; 1 P~L, 18 Hep .... _~ 1903. ' nu den Heer J. D~ " i
gelegen ID Kerkstraat, 1~ het ~te D"R r.O,IRM'IID DA1JI\DT II nDrOOP IO"MI I Dj ',: • : In Voorrekeoiog't'UlMefl'.J.O. W.C.VAlIDUWanfvuur.- ,
gedeelte van de Stad; 18 geschikt WIll a: lI~lU.IWD DVIWIW .... ."'1111U11AC,.. i,', Zekere nl. BI'Y8Q groot 8Ik 100 bOO 300. .,
voor private woning seowel als voor Central. Verkoop" llarllt.: ,; Trust Mutschappij Be, par".. : B.. eeue Irf~ ~en ~elijk wocmhUÏII met bui~W8Il !
een bezigheid: een stuk Bouw ~ 83; Jt•• ,.~. I ~a&Il u,Str.att"n 1t'8Iten en een ruimen ,nnkel met,!W'OOIlhUÏl'1
Grond annex zal apart worden "" , aan:de ..... teil Ot.:'1ItieL:, ! :I
opgereild. P. C. VAN B. BAK, Algem-., Bestierder. V'ERKOOPI NG . op het uic1er Bn ileengroot pakbuia ~·siDk gebouwtL ':
LIND..l!ONBERG ek Co., , 1 P. VARAIS, Beonit-ria.

llfBLagers 6 " IKaapsche Landgoederen Syndicaat. T" • .. J.IOIBLIIAN "~.

(IN LIKWIDATIE) ~ Zeer ~ostba~ ERVEN, JIoJmei!-1.10 8eptomber.le03,

a.anJilL :L'OG.D_ ~BB'rJ[U8T.

Aa. de Kaapsehe Boeren, Vrueh~n Verbouwers eD
Producten Handelaars.

._--- ---------
Publieke Verkooping

Zaad Aardappelen.
SPF..CLUL ui,._.... :r.n.elle. en TBNDERS wordeD gevraagd door de LiInridateuren van het
Duitsche ZAAD TAl"EL ~~p. Kaapsche Landgoederen Syndicaat Toor den koop van- de volpndt
PELS, tegen de la.gwte mlrltpriJ~~ eigendommen nabij SimoD88tad.

OOllBN ~TAN lOo., Lot I Klaver Vlei en Zwartkops ongeveer 1145 acres
, ProdllOtn n .. eelaan,' II II George Vallei Plaat.!.. 537 Il

~ 116, Ks.,.:' ti III Oliphanta Bosch II 22-" ..
II IV Theefontein " 935 .,
II V Klaaa Jagers Rivier 'I 1897

TB

v..... weer ... ~.........

s.a." ".s A LGOVV ~ Nt>

Totaal 6757
BIk lot heeft sijn woonhnia, is goed van water ..-oorsien. hlte4

uitmuntende tujnen en tuingrond j de grond is oYer 't &]gem"
i vrucMbaar en bezit een enorme geeohiktheid om bewerkt te wo~

D NELSON' d 0 d r Paarl: Lot III heeft een van de mooiste .tramdeD in Zuid-Afrika" .. :eei.
• ID ene . h ~ . be d .. S __L dere V' h ~~_L ...l!:Len Lad Gra Br Station, Alge-, VISO otatIo~ ,~ v~~ ZIJD n~ en an ~ 1110. --.-~Jt

YH dYr , - ~ H . Koom :voor booten In alle JaargetiJden, an er 111rulegenheld voor het" sticbte{lmeene an e-,-r ID 001, , ' . d Ko" d id ol ~k: h Bad I__ .i.......l.
Hl'! _rst, -U-: I' is de I van een stad, die e nmgtn van e UI -A.lrl aaoao e .p~STer, \71fOClt ~e les, enz., i," i ~ sal
Agent geworden ID de Paarl voor I lOUmJn. .• • .. !; ilUVl~

de " Molasaine .Meal," en is bij hem! De Zeehaven van ~unODI8taó en het KaapsoheiBohiereiland ?o$e~
te v~jgen in sakken van 100 lb.,! ver het algemeen een ultmuutende markt voor ~ opbrens'ali van :he~.•
,\"lt iDe Meal ,. is het beate i striot. '1 .,
'voeder om PaardeD, Koeien, Var- i ID het Diatriot werd \oroeger een groot aantal Yea gefokt. ! . ;
\.::eIl8,81l1i., .... ~ te maken. Kom en I Leta III IV en V vormen ~n blok groad, ~de 5076 ~
overtuig u~ven, en vraag om ILote I eD IIzijn afsoDdelijk, doch in de nabijheid. ! i 'i
getuigsohriften. : Br aijn kalksteen lagen op de eigendommeD. ' : .l

Tenders mllen ontnngen worden. voor elk lot ala bo-yenpIpeOi~
KENNISGEVING fioeerd of TOOr al de Iota teamen als een geheel. "

.• De hoopte of eenip tender niet noodaakeUjk te word8ll '
.. nomen. !

MEVR., DU TOIT heeft Itet gen~, Plannen lUlleD afgesonden word~D op applioatie UIl de.
bekend te maketl aan OuderIJ VaD ._L d 'ge~~ a '

~tlcieren op IICbool. dal sij - KOSTHUIS Tenders.:moeten iageIIooden wo~ tot en Iaet. 31 Ootober. '..
beeft ~pend in de Kerkstraat te ~ aan de Likwidateurs, Kaapaohe ~ ~ldJe_
Wellington, 1n&I' zij ber9id UJ zijn Annex, Goede Hoop Kamers, St. Georgeetraat 93" l:aapatad. • Id~~._
.--.te klu acOOmod.ii., ~ rv~n .aD 8Cho~ I BOBDT J JUffinI!g
li.ren t-.eg.. IIMI' redali]A P"l ••• ..a. & . : • "'u..u, ,
de laten OciGber,' ".tw 'foor eie lAI..... ~4

lolassi De leal.

PLU,!J.'S VAN·V1ItUtOOPlNG NIJIT.
.J. tH. HOFlOYR (8ecntária). Bi. WItS9N, 'ZOON & Col,

ST. 'GEORGE'8 STRAAT 119. i

.ALGBlfItmZNE HANDELAARS.
. IUPOR:rEURS VAN

~'~CIle, AIIler1JrU1iMhe, Oh1Il.-ohe, A~ •.~·
" lIaWfltl .. en'·· Zul4-Am baM01le pro4~ i .1

• • ·IB.... Mao - .""-s.t.""" · -
'! APdeIt ftOI' ... : I

au~, PlneI&nd broelmaobln-. Thorleyla v~.v~, L,'l~tl "
VOOr ·kaJv8feB. tIpraU". Itonchn beeohutt. Quaker ~

'I ...,..,..._ en de -Clyda";motorkArren. iiqI_eZOOT.DUK • 00.,
.; ...... It t:{

,



.Da Boog&Irw. MocMrator eD de LeclIll1 nil
'. ds SYDOde der N~. Gerefonn. Kerk nil

Z'aid--Alrika.
Voor de 7de m.. 1 ua iD ut 2&te Jul: vaD
'-tau heb ik de eer U aan te bl.ed~n
yeniaS nn het werk dat geclua 11 la

.,..baad met het Normaal College en de ~-
_ nrbondelle M.OdeI School gedu~. e
lutate - jareD. .. d
'Vencheidene leden, Tan bet onderwlJ-n

a"_JDeel geven oade'wijs in het College BO<>-
wel ab iD de Model School. Zij zij. de yol-
pnde:- , .,

, De Rectot, J, Jl. Wbitton; oDderwI~
'18 d. WialroDde, J. Smith, Al.A.; onderw.1J"
_r iD 'b.t H.U.ndoch (ageeren?) J: H. Bhs-
_ult l onderwijzer in de Kl.... leken, H.
B1aok j onderwijzer in de Mw4e1t, eD Sehool-
methode, J. H. Bow.. ; oDd~rwIJ"rs m Ile~
TeekeDen, J. William.oD en J. C. Barton ;
teelmiach oDderwijur, J. Bbgnault.
In de Jongen. School; J. C. v&o Bonde,

J. C. Devlin, afwezig op verlof (C. Rowe
agoo1't!Dd), ea de JODgejnfvrouwoD Calq.houn
eD Short. .

In de :\{.I~j,,, School; Dp Jougej .. M. ('.
Brown :\f~vr. Mitchell PU de JODg~J11f-n-ou.
w..n Stohip, :'IlcQu .....n en Ch'lnoweth. .

In de KiDd~rll:MrteD School; De .Io";"Jul-
Trou ...ren li. Calderwood. Scholtz en Eckard
en .os Itweekelingen (pupil teachers). ..

Drie leden <&0 dit personeel, behalve mij-
selven. hebben hUD•• diensten aan d..ze In-
richtin1( geg ..ven voor een t ijdperk '!'&Jl.~eer
dan 20 jaren , ... n zeldzaam J;!p..-alengeeven-
aard, meen ik, door .emg ander. s_chool m
Zuid-Afrika! .

Ik w'""-,,,h mit. deze mijne vooncbuldlgde
erkent enl. t~ b<otnigf'u aan deze ('"UfOg'.. '!'oor
hun 18np: en getronw werk .. Aan al de an-
dere cnderwijeers en onder ....IJwr •• ""D ben Ik
onder even p:elljk. verplichting ..voo~. de ern-
.ti!l:e en loval.. WIjze waarop <lj mij hebben
ge~olpt'n om d ..n naam en de r"putatie nn
onze sc-hool t e hnndhavr-u en een uitnemend
" Esprit de Corp" " in alle d"'Partelll<'llt •• aan
tfJJ kweckEin en te l""-""-arf'n.

De hper (;. (;. CIIlI~, HA, dl~ als oader-
wijzer III het, Hollandsch t ijdens de laatst e
Svnode " .."" •• te ld 'Irerd , heeft tot mij. diep
l~wE"z('n ons r or lat e n om zijnf' studlë. roort
t~ zp.ttf"n aan l"f'ue de r Jo:urup"{'st"httt r.i.,.er-
siterten.

Hij w"rd opp:volgd door de!, bMlr P . .1. du
Pré le Roux, RA., ook "en uitnemend .•nder-
wij."r in het Hollandscb , die ons ve rliet om
de bet.r ekk ine aJ. Prmci paa l van de .Jorrt;eru
Hoog. ~hooi te Paarl te aanvaarden.

;\ a hem kregen wij den h....r G. .T. du
Plessis. H..\ , om In het Hollandsch te doeee-
Ten die van ~ Jarpo van g-etrotJweu en ,n~Ig:e-
slaa!lot:'n a r b .. id. naar Edinhllrgh is v er-t rok .
kan' om 11l de Theologje te Il.aan st ndeeren ,

~O~ S ondf'n\ i.lYr~ zijn nllrl(l ~ormaal ~tlJ-
dentflo. pn tpfwijl hpt ou ... lt>t'd .I..t nat .onzl'
gelde-lijkA oH1~tandql;h(>dp" hf't tllf'! trn ...hptt'D
dat wi' hpn (l'lln hooger I radpfIleut kond(On
aanbif"J,.n. ~f"H,..1 Ik mij trot,..ch op hlln. 'W'('l-

slagt"n als on(tf'llrU-IJll'r'J en op }11IllJH' blJzon-
d..,p b.. l&n!t.tellin~ III h"nnp oudp ",·hool.

In mijn~ vOrige ropportpn ~pwaal!:de Ik van
de gptrouwe- stucli .. "'an h(>t mpf'ft"nd~l dfl'f
Stnd..-nt.n, Tnn het 1,..lan~ dat ZIj stdden JD

d.. ""hool .n van nA "'aarde VRn h..t prakh-
oche werk rlat zij aanS<'houwden of lelnn
deel aan n.men·-dit .11.,. mall; ik "'1'1 her-
halen. \"el .. van de olld-"tndenten hebben
belan{Uijk .. betrekkingen in d,· Transvaal en
O. R.K. 'l'Prkre~ ..n, en nIPt weInI!;"n \"Rn hen
h"bben. b..~"ij In per>oon hetZIJ III p:escbnft.
ann ,... "'Ia, ..n in rl8 be.tierIng "an p:roote il:P-
taJI~n (llOOsl, In de kamp liChulen) toep:....cbrt'-
"'~n u. d. o"d.rvindmg die zij hebben op-
gedaa. iD OD%<' o~l~n",Ij()len.

Ond-er d~ oor.pronkehjkp r.~lllatJes werd
rIp <oorh.relding voor het Matnc, Pil Onrl~r-
"IJ""" Jl:ulftell~ in z.ker opzj("ht i;~hjktïj<111':
't'oort,.l~t. Dt?!{' mf"thOfte l~ nil nl.~t JHQ('r In

,,..an;l;. De Stud ..ot.·n rlie onl ID DeeI'moor,
]902: Ioebben verlaten war ..n ri" laabte on-
der 1t.~ oude r~gml". Het lO rle IWJi(eNte
van ~.n SII".,intendont-GeDeraal van Onder-
wijl d.' Itud~nte-n die nnar ons komen Qm
tE" word.n Toor~r~Jd ,"oor 't ondt>fwijzen-vak
pn daarvoor N'n toela.a. ontl"aD~'Pn. €,prst bun
}latrictllatl' Exam.n wlkn hehben .fg~legd,
hetzij aij \ilt (.;n1:4" f!l,!l;en€' of Bndew-c scholen
tot on. knm~n. Hij h....It echter toeJ;!estemd
om r-oer h~t t"'~Qn~'oor(hli!;e 11f' t()t>laa~ ,'c:x>r
érén jaar h· ~even aan do !'tudf"ntf'o ?I(" ZICh
"-oor lipt Matric. Examen "oorbereJ(len op
Toor ..."""le dat .ij t~n millllt .. 2 jan'.Jl 1Ia
Tolbrlle}tt~ ~hJdl(". ondprwlj!ó( ~f''fpn.

n"er d"u .chikkin.: onl.njI' Il",troffen z:,Jn
...ij in st""t al, .tllrl.·ntpn !,:phJk voorhe"" te
onjvR".P1I tflgf'1l £1:? p<'r jaar:--
tl. K.udld~t~n die Io...t School Hoog8r F..x-

amen zoo wpl jI~pa.. p.. rd IH,boon d.t pr .1Iel1
grond b.oota.at "o"r de ... rwachting dat ZIJ
hnnnp H.atnrlllt'ltie F.xnmf'n in pén jaar 7.tll-
I"n kHanen noen Dlf (ledaaD ?ijmle ?ullen
rij .ieh kunnen k .... llftr""'.n ,"oor hpt T 3
EXAmpn in }1t...t ,-ol,-!PIHlp jaar.

2). c.;PnJntrlp"leerd,· Stllrlpnt ..n dl~ ID Mn
jaar ",c-h 7.lI11"n <oorhereirlen "uor het T 8
Examf'Jt pn aangp'lloedq!rI zull,pn worrien 0111
no~ één Jallf tf" hlIj~.'n, t"H fllnflf.' zich voor
te lx-rf'ld"," voor }!d T 2 EXamf"D, Epn t 'C\'ee-
jal'i~e- (,1Jr!'<l1~7. ... 1 echt.,r voor h~ t(>~('nwoor-
dig. nl~t .... rplwl. ... nd zijn.

3). Wat bt>tr..ft rle Il A "tuJenten zal
slecht!' Pi"n Mnjanl!;e cursus J1:ooisC'ht WOrdf"D
tot dat .ij hlIn T 3 ~~pa,,~erd hebben ....I\fr-
na zij .itg8.on kllnnf"n om e~n onderwijzers
~tn'kkin" te .annareien en lat ..r ..ieh be-
reiden voor h .. t T 2 of Tl, indien zij zulk.
begeertn.

t>.. Htllrlen!pn dl" onrler rle oud" reglIla-
tic" irftnne ~tlldlf>n ",.dert de laabt e ~vnod"
..oltooid L.bb<>n en fof bet T:i of T ~ of ·h.-Idp
T..,.kr~g.n h,'bben ZIJn de ,·oljl;..n<lo .
P J Barnard. J. E. Hartman, .J. H BlI~'

nsult, D. G. CoDradle, l. R E.or.on,.J. D.
Foudl~, F. Gerbt>r, F. (:"rirke,', B. GIIJ.n·
hu ... W. rle Gr",,!r. F. C~()('h. I. .I. Haarhoff.
H. Hanekom, .\. Herhnldt, n HoffmaD, W.
Knl"',.1. C'. en 'W. Krynallw, C. Langford, J.
IÁluw, F. Malan. P .• T. Malan, S. P. Malan,
.1. J_ Malh ..rhP, W. S. Yalberbe, P. Mar-
ti,;"" W D. )I.thp,,.. P. McLachl ..n • .J. Mc-
. Laeblaa. J. lfelTille, P Melville, P. Mo.-
tert, P. Myburgh, W. Mybur!lb, C. J. Nolt .. ,
A. P. Ob "er, J. du Preez, .1. C. VRn Rena-
bur", A. Reyneke, D. J. Retief, D. G. Roux,
.1. P. R""50UW, A. Scboeman, P. G. Scholtz,
D. (I. iX-holtz, F. Siebrih, M. S...art8, P.
Stanl ..y, F.. StockeD.trom, C. du Toit. O. F..
rlu Toit, C. JI'. d" Toit. P. E. do Toit, G.
dil 10i_, W. Yan Zijl, P VaD der M~rn-e, ,J,
'-an Scltalnljk, M. :"'. Je \""lie~, J. de Vil-
Ile!"!l, F. de \"IIIlers, A . .I. "on d~r lIterw ..,
R. "lIjoen. C ,,"e'bmar. C. Y.t ....

Hf"t jZ;Toott' 11\f_:o.{>ruerd(·C'1 VRn bO\'engewr-lden
is nil ht'l'l~ mrt 't onderwlj:"l,
T\nntlg andere 8tQdent·eD 7.iJD r-oor ~n kor-

t ..n tiJd op d" :\orma.al Scbool gewee.t, doch
waren verplicht. hetzij om gezondheidar ..de-
IM'n of omdat "'J in bunne eXa.DIt'n faalden,
hunne Jtudi.f:'n tt"' ~takell. ~ummigt"n van ben

~ebbftl .edert dlPn tijd e<''' Certificaat nr-
.: .lorvfnJ e.n .lj...DU be~lg m ..t h"t onderwijol.

D. '!'olgende ZIjn &la (; ..matriculeerde Stu-
MnteD t"t OD. p;.. kom.n en bpbb ..n hun On-

~ deM\'ijzen C8rtifi~""t gpkn'gen;-
A. Botha, F. iló..g... , J. Furter, P H"y-

. Dike, J. J.cohto, 1\' . .Jackson, A .• Joubert, J.
C. Knobel, H. Molherbe, P. M"lherbto, F.
Metcalf, G. J. * Plaui., H. RouI, J. Roux,
J. P. Rd~olJw . .J.... n der ~p<ly, J. du Toit,
(;_ .1. \\·pieh . .J. d~ Waal. Viln d.-zen zijn
alJpn th·3n. b""'i m~t bet oDda",ijs.

0.. .-nl~.nd" jOlIg!' dame., die reed. het
Matriclllatie Exam"n g..,.._rd hebben, die
trf in de 1\ "pltad "~oonarbtig ZIJn of een der
ocholen Lij,.-oouden, ,..rdeo tot d.. Norrnaal
&-honl t<><'gelateo op ..e... """ 1'3n deo Supt.
O"n,,",sl .-aD Ond..n.-ij. al. dagBCholiel't'1l.
All", hAdd..n haar T 3 r-t. ver ...nryeD, ..n
b..t i. Uf'r bt-vrPd~eod ,lat allen behal'!'e 2
(om gr •..,n"bpld.T.d .. ,,~n) baar T ~ ....rkregton
h~bben. Ett.1ijkPn .tonden _r hoog op de
hJl!! d..r g... laagdpn. Zij !rijn; De J04gejuf-
'VTOII'lren AII..n, AI.tOtl, ADderIon, .-',."n,
Bam, Bf!ltuet. &-.Iter. Chenoweth clark
Da..;d.!ou. i:dlin, GiU..tt, Gordon, 'GrahAm;
H........Horn .., Jufff'rnbrocb, Kit~bing, Kor-
at.>n. Lom., Ma ...h. Nf'wmark, R..ita, Rleh"",
Le Rota, Smith, T,"cr0A5, Tru~r De Vil:
UEW5.Warren. - ,

; "Ten pinde t .. 1"oor",.... ia de ""boefte 8&11
,. m~ ruimU! ...nor de hoogere 1<1_ ....rd

)iet nnodzalu ..hJk ODJ IOmmige "&JJ de onde,
" ..niet ene kam@1'l!. t~ doen "~angen wor-
«Ien door &en gf!80bikt gebouw in meer mader-
."n Jriijl en Dur de ""hoefte.n vy den tijd_
Weah.lT" "eJ'd fir met &~Mldlu"nll6t ....n ti.
Cllrator811 in IR "" gJ'qRt, liet dub"'_
ywdiepiq geItov" opgetroki'en y~ d. lIOIII
YaD £1,760. Dit pbénnr heYllt a ~ klu-
baen, ee •• .Bitb.mer 'r09I' iIe 0Il~
• "lafttmy" op de .. d..-loer, e _

I'

': j

..

fraaie groote JUl op de ttreede nrdiepiq
16 x 32. Deae JUl it ... ~ nnt voor
hM praktilch "erk 'fUl de Stud_tell, ...oor
teaken- en .np""e4ll • ...,.,.&.~ .=I~-
bliek. zamenkoD1lten, ... PrQ&Ul ,
ens. Zij it ook ~t YOOi' I7"'neetMclle
oefenjngen. eD.. op dit gebouw raat er nog
een IOhuld nn £1,". '

Dan .... rder om ou te nijwarea yU! 011-
g"well5Chte hupn _ biDderDlQl!ll, alsook om
bet gebeeie blok .. OOIIIIpletee..... heb~ a.
Curatoren onlangs bealoten twee W<l'IIlI1g8.
aan te koopen iD de GlJUtraat, uut oue
Meisjes School, yoor de lOm nil !'-8,OCXJ•
Van den Iroopscbat i. reeds £8()() mt oue
eigen. fondaen afbetaald, latende dn., teQ-
men met het nieu", opgetrokken gebou". eene
tchuld ....n aJechtl £8,700 op het geheeIe
eigendom, ..

Doch dé inkomsten aan renten "IJn !lOO-
danig, dat de aangekochte eigendomme.
win.tgennd sullen be ..oDd~. worden.

De daarstelling 'V&Il .tteliJ~ ~ :Klu
Scholen in de yoontedeD en III Yenohillende
deelen ....n tie Kaapotad r.eo1.Ye heeft. llOOala
te verwachten wu, bijgedr~n om het getal
onzer schoberen te doen Yermtnderea ea of-
schoon het getal kindereD op de boeken wer-
kelijk hooger zijn dan in 1~ (~ tegen n6)
toch i. het getal sedert dien ti)d,. aanmerke-
lijk verminderd. D,an moet ook ID ~UlDler-
Icing genomen worden dat de -y .. randenDg nil
onzen cursus en de p:roolelijks verm ....rderde ~
leg~nhe;d om sich te knnnen voorberei-
den voor het Matriclllatie Examen op de
Dorpscholen m..Jegewerlrt hebben om het 1'1....
tal onzer Studenten te doon afnemen.

Wanneer de oTergango-periode zal zijD voor-
bijgegaan en de nieuwe toestanden ,~ter sul-
len ver.taan worden, vertrouWBD WIJ dat ~n
lQ"Ooter Joretal jongelingen .~ch rollen .~ble-
deo dan in den laatsten tijd het geval 10 ge-
wpe~t.

Toruli: eiende op b"t werk e. de TMJchten
van meer dan het k,..art van eene eeuw, houd
ik mij ~r ...... o...ertni~ dat, ~aar ..nu de re-
gels van on. nieuw ""bema duidelijk bepaald
zijn. wij met behulp van de Kerk en de 00-
moediging van hare p,.ed,k~nten een groot aan,
t al niet allee n van Oematnculeerde, maAr zelfs
van Int ..rmediair ..n D..~. Studenten mogen
verwachten "oor onsen één- of tweejarigen
cursus. tpn einde zij behoorlijk word ..n op-
~"Ielrl tot. hpt g ..... irhtig werk van h~t on-
derw iJ" ..

Yan onze ·100 en Illeer Studenten ~iJn som-
mi~"n n;tstekende onderwijzers geworden ..n
velen zijn uitnemend geslaagd in hun ...erk.
.AI. pr ....nigen !rijn die geheel gefaald heb-
b<on dan draag ik er lI:eene kennis Tan.
Et\n ding weet ik, <!>It onze Stud"nten. ~eer
lI:ezorht z ijn r-n in p:edurige aanvraag bij de
Hrschillende School Committee. van on. land
_ ppne aanvraag die den voorsad in de
laatste jaren teo eenenmale is te boven ge-
gaan.

Het tl'genwoordige !letal van hen rli. toe-
Iazr-n ontvangen is slechta 13. In de .Iongens
School xijn er 444. In de Me;.je. School 285,
of "An tntaal van i42 vergel.ken met .7A2 in
18fl7. InrlerdlUld, in aanmerking !l:en.meu dat
pr hOf'~f'naam" g~n oourzen wordeD ~gpven
kan ik ..iet anders d&n mijn .. verwonderlllJl: U!
k..nnpn ~.~.n ,lat OI17.egetallen nOl( zoo jl;root
zijn En wann""r ik gedenk hoe vp"'.hoo~er
.nd"re .rholen in de1.e hegltD"tljl:d zIJn Lan
kunnen ....ij niet verwonderd 'HEe. al. onze
'~etallen alnemen.
.. Het mo~e nn belang zijn te ..·eten hOt' de
1"eTSchill..nrle :\'ntionaliteiten op onze schobl
<ert"foIpnwoordigd zijn; SO pct. zijn van Hol-
landse!. ... , 42 pct. van Jlrit.che-, 8 pct. ,"an
Dlllt"dIP- en De"",eht'-, en 20 pct. van .rood·
.eI .. afko" .. t.

(;rdurf'nd ... d{_~7.('~ .)arf'rJ hcbht'D d~ vo1llpnu,e
~t.·tallpn dp ,E'r~("hiUendt> l"nin'r ...iteib Examt-
na I!lh~t'lp!lrl - 't Elf>Inf'utalrp EXflrAAD, ~!l8;
't ,<;'-·!.unlHooller Examrn. ].jO; :M.triclllilt;{'.
n:!- met ~5 pfln,pnt lil <lp Pf'r~tr PI! 47 in df'
t \\ p"d,' kl",,<; terwijl 1.1 prijzen of benr."n
door onze lperhn,c;pu vcrkrrgcn ""p"rdt'n hij nip
't'r:-o.chdlf'nc}p f>xamillu."

Rpt \\a!' 1l1l't mijllt! gt-·t\"oonf(' om .,dding
tf> JUakon ,"all 1l11jne v("rr;;d11l1di_gdhf'id RaD de
luratort·n. Illaar ik \\ <1'\ wij ~tN'ds iBl1i~ tl'f'-
n-lI:-ot ,'an hlln hf'toollut> lIlpde~~'nH,1 in tijdf'J1
\'HII lIJof>IJi]klH'lO PU n.in 11''''t "f'rtruuWPll dat
,ij alt ijd lU mij hebben gr.t"ld. e. ik heb
g'pt ra('ht rnijnf' "'fnardE'£'ring hit.'rvan t ~ tooncn
door to,,~,'wijJheid aan de heste belangen '"An
d,' Inrlehtlll~. Ik g~vo~1 d.t bijzondere dank
"pr~clHllJi~d is aa.u Ds. ~h!.ltJpr 'roor zijlle
onrwrmo<'ld" bo_·I,,"(,t,·lIiug in Ot Bijbel onder-
\\ ij- of'r ~t lId~ntt>lI.

~f.t Iwtrekkin" tot dr' 1""cltrIJnn~.pnnl~n
"(,or d .. ~~'node zij het IIlij ,\prgllnd d(\n }edf'n
hclPi'fd,·lijk te vragen t()('h te Jx.de..kpll "'at
ef .'!t'lt·;;f'n I~ aan hflt werk van de opbouw ing
rlt·7.~r T'Jrldltin~ ~edllren"e dezil 26 jarelI;
I."" iZPllIllkk"hJk en spoedig ,lat "''Prk-of Itet
hf>...tp dt>t·l Pf '-an,----.Qnhers~lbaar \"'t·rnietigd
kRn wonlf>n; en hoe rJ() wanrJe (U'IfR uit N'n
romnH'reli'ë) oo~l1nt lK'~C~lOli" cl) van on:o-
groot f'H!pndom gp}u".. l daarvan afhaDgt dat
h,.t iu ~tand gphollc](·.n \\ ordt al", ppnp Pll~
IoII"ke Tnrirlt\;Ilp:, t"r"'ijl er zond"r hpt ~or-
",aal Oplf'idings D"part ..ment gpen r..d"o Itoe·
gp.naamd i!' '-oor hf't hfastaiUl van onU' fZ;'rootfl
tl..·ff'n~('h(JIf'J1 als zijnde ,an Re~N'ring:swf'.'2:{'
ollcj.·r!'t(,lInd. M£>t, Otl7.P he(>4"rktr GOUT'f'flH'-

mpnt .. tOP~1.IoZf'--lI1indf>r rinn 3f} pf'rc€"nt '-an
sab,ri ... l~t,'}ll11gf'''--: jf! bet slerht. ... cioor de
all.'r ,I rpnJ;!,tf' hf'zlIini!!il1jI ,lut wij ia staat
war ..n orn onz~ ko!'tpn te ptpkken, lan,z::r.amrr-
:Iand t'£Irh(1't('rin~en aan tf' hTPng£"n f'D ,,('huId
af te twtalpn. Ik zou daarom t,n .terk.te
n illf'n afkf'nrt'n al Wilt on.c.: wprk &00 kllnnen
hinderen of On7.1',rhol~n bij het pullliek zou
kllnnpn hf'nnof'f>lpD,
Met het oprecht vertrou ....en dat de l'vnode

mo~e word"n gelelIl en gezf'gend in af Ilare
btoraari.IRgin~en, '

Heb Ik de ePr te ZIjn,
Mijue Heeren,

rw DIl'lliotw, Da·u"<:&al J

J. H. WtlJnu~,

A.BERU,h;EN.

\. an deze plaats is er zeer weirug nIeuws
te melden. .v., bittere dz-oogte duurt B~

voort. DIciwiJ'" ZJjn veelbeluvende teek&nen
\"Ull regen geZien ge ...ordeJl, maar dan komt
de WesteD1O'Jnden alle. waait ,..eg. Een veer-
tien dagen geloot>n werd door den ijver VAD
eemge dam"" een concert gegev&.ll kn voor-
deele der behoeftigen in de 1'r~aa1. Het
pr~ramm.a best<Jnd wt "toespraken. (Ds. Rad-
lolf raD .Pearstown weid de openingsrede) re-
('l'td.tJe8, IllWl.lebtukJten en ververaohingen.
De damee kweten Zloh 'ran hw taak uitmnn-
tend. Er waren talriJke tuaschenpoozen die
tot bet gebrwken der Terverschingen ~nut-
tlgd werden. &- W88 OOIt ""n .1r.lem .tieretl-
gevecht a I'&pagne. De opbrengat van het
""neert WtU Over "eertig pond 8t~. Het zal
maar oon druppel water op ....n h""ten steen
1.IJn; IDa&r .u.. elk dorp in de Kolonie,
waann de meerderheld der introner. VIUl
liollandsehe (AirikJl&neobe) aikonut it, iet.
dergelijk.. onderneemt, zal de nood toob ..-e1
geleuigd ..-ordoo .

Aberdeen heeft thana ooit een noem voer-
tUig (steam-lorry) bestemd U!n vervoer Tan
vraohtgoed heim en weder naar Aberdeen-
Weg .tatioh; maar het lohijnt. of bet. brakke
wll'ter niet met den lItoomketel wil .k:kor __
r ..n; de machi.e Itrijgt buikpijn.

Op den 4den .... oden hadden wij het genot
tw'"" voorstel1i~en: "The Ar&bia.n Nigh""
DiJ te wonen, Zij _deo roorgedftaen door
de O(haaJf-Reino~ Amat.eqr Theater dub.
op politiek gebied nJt niet Teel te meJdeo,

behal ..e, dat er "De ui~. door. ad-
rertenlhe iD "Onze Courant" 18 gedaan g~
worden aan de heereu par!..menta.ire badi-
daten om Abertieeon op den 8st4!n aanataaDdo
een '->ek te breoge.n. tea eiDde de kiueis
toe te apNken.
.De kiezen ..an Aberdeon llija meer bepe-

ng, de I~ .bUjdenia CMr bDdi-
daten te ~. ~ der oudste ingw.etenen
dill dorp., wijlen de IHIer J~ DaDiel
Mare, beeft 0D5 ook T'erlaten en jo iD den
ouderdo~ nA ~7 jaren en eenige maanden
de eeuWIge rust lngega&n. Zija atoBelijk OYer-
schot ..MJ .zon.tag, den 6den. ter aarde be-
.t<>-Id.l ge..-olgd tiaar eet graf door _ ...
talriJke 8Obare. Zelden it er ZUJk _ groote
lijbtoet bier gezien ~'I(qr'den. .

De Aberdeen Alribaoder ilL&adeIsaaaM..
~~ maakt goode --. onder eie beha-
me leiding ftIl elm heer ~ .. bet wordt
bew-.t, dat bij het eiDdl'dee ~ _ di"-
dl.d aan ~ UI wonIea uitlle-
ta.a1d. !

Dr.
NO.4,

Hoek President-

O1flce-uren v,m

HEBMANU

Vast' Goed I

LO:SSE,
PUBLIEKE :VE:

'VAN

Kostbare Losse len
I ~ .1 j

Vaste Goed~i'en.
:;. i I

I
DE'Ond-ergeteekenden. ~ rlut. l~e~;:Publiek ~er~pet ~n dorpe

" ~ I

HERMA.NU&, at~ CaledoP.,!:
Op ZATERDAG, deb; 3den OOTOB&a, i 1~,

, te 2 ure :S,na~ddag8. i :
(A) Voor rekening van den n~r H. ~. J.:tIGNE, i I

Z•.ker etuk eeuwigdurend ERFP4-CHT GIWND, lijnde ooi ~.ll.e van
Lot No. (jG, gelegen te Hemnanua, groot ~lO!~w. ~den en 9 k.,. vqe~.wOON_

Op dit Erf gelegen recht over ih~ Vlctoijia ~tel, atut een >gl'O<!t, .•
HUIS, bevatte~de Eetkamer, twee Slaapkamers e~ Kombuis, en js o~get'lVlJfeld
een der bestQ Bezigheidsstanden in: het dOrp-i ! . '

(il) Voor rekening van den ~eer P. ~. L. STEYN, ~ I,

Zeker Btuk tiROND, gelegen ~ Herman.." Afdeeling Caledpn, ~jjnde Lot
No. ;j, groot bl kw; roeden en 96 kw· voeten.; i i be-

Dit onbebouwde Erf is alIerp*.b.tigst gl!legen naut het Erf, f08ff6r
hoorende aan den heer K. Dreyer, en is een praChtige Zeebadatahd. ,

VERD Kl,:to' '(c.) I

Zeker stuk GROND, zijnde Lote Nos. la. 14, 16, 16, 7 en ~ B),k. D., ge-
legen te Hen:nanus, groot 3io kw. rpe4en. .: ; :

. Zeker stuk GROND, zijnde L~t 1io. 7 ~lok 1£., gelegen aU ~'ven, groot
.'i0 kw. roeden. I: \ :

Deze ERVEN zijn alle gelegen rQChtbo~en <!e Erven van d~ Heere~ J ..S,
Fick l'n S· A. Malherbe, zijnde naast,aa~ het. ;tate~ eD.hebben ~en I f~ ~t-

Zicht op aezee. LAATStE JJtr. "
, V.A.ABZ~ en'KOELÉN,. I

I
alle

30 EERSTE KLASSE JONG~ ~REK
in A I. conditie· ' i
Onthoudt dU! de plaat.
Den dag

Den Tijp

Komt zien!

PUBLIEKE

'Bebouwde en
DE Ondergeteekende JD,ei'iU~lti.

koopen op de Blaat. .. Ive, op

M4ANDAG,
:0.

~~

lITIJlE LOSSE'

. TE Koor.
, I

i

DN ..... kJu VB. 8Il ZAAI'
PLAATS, 3 UDl' vuj_Yrijbarg,
Beehu.naJand. groOt 3,\fUU morgen
me&; Woonhuia .. BuiteDjGeboaw8D.
~jI £1,800. i

Voor bijlOadereedeD ~jf aan
• I _ r

.If. P. ZONDAGIl~ li: ZOOM. :
:UmODdale.

19)3,

(JL)
I. Zeker stuk GROND,

fontein. AfdeeliDg Caledon.
. Op dit :&i.' geleg.n iD da --.JLII. ." .......... ~lIIebe.

McFarJ.ane en Beyen en den Heer
GEBOUW onder ijzeren dak, wurin '
011. it zekerlijk de praGktigate buig.b.eidHtand: in

n. Zoker Ituk GROND. &ijnde Loi. No: 2ó, _J,anJa

kw. roeden en 18 kw. voete. : . I ,

Dit it het ~te Mek Erf, rIegelI. auex i,1)DV&:qemeJLIl
het Victoria Hotel, en li ookeen pracJLtige i

I

III. Zeker atuJt GROND, zijnde Lote NOl. I en 6 Blok D., gelegen in
het dorp Pooles Baai, naut Hennanial, groot 'l.:.lJ roeden.

Op dit Erf ataat het haai. WOONHUIS I den Heer Bull. be-
vattende. drie Slaapkamers, Eetkamer. Zitkamer, ' en Kombuis,. onder
ijzeren lltaflnd Dak, en prachtige Ve.raadah tilt- il een pracMig seebadhUlI.

IV. Zeker ,tuk GROND, lijnde Lot No. :47B~ D.~n.n aet dorp Poolea
Bay, gelegen als boven, groot 62 kw. rOedeD. eli.72 k-t:r: voeten.

V. Zeker at.uk GROND, zijnde Lot No, 48 Blok D., vali het dorp Poeltlll
Bay, gelegen als boven. groot 62 kw. ~n cn 72 kW. voeten.

VI. Zeker .tUk GROND. lijnde ....ot No. 7 BIJIc.G., van het dorp Poolea
Bay. gelegen ale boven, groot 62 kw. roeden en 72 kw. voeten ..

VII. Zeker stuk GROND, zijnde Lot No. 8 Blok D., van het dorp PooIe(
Bay, gelegen als boven, groot 62 kw. roeden en 72 kw. vOeten.

Lower-Drumbo.
p,K. Moahesh.ford,

Barkly OOA

Onderwijzer Benbodlgd.
,

OP eeD buitenp1aate i3 uur TaD
Kimberley om oridenrijl te

,",ea 8&Il :; kiDderen ~ JIuge1aoh
en Hollandloh. i

8a1aria £40 per lUUlupl 8Il alles
"'j. ,
Appliaati-. iuIui~.e getuig-

aohriften VaD ~ en goed
sedelijk aeCIra« mllim·l door den
onderget8ébncfe ~ ingewacht
tot 16 September. :

P,J.DB V~ V~')(' ,J,
------------------~--------

£80 en Vrije .Logies.

. ; .
VIII. Zeker stuk GROND, zijnde Lot No. 23 Blok D.? van het dorp Pooles

Bay, gelegen ale boven, groot 62 kw. roeden en 72 kw. voeten.

IX. Zeker stuk GROND, zijnde Lot No. 24 Blok D., van het dorp Pooles
Bay, gelegen als. boven, groot 62 kw. roeden en 72 kw. voeten.

X. Zeker stuk GROND, gelegen te Gordon'a Baai, .Afdecling St.ellenboach.
zijnde Lots NOl. 18 en 19 van de Lot gemerkt No. VIII, groot 45 kw. roeden
en 20 kw. voeten.

(B.) Leyende Have.
a EERSTE KLASSE MELK KOEIEN.
3 EERSTE KLASSE lULVERS.

(0.) Den lehee1en stok Winkel Goedereu.
Zooala, MIUlI Xleederen, Schoenen, Hemden, Hoeden, Vrouwen BlouaeD.,

Linnen, Kousen, Kant, Gordijnen, Papier, Blikken: Melk, Beef, T~, ~P j

J&ml, Borden; Meesen, Vorken, Tabak, Suiker, Koffie, Meel. Zout, Olie; RIJst.
en eene meJiigte andere Goederen, te veel om te noemen.

(D.) Bet groote en prachtige Assortiment Buisraad.
Zooall: Eet, Waach, Kleed en andere Tafels, Enkele en dubbele Ledi-

kanten, Stoelen, Fancy Stoelen, Fancy Tafels, Kleeder Kae1.en,lleflllen, Vorken,
Glas en Aarde Werk, Keukengereedechap, ens. enz.

Onthoudt dU! do plaata :aERMANtJS.
Den dag ZATERDAG.3 OC'ljoBER.

r

EEN Onlenrijzer becoodi~ te &.lijn, ,
t.wee uur te puid 'YUl ~et ldorp Barkly :
Oost. .Moet ouphuwd siJn ~ bek1rum, :
om OIldenrijt te pnn iD! BoUydecb. •
Eagel8ch en .Musi.k. Voor ~ecb.tl , kin- ;
derelL Applicanl; ~. ~ve certifica- 1
ten VUl bekwumbeid .. foecl sedelijk Jl

gedrae ook Ïllvoesea eeR vet¥ac ol bij ja t
den joapteB oodoc heoft,dMlpaam-.!
WUI' eD. __ ..n.. BiIariIi £80 _ 'ftij ;
logiee. Werk begW Jaan. 190&. Bil-'~
lijD reilknl&en aUlleD .bItMld .... n.

Appliceer :, . I L __
P.lt~YN.

\Roalijn,
P.K. GlenaJmond,
Bukley OOIt.

BENOODIGD.
UN OHDBB.WUZER, Lid ~ Heel. 0-1.
.Kek, _ de GouYl!l'1l.aea" Arm_ BcIIool,
te ~ Gordoaia.
w.n. (£1"') boaderd ~ POIld per

Jar..:..... billijk bm ....
fi"........:e_..:- - .,..ti&

~t: ~ na BoIl ......... _ E_l-
ilJJ'!'"- -.arde iDa~ tot 1 Nov.

Doe ---.II: bij:
:oaW. J.

KOMT KOMT KOOPENZIEN!
C. J. F. THERON,
G. M. BULL, i

Ex~uteUren Teatamentair.
Koopers van buiten kunnen Karreu te Bot Bi'tier Statie dagelijke krijgen.

GUTHRIE, en THERON, Afslugers.
CALEDON, 15 Sepl.ember, 1903.

A. VAN JiRD:R1'..~
of clea 8eOntariI lW a.aa 0 -:nUW,

B. V. 1iIDtPJUta.
I

Early Rose.Aaf~appels.
Kleine uitgezochte pootaardappels geieed yoeor planw.
Witte Tafel Aardappell, kobD ala een bal JII_ :
Beide zeer IU' kwaliteiten, iá goecLl oonc¥tie.
.. IBIS" merr,n;:::engde - thee in tm. etl pakbu.
.. Aram Lilly" Vruchten Koeq81 in lib. tinal. i
AI1Itrali8oh, Ameribanach en Arg$tijuch 'VIeeeeh iD tiu, Vruchten en Alge-

meene Waren. .
" ARUM LILY" ZUIVEL FBI88CHE

Iei

'p.,
U •• UTRAAT 28, UANTAD.

.• j

U TI KIVBJ!B,IJIY D PORT;.IU.~IUI

A. J. COLEMAN & Beperkt,
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Ziakke0.11111 ~!::!!rv&ll~-'-ROSEMUNTS' BRILLEN

Versterken zw&kk:~ Oog~!L-De Per. en de MedillOhe ~'aaol1lteit aeggeQ
.. MR. ROSEMONT'S systeem V1t.Il ender-
wek ll&I>I" het gezich ta "et'1l1ogen, is he$
m_t volrullAk:te, w.t bestaat."-Bnllen. Oogglaaen en KIlWItoogen tege... de

billiJkBIe prii.en.

KostelOOS onde~oek van het
gezioht8 V~ogen.

door den heer

P.~. RQSEMONT, A.Á S.O.O.

ROSE_ONT,
H 003HEELKUlfDIO OPTIOID
'Mansion H01l8e" Kamera,

(:ros naDUl'INO)

Addarleyatl"aat, KAAPSTAD-
ohrul.ellike orders wurden par k~<lI'6Dde poe'

vi.~.
- '_,-------_.~---
Undslwijzer Beneedlgd.

VOOR eeae Wd. KlM School, op eeJUI
Vrw:hieD-pu.t. iD de iUleeate BraDd-
"lei, bij .... Uefdadip m~
GeW ~ pmicldeld 30.
8rJarU £9() p. .. .. mj !GIi-
B.ei8ka.ten "Grdn tC'III beIiUMl.
'Applicatie per telegram of brief war-

den niet laW dail 30 SeJK-ber arm..,e~do«
Jl. 8. DANUL, V.D.K.

Caln.ia.
P.8. Werksnmhect";' ~ op dea

6deD Odo_.

E. L. strattal CIlIlal,
II. , ZI.. ,

Mijnkundlgen; !.lgemeene
D

ConfidentieeIe Agenten,
Il,. ........... , T..... w•• '
Telegraaf: "Strattonoollins,

Kroceradorp.'

.DABill

nemen.
Salaris

wonen, of £25
van wonmg.

jaar en vrij
jaar in plaats

Paarlsene MuniCIpaliteit

ELECTIE KENNISGEVING •

AANGEZIEN de heeren JA.OOB
ELIU DI VILLlua en FIUROOI8

J. P. RITIU, bedankt hebben ale
Raadsleden voor Wijken No. II.
en I V. (respectievelijk:) van de
Pearlsche Municipaliteit, geechiedt
mite dezen kennie, dat Nominatie
papieren, volgens vorm in de 2de
Schedule van Wet No. 45, 1882
vutgesteld, en onderteekend door
minstens 5 personen, wiel' namen op
de Kiezerslijst van gezegde Wijken
TOOrkomen, zullen worden ingë-
wacht ten Mnnicipalen Kantore
alhier, tot. VRIJDAG, 26 dezer,
,,&Sr " ure namiddag, en dat de
Nominatio plaats vinden zal op
ZATERDAG, 26 deaer, te 12 ure
"s middag..

In geval er meer Kandideten ge-
nomineerd worden dan door de Wet
vereisoht, zal eeue verkiezing, over-
eenkomstig Secties '" en 53 van
gezegde Wet, plaste vinden op
Woensdag, 30 Sept., 1903,
onderworpen aan de Toonrieningen,
gamaakt onder Sectie 28 van Wet
No, 4.(" TaD 1882.

SEPTIKUS DB VILLlBRS,
Burgemeester.

llunioipaal Kantoor,
Paarl, 1S 8ep~, lOOS.

vlE~~~~~
Buitemeent September 18, 1908.
Een vaal bruine MBBRIB BZIL,

" gemerkt A Pi.linkerbont, ook
militaire merk op deselfde bont.

8ehutmeeetera en anderen, bij wie
deze ezel mage komen aanloopen,
gelie ,en aan den ondergeteebDde
kennia te geven door wien alle koe-
ten betaald mllen worden.

JOlUNNES LI ROux.
0IrDan0B.

1IJlAoaIIJI.iI
, Drr la

kODUm. soo I4.'f•••
is "n·.. r__".1__.... _~~

LIKDOORNS
GENEZEN.

Postbes 97,Kaapsta~
\ ~

WELLINGTON. f
t •

-.:0:- Publieke Verkooping ~tWk·
-V.&JJ-KEENE'S

GeregiaMerd

, BenBacht' Llldoommlddel
F.briebmerk .

-~:o:-

GENEES'!' TBRWIJL GIJ

SLAAPT. In Boedel W'ljla KJ.&DlUl! .,
( moo ft1l lrI.UCh Hoek.

-:r._f-

1ut1, d11 ge blijd. lodt. (;BEDITEUREN ea Debiteuren: iD de-
&ea Boedel worden 1'~-t!~reke-
I~11 iD te meNll ell den! te be-
talell biDDen see "eba. af I datum

, deIIe&

. Alle peet.kiAdereA V&Il de oYetledeDe,
eD haar l'ÓÓr-overiedea. EChtIgea~ Gi.
on J. Hup (mn. lij kiJlderen &ij11 van
Broeden of Zuterl V&Il de ov«Iedenell)
worden "enocht. hlULJUl nameD, ~ be-
Wijs iD te aendea biD..Dell boveagemelden
Lijd.

J. P. KRIEL DE VILLIERS,
Executeur T_.

ne 1100rt, die !Looit taalt.

FraDiléh Hoek,
19 Sept.embec, 1903.

Onfeilbaar.
Wonderbaal·lijk.

Pijnloos.
Verwijdert den Wortel
Alle Apotheken. Weden8l'koop.

LENNONBt Bpkt.

NICO J. vto~.
~



Is eea .eerlijke Drau foor
allel;Jldleu. ea te

Wordt verkooltt door an. Kruide-
Dien (grooera) ft A~
WhabJa door ~ ... Zuii Mrib
in f., i'., _ I.llt. Jeod_ pU.
bo, _ ÏD I·lb. ID 3-1h.p!'Ghrig
PCJ~ ~ -<.- '_~:".__ ..

'MECTAS

NECTAR
THEE

DE EERSTE In waarde.

NECTAR
TREE.

DJ: EERSTE in elk.e huls
houdlng.

NEUTAR
T.HEE.

DE EERSTE in de schat-
ting Tan het Publiek.

NECTIRi'
THEE.

DE .EERSTE .ln; alles.

Drink Heerlijke

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
/"~THEE.

f~EGTAR
THEE.

NECTAR
THEE,:

NECTAR
THEE

OeL-II ...... ", nl' peel.
DDOLIU.lI • 00 Al'llLAGDS.

M ~nrtfOaWD, KoorNiIIbtIrI,pcJeelte
,... Zwutfoll ....

M Sep\.-~, 1rftL:

J. G. L..ITIUt1R8 a 00., DRLAGBBB.
II 8ep*.-l'iI .. ndhiJlI,diIb'..o.&ftJaia, .....

A. U8TBB, ~AGD.
IS 8ep&.-l'ndeDba'l, afd. ~, 66-Gt1T1IBI& a THDO., ~BBI.
U s.p&.~1eu BJCia, afd. Oaledoo, ._. ....

dereD.
le ~.~D, afd. OaledOil. ' YUte .01_
aoeil-. eo Je..... baY". .
IIOct.-Her_oa, aid. OaledOll, na" III ._.
pdereD.

16 Ocl.-¥a.etriYier, afd. OaIecIoa, leY4ltl1Ie
baft ea -. toedereD.

P. J. P. MARUS, AFiLAGKB.
IV 8ept.-Por1erriJle wIl It&ije, lenade ba ••

eo'_"""ereD.
PAUL D. CLUVER AF8LA.GER.

n lIept.-Klayenlei., K~enylei .. talioa, yute
ea ra- Roe4ereD, !eyeode baye, u •.

JO 8ept.--&menet Weet 8t.raud, yule en lOMe
goedereD.

NIOO J. VLOK, .u'SLA.GEK.
• Oel-"The Bee~" lu .... ba .... lOMe
loedcnn.

H. L. 8MITa a 00., AFSLAGERS
1 Oet.-WelllartoD, 3 enea.
DU TOIT .t DE WAAL, AF8LAGEa~.

26 Sept.-MidJelbal'f, ernn.
17 Oct.-HiddeJbarg, nat goed.

A. B. DE VILLIER .. .t CO., AFdL.
~ 8ept.-80menet SIraalt, "ryon.
:!8 Sept.-Noordec Paarl, 54 enea.
'198ettt.-Pu,1, Yl8t goed.
30 Sept.-PIIl( yule goederen.
1 Oct.-Lall(aedoo .I: Miae, KleiD Drlkea-
."iD, .... tI eo lOMe goedereD en Yee.
PAUL J. VAN COLLER, U'SLAQER.

2 Oct.-8trijdeDbDrg, nate eo 100000egoedereD
ID le..eade bue.

J. 8. MARA.IS .t 00., AFSL.
iS 8ept-KJapmDta atarioD, paarden 'Q lDuilall.
1NO. VAN DER MER WE, AFSLA.GER.
a Oct.-.'3 .. eUendam, nat eD Io..ioed.

M. L. KlUGE, AFSLAGER.
li Oct.-Sfleijtleuille, .. at 10641.
LIN'OENBERG " CO., AFSLAG.l!:RS.

30 8ept.-Worc8II\er, YUt !load•.
P. A. BRAND, AFSLA.GER.

3 Ocl.-Claawilliam, Inande bue.
R. W. MOaK, -AF8LAGER.

8 Oct.-AberdeeD, leve.de b•• e.
9 Oct -Aberd.,.,D, plutseD en erven.

J. A. BOBIOKBRLING, AFSLAGI!:R.
1 Oci.-LaDgeberg, diatr. MrJlDubary, levende
ba.e 8D loue loedereD.

BUI li OLIFF, ·U'SLAGER8.
17 Oct.-I!.ente Rhoier, 200 boa .. pereeeJID.

P. A. THERON, AFSLAGER.
3 Oct.--8trijdeDbDrg, .... t goad.

JU.RKTPRIJZEN.
IUA.PSTAD.

II(II~ •. UutT.
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DE ZUID-A~RIKAAN
.,..11IWJ811 .lT

ONS LAND.
DINSDAG, 22 SEPTEMBER, 1903.

De heer Chamberlain.
DB bedanking van den heer CRUBBR-
LAIN wordt nog drllk belproken, en,
~le te varwaohten il, worden heel
t.pno~ergeetelle gevoelen. daaromtrent
IlItgedrukt. Iemand die een rollpeelt
ale die nn den heer CRUB.BLAIN.
wekt g88lltdriftige bewonderaars, maar ook
r-tteng" tegenstanders. Zijn bewonde-
raari ber.chrij~en h'tm alJ! "Jen grootsten
kelonialen I8C1'8taril JiO!n het Briteche
Iteiaerrij Ir oolt heeft gehad," en Iii voor-
Ipellen vo,)r hem 1108' un schitt.Jrendd
toekomst alO 't ho)fJ van een Iterke
m.. ld.rhëid la het huil der gemeenten,
en dUi een loopbaan :118pNmler van
EageJand. Zijn t8leDltandel'l daa1'\!n-
teg.n ziel1 in lijn optr~en gedn1'\!nde de
algeloopen 8 jareo, waarin laij in Down.
m,.traat ht bewind voerde ala
kolonialen lecretaris, niets and"rs
dan een af "ijkiag va~ dO! erkende
begil188len, w.&ardo!)r h~t BriclChs rijk to~
nog toe .taande werJ gehouien, en zij
juichen lijn fil nn harte toe, .en v..u dien
at toellCb.riJ,en &all een verkeerde opvat-
ting ....n de beteekeniII nn het BritllChe
riJk-

Het II ~t YO!)ron. om thalli een oor.
deel over d.n heer CRA.M)'-IIRLUlf uit '"'
Ipr.ken. De tiji daarvo')r it nog niet
gekomen. En bovenlien vreezen wij, dat
oa. oi>rdeel niet genomen 181worden ale
dat van eea onpartijdige. O~er het verle-

, den ell het aat1d~1 dat de heer Ca.ulBIR-
LUS' heeft phad in deu .keUgen oorlog ..
IllCht .nn Ztlid·.Afrika. daarof8r IwiJgen
wij Uuer.
Het IIonl geen p8NOOnlijke zaak. Wij

&nehten onl8 Zuid·Afriwnsohe toe8tan.
d.n ea die Yan het rijk waartoe w~ b~.
hooren, 100 veel mor!Uk te beoordeeJen
afgelien nn de p8l'1ODen die tijdelijk op
den voorgrond treden. Penoll8l1 yeran-
deren - de zaken b!Uyeo.. mt aten wt
ook tU.. W«ier. De heer CS .... B.JlLA.nr
die OIIPtwijfeld een belangrijke rol héet;
...,..ad ill de jonpte l~hiedeDi" no.
0l1li laad, ~ afRetnd.en; doch de aak ••
IUD nog hun ~W08eo. pug en zij zullen
moet.&. 9OOrtpaU, wie ook zijn plaaitver-
ftDpr woldt.

De becIank1ug Yao. deo. heer CSAU.a-
L.UlI ltut, TeOr 100 ver OO.I"kend,.....-8. ill nrband met Znid.Afribaa_
IOh. augelepDheden. Zllid- Afrib luidt
aleta !Det de IIllDilteriëele arim te doen.

+"
beeft le' de .flreIoop~tn

een prODdDeD&e
ftD he~ ~~ lWl.Do~m'!:~'

met MIl 18..oe1 van.
.. lea er op nIl'D

1I,l1l1~!I' ftD kol0fli6D DD
oue _ell er ie"
b,bbp. , Zelfl ch

PlqUieJIDIlI to~1de ontd..,klring III-
Kaapkcllob1e "emrtwoOl'-
heeft, 80. dat het da~m

meer ~kenia 11 welke
parlement. da meerderlujld

minister In Downlá,-
.tt koloniale I8Oretarls.

dn'D81-kblA' van OD' aflrolUd"
dan zouden stellig jilJgotllleWD~
worden, .ou. nn di.loyaliteit betchal-
digden. H~t !doet OOI daaro.n genoegen,
dat wij iri ~it geval de Cape Argm all
boadgenootihebbel{.
Ja, zoo is:het, hoe hullhoudelijk en on-

imperi!lllltiich he~ ook mo~e ICh~nen
In het ooi van hen die het met de
Gape A rg* en onl oneena lijn, het ~
voor OOI ~n meer belang om te IOI'pD
een meelde"heid in het parlement te ka:~-
geD, dan 00n te weten wie de opvolger
nn den he~r OSAMBBRLAIlifnl zijn. BG
al de r.,deoen die hiervJOJ' genoemd 1nI,n-
nen worden, geven wij slechts één, naai ..
lijk, dat wij !iets kunnen doen om het yv-
krijgen vaq een meerderhei I t8 verzeke-
ren, terwijl' het geheel bult<tn kW'f'stl. la,
dat wij de: aanstelling van een mioi.ter
van koloniêu door den heer BA.LFOt7R
In 't minste: zullen kunnen influeneeeren,

De heer CRAMBB8LAIN heeft ~
al8 koloniale lecretarll, omdat hij een
vrije hand wil h. bben in 't bepleiten vau
de veranderingen in de flnanelëele poll-
tiek van het Britecb.e rijk, die hU weD-
achelijk acht. Hij meent, dat de tijd lie-
komen ie om den handel van Engeland
te beschermen door een voorkt!Ur tarief
met de Brit~he koloniën, en door de macht
om te retallleeren tegen vreemde mogend-
heden, die Brihche lfoedereJl belasten. Met
andere w<)ordeD, de heer CRAMBga-
LAIN wil en verdediglnga-polluek begin-
nen en niet meer asnvallenderwijs op-
treden in de wereld markt. Er WJUI een
tijd geweett toe-i de wachtwoorden wa
ren: nitbr$iJing, ooucnrrentle, mede-Hu-
gen oit het vel I slaau, Dj heer CHU·
BEBLAIN Ijchijnt echter te denken dat de
tijd gekomen ia om te roepen: bescher-
ming, verzekering van wat men heeft,
terughondlug van den mededioger 1liet
door beteie artikelen onder gnnstiger
voorwaarden w leveren maar door vij-
andige tarieven. Oaze KaaplIChe "Pro-
gN8sieven" ;aichen de politiek van den
heer CHAlIlBBBLAIN toe all een groot
blijk van 'foorllitgang. Anderen denken
echter dat ze geïnspireerd wordt door het
bewustzijn, dat de handel van Engeland
lijn toppunt heeft bereikt.

Het }IIan' van den heer CSUBIIRLAIl'I"
gaat ongetwijfeld met groote pralrtilche
moeilijkhed:.o,n gO!paard, de voornaalD8te
W8srvan il; dat een belaatlnl1 RI moeten
gelegd wordon op koren, en dit
in een lan i dat gewoon i8 gewor-
den aan en opgegroeid ill ond ..r een
Btelsel van vrijhandel. AI de maatschap,
polij ke toetltaouen zij a op dit Itel181 ge-
IChoeiJ, en . een veran1ering daarin zal
een lOciale' revolutie te wef'g brengen.
Onpopnlair is het plan zeker bij de wer-
!rende kl_Do De heer CHAlIlBKRLAllif
lal echter Waal'lChijnl~k trachten dit deel
van zijn voq'nltel op den achter grond te
laten, dO)f leen beroep te doen op het
jingo gevoe~ van het Hriteohe volle. En
wat zaldit I),eroep zijn? .Nidts anJel1 d"n
liat men de macht behoort te bezitten om
te kunnen ~etalieeleu: "Als Duit8chland
of eenig aniler land lonze belaISgen zoekt
te benad68~n door vijandige tarieven
tegen onH *oeleren in te voeren, dau
moeten w~ del macht hebben om
bet teru3 tt. betueu op dezelfJe wijn."
Wij b~twijfllell het echter op dit beroep

geweD8C,flte uitwerking aal hebben.
Jiugoiamll is! 8tllrk, voor een tiJd. Het zal
onl echter v,rwonderen, indien het Brit-
IChe volk nUlt toor.t, dat 18 voor 't tegen-
woordige eq vO"r een langen tijd in de
toekolJllt gelioeg er van heeft gshad.

De toekoa111tvan den heer CHAMBER-
LAIN hangt 4aarvan af.

i

ALLB_~.A.

c.IMoII.
Zooals ODze leZt'l'I nllen opmerken uit

een lang vlll'llag, dat wij elderil In del8
ultrave publiceereD, WH l.l Zaterd81
voor de Inwoners van het dorp en het
district Caledon een dag van buitenge-
WOOD belang. In den morgen werd 81' iD
de holzaal een groote en aeer invloedriJke
publieke verpdering gehouden, ten efnde
twee kandidaten yOO!' het lagerhula te
nominee1'\!n. 'De heer H. P. Bey.,., h.
gewezen lid voor Oaledon, bekleedde b.
die gelegenheid den voorzitterutoel ••
gaf den kiezel'l zeer goeden raad aan,
gaande zoogeaaamde i1llkpendente kandif
daten. Dr. A. J. Viljoon en de heer O.
Joel Krige werden met alpmeene ftem~
men genomic.eerd en beide heeren
deD belaL~lJke toeeprabn
politieke trituatie. De ki ... l'I _1_111
erg voldaan te lijn met de .. nOlmlllUltl..
want geen een had een vrug te
over eeDige outie. Wij _,.t ..,n~.....
~e JdeZ8l'l van de Jdealdeeling Calledc,1i
hartelijk lullen samenwo!ron om de
kieling van den heer Jtrige en
Viljoen te verze01'\!n.

In den middag weid de parlijlliollti
bl~m8lltentoonstelUng
volkomen Rcces WH.
Z8lt men, o'.rtrolfell iD menig
die van de vorige tentoollltelIlDgeD.

STADSNIEUWS.
V.............. I ... ~ .....

Een corr .. pondent Tan . PhUipetown
vra&gt:- Wanneer wordt: ielJland voll9l18
wet beschouwd ala kandldltat voor het
parlement, nu reeds, of eeret na den ua·
mlnatiedag bU deu ~t van de
kfesafdeellng? AntllXJOt'i.i:~De akte van
1883 bepaalt: "Kandidaat Iál beteekenen
ellDljf8 perlOOn gekolIn ali pariementl-
lid, en eenige penoon die ~n 1'\!kwilitie
ontftDaen en uDfr8nomen heeft (hooger-
hole), e~l8enige ~nooD die ;genominee~
ia ale • kandidaat bij: eeD vel'ldeziDg
met I~Q toetJtemmlng (lagérha~.) "De
nominatie waarvan. hier: ~r het lager-
huie sprake la, il ongehrljfeld de nomina-
tie in het mlfl.traat.kantoor op den DO·
minatie-dag. Men lette ar ~hter op, dat
geen nitgaaf in verband met eeDig. yer-
ld.zing, door een kandidaa~ of eenigen
anderen p~, voor, ,_.,.",ek ol na
em verkUzifig bil worden ,.maakt son-
der dat 18 woldt opgebracht: in de opgaaf
die 11& de "arldeclnlr moet "'orden gepu·
bliceerd, eD al die wettige uitpv8B
moeten betaald worden door' den alektil!-
&gent. (art. 19 van de aktia van 1902.)
Onwettige uitgaven &ÏJn .naiuarlijk altijd
oDwettig. i

Een torrelpond.nt VAnBeaufort West
ICbrlJft:-Ik verneem dat lustrDktit!8
zijn gegeven, dat de "Progre.itlve"
bndidatt'n na reedl oioet~n boek
hoaden . van hun ultrave!). ·11 dit
noodlg? I. het niet 8Jecht.l noodig
om dit te doen van af den nomiutie-:lag;
daar een p8l'1OOn or. dieD dag eeNt eeo
,",ndidaat woldt in t oog.der w£t? Ant-
woord:-Oen 'VI'&8I 11 re!edI beantwoord
door wat wij hierboven. oYer vraa~ één
hebb ..n geZAgd. Alle uit«áven in verband.
met em vtrkiezing, wanneer en door wieD
ook gemaakt, mOf-teu in de oppaf qpge.
bomen worden. ·De beweerde in.traktie
un de "ProgreMie"en" ~ dna volkomen
jIlllIt. De vraag la niet of de uitgaaf ge-
maakt wordt door un kandfdaat, maar of
ze in verband ,toot met d. verkiezi ng
nn eenlgen perrwn._.;;_._---

Dr ra •• ci .
Zaterdagavond weid eeD pablieke fer·

gadering te Ooa~ Lon~ ,ehouden, bij
welke plepnheid dr. 8~t el) lijD
mede·kandidaat voor hat lagerhu'" de
heer BellIer, de lIi"Z8l'I tOt"tlpralren.. Dr.
S~t verklaarde, dat de kiellers hem en
den heer Hellier .. men nW het parl.
ment moeten .lenden, of lnelers lir Gor-
don met iemaud andere. Werd..1ir Gordon
met· hem of deD heer Bellier ,~kOlen,
dan Z01l ooet Londen feitelVk oovertegen-
woordigd lijn, daar d. twee ledfn dan
t.egea elkaar zonden staaQ. •Met ande1'\!
woorden dr. 8martt wil van ,eeD amen-
wer~ug met trir Gordon Spdg hoo1'\!n.
Dit lis ook wat dr. Jameeon Graham8-
Itad beeft psegd_ .

Wat de VMte.l.m.Mftlmla>irur
Londen

Op eeD ,_biJleerde kerbrud.ftrpderiag
YA!I de IIleuwe kerk, Breeetrut., "eMea geko·
"D: tol OQderliDpa de beer i\. W. YID Wjjk
(h8rkol,n) eD da. A. I4cGI'8(or, leD. i ID tol
mueaeD de heerea P. J. Neeihliag (beriroHD),
eo Gerrh Yin lieerdeD (olld-diak'JD)

Deo 12dea deler il per .. Sex la" ai, Bill"
Iud DI&l' Znid Afrika yerirokkeo de beer J.
A. d. KooII:, Yl'CMJter YID "'fhe ViDes," Diep-
riyier_

0.. A. MrJherbe, YID De Wetaclorp, beriucl~
sicb in de .hd m.t &ij II ecbtg"aook, -di. geko.
meD il om dr. A. PLtenea "rudj)legeD. Wij
yertroa.ea dIt baa besoek bet p.--b"
g.yolg ..., bebbeD.

oe ..K.i1doDall Ouile" il da al1i11'oOlDb~
die bedea morg811 ""' hier YII"WICbt "ordt
Die mora:eD.YlD bier yertrekt. de" Britoa."

De beer Wilab.,. la opai.. w l..,..wd ala
yoormt'" na d" Tafelbaai hl •• --',
eD IIfY. Scbmaer i. benoemd tot )jd na den
UDiYl •• iteitvallf in de pJaats Yla dr. VlD
Oorl die bedlDd beeft.

EeD Dieaw oatplo1fiapmiddel il door eie bee·
reD C. J. Kuaber eDkapt Bludia" III&r beriollt
WOrdl_deD Afrikaanden, OIIt.dekt,.a V~
&ij" er iD de baDrt der lW U.iD UIl"esirlleH
YID t811 UDal deekaoditeu pro~ftD fe_,
die tooaen dat bet ill oalpfolliuaUrlCla' eo ala
middel om aeiou te ge... a me~ heL l&erb"
dynamiel pljjk ltaat, eD dat bet phraill: er YID
yee) yeilig"r ia daD dh; "'''jjl er ftrder be
weenl "oroit dat bet aiet beYrint ot door
iD"!oed YID klim.. ' bedOl'YlD. wordt., ID dat het
aaakoll er YID ..., goedkoop il. .

De haYIDCOIDIDÏlliebield Vr" l.1. eea nr,
pderiaa "IV de barg""'r dea YO>nithn·
1to91 bekleedde, eD waar het bleek dal er li
ltoomboo_ met kolea, li met rJpmeeue lading
eD 5 .. ibobepeD in de baai op lilplekkea noh·
ten. Er wu ia de afgeJoopea weet 37,ass tOD
UIl wal I'br_t, iDpMheep* of ~t,
dos ,emiddeld 6,aa tOD per claa. Bet bleek
dIt de poama-ter leD........ bij '"ee ~ea·
bedeD .icb lOt bet Nl.tal.&. poat"eqa hid
ge .. .ead 0 .. bel yerJiel door de ba't'8llOOlDlllil
eie pledea ""'101 bet aiet in'ford_ YID
dokgeideD op goederea met de pakjlllpOlt ,.
komea, .ar leea eohrooM bad I)DtYlDpDi eD
eeD baaluit .. erd "eDOlDeD om deo poIl .. _ter·
leaeraal " bericb leD dai d" baY~DCOIDIIIÏIIie
tea .&erbte all de inlBllleliu(J uudriDat- a:.a
pJaa vaa dea.Jg. beHaarder om iD renl meD
lOldereu ua bederf oaIIerbetil iD b.~dok
m08ll bOQdeu,. betaIiaa te ",oMUeD 1'0' r t_-
lakeD, .. erd l&IIIeJIO_. 0....bei upau na
ladiapa bad kapt Bunueiater eeu brief ptIOD-
den waaruit bel bleek dU hjj...Aifl beke8d 'nl
met d. ..-aaderiq ODleDtrI op dil JIGII' bier
ialeY08nl; ea IOhooa de b_ ~ llem
reedl iDlicbliugea bad beIIoot _
bem eell oIIi~ieleD briS:::4. auk " doea
toekomea. Op raad YID du lig. beltuarder
wenl ftreler beslo_ dat kleiDe pa!rj.., aiet
boYID eea kwui toa ia ,...n.bt, door he die
sé wiJdeD "beep hebbea ot afhalen ~
kondeD pbncht ot gebeald wordft, ..,.....
m__ deo ta. bi.",oor te betalen. Dit wu .n...

Het gt!v&al VQ den
. Depoohe-rijdel.____._

W A:..\ROH HIJ GEZONDEN WBRI>.
~, 19 8ept-(~ut.er) -De Graaf YID

8etbome woNt h..... ...-ct all de Dieu..e
8eeretariI na 15tM& .oot d. J[oIoaiê4.: De
beer A. 1.BUfoa.r is DUr BaI.OraI NUll OlD
- aadieaá. bg _ ltODáA( te bebbm. •- .l.OaIIea., 19 ~a.aler)-I.d l4iIDer
die op bei. ~tiliJr le 0erIIbId il, heeft~ii~
hed_ Dtlpdnaki oftr lIe& aftndID na lieD
per Ohaaaberlaia, ............ eeDi,. oplai.
le ...... 0.. de Iitatie. .

.. n..._ LIItIO..

-.... , w_ ...11 _._.
_...:...~\!. - t..... ) - De Kei~.r

...~ ~. VUl <>o.teDrjjk
pd.'fiiII W_ ........



-
EN

00
braad Ja....
esluit in-
t h~.,or·
(& rt8-

'u a.&njte-
.; J

'R t" Q

Ih den te
beel .. at

Fraa,cb
rukk D •

.-;knTU

0:' komen,0, buno r
.: behu lp

neet LI t. ~
'u~~(h~n \

-, met bet
10 ~Ia",,-

lJe beer
uaa k om

'l nri

-ilm eo '0

;tj Di 11"'8-
~rtroa"eD
-t geroep
rac t,

riel< doo

.Jgenomeu,
JaD opu-

.ord e I dat
la Ik e 0
bdt Irabi-

Er wordt
minister

hur Elliot,
1 J onta

Jam, bu e-
" er-schil-
.euigt
{~(Iwoordi .
.!.UD~ van
· voor ke ur
l*'d Bn
.:': b·" k-
~Fldh~jen

~ _ ol Je
'1 h eo d 0

v rr een d.t

aeer Brod-
,be k
zc nd hun

ki' b ea
speciale

~iUl&&t, D

Jer aaa~e-
ies a 18 een
Chamber-

dat Lord
Jer r indi
,arbU a

'P aan da'
r rick in
eo.

;ra f "aD
te r~it;tuwe
ni".!, De
, guo
I..

fh m ...

r~dmoDd
Ie n beer

: ande
Jeu steun
, od &olt

• t a
id "an
léeaebest
.0'1' er
118.

st Cbam-
.'ll{d e1I
expr
llende DD

r hc! 'f

-rtl.• nr-

"'.JI lDao"
iJamplon

II

I Kerz
JOl oriik

'.

- Het
IL B.

t diepe
le beer
ea eell
del. ea
'a t,:1 Ui--

ao
'. . ; ........

Z,

~ ,

., '\ l.I.

,,"l .t.,: I

Il: ,·rl,,:.
'.' ,.:' elll-

",':1', tI,'

I 'I,

RHODESIA.-•••

litO us....

KWB.

UVt-r de messe
~t·hllii.

e .

Kun rl.,)'. 1:1 Sept - (Reut r ) - Ter
derd alg.'we ne v rll.d~ring der Ierach
• DIging I d hell J hIJ Orr, n wel b:
koopman. tot pr~.i-l~!I1 ~el,c.. n, Hd go!al
le. le n It " th 011.< c;3, ea men bealo rt t",~
,(:b'J!terM:UappdD van r!·) -n i l.j re8pBetjeveJlI~
voo r ..en jaar ~el,llg &0 cor ki~der· 0 nn I,ren
upeo, ,'p te IICuteD.

Oe heer Cha.. rl.ln.
I;r m<,bc!. 1:' "'~rt-(Renter) --D~

J ameson rk ~ h en morg' n io dAD loop v n
nm ()l"dt"r!Jqurl mr t ee n rt .. PDW rdiger va")
Kpuv-" '(ent.ch. op "Ill b n niet reid om
~. nte ti to orden berr en eode t aftre
(ien V;1[) deu h r Ch'lmh ,.hin. "ar ik "_q .. e·
I ,k. het feit el.l'" b,·b. doch op het eerst,
~'f. cl" ben Ik ".T b.",p '01, dat dit I_a 'IU
I .hamber lai e ZIIO l~~ In eon .terk r
I""",lie zal lIT"ng' D. lo elk g .. 1 I bet de
v rlduriDg verz:ekeren voor la
I",r",.je Tla het l'OlODUltitoche
dat van het root. ao.
kvloole i.o."
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AFRIKAANDER B0ND.
.\BERDE&'i.

\ "", .•.: flllt! \'&D het di.trikt.bo!.1,uur, ge-
[,,"J'I"'I ,I. II 1:.:<1,'n ~"'pt., }9tlJ. .

I " ."." ..,,1.,: .I., heeren .J. A. Bmlth (voor.
.Ó: I, 1-' I' .J' vun den Berg, 8. 1<". FOIl-

, "'", t' .1 vnu .kr .M,·nr., J . .M. En.~bJl, J.
:--r,"lll".{..:.. D,.J \"or"tt~rJ CD W. F. Juhre,
"",'r.·tuna

II,· '" r..tar.· I•• oe keWlu.geving dMe Ter-
",,,I.'rl il": Iwle~~eDd.
- I), h,'d ('. J van dvn Berg opende de werk-
.:.IIt\III"!' Il IIH'l ;':1'111"1.

_\'It'lkll vau l....ur..t,· \"'(·rgadering werden ge---
l- "','lI I Tl aaJljll:f·n\l!J\vll.

I->n 1,·It_'.,:ral,l \'.111 dm hl'f:llr :\orky wer.l llf\-
',,. ..-n lii,·l'l, rot:, d:IL hij vvrhinde rd was fit'
v . r": ill. r Ill"':' I., It.' \\on.'u.

li; "'\"11 YaI1 dl II Il. pr Hk. van der Ahr-e <J.iin

,.r.'II·,,~- 'n ._,(ft·t.Jri;. werden g~I.·zen.
1),_ ..,·( ... -tar r- rarp4Jrt~rdfl'. dat. bij M'n fl.~.
.,~,~,rl.t \ .in (I"IJ. lu-er "an der Ahee hiLAl ~t·,

•. I,dpn
I),' voo rzrt t ,'r IIlt'rkte aan, daar het dool

" /.I'r n'rilad,·nn~.aan allen bekend ,raA, zonde
I 'I nu d., I ..('porlen der "enchillende takken

l ..k no 1 .1!",rrk,<,n, de heeren ,J. lo' du
I ,I eo H .1 H n__ na.

I .t k 00 .' h"rnskloof, de heeren .I, F. <I"
I ,en ti .1 II (188311etl8.
I,k nc :1, I ru-spoort, de beeren .I. )" du

Jol t Il .1 H. (1aassenl en G, Maaadorp.
Tnk DO I, Knrf'ilolJl, de beeren J. F. du Toit,

.J \ïIJO~II ..n P. Badenhorst
Tak no ',. Zwnr t Roggen., de heeren .I. F.

.l.: TOit. I, ~Ia;"dorp en H . .J. H. Classsens.
rak n" "~, Hooiberg, de beeren J. F'. du

T,," ell II ., Il Clll&8Sem.
I','r mi» h' ml.:; UPT leden lS8 de voor zit t er

.: 'lk"1 I ~ ,I.'r Bends-constitutie,
IIp voor zrtt er 7""Hle, dat er vijf k:&ndidat ...

""JlI,prlId ~\ u r-n . maar 7..(')() als iv'm w as
i" ril hr ~"\\tlrfkll ooor brreven pn private in,
., !!fl:l~tn, II" .. het. doelmatig alleonlijk tw,'1'
:ndA.\tf'n t,' L,·llot.:'men.
1\ \ ht"t'1" :-'t('ynl,,'rc; ,,"ddt' \\'etf'n, "a! urn-
'-tIr den dl-nlen I'f·t(>1 eoudo wordon !.2:pjlaan ,

'!f~ zonde wur.h-u oVt'rgf'latt'n aan d,> "I'
!,'-Jfw.

1>.. voorzitt ..r 11,·h~t" de zaak toe. Bij ge-
I, c,·nheid "au ol" laatste verkiprinj!: Nacl cl,·
Bond drie kandidat en in bet veld !(phr."ht,

badde ... "11 7ptel v..rloren ; dit ",.. ~..-
d....~.I;·;.. te wijt~n aan d" omstaadigbeid

Viljoen vel~ plaat sen niet bezocht
was ,,"el t.. (; raaff Reinet ,,"'<N·.t,

n wa. onbekend JZphl"ven.
C . .J. van den Iler~ w"l". dat in-
personen, die op de hoogte van

geraden badden , net maar twee
door de n Rond t e laten nominee-

~.......";HM was dezelfde opinie to..gedaan.
W, :lfohr Iaa eenige brieven he-

de zaak hebbende
dat dit bestuur .neen t ....ee kan-

~. Jo', Fouch ee meende zijn t~k zou-
vrede hebben.

, dat rle secretaris lAAt. gpv"
den afgf'\"l\ardlgd .. , den beer Hk. VaD
Ahe«, dat de hHe benoemde k:&ndi-
de h....ren J. F. dil Toit en H. J. H,

zijn, dat bij voor hen moet stem-
maar dat hij mag vrije band hebben
een anderen kandi,laat te .temmen, in-
een ,Ip"'r tw ..e kandidaten bij stemming
het cirkel-bestuur uitvalt , en dat, indien

.. l-bo-tuur besluit 3 kandidaten in het
t c bren~('n «n pen daarvan de heer Maas-
is , dan kan hij laatstll ..melde onderaten-

DI' voorzitter ze,,],' dat zij than. Diet. kon-
den doon in 1.ak,.. do n'Tkipzltl~ voor ledon
Tan de- \r(>tc.f'\"'~lld" \-f'n.::adpnnj,!.

np ':'()(lrzlttf'r trot';.!' of ,sr n0Q'; N_tni~e huis-
t.()lI.Jf'''Jk~ r~l?l~ va n het drst rikt sbosr uur 'foor
handl'JI war en.
n... ecrct aris ze"I". dat hij niet dar-ht , nat

Cf (.;oplf-ën \"311 Q';f'l]!('ld£l rel4"ls war en.
n.. hoor CJ. <an den I\Pr~ wer d j.(pla.t

r!l'n hf'<'r.\ du Toit te zien en, all mogelijk •
. '-If' C-OpH:' d..r regel" in bezit van wiJlf'n G. T.
va n H('prdcn te leenr-n .
Erll brief "'erd gel.zpn van d..n heer J, S,

H. Fouri», zijne "erontS('buldi~nj!: inbren-
e"lId voor af ....ezlglwld veroor-aaakt door prn-
~I ,__:p ziekte en ,vprder 'Verlof r an afwezight'lid
'n~end, daar biJ om !(pzondheidsrNlenen naar
Ill' RP"t,pJijke provincie zouda reizen

I' "rlof ,venl tO<'g~staan.
Il,· heer .J. M. Enslin sprak ornt re nt d~

1:".mlhJst~n der .tem!1prf'chti!(den in de Graaff-
l leme tsche kiesafdoeling, dat, indien eenige
,I,'r w ijkst ak kon een der boekon hebben wilden
"I ""nige bij hem v..rkrijgen konden.

)I., voor zrt ter drukte zijne tpvrpdpnhpi<l uit
"J'~ ·it=' ('f"nparig-hfl-id on eensgr-xiudheid der
I' ,j"11 Nl dankte d.. hPeren Mohr en Ke-yser
\ ,,\r II ~mnp aanwpzighpid.

]I,. hr-e r S F. Fcur-heo sloot met "ebed
W. F. J,HRE,

Secretaris .

RRAKRl\'rER TAK, •

1<. nl" pil hIJ "kp Bond3yergaJering werd 0"0-

'.,,,,.don te Vriesfontem. bi) den heer'.1 Schoo"m.
",0 np Donderclai(, 3 Sepr.. 1903. .

T('L!enwoordi~ waren ~n comité en een aan-
'.11 Ilewone IE."Clf>n

D~ heeren.1 "teYD, P Pretorrus en L. S
;-'111 dt\r Walt war.'n afW'C'z'ig met kennl!lge-
\' ,n:.:

np \onrzitt.r-.r d~\ (Wf'l' ~ ". lorstpr, open-
,l~l \·Pf __::Adl'nng "n Jp1!de h,>t dOf'l t'r ,an

.:'. nampJijk. dat bf"t \l as om kandirlat('n te
ill'rnlne-erl?n \~!)or riI'll ,,-pt~evpnden Raad en
d nciporp werkzaamhr"dton

_\-nt,llen der ,\"orig{' \'PT;zadermg gelezen,
-' 1",jgf'kf'llrd f'n get~kpnrl, -

r la<l.rna ging rit_) l'"f-r~ad~'rinsz o\"f'r tut hQt
.....,'O'I·n ,~n ppn ~slstot'nt ¥ooTzittpr ('u ~n
(-(l'l: 'I'" lId in plaat5 ~an dpn hper L. S. van
,!' r\\'.lt, rhe bodankt hedt, waarop met meer.
d"~'~Jf'td \'~n !'tpmmen g-ekozen ",·erd de heer
P Prctonll' \"oor beide hPtrckkiDgen

l'3arOJol ~ln~ mpn ovrr tot het kiez,pn vaD
f'CU 'l€'('undns naar hpt distriktsbestullr voor
d:-·n h.";.r \"nr-stf'r. waarop de hf'pr Henning
\ ont..r, Jr., met algpmppne stemmeD gekozeu
,",'('rri

Tnt kannHlntpD voor b·t Hoogerhlli!O wprdnn
ó.u'kn7.pn de hpf'rpn ~f J, Pretorul~. IJ.'V.ft.,
Tl P \'"Dncl .. n H''''''''r, L W.R. (."dHt over-
l"den). on P. W MIChllU, Cradock. '.

Dllarn. ~ng de verga<lering over tot het
kio,;"n "an eeo knndlJaat voor het Laj.(erhnis.

\ oontel J. M. Krllg"r ..~'l. J. van derWaIt :
rI" hON C van Rooy nis kandidaat.

\·oo ....tol H. Vorster-Co Grobbelaar: de
]rN'r Y. .J. \' o,..t~r .1. kandidaat.

Yoorstel S W. Vorst ..r-A. &hoomhie: de
hppr n .T. Uil Pl<>ss;s, LW. V., al. kaDdidaat.

Bij de .temmin>; kr ....i( de beer \'an Roor IS
<1", h!'el' Vorn ..r 4 en de beer D;p PIe8SlS li
:;tflmmPD

Rij <le ·hent.emmin!l: t'lSscbeo d.. heeren Van
Rooyen VONter, betwelk met g... loten briefjes
~""ch'f'dde, kre..g de h""r Van Roov 7 en de
)-.Pf"'r '·orster " 8t~mmen, waarop rJe ~beer Van
I:MV vnor !l:eko,en verklaard ..-erd.
, Ija3ma werd al. commissie van waakzaam.
"r~ hiJ de verllChillf.'nde ,tembusseD door den
"j"r"q"r b<'nO<'mrlde heeren C. Grobbelaar,
'. 'or ralelberJZ, :So ":lD dcr Walt, jr., voor
1 .". ,,"dllon!ein; en .\, Scboombie voor
...., hnombit'l Station. J

T""n wem or op voorotel Tan den beer N.
\ Hl d,- r 'VAlt P<'n commi~8io door den 'Voor ...
',' rr l.,'noemd, "'Il te onder~ken en bij d"

" . "'11<1" vergadering rapport te d<Jen, t<Yl
"""0. hOP,"",,1 klnoer"n er io de ....ijk Brak-
r ",'r ZIJII, di .. niet ,,·hool pan; (woode, of
er c""n kan, he.t"at 0<)0 school op:;:ericbt te
kPi:"tI namelIJk, de bt'eren C. Grobbelaar, A.
F.. r ·:"r)lhl'~ f'n ~ 'f'an der Walt

IIINOp ... rda.~gd~ <I .. vergad~rin!l: nadat de
',"..~n"er de hPf'r NI mevrouw 8choombie he-
': 1 n ,;:.udden voor bllnne gaatvrijheid alsook

" ,i, I,·•.." roor l"ulDe opkomst. '
l'irc. VAN DER WALT, Ja.,

Secretari •.

Lloyds'
"Aermotor"

Windmolen
IJ DI

.toedkoopste en meest EoonolJli.
sehe Kracht voor het Ophij-
~en nm Groote of Kleine
hoeveelbedee,

WATER
,00& D.

HrUih.ld1Dg of dm 'hIli,
Bi Dmbn. lID Vee,

ot Belproe1 ..logIdoellbuun,

RIVIEREN, PUTTEN of
",

BOORGATE~4.

EENVOUDIG,
.S~~

VERTROUW~

Lloyds' loden hun eigen ern·
rn Opzetters n&&l &11e deelen der
Kolonie om "A.ermotor II Willd.
molena op te rich ten,

,,
I "Oliver" PloegeD, "Planet JR' Cultivators, Eggen.

"DeeriDg" Binders, 8nijmachinsll, Ma9.iet'Sen .Barkeu., '
Lloyds' houden in voorraa-d allo soortea van GelrfW~'(U\l~PI'1'D

Boerderij. ;
• SOHRIJF OM P~IJS LUSTliN.

ARDERNE & 00.,
HOUT HAN DELA1ARS

Y li CII, : ,
18 DIIB[

Hebben te koop tegen de laagste .M.ark.tprijze~

Zweedsche en Oregon Deelen en Batte.,
Kajatenhout en Amerikaansche Planke~
Vloer, Zolder en Blavon ~lank,D, .
Gegalvaniseerd IJzer en Guiten en Pijpen,
Cement en algemeens -Bouw IJzerwaren.

ea , KOJIBN iaDlOOPen 0}) ~ p1ut.t
Leeuw~, eeu bruin·1iW purd
met een, roode 'Kol iD de blei, met
twee·.~ aoh~1l eD "ook"
de :linkervoet.t teD witte mol op
de i liakeibie, en een' wrat; oader
peDI, een OIidm.-délijke bnmd aan
a8lil nek. , . ~

De ~ ibn LBWUf·SlUlD.s., 1

krijgeD mdien !hij h~ komt halen . '13, KAST&$LaTIlAA T
biDDeD llM 'nbD tijd. bijbetaling LUPSTAD. l'OSl BU

alle'~ 100 niet, zal het ..
eIgendom worden beechouwd PllATS lBENOODIGD.~~ ~

B1t~""""It"""'""".PriDe MD ,.&ne. !
BIB18t' nu·T.... DmJ i

... _, IfJd·JihQ ..... wj
UIIG"'• ...-n1'~l'.
!idlrlq IVW 1N, (fillpr lOl}.

Coneultade VRI" .... ,lO .ur Y.m. !tet
• uur ftOIIl. :

I

Alle Oómmillie. WOrdeD dadelijk
Ditpoerd.CALEDON PLEIN, KAAPSTAD.

Aan Graanboeren en ándereo.
Massey Harris Binders en.

J.,H. STEYN. WBLLI.OTOlI DISTlUO'1'.
~

EU PLAATS1anoodigd om te' kOOPIDraobikt 'fOOI' pM1'deo- eD .... lt.
Vu 1600'tot 2OPO.~ .. plaat.
greuade aan be:rpchtipn grond _I de
TOOI'keur b*bben. Doe temoed ar.uoek
m. prija bij ,

4LFBED 8. FOWLER.
22 HOlltatrut, K."patM.

.~.

KENNISGEVING.
• ........ 0 ... nruu ....

~ 8ft.ut> IM (ftOMU lOt)
PJ[. BUI 1IIl.

JtAAPSTAD, ZUID-AJ'IUIU..
i

Zei•• , ZW1YlI, "oll1lm., lllIItUl.II"1 Pil... , "1I ... nU, stu"'"
stIIunU, c._elt, DakllZlr.

PRIJSLIJST OP .AANVRAGE.

R~M.ROSS & CO.;
Strand straat, KA APSTAD.

KERK· en SCHOOLMEUBILAIR.
De aandacht van H .... 11 P.reclhanteo, Kerlreraden en Sobool-O;"lIlisai.

wordt hiermede beleefd doo:f ona er op gev~igd, dat "i~in rechtstreeboh. nrbinding
staan met de grootete AmoribanllChe Fabnkantm van .

Kerkstoelen en Kerkbanken,
Schoolbanken, Schoolkasten en· Schoollec:senaars. etc., etc.

soodat wij op dit gebied de BESTE QUALlTElT tegm deD GOEDKOOPSTEN PRLJS
kUDDen leveren.

Alle inlichtingen alsmede begrootmgen, worden op aanvrage guru veratrekt .
VA. BOOGS1'RATD &: .0'1"l' ••.

P.K. '8lU1 1965 Johamieeburg.,

ALCOHOL.
Tabak eD DrankIeS Gewoon'Bft W.A.TdWIJZUD

Kft.6.LB. ~S'1'Rl1lOlfT.
li en 6 Albert Building ..

Eloflstrr.r.t (hoek OommiNioner Straat). VBX;D.ARING.

IDI III Pur IIINII:
uw Gezondheii ÏI het voor

aaamste·ding iD de.Ie onde Werelel,
en om die te behouden, moet gij
de best:e middelen geb:nlikeD en er
lijn pen betere, dan .die door

Dr. C. F. JURITZl Co.
gemaab ajn.

-
F. C. MEIRING,:Doula8

!Stall ])to. 8, Nieuwe Karkt,
~T~-VruchteD, Pluimvee of

aan mij toevertrouwd Ilillea.
_ beste attentie ootvangu:-

EENIC; AGENT: . 1C~:Vo1geDa Keu.e."
DYNES, )[A.TBEW ~ 00. Adreuear alle,~

8"1 .ucserlq s1na&, ~ • Ear17 Market 8l4iac.".



..

L

"

,";'_- "

............ ,. merld opI
I
. I

l'I1iItnfII Mtt. GtlurMrau II Bollel
'SCHOEMAN
TABAK •• ~'

-v~ bij ...... g..._ i4

aOllOEKAN8BOEX,
~ OUDTSHOORN

9I1V.'l'1.D " JAUJi,
CIun r.,R_. ft Klokmlhtl
,..... ,.. , &Mam', lhboulUfl

-,
Go.dea ea ZilftND Hor. dl

"""~ «"'btad ••

-

SPEG/ALE lLJJNEN

Hayward. "Park" il HST
Y8l'bet.erde .".",eldip. Hei kost
• Ik per kiItie: l1I8akt 1,2bO
pDODlI bad'.,.. WlJe Itel'kte.

HaJWBl"da " Third" ilMIl "erk.
..... ai8t TeI'(iftig preparaat, ",oor
eohapeadippen, het ..... 811 TU
ne .. an. ontaaettmp doeleindea.
H. bit 6/- per plloa. •

•••• I-Dit ÉjD Ge prijl8ll in allt
~ -.abn: TOILJISOII BUlm, Iptt.,

LIUtIJ • LI,..
Illi..l1rfkal .. ' Iutw: BlIW.

!tUIIl Ct., pert IlbUG.
l&.tII ,.., I" "'1. ;1.IPILIIUa

ICt..Jta.... .

1 Pall
aJ...
10 }le

NAUDE & BOTHA,
ODa in& ~~:~~~~f~~~~~~;'goede waarde, b 1U8t8rel~R,

Splelrel 1n ~et
lOeedtafel-~ast met _1 ......1\ z:ll~ler·elgl
top, Tegel "'*'4 a.ohteren en HaJIlC1C1,,*ell·lt'e~ot maholl1e~out.

oue £17 AMEUBLBllENT Ï8 h"lfde
afp"erkt, till; de Kleerenkui is UIl !le eeu.
kant met pl~ . ,

EETKAMER- en ZITKAMER-A"'EUBLEM
in groote verscheidenheid 1van af £9.17.6 en

ADRES:

Hl. lilt III! _It
111111111 III
HIli :1.1:lil kallrs ti
1I1_llllril VOOR

an., 18 10
"II 0 ,.

OF
.. aa 18 0-

Wij..jD ate.IaJberaid informatiee te
Tentnkken. om.tNrlt eie wiJse Tan

KeubilMna. Dunoor sit":!hiu. Bn.Ja wij self Die&
~. Inuulea wij OIIMD .....tepn-
woordigw DM&' Il t.oe.DdeD, of Il

pil' poet 0U8Il laatiIten Meubel
0ata1- toeMDdeu. Wij sijn een.~Wt ÏR W onhrerpen YaIl
lleubela, dUI, ÏRdiea gij op dit
gebied iet. lpeofuJl weuebt, ulbet
0IlMIl ~ateedI ~ lijn
Il te bal~. Wi' mnbiJeIna
heele hlllRD, eu ~ u Y1lODJ:
voorsi& Ouu uitat.albmen sijn
Nn beIIOek 'waud. Speaiale afdee-.
liqen i.a .AmeribaZUJOLa K.. w.n.

P.~. :8Ul! 2978.
T~8Cb Adl'Etl "RENT."

'"permanente Gebouwen,
Ha.rrieon Strut, lohanDtlIlturg.

80 8lI
eKo
10 Tr4
liJm
1PrI

u
'y:

1110
al

Marlt eDCOIllssl8 igelul 81Pradlktat Hu_.'urs
Pretoria en Johannesburg.

Wij zijD IIaIldelaara "alleell iD het Groot" eD bopen. allerlei lOOriea
Prodll1den tegea hoopte prij~

. v'A.1V DB_ iav~ .. 00.

-
Sleehts voor A.pril en Mei.-

.IM'e1 Gelat1Deerd8 BCJt8Jlhouta
latafel met Wi~.... 701

Grootct Bfk8Dhoutell J:ettafell 6,~
.£6. 8 n., £8. .tO n.. 6:1.

ln Bardbou~ 'Owlekt ~~ 6 Yl,
£8 aa. 8~, a. lie. ed. 10rio,M

Slaapkamer Xeu'b1l.eer1Dl'en
ID GtatJmeerd lI'a&eDhoat metXapWel
Wuohtafel,] ~ i Stoelen,
£1&.

1t1881'81lka.1t'
ÏR ~ Notehout 801.

~ :&tkellhouta Buatten,
£11;.1Ia. ~ 1nIM"de.

-

u
S
II
Il
1
~

au.

8ULl. SELLAB , Ic IITYBE, 88P8rkt,
\~.# Wholesale en Retail IJzerhandelaren,

LANGBTRA.AT 84, KAAPSTAD

Deutsche Ost-Afrika-Linie.,

VERMINDERINB VAN PASSAaE ~PRI"ZE ••

WESTELIJltE RO OTE.
EERSTE KLAS naar Hamburg, VliaaringeD of Lcndea

.sal lOa.
£28 71.

Bed in Porthole hut

" ,Jl
Binnenkant hut

IEEOHAI'. PILL8-.us GAl. _ SBNUW AfIlDOmfnIGS, ...
aomMG, C»iPASnUIlHYT _,HOOppyw.......-a.~_ .. IUAGnAl&

IEEGH"'.' PILL.
.... WDID _ 1IUlID"Itf ..... WaIt 011~
.............. 1IIOfts.umrtaaIIG
.. ~ .............. 1I4AG.

ALLB8

DE Pdmp all bier ge1{~ ,is de ,beetAt iD de WOODHEAO 1 PLANT· & CO
vtirkoopen meer VaD 4e.. ; IC)ort . niIl al d. lIIICWnI lIGOI'teIl i'. . I'
teAm_: U een pomp wil hebbb J,

, !

d'eze en g~el1 ander&.
Wij ve~koopeD ook "01J[,,~"nMllD.ll~

het beroemde middel tegea
U,.L8, ell ele noodige 1P~!tlJ)CllmpMJ
hettM"~n.

Bijen JrFven en an. toe~
daarbij.' ., l

Wd"': ell Keubll StM8I1. i :
I

Ibmo. Ao8II'DII "fOOl' •
i

l!fO.....,AWDDI ..
J

JroDiplete • - -
'Huis lleubileerders --------"

REIS RONDOM AFIUKA.
< Van Kaapltad via Oostelijke of Weetelijke Route en terug naar
Kaapstad:

EERSTE KLAS Bed in Porthole hut
" " Binnenkant hut

WM.
£72 lOa.

ST. OEOROES EN STRAND8TRATEN.

HEf lOUflf.,
PLEIN STBUT 96.

Bet beate Bm voor '.A8Iontment en GoecUtoopheicl.

(Wij zijn Compleete Huismeqbileerders).

-
D
VBl
zal

DE VERKOOPING BIJ

ONTVANGKAUR AlOUBI.BVBNTBN.·
BBTLUfBB UBUBLUmNTBN,

8L.U.PLUIBB ~UBLBlIlINTDt
VoIpaa.aUe .... ieekelliapa, tepa de lI8herP.t ~ prijsea.

We :mabm 88Il. 8peoiale Hoofd Lijn iD Solied Bibnhout.en ODt
kamer TafeIa. zeer wurde't'Olle 16/6t ..,,_. PrijI.Sl/6. nag.

~ ~ kunt komea, saad dau OlD een· .,...: 0DSe piIlu •

.._·.W_J.....
, J

....... ,VEII.IST
"t7AN .0Da 'kamp te Maitland 2
V\ Noont-A.meribaueohe Muilen,

16 handen - ~, gemerk t met een
Ilaan de kaaie .

• igeon di.ha tIeT ugbnmet &!I1l

MoKBNZfB &;00 8eperkt, Watr'r.
bo~8t.raa&, ~P'IWt .. 1 goed be-
Jooaa wordéD. Im

.t.

, .
;.

£65 51.

POPPE, SOHUNHOFF & GUTrERY,
Arenteohap te Kaa~

Kaateelstraat 26.

KOOPEN en VERKOOPEN Produkten en Levende Have.
van welken soort ook, tegen Billijke Commissie

.A.LL.E ORDERS WORDEN .ET SPOED UITGJ:V,OKJU>.

'lBlegram .Adres: "11.U." Pretoria. T"~a,,, 4-drtJ8: "1111," Joh.amwburg.
Po.tibu.81.8. P08flba. ... 1.8. B.

IJzerwaren Staalwerken.en

,
:1
~IWATER!

E. lfJIIIj R.
lan lagazlJohouders, loopliedea, G8Idb8~

leaaers, Speculataurs: eD laMI.
•

P.UBLIEKE VEILIN.G
- VAN-

DeH()ofd Barakken,
KAAPSTAD,

zal plaag hebben op

'le ftIIIaijaC ftII -1ëp .... iAr*.:
J. B•• -·OU..... .0. ..., ••••• bU ..: ... ;. ,~ ...... ·"1.. ·.... I
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