
· . - '" .
Kamer en Voogdij
Maatschappij.

G. W. KOTZB, ~
MalmMbury,

11 N<mmaber, 1908.

SALDANHA BAAI.

~wartel aangekomen. Gemiddelde Overtocht
, 7 ur6\l. ViIIoJl bl overvloed. L1ID.Gh aan bOCmL

Uitstapjes voor pleizier tegen het einde der nek. __ .....__ ~~ .............. ~ ................. iJ,.
P[JB~' ...aoiJ.a.pa..

Levende
'. • I

HURT JOHN UTTBAY.
RATrRAY ei MARAIS,

~ ANTHONY lIDUAJlD MARAIS.

Prod~n Handelaars in 't Groot en Klein
Alle lIOOI'teD van Proclaoten Terkooht op COmmiaIie

of~
K.....k ••• _. oa.~ PRBTOBIA ..

lIU8 au.

Beperkt.
W.~ ...... ., KA APIJTA.D,

BUCKNAlL

LIJNEN.

,.STOOaV AART ......·.U&lL\IIlJI.l&..II
7', .

BEPERKT.

R. WIlSON, ZOON .& o,
BT. GEORGB'8. 8TJl.A.A.T 118.'

ALGEMEENE HAN&E.L\AB&
IMPORTEURS· VAN

~e, OoDUuatale, ~.~.,
A.U1:ral1eche, "unU_ ea B1d4~ ,,_...... __ I•...... -_ ,.



./

DOODBERICHTEN.

BBNOoDIGD.FAIILlEBERIOHffN.
TEGD het Jauari

GBOBBTIP~O.B.Iil&.D
WIJZB~ )1..01_ dR.. 18
~, tot Standaard Vl.~70ml Iogi __ JlQllaucllob. •

A. J~PEPLBB, V.DJ(. ..

1
.UN ~_v~

wordi bek.eIId pmaakt, .lW lult. ..
~.Oebugd beeft, door da CIOad .....
OBI wég te JI__ , op J>iIaIdAi, da 11.
daer, Da een IIID&rtelijk;5' ..... tiea
~deA, 0_ teed. 'eldea Zoem,

PETRUS PAULU STEYN,
iD deu onderdom ..... :a. ,Iarea, 11 ......
d_ eo 17 da&eA-

De bedroefde ouden:
D. C. STEYN.
M. P. M. STEYN,

"eboreD VAD Dijk.
Droge Rivier,

distr. Sw&lleJldam,
!?lJ November, 1908.

HET beeft den Heer ..... leven eD dood
Dehaagd uit onse ouderhjke wOl1iJli
weg te nemen, op d8ll 200it8l1 No~-
ber, onzen oudsten en dierbaren ZooD,

BARE..'ID JOHANNES, ~
in den ouderdom V&Il 81 jarllA BIl ,
msaaden, na eea siekbed ..... 8 dagea.

Hoe zwaar dit verhs 0D8 mag sijn,
~uUel1 wIj de hand op den mond leggeD,
"'lUlt de Heer heeft bet gedaan.

Wij 00d&nkeu. miu dezen Drs. Weich
ell Biccard, en al de andere nie~d8JI,
die Dill! seo getrouw hebben bijgelltUJl
!.ot op het Iaa tat.

De bedroefd. ouden:
F. SCHElTEKAT.
J. S. SCHEITElU. T,

"eb. Vu.

GOUVERNANTE. - Benoodiard
voor twee kindez-en, Sde en 7~
Staudaarda. Koet bl'lkwaam sijn om
Hollandech en Eng.laoh te oud_ij.
1IIIn. Kent ÏB VaD Musiek een aan-
beveling.

Sal&ris £iO per jaar en mj logies.
Plaats twee uur van Spoorweg Stat! •.
Werkzaamheden te begillJl8ll Da tU
Kerstmis Vakantie.
ne. aa~k bij

S. W. BURGER,
GemRbokfontein,

P.O. Vootoria Wat.Brakkuil,
N..biJ Philadelphia,
23 Nov., 1003.

VOOR de Tweede Klu Publieke
Scbool,HAnover,eeD tweedeAJmtent
of A_lltente, bevoegd om oDClennj.
te geven in HollaBdloh, Teeken8D eD
Tonic-Salf ..

Salaris lUO per jaar en tl2 per
jaar utra, IOOlang de 16 per oeet
extra toelage door het gouvemaaent
toegekend wordt.

Applikantea moeten ouderdom en
Kerqenootscb&p waartoe zij be-
hooren melden en afsehriften van
certificate. (vooral Holludsch) en
getuiphrilten overleggen. VV erk-
aambeden te begiUDeD na de Kent
Vacantie.

AausoekeD moeten den oDderge-
toekende beniken v66r den 10deD
December, 1903.

S, C. CROIIIlGHT·SCBWnl,
Sec. Hanover Pub. School.

HAnover, K.K.,
J 6 November, 1903.

TE~DERS 1fOl'den hiermede p'
n-aag4 door boVeQenoemden ~ad
YOUr ~ iunen derillend"nbelutiDg
ill d8lill AfdeeliDg. i Bet district te
verdeelen in tw .. wijken.

No. I. Omvattencle de V.ldoornei-
•chapPen Zeut.ivier (met nitsond.
ring V"" het DOrpll1teatnur van Hnpe-
field), Saldanha Baai, Bt. Helena
Baai, Hoe jeti Baai, Schrijvenhoek
en Vreedenburg.

No. 2. Omvattende al de overblij-
vende Veldcornetai,happen US d..
&fLleeling met uitsondering -rin de
Mnnicipaliieit van ¥~e.bnr$ten de
Dorpebel!turen van RIebeek' _W.t,
Riebeek K&ateel, ~oorreesburg en
Darling.

De tender mOet he' bedrag opgeven
per hond.
Tend81'll lmnnen ~llgedie~d worden

voor een of voor de tjeide wijken, doch
voor elke &f.ood erlUk voor 6én :,aar
(te weten) voor 19<»... .
Tend81'll in te zeMen un tUn&-

cretan. van den Afdeelingaraad op of
voor 3 December 1903 tot 3 nur n.m.

De laante of ..pige hinder niet
noodzakelijk te wo~ a&Dgenomen.

Twee borgen wordlm vereisoht roor
elke Tender. .

Tenders moeten op den olDlllag g.
merkt sijn "Tender voor Hondenbe-
lasting".

AAN Bloed erW&llteli en V'ienden
wordt biermede bekend gemaakt, det
mijn beminde Echtgenoot,

JOH,L~NES N. BAMMAN,
op den l êdon N0V81ber 190:.1, door den
u_lijKen dood nn wijDe .. jde is weg·
rno't.en, 60 deo weg V&llall~ vleedcla is
gegaan.

Hij stierf in den oOJ bloeienden leeftijd
van 53 juen, ~ m sanden en 18 dagen, Il<

een mog en .martelijk hjden un 10llf
tering, hetweh de o..er edene mel gedn 1
droeg.

~Ilj nalatende 8 kinderen, w_n
twee DOg te jong lijn om dit ..oor on.
onher8telbear verliell te betreu en.

Hoewel dese beker ..oor 008 eeu bittere
is, willeD wij uiet klag en el. d egODen,
di. g en hoop hebben, gelov ende dat de
A Imacblige geen fout kan waken.

!Je bedroefde Weduwe en Kinderen.
M. J. C. ILUnl.,L~,

rh. HUGO
JUHN N. HAMHAN.
P J. HAM.M,L~.
DiRK HAM.MAN, e.k.

Kraaifontein.
2'l Nov., 1903.

DiAt. B. .ufort Weat.

lfdeellngs Raad lalmesbury.-

ONDERWIJZERES
BENOODIGD. BENOODIGD voor a&1IIItaa'lde J..

nua.ri, een AIn kaanaohe onderwij-
zeres, bekwaam in beule, Engelach
en Hollandach, en Musiek, ens., om
onderwijs te gevl:n &an drie kinde-
ren. Gelieve Certificaten met op-
pa.f van Salari. te zenden an

J. S. LOMB~"'RD,
Vla.k wa.ten,

P.O., HeU Poort,
via Grabam-tad.

--~------ ----_. ------_._--

Wagenbooms Rivier A3
Publieke School, Botltas Halt,

Worcester.
AFRIJUANSGHE ONDEB'WIJZE-

REI:l, op 8tID plaau, 6 mijIa vu Jo-
hannesburg, om onderwijl te gena l1&li
Tijf kinderen, ouda~ 10 jaren.
QuaWicatie: Holland.cb, EDael8ch

en Musiek_"n g_ "J ing 0."
Betrekking te worden II&IIvaaN iD 'i

begin van J....uari.
sala.ria £6() per jaar en mj Iogie..

JULIT8 A. K.IE8ER.
Jo~burg,

Bua~.

DEZE lehool ia ... ~nd pl!',PD,
_ minuten na Botha. Halt '&idiiag;
en 0riveer twee uv ..... W~,

Leer . n worden opgeleid tot St..
daard ,de Hoegen 8choolL ~uil-
bond en Int.ennedi&te, (Tonic t;OIf&).
Termen ?OOr Ko.t1MrIiDgen _ ~

lijk.
8choolplden iDgeaIota !.oKi .. , _.
Week Baarden £01.6 per nartul.
Kwertaal Baarden £7.11.6 p. kwvt.
Muziek 1&. per Jnrvt.&l.
Goede bebaadeling, ChriateUjb ea

ecbt .Alrih&uch. 0JmIediDg worden
~ .. a.arborgd. Voor Yardere ~d.,..
heden, doe uuoek bij

nuNS K. SIBBlUTS,
PrinoipuL

Op last,

A. L. DRODZIAK,

EK'I GOL'VERNJo.'UR of GOUJfern&Jlte
voor een se klaMe Pubheke School om
ond_ijs te ~nn in Enge!Bch en Hol-
landach en Muziek voor vijf kiDderen.
Bum £tIO per jaar en vnje k08t ea in-
1Jonmg.

Werk.za.amheden te beginnen 11.1 d.
December vac&Jltie.

H. HEINEN.
P.K. Koonap Hoogten,
Fort Beaufort:

AIdeeliDgs Raads Kantoor,
Mal_bury,
12 Nov., 1903.

IrDEELINGS RIID YIN
PIQUETBIRG,Bellte 111188 Plblieka SCbOOI

RICHMOND. K~K.
TENDERS, Iremer~ "Tender voor
Hondenbelut.ing7' I~eu. OIIltvaugen
warden door den OlIdergeteekeade,
niet later dan den l$en December,
vor het innen van, ~ Hondenbel.-
ting voor het jaar '1904. Tender
moet zijn per hond, ~ kan zijn voor
één of voor alle wij~éD.

De dorpen Piquet~ en Po~r-
ville zijn buiten geslÓten. Werk i&al
beginnen niet later daa. 1 Februari,
lso., en moet binnen een redelijken
tijd voltooid zijn. .
Tend.Bra.ara wordeia verzocht ~de

ll&Dlen van twee ~nen op; te
geven, die zich verbln4en voor de
tenderende perIOOn, ~ voor de ri4b,-
tige nakoming van het Contract.:

De lupe of eenige tender "t
noodzakelijk te word.en &aDlenomCiD-

NICq. J. VLOK,'
. 8ec:ret.ria.

AIdeeli~ Kan(.oor, .
Piqnetbetg, 11 N«f" 1903.

EEN ONDERWLJZER, voor een d«de
k!Ju Gouvern. School (Christelijk Nati·
anaal Onderwijs) op de plaata van Dil·
dergeteekeude, distr. Standerton,
TnwsvaaJ..

Apphcati .... te worden gericht 1&11,
eu bijsonderheden te worden genaagd
van

BE.illOODIOD iD J-n ï~ Ha MJ-
SISTENT ONDERWIJZER TOIl' bo-
vl!llg8llOelDde .ahool. AppticaDta _
ten bekwaam éjn Cllld.-lrija te P"R ill
het hoogere lllbool-_k W lilt matri-
culati __ m.

BaIaria £180 per --.

Applia&tiel met CaPWa VaD certifica..
ten Ml getaipehrifta 0IIdIrge-

t.bDde benikm op '" YÓÓr8 Dec.,
1908.

A. H. MALAN.
Uu. 69,
Standerton.

EENE GOUVERNANTE wordt ~e-
\'f aagd op de plaa.ta Geduld, diatnct
Aberd ....n.

Onderwijl te geven aan 6 tot 7 kiD-
deren tot bij Standaud IV, We&rT&D 3
mur.i.k IOMen moeten genieten •

I:>alari.o .£40 per jaar met vrije 1Jou.ilng
,'n logies:

Applicanten moeten hare ..pphcatiee
wet getuigschnften i.nseuden &aD dea
ondergeteekende voor 19 December,
<'I!rst.k.

&hool te begi tulen na den JuWll'Ï-
l&rIllljn.

(pt.) P. .a.. O. ILUm,
........... Onn-jwje

Geeertiftceerde Onderwijzeres
BENOODIGD, voor private J'&ra
School te KlipfClllteia, lJ mijlen ..... 't

Ilopefiefd. om onderwij. te ....
lil lach, ïï'oUandach, Hand_k _
]I{ (Piano).

SaI&ria £40 per jUl' ...oor 6 kiDd ....
K08t - in1nlllÏl!l VriJ.Copiein na oertfficata na goed _
delljk lt8dnIl _ lidm .... chap ..n.
iugeWaall_ wWden door dm onderpte.
keade toi op den 15 December ...t..

Werbu.m.bedell te begi.naeD JUt J.
nnari kwartul.

P. J. DU TOIT.
iJipfoateóa,
1'.0. DriehoebfonteiD,
HoptIieId.

,,".-""'<-H-

\,~j1~ •
TENDERS, gemerkt :"Tender voor
Tol," mllen 480r ~erget.eekende
ontvangen wurden, diet later dan
18 December, 1903, ,oor de huur
V&II de navolgende thllea in deze
afdeeliDg; t.w. Grey', Pu, Groote
Bergrivil!l' Brur, «,ln i Zuurfontein,
1'001' hetl jaar eindigeqde 31 Decem-
ber, 1904. .
Iedere tea.der moet tergenli BlAD

V&ll Mn: cert.ific:aat, pt.eeblld dOar
bee ve_woordelijke! pencmeo, die
sicb bo. willen .tellm VOOl' de
per800n ~e deD ~ insendt, en
voor de :betaling der ~teA en
de~ :

De ~ verplicht flicJi Diet tot.
heë ~ '\'lID de. hoop.en
eenipD tender, en ah Been voldoen-
de teDdw. lijn OD~ UJ. de
huur V&I!o. een ol alle t!ODea per pu-
blieb veiling W'OI'de,* toege ......
voor de. publieke ,)!u&t.oren GIll 10
uur v.m., VUl ~ 19 Dalem-
ber, 1toS. i .

NICO. J.I VLOK,
. secret&ria.

D. J. YORBTER.
(;,.<Juld,
P.K. Aberdeen, K.K.

IrDBlMN6& RIID YIK
PllETBE!G.

KENE GECERTIFWEEBDE ONDER-
WlJZ.ERES voor de Private DlIiten
School te Wakkentroom, dia~r. }tt.bert-
!lOll, om onderwijs te ~ven ill de )i;n..
ielscbe en HoUloDd..,he talen. '
Kennis V&Il MlUiek flOU aaubenliug.
Applicant moet ziju Nil lij -,nn de

Nedeni. Gere/orm. Kerx.
Salaris £iO per jaar. LOJiee nrkrijg.

baAr ad £24 p..r jaar.
Werluaamheden te beginn". in April

lOOt
Applicaties 1&11 den ondergeteekende.

J. S. MARAIS.

Benoodigd.-Een Plaats
tierder en Proefnemer,
Constantia.

Bes-
Groot

Wakkenb'oom,
Diatr. Robert.on,
12 November, 19oa.

APPLICATIBS worden p
Vra&Ird van personen bevoegd om
bovelIstaande IAD8tellingte vervullen,
te worden gezonden laD den &ere-
taris, niet later da. Zaterdag Il
December. Saluie 1.160 ell
Woning.

De gekozen Cuadidut moet
bekwaam zijn om het opzicht te
voeren over een Wijn Plantage; en
een pr.ctillChe kelUlÏl besittea van
alle takken van Wijnbouw, en
bekwaam zijD om publieke lainaen
over dit onderWerp te houden. lIij
moet ook bekald zijn met de 'WII&I'de
van de voomaamste IOOrta en
vermengingea van Ameribu.cbe
WijnIltokken. ea ondervinding
hebben om pl"lCtDch w.~
lijk de pronel1 te leideD YOOr - Let
t:egencaan van phyllnera, eD den uit-
eIag daanu bekend te.mabu.
Landbouw ~aat

lt.u~ la :MOf" 1813.

E.&'I O~DERW1JZERES VOOl' een der·
de kw GOllVllrnemenu School op de
plaats IJ <.. rkoppen.

Onde .....ij. te geven aan 10 kinderlIA.
Salaris £60 per jaar mpt vrije m_

ning, drie uren raD de statie; post drie
malen per wook.

Applicatif's met gctwg~brifteu VIUl
hckwaarub,·den zullen ingewacht wor-
deD tot op den liXien ....u Dec.>w ber.

Werkz:.arubeden le beginnen ....... t.
kwartaal.

A. P. OLIVIER.
Private Zak,
IJ7.orkoppen,

\'ldwona West.

PR1VATE ONDERWIJZERES.

Bl:NOODIGD te George. r.oedaalaria
eli ""li logi('S. Kinderen op te leiden \0*
.. School Hialier."

Hollaodacb en Enge!Bcb D<'Odnlrelijk.
Geef qualilieatis foil referenhea. .
Verdere '1i.lODderhedan bii A. B.-

ol OR8 LAND" Xant.oor, $0* 30 Ro_-
ber, 11103.

Wilt gij _het weten 1
'; Lees daD' Dr. Seai\-t.

.. Knoht,JJ een boek 'fOOr

• Het ........
.atarbe,unrjoDp dta-
bijpn. Abt gij er·beIaDg iD
.kom da en ondersoek .........
...n behandeling, het kolt u ....
Ala gij niet kunt komen, IJOhrijf
~ .om dit boek " ltnIOM."
wOrdt • "foor niets p.o.den.

)(AUT ,
Stall lIo. 8, lIie1lft Karkt,

·.E.U.PST.&p, . ,

KO•.. or ADBBBSJIBB:'

Tb_II.•"" .Sanden,
No. 4, Pl.instraal, KAAPsTAD.

Hoek President· en Eloffatraat, Johannesbu....---...;.._
V&D.9 v.mo ~ 8 a.m.; Zaterdap n.n

9 v.m to~ 10 Jl.m. i

KAAP:STAD.

u VALUE SUPPLY Co.,"
..... 1ALi lLIlRMMIRl.

.UII•• T ••• T· a •••
~AD •

:..........'.84/,iaat Einde PakkIl.42/.
lLUC BtrIun,

Kennis,geving van den Stadsraad.
lTS deae wo~t kemUe ~dIl dat de Baad goed~urd

heeft het houden won Yerkoop:DpIl ., uit de hand ti ftIl
~ohtllt1l en groenten en andere boeMerijprodukten 'YaI1 uit

. op het Riebeek"plein, .Kaapaud. ..a.reDde eie
tuaaohen 6 en 10 uur voormiddag&, dag~njb behaln

~1lCl.«S, tot vRMere kennisgeving.
op r.t..

STADSRlAD.
PRINCE ALBERT.

P, ........
J. R. FINO EI,

8tadakltrk... ...................-
j ne 00mmi88Ï8I worden da·

delijk~.

Lnbt'a laIUn,
18,~

~ PultInaJ 1\ut .!

ALLWEILLER .1... POMPE••

IIEUI SKELSCQ.IFT,
en TYPEDITIKG,

WordeJl onderwezen op ONS STUDIO,
en vooral per pc* over geheel Zuid-
Afrika. DiDadag- m Vrijdag aV'Ondklu
van 1.ao-.a.
Di .tndie ia een genot, ~IJl&kkeliJk,

_ goedkoop en nuttig: Ov. 500 ujll
er laD bezig.

8ahrijf om in1.ichtingeu II&D

The Secretary, lewShorthud,
Box 1,290, Cape Town.

ORS STUDIO is in Langstraat, U'

! Een nieuwe 1ItD~ uo dese beroemde WIJN POMPEN j. juiat ~.
g'fland. Wonderbaar, ginlUttkblijk te bewerkeIl en .... Iioht te behandéla..
! Een kind' ~ van 19 tot 16 .Ieggen per uur pompen., .•.i P ra c h tt g, 8 te ~k en Go e d koop.. .- ~ .
i !KO_ .... _DL
i Schrijf voor prijslijllten. - -....

G. TOUCHER, i
8t), Breestraat. KAAPSTAP.

Wij deea 'l)pe-werk voor Firma' •.
~ _ billijk.

r

LA. M. YOUIS •

Hoesten 1Iija gelijk kleine leenweII,'
swat eD ~vaarloos als ze jong rijn
clooh· dagelljksch sterker wordende:.u
meer geyaa'rlljk. •
IDtlue~ conteStie van de IOD~n,

ea pJeuns woroen spoedig hers~1d
IIOOC&& de boest vencbijnL .

Broncbltis. longontsteking ea seO
teriDg worden spoedjg ov~
IlOO sij vroegtIjdlg ter baAd PBO""
wordea. '. .Ay.,.,.
N••• n
Boratmidde'

DB o~der~teekende ~ doen ~ra1ld Houe Priva~ Hotel,
verkoopif'll m de WODlDt.:t 'AUDS'I'RAA'I' TUIN.... ·

Wwoond door den • i • i
vente,~ ! - .

..ALME8BURY, z;-:lI;C::-~ ..
DJ!: ondergeteekende weMCld'

med4l bekend te m..u. dM .
behqeve van de: toenemende .
jongeliDgen die ven elden hierh~n
komn voor hunne opvoedinjr, fen
tw.e koat-inrichtiJlg voltooid ~ fie,
evenalll de .. rite, 50 jougeu ..
hnill'.ten, en bij het heropenen Jer
Schoola:t28 Januari 19(» Dl iDff8

Wi~ ~og;':g.lden sijn qcht. ~2
per 'jl&!' en tU IIChoolgeiden, ~
evenr.ctighmd. 'i

Be1U'leD van £15 lID £10 elk .uUen
~ worden &all het einde d..
jaare MD jongenll CIie ~ ill ~n
wer~ en gedrsg ondenchllden h+,b-
ben Jl OIlderdom maakt geeu vehelU!.
Ook lworden mooie prij... Toor ml-
laucijch ell o..c~ DitplOCifd
&all. ~e vlll'lCbillende kIaUe. n .'
Y'~ pIMtaeu IijR reeds 'be-

~. NiU,aaad warde ecbhl'
telelqeete1d, cIQoh hulte liéh ..
aaujlek te doen bij da Boofd-oa.
Wij_, den heer P., J. DU PU Li
~B.A.. .

, A. KOOQEB8, V.D.M., .
. V00l'IiiWr.

-.op-
........ , •• 2 ..... 18Ga.:...,_4.'1 um il.m. - --
W~de:

GoUden en zilveren HorlogeI,
GondeD en Diamanten Ringen,
Klokke. Fantasie Ju......,.,
P1áté..ware'D. 1I811eD, KiWI-
"WVen. G1uen BWeerkaaten,
Toop.~en. eu • e~.I.
. BOve.il8taande geeft een kaDS.
die zelden te krijgen il.te
1Ialme8bury. om goederen, ju.
,..len, ea te ~ .
JRBD. WBBOlfULLlI~,
Truatee voor den verkoop.

IIMIUIO l Co.,
A.flaseia.Ka'lmeabury, .

19 Ncrr. 1903.

STOOKENSTROOlt
8OIIUF8CH1E:nNTE CATUCAl!

VALE.

Tabaten
DiWjea.

GEBRUIK
PEMUTH'S

~,Triumph· Aati•• ptic"
omVleeICIa. Melk, Oe.te. Wild,

eu., friach te houd ..
Voor bij~ ... te rieb_ tot

Ra DEMUTH,
.P~Bua 607.

tIart D1DIlkfIml~ .. erll&1ldea.

MARTIN'S
PlDL. STEEL
1---'PlLLS.



FamiflllmrichtBn.
GEBOORTEBERICHT

USR.A..AD.
CE ALBERT.

11 November, 1903.'
neeren : G. E. .Boultoa.
J. Luk..,., J. lIeDer-
C. de Wet en P. E-

. ,.
on ge vergadering gele-
urd.
rapporteert de <l<lIDlI1i»-
~een overeeDIteDllDillg
oden Aideelingvud'
un beslist ~ laten. ' .
.,arktreguJatM.. W.. '
,ventaaD.
;dasting den .t.dIkI.ri:
,e vinden of er nog __ 1

net Dorpabenuur. ~
"pecteura ea StraM-
·en op YOOntel ftIl eie
.I, en Neethling, .. eie
'Jde~"""--
· trekken, ea de JICIII*-
"orden tegeJl een __
-; applicaties te VnPII
k 0J'. te dragea 0lIl _
Qel~ur _ t.
inde van het jaK.
de \li et Iduogt das vuil-
Id in de rivier en dil
blj zijn plaat. bederft.
Z borden lI11IIeD WOrdeD
IJ bet publiek wordt. p-
, leder, die VUilniI ill
zal ...orden VenOIgd;

lIS in de rivier al y.
.Inneer hot droog is eD
·en weggereden.
1900 : -op voorsta! na
ling-Haak wordt beJIO.
•ling van 1d. jn het £,
.en op alle nate gOD-
renzen van do mlUlici-

. KlNNISGEVfNGEN.
_.- ---.-.-- ...... ':. ----- ---~ --l._1aad DD Ceres.

VOOR de Brd. KI... Publieke
Sehoo]. oe Hoop. diav. &bertaon.
een 0.._.,", __ of Onderwijzer.
Salnts .B9O P" jaar mei mje kos·

en inwoning. Musiek: verei..,ht.
W.. lnaamhadeu t. ~nDfln D. d.

&:erst ,,~Iie Applie'\tiee _.
~t1li,8C '"ifteu :lUllell 01l'TaIlPIl
"orden dool' den olldergt:t.rekende tOS
'.xl December, 1903.

E J. SKUWE&.
Hem.~cr.

Ot Hoop,
RobertIlOD. 26 Nov .• I !lOS.

" burgemeester nPPGI'"
nd is opgemeten tegea
,:4 io.
Il den burgemeester all
11( wordt een motie nil

, "n be-doten die ."hril·
"IlI4Hn aan de. Gcbp.,
'en I!:eschenke genn
Il ••m den Stadoraad.

:,·,Ioteu op reeestel n~
DIl;.Haai, dat aan den
orden g..schreren dat
I. op de regulatieo

~'K'i aBCEHTflI1CEElLDE OSDER-
WLJZERES. om ootle.....-ijs ~ geVeil op
''''0 Boerenplaat •. 6 mijlen Y1IIl de _.
t. SWing. aan 8 kinderen. in KnphIcb.
Hollaadadl. Muziek _ HaDd __ • t'Il'

lJIIl hnn op t" ......rkell tot den VIllen,
r<tUldaanl. &]aria £40 per jaar met
vrijfl in ...oaiDg.

00PieI!n vaD ~ "0 getuig-
""Ilrift ...n meetell iJtgeleverd. worden
~ den laten JaJlUAn 1~ •

Applika.nt moet meldiDg maUn tot.
walk ke~ .ij behoort.
W.r~ t .. :~Dn&ll Da ru,

Kp" ....Clllltie,
0.. !UU\Z()f'k bij

P. G. ~.\RA1S

t den b,wr .Iuberts --
'.,·1 ran de be eren 'dc'
.: ria t bij d e n heer SIe
-u l wurden aanl(edro.,·
-.wt na te komen roer
indo
I tt' nOHboen" vun hel
,..n !i maanden al",'1

en t<W!I;estaruJ.
_ .'8.-.loteo d..t aftn

! \\"t'Tkf"n zal WOi~~1I

\ fln"U Pfl ..,pt>t·if l'::ttJC'

/. vuorge ..reld- u at er-

,IJt"r~ zullen ,"lJidt"n

.t "PI"Wljder"11 v.ru
J ...kH. (·llld!:.!: ':1 , •. :t:

. ert ke» 'I .. ~"Bt !Jij IIIJ
,1."1'111;( .. ,1 ,·,...".t"""'1
ti aan bet ~TaVE'a ,an ..
.rvrer in lip k'no'
',\ at r-r schout do voren
~l(}i)nmakeD.
k~'nlngt'n wnt-den ~
,)Inl! (;i'rt \rn>.pf (op-
.'. H. Louw (bl}l) ;;s.,
"id) 8.

:NSTROOK.
~N TE CA.THCAJlT
·ALE.

- men 100 .. !MD itII
ID a" geëerd blad del.
'1 a het eeD eD aader te .GROWI&".

BESUODIGD _ ~~,I)Dde
"'OZIT. SeIvU £129 per jeu. W •
~eo ~" belUIIWD ID8t .....
1t.wvtaaI.
~ "aD Certi6DateA eD pWiI.

~n in te ulMleD vóór I!Dee.."",
19I1.~

0RAs" lIOMIl Jil.,
8een*anL,

.........~
.~::~

.DONDIItom;:. NOV., IU .:
e ,

IlUlIlEYIU.
.......:...,....

, _.
! WOJ!lN8IUG, • N6V~,,!tOl .
i ------'IVoor-'" BOCII............i MttuIbp. _. EoW;)KENSI6GEVING ge~chiedt m.m....

dat de Darling Jaarlijbc.be Veemarkt
~ouden .al worden op 11 Dec_h.r,
1900, te Darliag, afdeeliat; ~"".
ry, bij welke plegeaheid iet .-oIpRde
per publieke veiling r:al YlIrkocht Wor'-

dell, n.1.:-
ti(! SIMo.bt o-m,

~ Slao.bt aebapen,
50jODP 0_,
:!O !OhriDO RammeD. 18_d oud,
30 Trek 0.-.,
1 Dook..,. Bllflll't, 2 jaar oud, ko-

IoDinal g.... lcl,
I .}eney Bul, uit ,...,. der Bijl.
stook

1 op;;;bt geteelde paarde Bengn,
12 jaar oud,

I Paar Baclmey Youleus, 2 jaar
oud.kolmliul.-Id,
I Merrie Paard met veulea (1IlDil).

12 eerste !du Koeien in melk, til op
kalveB, omtnDt

I) ..ente klu JOlIge Y&&NeD,
I Wagen met. lIP8Il tuigen, OOIIIpl.

(get.) W. F. VER8FELD.
Hon Seer. landb. Ver.

Parling,
2ISNo_lier, 1~.

KENN ISGEVING.

Goed (lf ~ \etaliDa.

Post'oul 1119, .
~ ... .~



liBor gevaar dat Zllid·Afrib thaUI
bedreigt--de voorgeltelde importatie
ftD honderdduiaenden ftD Amteo-
iserger re1ft dan de ~IJJke oorlog.

, Het hut ftD denDIAn of de vrollW,
die Zllid·Afrika all vaderland heeft
aanSt!Oomen en lietlleeft, krimpt in
een bij je pdaohte un de verrei.
kende gevolgen op onze lllUDen.
levinr na de uitvoeriDfJ ftD dit
plan. In de stilte 11men beU, een
revolatie te be"erken, bij de Inol.
gen waarvan de oorlog bijna in het
Diet wegzinkt.

De agitatie ten gunste vali het
invoeren van ibgeboekte Aliaten
gut onafgebroken voort en de mijn.
magnaten beginnen dch al te be-
roemen op het IUClC8I van hlln
pogingen. Zij juiohen het meer.
derheida rapport der TtaDlYaaI80he
arbeicU-oommlaie toe all een be-
llUlfJrlJke over.in'lm, voor hen,
omdat dat rapport uitgaat nn de
veronder8telliDfJ. dat het weDllOuUJk
il dat de mijnen roo mei mogelijk
ontgonnen moeMn worden. Depu-
tati. van mu n • direkteuren uit
Tl'IUUIvuI en RIlod8lia, w80naohti{r
in Londen eo andere EaropeelChe
IWeo, maken huo OPwachting bij
den kolonialen 18OretBrY, den heel
LYTT.LTOIr, hem verzoekeode o...er
de toekómat, van Zllid.A.frika-on&8
toekoDllt te belliNeo. Sidt. de
oápe Tima, die oot nog toe .Ieoht.
beclektelJJk de importltle ftD Alia.
ten keeft 't'OOrgeetaan, "heeft thaDII

gekregen om doh openlijk
gUDIie daarnn te ...er.

lo Londen werd oD1anp
• dat met deo terugkeer van

llord' MII.N.B in Zaid·Afrika de
ee... veraendÏDfJ ·....n Ad.ten III
~nkomeD. W&a"oor alle noodJ,fe
lIOhikkinpn re«t. qn getroffen.
. Het il niet noo lig dat "ij hier
~e redenen noemen, waarom wIJ
de importatie ftD honderddlliaen.
den nn inpboette Aliaten gevaar- ,.
lUker achten 't'OOr het to.k01DÁil De .1. a.. n ...
~ehiJn ftD ooze eam.n1e'Vinl dan •• ~ ~ .
lelt. de· 't'1'eM8lijJre oorlog. De Blden p~bllceere.JwU een beJantr.
óorlog IB~ al "0 ellende en IIIlart rijb aankOJld1rtDfJ ftn d.Commll-
488ft ODI toch het Jan1 gelaten. De Ile ftD Toe/I1cJit op ::aektiea mal be-
~Iiaat komt aU. ....Il ODi n.. ~ft ~ cl. ~
"en en YOOrODI beder't'en. De. Beaufort "-I Kq aal ~ berin•
.... earde raIleD lUllen uU de DeND, dI& ... kbiPht.obrlft 'w'a'd-"' ...............-. '""2.,_.':;;'"--"-nat" doh ook willen laten In. ftIl GlOOi . omdai de eer.
boeken; de blanke handelaar al ate .n d.. Ibl ftIl
~h nnaijo beItUn beroofd alen; =~~~
qiteindelVk iii de Aliaat blanken COmm&IIe :..,. da& lie GNOt Z1nrt.
- geklftrden alt Zaid·Afrlb ait- ~ opldoaw .. benoem ....

*~;:keandere oPto.inc heeft ;'~~~~ ..... =
Il danl" vraact er aU.ohlen 18Dl1Dd. de - .... hnIi cl.__ ftIl
n... CIeSeD tU ~ GIIlda& .. la
~ae Yl'IIC ...wondemelt DMDv-. Uldefe'" ~.8IL 511di1teie~Vlr,dat er een oplOlllDfJ llOOIUt llitRat ftJl4 ... Dle1Jwe.........,._
III, en dit oDtbrmen wVo ne.. bekaad it, mlleD eie lteIIUDeD ftIl
vraag pat llit 't'&D d. pdachte:- Groo& ZWIIribers ...... WOI'CIeDbt
het ill DOOdablJJt dat de miJDeIl die ftD eie 1Dd8e!'tatba_ ....
., mel JDOielUk - 100 1DeJ' =-at~t,.,. eie ... bo.

Wordt. v~rlcooht door alle ~ ~e 1litlander·aandeelbondeN beb_ • MD~~
K.ruideoJers (grocers) en Al• ...,t wWen-ontaollD8D moeten wor· _ ala de :weW, ~_ BODda:
pmeene Winkels door r-: ~n. Wij on&bnnen het, dat dU ~ i '1
heel Zuid.A.frib nl fit 'J, ~lJJk li. Neen, 1ft m...... ;::

111.. 1_.3_ ....Lo bet bepald na4eeU, la GIll eie ---.: --I,...__._
.- - .. --- ...-It~ ~ nen 100 me'lIlU te p1lttea. H. --; ...'-1IIIIf!-.
m l-lh. al ~lb. praohti« iaiuacleelit 'fOOI' de wereld, WIlD'''' .Bet .. ~ III te"_, CIa&_ ...
~- ..__ .....te ~I -d &__ .. ,_ .:1_ _ ~ deKr",""" NDd-
.~- ..., .. -.-- ---- , CUe ~~br ~

I .

THEm.
.lJ! EERSTE ,

in kw8.Ute1t.

NECTAR
THEE.

DB EERSTEl

in waarde,

NECTAR
THEE.

DE EERSTE
in elke hulsboudtag.

NECTÁR
THEE.

DE EERSTE
in de schatting

van het Publiek.

NECTAB
THEE.

DE EERSTE in alles.

urink
Heerlij1fe

NECTAR
THEE.

RECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

RECTAR
THEE,

NECTAR
THEE

is een Heerlijke Dran..-
'00l lilJe MeBsehen en

te allen tijde..

_,

KUPSTAD.

.01TW:l ~
26 lfoy_btr, IttII.

£ • dl. d
.&.\I'CIa.,.,eln ,.. 0 7' 0 1011
.&.brik_ 0 1 loa 6
Bo .. 012014
OiVoeua 0 I 3 0 8 4.1Id_ 080 OiO"1'811 0 lf 6 0 17 0
BrIrieD 0 6 0 0 9 8'.11......... 8 7" 0 15 0
Kool"" 001 00
rA_li tt 123 1 0
P- 014 028
Pm- ,•• 011014
8pM11ftrbu 0 7 6 0 0 0
Uiel._ M' 0 9 6 0 10 0
ZQa~ 016 040

LBT TOCH WEL'
Alle ........ r.I ..........~_ -...v..... • •.. -1Id.

...... IE ofu £,GM,.............. 1...1•., _............ ""---....... POaTn' ...'.111 .
DE ZUID-AFRIKAAN

ON-B LAND.
ZATERDAG, 2s NOV., 1903.

ERGER D.A.!TOORLOG.
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ST.L''1>A.ARD m.

8t41D1aIAJ'd I of Graad IV.-~ eB"""""V_ .... .getalIeD TIll! Diet __
vier cijfen. 0pWl-. I) aMel.
van Diet _ dIU1 3 cijf Altrek-
.~-jlI8Ilpql _t-.
~ geIlnUk door Clllilarwij-
ea ~ ft1l eeDig .toe.tel be-
am geWIs op de .-- .1dIUl,

grooter dan 100, _ te 1teII..
!Uit bilt. Hoofcl.....n..t ... - ... eeD

£ Diet grouter ~· ..9',;j_ pta!
gJ'OOtêr dm 1110. DefJelfde Oefe-
n in aftrekkeo. Oefening.. i. ver-

~gen - deIeIta. die ggaD be-Uodlieid lII084l-.ig g9'Ilal Mea 26 __
dig ~11. BMllICIbattea op "ti oog 'ftD
eejD -' kuhen' ol andere 't'OOMFt!l'JM'Il,
l1~t grooter dan 26.
Btaadaard n of Gmad V.-Lezea en

oohrijven nil getaDOm T811 Diet meerd¥ - cijfen. OpteItiDg"rall _ ge-
tallen YItD niet meer daG 4 cijfers;
~ met der.elfde geWIen; ver-
~ met ~lea "eIbr PI'&-
ddot niet meer dan 6 cijfers bent, eD
<kielen van mik eeD getal door _ ge-
tal kll'lÏner daD 13. Optellen en ef-
t.rekJren 'I'8D ehilliugs fin pence, inge-
sJQteu bet too toon "tellen "V8Jl de li&-
..<!Ringen door middel ftI1 geld-
plaatjes.
Uit bet Hoofcl.-Oefeningea in op-

.,..,.Ien, aftrekken, vermenigYuldigen eB
dee!tm, die goeen kennis van getallen
grooter daD 100 DOOdig maken; meI
sobatu.a TB.Zl lengtemateo op bet 00II;,
in ~t EDgeldle en metrieke 1IteI8e1.
Tld. Tan leagtem.aten: daizIl, ."*',
yard, CIIlDtimeter, deeimeter, ;met.er.
~ ~ ol Graad vt.-OpteI-

1.11. aftrekkNI', verml!!lligvuldigen en
~Ien van g&heele get:a.llen en !IClIIIIDU!D
gekb. imhwU!nde lM>t Jll"l'kti.oda aant eo-
nen VlIIII _vOlJdige oefening&n in
Iwt optelhm en .aftrekken van gelW;oJll-
mom met behulp Tm ·géld-p.atjes.

Uit het boofd.-Toepassing&n van het
~$chrevt'D werk. Gebruik VaD het feit
dat Id, P"'" eenheid bet z.elfde is sls
Is, per d07..ijn, en dergelijke feiten.· .- DEZB IDrichtiDlr maakt "oor
Kennis vaD de betTekking tussohen de zielli..... in _ 'lang
>lpwone ~wichten en, maten door --
....."....udige oef~nin!len. Snelle sOOat- behoefte. StpdenteD en
ti:nlg van ~en en N'(,hthoekige vlak- JODf8D8 .. orae gerieflijk eD
Imn op het oog in de Engelsohe en me- aaD(rIIDUDl ~ois"e.t tegeD de
tril>b stelsels. billijke betaliDg Van tIO per kwar.

Tafels van gewiobten ,el> le~temateD. tul en ta intre.geld-.
-On... pond, Cwt. ton: duim, -roet, --';'~ald H-'-.J
yard. mijl; vi ..nante duim, vkt. ~ De pu -r- e UWYIIUer
Hij, y..rd; c.M., d.M., M., IHI .• wordt door de Heeno P. Boo. en
::M., K..\! , ..Id. e.M., vkt d.M., vkt. H. Webb en andere Onderwijzers

Standaard ,IV of afdeeling L-VoI- bij~. :_ ---d ea _:I.:~
toqUng 1'3Il hElt werk reeda gedam met ne liagiDg i.. a~- -..
be~rekking tot de gewuae eohaal 'fan con. eD Sclaool. TeveDI wordt
be,.oeming. Optellen, aftrekken, "_" .. beboorlijk toezicht gehouden oyer
DWitignJdigen en deel_ \'8A gewiCb- betH_ark. "
tetli en maten.. Versohill.mde 1IIIIlliena . 1.__ II
OlD! een gegeven ,&'&1rioht of lI!UIti nit .Spottgronden I Lees&aUler "
te j:h-ukken. G&makblijb 'VeI1l'8lijkillig COK1U881.. -D.. J. H. Neeth-
oefenÏDj[en. Bereke~ die bet J '" 'u' • de H
praktisch mEten n.'D vl!.lkk- noodig ~, Prot • J,. .111SraI8 ; eeren
maken. die in rechthoekige vormen kun- Cbr. Marais,' 110. Krige, Cbu.
nea verdeeld wmden. Neethling en Banwd. '

'Wit het Roofd.-Toepassing&1l yan Men 'doe ..uoek bij dea Huil-
het gé9Chreven werk. Gemaldrelijke vader
bewer~_ met zeer eenTOUdige lmm- •
ken. (ha.IVPll, kwarten, achtateD, der-
~, ",,&den, twaalfden). 8neI sobatten
un inboudmateo op bet oog, en Y1ID
ge1richten op de band, ~ in het
mt'trieke als EngelllChe stelsel.
Tafels van gewiohten 611 mateD.-

Dram, ounoo, pound; quarter, cwt.,
ton; duim, roet. yard, mijl, vkt. duim,
vilt, voot. .vkt. yard, acre, ftt. mijt;
Imbieke duim, kub. voet. kub. yard;
gill. pint, quart,. gallon. bntbeI, qllR-
t#r; sekonde, mmuut, uur, dag. _k,
IIlMDd. jaar, 1mb. o.M., ic1Jb. d.M.;
jp'IllJl, K. G., liber.

stoodaara V of afdeelinlE n.-Alge-
m..eoe benoeming VUl breUken, eD de
~"one bewerkingen met ,brenkeD in
die benoemmgen uitgedrukt. GEmak-
kelijke eigett<dJappen Va'Ir geheeIe ge-
taJkm. Moeilijker oefC'IDiDgeD in "erg&-
!iJki~eD. BeNkellÏDpll _bi~.:
dig! iB bet ~ m~ ftJl .,
en !liOIiamen na ~ TOrm en
berj,kel1ingen ~j "._ te PMk..,.
Uit bet HooId.~~_~eadom. snelheid eD ~ n:n .,.

rebDingen te be,!DI'dareD, -u I»-
~igd v-oor bandela doeIeiDdeIl. 8DeRe
beniadering tdt a.1lt1lVlll'llelD op ~
...eo ~n. &battiDg op beO oog -
op de band _ Iïob.m en ~.

Bitandaud vn ol AIdeetiD!t IV.-
PrUtucbe t.oepuaingea, .~ m8t
enblnmdige en ~ ~te-
berekening. W"m.t eB ~, lrOrt:iJIg,
me~ 1"811 Ilrieboebo ell cirblI. V....
. praktide oefeDiDgen JIlet..neb-
ten en JD8It.en. Gebruik 1"lUl de V'ender-
IIClbaAI.
U~t bet HooId.-Vmdere oefeailJ8e1ll

~d OlD melheid eD nau~
te lIevordereo voor ~ .nbniDgen, Bood--
wt~jk.voor ~ Snelle
~~ tot lIDtWOOrCIeD op _ ....
mengestelde gescib"",~ Yngt'IIl. 8oha~
t.i~ op het oog eD pp de bud van
~ en ~ iD JIIIIJeilijbr~. a-e ICiattiDg ftQ -wijk
~. .

Atriltaander Bcmd.
ZUID OlmO BOOGBVELD.

senezen.

8T..L"iDAARD n.
En.;eb-ob :~jk en ventand&-

bJK loeen uit evn _oudig lee8boe&
"'UI ~ aa1'd ala in gebruik;
d.'u Inhoud lDOIldeling weer te 3'&\'8D

,,"" VOOrgeI_ oituk:;
..•..,naK,..,''''· ~. in ~

a-akkelijk dicttSe·
(;"bru.k nm iD 'I'l"IWIg- en ~
T'.'pt ,..-11;....... ·ziD al ZinD;!n scbrij-
ven m ant ..oord op _nudige ~.
\ oot minder dan 30 regels poesie dui-

en verstandelijk te repebeoel'en.
:(;~,;('bl",.j'm1S: Volksverhalen. Aardrijk&-

: De groot>Pft ,geografiache boold-
'rekken "an de bu1l1'SObap, 2IOOIIlSJ>eu-
veleu, WlIIti'r., boofdYegeD, ens. met
1.= ran eeun>ud:ige kaarieJl. ()au,tan..
digbeden a..n bct. r~ v"I'bonden in
ZUld-.\frika. F..... voudige ""rbaIen TaD
J",~ .. rs te land en te water.

Eu.relsoh -Duidelijk .en TerstaDd&-
J,,k l•.,.....ll uit een ..envondig l~
va n denT..,lfden aard ala m gebruik;
.1.,,, iuboud mondeling ~
vau een )l;t'III1akkelijk,~n stU;
o..t ••niu~ in mondelinge beeobrij-
"lij! of verhaJen. EenVQllldige DID8D
" ..•.r -crijven in antwoord op 00lI\'011-
11'1:' .~~...("hl"'P\~f'tl ol ..~ ~;
!lt'~ ~;brulk van oomma's en de teekeoa
J". e~n aanhalLIJIl: en den t1Vt!edeu naam-
: ol ,audulckD, x:..t. minder daD .£5 re-
~,.I, poezte dmdelijk en vent.andeli~k
'.' r -p-I ..err-n. G_,hiedeW~: Verbalén
"" ,I., E~.,l.che eD! ~meene geo;obie-
lem ,\ardrijk.~: plaatselijke
,.•rdr'Jk,kunde in m eër bijzonderheden
,-II :router(>D omvaag, t.ezaDleB met de
.vnvoudiast e begitwelen va!DI natuur-
:'1k·· .,.u-tlriJkskunde ,...t; betTeft den
ndo,,! ""0 luobt en water op de aard-
",r,t Ii>n algem ....ne kennis v:m de
1"""" op d.m aardbol VIW de !l:Toote
\ ......t,·L"n;(I(,D f'D oceanen. Reisv-prhalt.-..o
n ;.,id·.\frika in meer bijeonderheden.

;'.

1
...- ~
PUBLlH ~..

ÁN~S,

Backache
j

Pills.

KEN Colli na,
'" Zoon,

ALGE.EEME

,
cc WI&. .... HOP.'"

I, '.

STE$N80SCH.·
K.OSTHUIS iVOOR JONGENS

:llf

CONFIDENnEELE AGENTEN,
,

Ifruseradorp, T~Yaal. '
TaLaeuu: :

.. 8tra~"~

~T.\:-''1>A.um rv.

F:n~~bch: -Duidelijk en. Tent&nde-
lIJk l"z~n uit een eenvoudig leesboek
r-.. n d"uzelfden ~ als in ge~;

. i o.hond mondeling af sebrifteliJk
na een ~ door den

"",rlm~ "",If gelezen. Een~'"
dRverklaring aeenohrijvm in aen ronn
ran eenvou~ ~. LeeI!lbeelPma.
\i~ minder aan -&Iregels répetierën
Uit een bekend diobt.er. OntlediDg
v.m eonvoudige zinnen en de ~
t ,lul,· namen der woordE>n. Geschiede-
m-,: F..'nroudige boofdtrekIten \'an de
Eng ..lsche ~esobiedenis. zooa), men
rmdt m een ~ I_boek,
:.,z;>ID<Onmpt " .. rhalen vau ClDtdekJcio,.
~en en koloni .. tie. Aardrijkskunde: de
t.e<.!)o.,.,lenvan de natnurlijke en st_lo
",mJi"" aardrijkskunde van Zuid-
Ifr.lu. RPi....routes tDa8Chen Europa en
7.u,d·.vrib. Da" en nncbt. De jurge-
"jJp".

:1011fOO_zB.
,~ '"f

J~N:SS~'

RHEUMAT1CURO.
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