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OVERLEDFN O~ cid 1a~ ~
19CK, 011. t.edvbemiAd docllteri).,

JEANliiETT A DBBOBA.,
iD du ou~ ftII 8 jarell 611 6
muuden, Da 'eeD &iellbtd nD .lecht. 6
dageD, MD d. \it*- HU keeL

Veili, iD J_ Arm8ll.
De btdroef~e oaden,

G.J.W.SHIT,
L'iNA M. SMIT~

geb. EhlfllS.
Oadam,

Dia~ Piquotberg

AAN bloedvenranwn eD uieadea
word' beke¥ g.maakt, dat bet deo
Heer behaagji heet, door dell dood tot
aieh w nemed, op den 7deo lthart, 100.,
",on dier~ en teederbemlDde echt-
pIlOOte .

DORAT1'A :MARIA JOUBERT,
rh. Naade,: in den ouderdom ftII 69
laa, 8 maatldeo en 8 ohgen, na. een p-
lu'dria huwelijksle ...en nn « lareD en
8 dagen, mii !lal.tende met I) kilId,ren,
waar ....n een oogehuwd il, om dl' OD-
hentelbaar ...erhes te betreuren, na eeD
lijden van drie jaren un hartkwaal Dam
óe dood baar oD.erwacbtJt., maar bereid,
ftII mij ...eg• r-

Verder brtng ik mun dank aan do
Heer ea .1alfr. F. WEPENE1l Junior. eD
deo Heer F. ViN ZIJL eD Echt&eDOOWO
al de Vrienden, die haar gedureDde baar
lliekte bezocht heboen.

Jellua leeft. en "ij m.t hem,
Dood ...aar ia uw echrik gebleven,

JellUII l.d, en zune .tem,
Roept OP~ OWl eens weer in 't leYen.

Zal 008 eeni met eer bekleeD,
Dit il 00118 trooet alleen.

GEZ. 137 v. 1.

De bedroalde EchtgeDoot,

A. J. JOUBERT
eo kinderen.

;-
DB 01lderpteeUnU zal !'ppU.

caties 01ltnugen tot op 6 April. ••
Onderwijs te pnll iD en Go.nrD~
1Il8llt 8obool, 41uv •• llano .... III
het Hollandach, ~ 1ID)luiK.
Onderwijllll'll c.rliIcaat wordt nr·
ehlchi. 8tJaris £86 P'" Werk·
_heden te begiml.. ua Pauo~
V_tie.

AdreII :
J. DU TOIT,

c/oDI. Fooal,
BaooYer.

Cbarles Mills,
Distr. Matatiele.

io Maart, 1904.
1MORC•• TBB..

APPLIOA TIES worden ingewacht
door den ondergeteekende tot ~en
l;,den April, a.8. vo~t' de betrekking
VItO Asais.ten'.OnderwijHrllll. vour
Standaazlá IV, die in Ita, .. ill onder-
wijs te geV811 ia naaldwerk in de
hoogere klalseD. Werkuamhed.n
te beginn811 IUIO d. Juni vac&n~e.
Ook worden applicatillll geYlYolgd
voor de betTelddng ftIl Tweed.
Ooderwijseree' voor Standaard V.
Salaris £60 per jaar met km eD

inwoning.
Applicf>tie! moeten Tergezeld gaan

van certificaten van bekw&amheid.
J. W. H. MEIRING,

Secrttaria.

5 MelkkoeieD, 1 1
open Kar, Bnkel Tuig. 1
Boord, Beddeu,lNels, ~J,
Ladenkaat, L: HarmoDium,' 1
Geweer en het gewone aaaorti-
ment Huisraad. V.rder Nep-
tie Goederen, beat8aDde! in
Mans- en Kinder a_yels, fak-
keD JDeederen. Tabbert~
LampeD en wat .,-erder .tal
woMen aangebracht. ·

A. 6. H. lEUBES,
Enir Ourator.

BENOODIGD
EEN WEDUWE \-ra.a.gt een 00-

trekkiDg als Gouvernante bij jonge
lcinde:en._ Hollandech, Engelsch en
)lasiek-.\

BnevOD letter" J,"
P.K. Simondium

EEN UOOVERNANTB, op de plaata
Charlton , djatrict Somerset Ooat, voor
drie kinderen. Zij moet in ata&t sijn les
te geven in .Muz.iek en Hollandach.

ialans .£36 pcr [aar met logies mj.
W6I'ba.amheden te beginnen 10 April.
Doe &aDZOek bij

P. D. S. ERASMUS.
CbarltoD, s. O.

Pa....t,
P.K.. Beck:m!y,
Distr. Qneenstown,

15 Maart, 1904.

(&apachelid_raad.

OP

Woendag 30 Maart)UJ04:i.···m~llaaatl'
. . . f . .'

Worcester,
21 Maart, 1904.

Bebertaon,
23 Kaart, 1904.

!Ida KLAS PUBLIEKE SCHOOL,ONDERWIJZER gevraagd .oor de
CbristeJ!ik Nationale School op een
"niten piaa c.a. Il Dur van be~ dorp.
8alaril .£:84 per jaar met vrij logies.

W6tlual\~bed~n te beginnen IlOO

apoedig mogeJ[jk. Zeod. get u igscbrif ten '
aan :-

JOHAN G. DE BRUYN, V.D.M.
Bl'&rldfori,

10 Maart, l~()t.

VILLIERSDORP.
I. HOOFDOaDERWU1E.

£200 per jaar, met vrije wooing
ter waarde VaD £4& "'ur per
jaar, en geschikt voor KOltachooh
De aange8telde persoon wordt -.:er-
wacht het beati .. der KOitachoolop.
sich te nemen. Grondige kennia VUl
Hollandach ,..reiBcbt. Bekwaam-
heid om onderwijs te ge~en in Tonic
Solfa ea Teekenfln een aanbeTelilljf.
II. E£RRTE aSSISTERT of

a.,ISTEaTE: £100 p.... Be
kwaamheid ora onderwijs te genn iD
Naaldwerk, TODic 801fa en .Pi&110
Muziek een aanbeveliog. Dit geldt
ook IU.
III. '.EEDE a".STERTE

£72 p.a.
IV. DERDE aSllSTERTE I

£ 80 p.a. ~Ollt eo logies Terkrijg.
baar tegen £8 per IOIwoikwartul •

Werkuamheclen te beginoen met
het Juli, kwartaal.-4pplicat.iee met
~"uig8Chriften (copien) te worden
lIlgediend niet later daD II April, bij

(Ds:) E. G. MALHERBE,
Voorsitter SchL Oom.

Villiendorp, K K.
22 Maart, 1~.

II••.ei
G

~•

EL" O:\DERWIJZER of Ondenrij __
"lil benoodigd, voor een Print. BOereD
School.

HoUa.ndscb, E.rli!.elsch en Muiek.
8ala.rU £40 en &il... mj.
Doe aanz.oek met getuigachrifteD 811

welk geloof.
Werk dooelijk te beginnen.

P. J. PIETERSE.

,J
IEDERE VROUW
BEHOORT TE
WETEN dat klee-

deJ:'en met
SUNLlOHT ZEEP
gewassehen lang-
er duren dan die
met gewone zeep
gewasschen word-
en. Men behoeft
geen soda te geb-
ruiken. Oeen hard
werk.

lIeJm8lbury,9 Maart, 1904.

EENE gleCerti1lceerde Eerste Klu
Oodeniizer~s ...oor de 3de klu PublIeke
RcboolW Roode Kleigat. De applikaaw
moet in 8 aat "ezen kindoeren op te
.... rken tot het ·2de jaar .. Papil Teachers"
examen, ooit in goede Mozlek, en Illoe!
~h')()ren tot de Nederd. Geref. Kerk.
Apphklties met eopieën no Getuig-
aehrifteo te worden in8e£ODden tot 8
April, eD werkuamheden te aanvaarden
op 11 April, &anstaande. Salari. £5:-
per jaar en III.. nij. Doe aanzoek bij
deD oedera:eteekeode.

N. A. BLANKENBERG,
Roode Kleigat,

P08tkantoor Malmesbury.

KENNISGEVINGEN.EEN ONDERWIJZERBS Toer
een ol Private Bosten School" in het
distrikt Tan Startler vili.. Certiica.-
ten Tan bekwaamheid, goed gedrag
ens , sullen door den ondergeteekende
on'YaDgen werden tot 8 ....priL
KellDia van Muziek een nreiaoht •.
SaJari. £50 p.a. Kost en inwoning
TriJ, 811ee11lte klu behandeling ge.
waarborgd. N&.aBteSpoorweg Statie
.. Kleinpoot"t.," andft' half uur van de
School plaats.
Werltzaaruhe ien te beginnen 18

April.
(OP.) J. E. T. W EITZ,

Stt'yUemUe, K.1(.

Afd8stingsraad van Piquatberg.

',oen ·~J[.1I1""1"0
~f)

EEli' »\o'08rl ificeerde Onderwijleree
om onder...ijll te geven aan 10 ki.-
deren in het. Engelsch en Hcllaadsch,
tot School Hooger Examen, alam.de
Masi~k en Naaldwerk, op een Boeren-
plaats, .) nreu van Beaufort West.

Werltza.mheden te b~ginneu 11
April. ~

ApplicatiÉ" in te zendeo bij on-
derge_kende n.et, opgave van ver·
langd sala1'is.

.T. G. MEIRINn,
P.O. Matjeskloof,

Beallfort West.

Stadsraad van Molteno.
GEVRAAGD. •c

Een onderwijzeree TOOr Naaldwerk,
en Zingen, voor de &fdeeJing klei,",
k'nder"". Salaris £150 per jaar.

A. ppl icaties (nll"gelleld T&D bewijll8D
VW1 iJokwaamhed.n en oopiëll 1'&11
cutiSc&teo en getuigdChrifteu) wor-
deu uit.genoodigd voor cle geAIIlen-
lijke betrekking van ouderwi]urM
voor kleine kind.ren en teTeDII in
NaaldwerIl: en Zingen (ToniC) Sol-fa),
voor de kinderen. in de tweede-Iclaaae
p'oblieke school, op een aalaria van
£150 p. jaar.

De geslaagde applicant II&} TOIgeu.I
het Kiuderprten !Iya~m moeten
onderrichth, en naaldwerk en zingen
(Tonic Sol·f,.) volg8I1l de eischen
YaD het goUVerD8D1811t..

Werbaamheden te beginnen na de
her-opening der aohool, DA olnni va·
cantie.

....pplicaties te ontvangenop of ~
Donderdagj SI Haart lW4, door

J. O. DE KLBBK,
8tadhuia,

llolteno, :> Maart, l.904.

8omerse~West Dorp.
+---

TE HUUB ,OF TB KOOP een
gerieflijk Woonhuia, geheel nieuw,
met mimeD tuingrond, dicht bij den
Heer W. Urt.eL B•• atteDde: Zit-
Iramer, Eet.bmer, 3' BlaaplraDare,
BadkamV, Di8peD8. lCombuia; ala
ook een kl. lJ~w met
Kamer, Houthaia', ...

Prachtig uitsioht ~. h_ ~
dorp. Buia la t.it, te JWIUD fttIl
al lS April of 1J(é. 8illtib termea.
Voor bl-der~ doe 4adeli,jk

aaJlsoek bij da ~ I. II k
B.AS80lf, pI. lf'"O~ ,MS.
somenet w_, Dorp. :

. .' '.. ...!

L III,' .1UII_,
'IOOI'ben _ KiIDberI.,),· : ..,

AfIII .... Boedel- en AIIuriaUé
I Agenten,

X.~.AnS. J.~, ..
i ~".

...... 1laII .. de ...... _ v.. _ r-..,..lIIj~ .........
~:Lmia.....,r x.e ........ aa.

V_a-rkt: KaateeI ~. fr. .._.. BaJr· eD·~t.
TeL .. Lu.u»." . ~'_
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ODder d.
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le bruid),.se

..edrell alhier
tu_bea d ..
-r in d. O. R.

p, VCM"U
nn bier lIH1
'Jg, De twee
e~ eD de beer
. naeeAip

" hut.lijll eD

atalie ~oa-
!t ~ereid ai••
a ge"eeet, ea
, .eledea_k

h.t Iic:h.ula...nr.;

0' '~5ter mel
'rt I<e<lrde per
, ea .. erd door
J P Malu)

il verwe1110md ti
.n n.mi4dai
.\ :nll"~"eDen
... id, bU "elke
l\1!~ toes pruil

beal aaD

~
'\.0 Jen titeu...'
J:liJnheer,-De' biie_ ftD ..:a".,

loUion DI. .,. d, B ..... lP_ ~ "',
.... rloosdea to-!Ia.nd __ •••• a... u,,'
Nalll.lqoaland riho Ha YID ,. .......
.ta"~u. die die.! r uadtclt' ~,f.
ont'ftn",a. ~

llr. .,1 Ad ... nil Zijl ecllt., Ueebu her·
,I\lIer,-n Uil: "m,,, m~ H."oe doe.
en het anderto Did oelatn." G_ poDII1
allDd~r .,oor ''elel boep .t&alkDDde 40.r
Kerk"-de Ifndi~l·lIIt~, "eIe.1JI
die ~een zendi~odia,ladeDb""YU.
AhilruDder, n~ Obtifteo, niet, ....
,hl(" ZOO epulr:wij1eD ...... NeetllliD&'.
,oo.tib,t~ ;
.rbeid iD "~looede .illntO 9110

onse te groote plileen&eo, draIC11'fdlOll'
,aam ..nach tom.'. &lie kraeld te wor-
den aangepakt. Iir duf hien'u .prHell
iaar IK nu .iH j• ....u met •• D: MIl ubdd
~'li beu. Seu Irt.ooi~.,.11d. ,uabi*
uis ..an Albertinna COQ -reler 00jJ8D ope·
De. TOor de ..,hade die lt~ ea 8 .... '
lilden, voor de eClwIde elle op lterlr DD
:-\t.a&1 rU51..0, door meDlChan te .,."...,.
loo'4!n, W ij aUb te anD 1&11 .. tal. 1&11
ond.memingag_t; te tijk 1&11 iIIWleet,
WI nerkncbt, OaJ nlke 'fIInra.rlooliag
tu gedoogen Ook DliIn gerin .. ooa.r.ui·
JlOi leert: De Afrikaander ill ",'bur,
seer ..atba.r, yerbaA.d .,.\baar, IIIIIU'
~t'ef hem oen Ilam!
En nu, wat bul knuI... ·JllllChrjjf?

liet i. even ..rueb"lOOll .. ~ lebIb~
.au den aspiraol politioaa Op Z~ Mri-
kJUoocbe pl&ttormeID O'fn~;.HO
eruch te 1008 als ?at' iD d. SY.oo¥ te SIII-
~'D "Un predibo* kan DJd .. ear dU
~'JiJ lid'lHteD ( .... lt"ÁJ a:ie1eD) lJoMiH,r.
"Ik bearbeiden", '0 daD de lUk bit de
beepreld.g le IIItea1

J.o:lieen ID08t iet. "-
Zou u, beer editflIt. lifteD 1ri11ao Ó~...

nlli'" om1&11 de Zerw. B.io.-rnmiMj1lt
.. n Talbqb te o'lferlwtdiaa, *- .bide
eeoi~.~lIdelioi-.r~. (uh de Draetdii
b r.) of mogeliil! een ~t <_...t
~~rd."d) naar N.... uland te lIl!Iodan?
I~ ben 8r ..,k.r nD dat in plat. .... HD
gemeente, dd diltrikt den •• lcha dN
r.elhtaodigo gemeellieD sal bebbeD. IIr
loud u bie,.,oor .£b, miPalai81l ..ielo".,
p'" d.t de e~l'IIte -Udn •• uit d",4 plaa'.
'oml. ,

~jo:ER GEMEE'NT£N
moeten yerder gestidhi worden, (If groot.
~'WdeuUtn •• 11 bolppredlko1'll wordflll
-oor neu Ellr.een wed da' OAI op\'oc-
dlOl(' d..[>&ltemilllt "oor bei ondenrlja iD
ODUI baiteadiatrillkn 100.,001 betee·
~.ot ,Is een ..ijlde .iel "D
.ian wagen. De Nild. Geref. predibn~
(Progre •• ievea (1) Yel'jl •• eo DID
moet 'OI·gen. en aorr bij niet, d.n la
dood in de pot." Duro.. b,.
predikanten (boeren.soon. 1201 aller~)
ID one Iud, boe minder ur ..... rJooaina.
.ll,orans de 0010, YIUI g._tell aI.
l'l .. eJltodam, Olao-.illiam, Rinndale,
Piqaetberv (N.B).' Oalrinia, BQIIWI8
dorp, lAdiamith, K U111111, Oudtabooro
(N B.), Janaen",ill., Dordrecht. U~ioo-
dale, Calitzdorp, Dle~ cilca l,bOO lldmat@o
en meer, en t;lIlpredibnt, opllng .... '.Ue.
er norwaarlooea.n sijn tot ICbad. YIUI i.
g.weeottD wlf, un: de kerll eD eD lliut
in bet algemeen, ep tot .. rdriet an but·
..er TaD den ongelUkkig eo mao die ab
berder "UD lCh&pelII olD.oljja !rean.D,
DOllminder boedeD ba.
Ook ii moet ~ooaing .,ragell '""0

Il! IDlj ... 1 lomp heb bitgedrullt.
Gebeel d. a...

D. J. MI.LAN.

a.S.,
een A.lgemeenen

.,E,R't<OOPING
VANDjPL:U~ ......

ElrmRAAL,
ut, If_: PlIETI£II.. . .. \

"' .... " ...... '.Ir:t êt,l'.f\uqe, ~tlla&t dOO1'Meyrou" KListi G. P •
~~Il'J!PlJI',: ' h ",<ft. baar boerderij <', te gen'll, ..

,

\den 12de~ April, ,1904,
10 uur"s BlOtgGa,

PL.lI.ATB' ZBLVB.
.,' ,t •

~
\ 'P.K. BUS 96- ! 40 ",,_...._"'..,.
\

.1'1voerdeN tJt}~ IfIAlt¥Jaf'rliik aande81 in de: vOoI'D811lG eD praob~
gt'uaamd f POK!', ·HND' ~."

, Weft VaD PI'tBTBEBG naar
4...u.11_. ~t eirca 764 K(jRGIN .

'ill goed ~oorziel1 VaD STANDHOUDBND
_iiIo •• ~. _ dat Ball ele .erf atroomt; 'f'I)O!' 800K.'

, . D-do"leiilcDu eD Zaaietl ~au mea
vindlHi. "'DB ,GBBoUWKN biN. uit

Wálre1\tl.ua. ·$dIlNi~tWOOJlhuia '()Ilder tJH~a. Da\,. SW en

SUeKN,ALL
, .

UIT" AARTS: 'PASSj.CJIDS ea
8. 8." JOHAlTNB88UBG," al KaaPeMd ~

28 ~ ~ ell goecleraoPllieIHadt!.

8.8, "roBT SALI8BUBY" VUlLOnCieD. met peuagien en ladi~. "ertrok uii JII,I-~F'I

VJUJJBT' D1U8T.
8.8. "T[GRIS"·.rW ~ den i&_Februri
SA ''BAlfTU'' 'f8I'lie& ldDdID op ~en 6clec

&ai ell Beira.
V........ bi~ ... t.u.ft...-~...

i,.

r

Uoyds'
Windmolen ,~Aermotor IJ"Aermotor"A Iberli.Dia,

Dist. Rl .. rad&le.

\
Terwjjl Dokters niet

overeenst~mm8n ge-
nezen BUe B8IJlS. ,

..• ICH!.relelpl:ltt· ... edaohap.
Hnllrw'lup"nl Veer~J bijbne 1Ue;Ult'.

do:. do.:
"Tuigen' Kompleet,

n~~~~, •

W}ndmolensGoodkoop&te ell meellt Ec0-
nomische It.ncllt voor bet
OphijlClheD VaD Gzoote of
kleiDe hoane1hedeL'-ORIE Jap KLACHTEN OVER

LEVER, SLAPELOOSHEID EN
RLOEIENDE PUISTEN VER·
DWlJNEN DOOR DIT GROOTE
M.ED IOlJlli. WATER De Ii~tst loopeDde en

krachtigste
t'uJ*IIOIIl)fJlllte Guano~

GK'a'Pen:
Haver •
Koorn.

V.,·Bui~: .
.~rone'lI 88~ort.iment R~_aad :,-9Iaa. Aardewerk en

T. 13, Alfte'dsb .. t, ZoatriYi.r, Kaap-
.\ad, woont lie laeel' T\01lWl Wilki:DlIoo,
die in dienlt II liIij bilt Kuilde "."er·
sement ~ een 1l.WaU:er, Bb aeadt
o.geYTUllti h" .. !pnd. getaiaJiebrif$:
Gedar"n4e dria jar.o leed ik OIIn_'
1\11:. folteringen doOr wdigeatio eD Yer-
•&oorden le•• r. Ik uiet m dut, o.
H11. !tet bchtate ' laiDnen te hoD-

Huishouding of den Tuin,
Het Drenken van VII,

of Besptoellngsdoelelade" IlliDIO-lEI
VI! IN J)~ 'MARKT.

1UVmD, PUTTU of
BOOUATD.

. .Lloyda' .enden hUD
eigeD ervareD Ovtettera
Daal' ..ne dee{en der
KolollÏe om "Aermotor
Windmolens op te rielt-
tAm-

EENVOUDIG,
STERK" ing gaat 1I!ll

VERTROUWBAAR. t ~t'kótDell;, " 2 ,MtJl'n
\

Statlan

LIJNEN, PUBliEKE ,VE~KOOPI.O '•• _.,,.
. -~'N- '
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r&brIkUten en 'ertoopen
1'.ur

Alla voor;Persoonftjke Dracht
en Huishoudelijk Gebruik.

LEO.KANTEN,
ona :.ubod wordt .erklaanl
dClÓr _ gelukkipn koop dien
wij sloten bij een gedWODpD

1007;;:~-,operFrusehe DrlDkt ~~lijke
.. -. Ledikinten. - - NEG T:A 'R'

Groo~ .. Tt. 6 dm. x i rt. 6 clIII. " ! " .

SI'7jS. rrb.e~.
GOeU VCIl'JNJl eD Groote Waarde : . I

nJlen in het oog.

<'f .•,_.

- ,

Algeml~e Huis lleubililring. Drinkt

Stnttaford &.CO.
"BEPERKT.

KAAPSTAD.

, '

Darter en Zoons, I Drinkt Beerlijke
l5;t~fiilD 50 JAREN. ! N E C' T.AR

PIA"!'';,(J;:j van at £3ó I

. .)}(.Ul:.LS van af .£9.
i

GRAMOPHONES

. .........,;I'(

~'

I ~

DrInkt Beerlijke

RECTAR•'IHEE,
OMD bui. moot 'Qr.der dit &&II,.

~m iDatrum.nt I[jD -
&CHR1Jf Vo.D1I PRIJS COURANT. Drinkt lIeerliJke
oARrIR ea lOOII,

Tec1o~r;~;;~'D. NEC[AR
I"I'h.__•

-
Verzeker ,U bij tie,

ISOUTHERN I
A

'][ooPT

NBCTARZUIVER ONDERLINGE EN
ZUID AFRIKAANSCHE

! .
TB]f:E

ZE IS DE :BESTE.lyEVENSI
LAGE PRE,.IE8. LI8IRAU: 80NUIUNI

DADEUJK£ ~EKENING

I ASSOCIATIE.I
LIVEN, ONGEVAL, ZIEKTE

VEBZIKEBING ,

aan

I

O-.uItlPImR. _ .......__~.I: DlG,IiI,

, l~BokIm&l 18,,~u.ha- _._ ped-. '
l..iJL W. DITTHAB, "'SLAGn.

.~. (Betb.u.) I
. ell !eYelId. ba.,..

•• 1.. VL01t, U8LA.C1n.., .
BOEPiketberr, Jo, pd.

• P. OJlE88&Y, AF8LA,Gali. '
SO -PotlauJ (oabII ~04

i> !eYelId. ha". eo lOIIe .loed'.tm~OI
UTSJmI a THE;aON, AP8L,

t I-H.. u.~ TU" _ Joe &014.
, ..~ x-JriTJer (OaledoD)" TUi.... ~ .

J!;am>. WILLMOTi AP8LAGBB.
... priI-Laiqpbara', .... eA .... roe-..... . .

:D.O. B.IUUDIiI, :.lPSLAGliIlL
• April-KaJkpt, (Pti..u) 11111U' nil
'lit..,... ,
Bl I.. DBVILLIEas, AF8LA,G'IL
'April - OpperlIlUIMruI (Baaó"r),.....-.
VU NlEKE1Ut a ROOS,!AFIL.
'AprD-Deaalu," ,oed.

. P. A. BRAND, AFSLAGBB.
" 4pril-:-EIaDdakIoot COlaJnrillia.) loe-
le P.dereD .. !eTeDde ba".

I..i.THERON.I: ZN., AFSLAGERS.
18 Aprii-WorOllter, le!8flde' haTe en._ ,oecIeru. . ,

G. A.IUllTIlf. AFSLAGD.
S .&.r-riJ--3terbtroo .. , TUie eA ._
~ III !eTende ba.,..
; B. J. ILUTB, A1i'SLAGER:

al -..n-DeeltoOlieiJI8ictio" ..... lW-
~ III 1• .,.llIle ha...
~BaTl £!oOJll,TE.I: KEMPEN,

.A.l'15LA.G EB8.
D Kaert-lIMjttfooMUl, 'fllte eD 1_
~
Il&IGE a JURKOTTEB, AFSL.
8 Ápri)-Bermollie eD Ptbii •• Jei (Stel-
leA'boeob). TUt goed eo lneude 'b",•.
J. I. DE VILLlEas .I: ZN., AFSL.

lOHaart-Ooder Purl, TUie en,1_
Peel-·
HENRY CARSON, AFSLAGEB.

6 April-Oereaw., TUt ,oed.
A. G. B. TJ:UBES, AFSLAGER.

9 April-Buitenste Kloof (&obet*,D)
TUie ell lo.. , ,oederu eD J'Teode
k",e. '

P. J. BETlEF, A.FSLAGn~
8 April-Druihoek, IONe goedereu e1l
Je.,.ode ha •••

III April-PompNnkraal. T.. 1ie ell lo...
pedereD ea JeTeDde ha•••

A. BESTER, AFSLAOKBS.
14 April-Ol'IDjIYJei, lo.e (loed.reo eD
1•••• haTe.
.INO. ". D. llEBWE, AFSLAGER.

16 April - Vlm der W.takrul (8weUen-
dam), I••end. bl.,. .11 lOMe soNereD .
J. E. SOHOEVEBS, AViLAGEB ..

8 .lpril-WeUbpn, Tilt ,oecI.

zal wordeD, en naar
T rauavaal zal worden I

breld;en .. I'"
3. nat artikf t XXII van h~ tol-

nrbood, genode -nu~del
in de Tran • ..aI "oor p¥ak IIoIcmleJl.
ten eD manQfactu~ 'tUl ........J.,....
Mozambique, 180 ver~'
worden, dat ... Ieohtot nb '
paIIlos sal SUn op prod~teD
iD Mo,.amblqlle gegroel~ 180 ~!:~:~
manufacturen wvk_lUk i dIW' ol
"ervaardigd. j

ALLBBLJiJS. '
I

LET TOCHWEL!

ST. GEORGE'S STRAAT 20,
KAAPSTAD

want ze ja de Tbef' ZATERDAG,26 MAART, 1904.

De voorkeur aan De1a-
goabaai.

Ron" D Ij,lITOOll

voor
Oe Bijken,

De 4rmeiD.
Oe 8tetken,

I •

DeZwakkeD,
Oe Het'8~lendeDt

,
BNi

M :

D~Zieken ..'
i
i.---+

NEctAR
•

THEE
i •

eAD lleerHjke; Draa
~ i i

fOOI -'lea alte IUea
I ,

: t.iid~:
I
I

-
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De beer St.T8II8, als regiatratau' .,oor
de ~ ell _._ gemetlII*- der
afdeeliDg door de regeeriq iD 1902 --
psteld eD de e~Mltc die n.ameJUI baar
dit werk !lOU vemC'bt ..n, achtte bet Wtlll-
IIChelijk niet minder d&n 24 wndabMmb-
ten zit,h als .....ustenl en toe te voeg!lD; en
toen de I'tlge.-ring dit plan bad goe;dge-
kenl'd liet hij de aan_ken om ki_
te worden in boeken "ran 260 samenbia-
den, en Yerordcrde bij dat de ~
Tóór 9 v.m. of " D.ril, als den t~jd, ..,_.
neer lieden thuis pl..gen te ZlJll, ben,
die _ ingebonden h.d~en -au --
ken, terwijl h.j zelf UJD ka.otoor YaIl 9
v.m. tot 6 n m, zou open bouden Toor
~tratie waarYllll echter slechts 636
personen gebruik IIIi&Ilkten, ochoon allel
yooMLf bekend ..... ge~te!d en er niet
minder dan 11,872 ple"en bezocht moea.
t.ea .. orden. Door de lItukkOll, ala, de
beaochte per!>OOD..iwellig '11'&8,_ dieu
nu •• te laten me~ !>en adres waarheen
ze per post te zendftl, werd dit plaa ge-
IlUlklt e lijker gemaakt, en de regiatratie
'0 orde ,gebracht binnen detH. welulII,
bij de Jaar"",s.ehng van 90'2.....-00 ,er
.,oor be. tem cl ; en IQ ;;ch""PplDg der IUe-
lier" die se.d.·rt de r.-git<tratie van 1899
overleden w nren , worden de voorloopa-
ge lijM_ opgen...trt, wat vooral daar-
om geen lichte taak ...aa, omdat de per
paat v!.'rzonden opgaren th.Icwijla onlees-
baar en nog ve&h'Dldiger Wet iD Ot'de
"'aren wodat ur hoeI .. at l114e11tenw<Jl"
'd,c.n I~rugge:wnden. Toen men op den
g... telden tijd klaar wa.e, werd de 'fOOr'-
leopige lijst bekend gesteld en een met
bijg"voeade namen opgeeteld, Groote
Ia.,t gal 'bet dat beel veel nam~ ook e1-
d..rs dan in de stad waren getegllltreerd,
wel ïOO, maar dat ...... het aantaJ kie-
zers .ed,,", 1899 met 91 percent 'l'8rgroot
..n bet bedroeg het 17,131. FilIale lij...
t.w, met vergelijking der TeI'IIChillnde
distrikt en, op te malr.en "'86 een heele
taak, maar toen .ij lrJaar waren en m
lIIlU.rl 1903 een bof gehouden wenl tot
bet hooren van lledenkingen, werden
geene geopperd, eo kon men ,~d« be-
_aar deo finaJen druk der liJsten Toor
de geheele kolom.. ter hand nemea. In-
tus.chcn was het een bezwUJ', ebt men
heel ....at namen op de lijsten had moe-
ten laten die er in 1899 op stonden, maar
.... anan Qlen niet, "'ist ol zij nie t door
dood of o.ndenzi4.. waren weggeraakt,
ell hun getal bedroeg niet minder daar
0,526. DIt W&lI 8e'lI1 kwaad dat er :Diet op
zou verbeteren, tnnj het door wet&&-
riq verbolpen "frd. Ten slotte voegt
het rapport een p,.ar sta&ltjea aan bet
gemelde toe van Cle ongeloofelijk.hedeo,
in schrift en IpeUlIlg,. waar men In het
opmaken der lij.Oen wee bad te kam-
pen.

R..\PPORT van den heer W, Mason,
n'Ot'ser directeur der landbouwscbool
te l£.IBeAhurg.

Dit rapport strekt om te toouen wat
de schr.jTer het V1·rst4Jld.gste plan acht
om de school te El8enburg aan haar doel
te doen beantwowden, Dit doel i. aijna
insieu GIll toeIo:OII1.rtige hoera keDnia
t. nnchalfea Tan de begiuet.a CU
hun bedrijf ten grond .. liggen, en, door
ze bekend te malen met de baSte lDADier
om het te'beoefe"_"n, ze rn .tast te .tel,
len om-met andere landen te wedijve-
r"n, Dur landbouw-wetenschap niet
....",1 and"" i. dan gezond verstand toe-
g"past op de beerderij. ...,ht h'J Else.",
burg niet wo ze<-f een wetenachappelil-
Ir.e inr-ichtmg ...LI een opleidingsscheel
roor IH.-t bcerenvak , wa&rtoc een goede
~e.meene opvoeding en eenige kllllnis

, ..an natuur- en scheikuede, met wat
kruid- en di ..rkunde ncodig ill; en die
beboord .. de EIse~burger studetlt te beb-
beu eer hii de school bezoekt, iets wat
w"llicht door een wiJl"iging van bet ma-
tl'lculatie e xameu kon worden tot staDd
gebracht. Zoo ver' moesten de studenten
mJn als zij de inrlchting_ bezochten, dat
0', !!et"11 ondf'lWlj. in Engelsch, Hol,
landsch ..n rekenen meer noodig had-
den , maar bij w il het onderwijs in D&-
IUUf-, schei- en meetkunde voor a&Il'
.taande boeren ZOOnebben, dat Bij Tan
het oogJ.D af die $k.ken iD verband met
het boerenbedrijf leeeen, iets, wat ~r
geed k.an zIjn 1Il3ilU' niet schijnt te .riJ-
men met sijn pba omtrent het matrwu-
latie ell&meD,

Wat hij afte .. rt, i~ de oude manier,
dat aanstaand" oo.,r"n b.j boeren in de
leer gaan in plaats van stndeeren, en
d.arom ZOI' hij l1.iet willen dat Elsen-
burg buit .." verbindt en;" Dlet het depu-
!pwent un onde",'ijs ...erd g...wld. Toeh
kon m..n in de boerderij slechts dan Bla.-
geu alolmpu het ware be1aug er in .teekt,
en claarom moet de leerlina gtdegeoheid
bebbt>n 0'" bet i)oerenbedrijf iD zijn
nrllCh.llende t.alr.Jten na te gaan, .Maar
..,1 m"n dit bedhjf goed leeren, dan
m_t bet onderwijS er in tentond op
Ilet pwo,ne schoolooderwijs TOIgen, III
het rapport keur~ ,het al om, als in c.-
nada, na dit ondenrijs een joqeD eerat
een paar jaren hij een boer te doen en
nem dan in bet vak te ondennjsen, Het
onderwijs DIGeSt , .... _n boerCJlplaats ge-
geveG worden, DlII&l' men moest de
boofden der leerli",gen niet door 1:'11'_
boerenarbeid "tomp muen.

Daatoop volgde .....n betoog dat het
".rt &all oen landhotnnehool van ge-
heel andero!D aar4 is dan dat van een.
prooiotatioD, maar de bewijzeD er .,oor
.angev~,b.v. ,dat een man, die 011-denrir.' geeft aan een talrijk bezochte
IICboolgeen aand&llbt ..... proelnf'ming_
kon eehen&en, "'Il bijT, aneen toepaae-
lijk op ie_d die niet bet rechte hoofd
TOOr aDderwijs aan oudlere I~
beeft, of zijn gemal oo.m zijn plidat
lIteIt. Ook va4 het gelegenheid-~ in
Ia&dbouwlICholen QID _t deo geWODa
ook wpeeiale cunC_n te TOlgeD geeft
het rapport T"l'8Cbillende be_U'eI1 op,
'~rond op clqelijke redenoeringen ala

di., omtrent de proefstations met laad-
houwtlCholen ".,rbooden, schoon het er-
I<.. nd wordt, dat men t1l8llChen net werk
d.,·r leerlingl.'ll SOJlItijds een Dndencbeid
moet maken j "&4t wie zon een Iutaap
wi~nboer latoo leere.n wiens ouden den
wilD eeD gruwel achten? Verder wordt
pr ift. ~ezegd 0>'<11' jonpnl> die uit Eb-

land ,_den ..orden om te Ellen-
landbouw te ,studeeren, en OTer 't

., jh - da~ nl ..mand ontkennen
&al-Gm 'fOOr de ,veftlCbilleade .,.ltbn
.,.. te iD ptut. Y&D tijdelijke 'besoekea-
dto leerlingen te hfbben. SJechbi er~i
tij <lilt eeD 'I'eeart.' er ala leenar te W.I-
nig te doen zou beb~n,-::-ieta wat ... ker
Diet het geval lOU ~JI1 bIJ de Terbindill'
der school met e<!!JI proebt.tioa.. Tea
Notte wordt er op r-n dat er wat
gebouwen en d!.'rg~IiJke, de lI&ID.enJeriDs
(1.-r .tudentea eD zulke hulpmiddelee
tt..,. studi. ala een mU8BllJ1leli bOeIrerij
""'reft, te FJaenburjl; nor; heel wat moet
lCf'(laan ..-o"m,n, ...D ,dat de pick te weinig
b..cend ;", omdat: men ze niet geDOef;
aonrte.rt .

,
I
I)lt

Helsetter Rhodesia.
,\.111 den ildit61D'

'M.iJllhee-r,-Lang heb ik gewacht te
00..111 "at ik nu ga TeJ'rlChtea. Ik had
gëboopt, dat eeD der boe_ Toortrek-
,,', _ ",. d.,trt'.1 zou lJel«md .telle.n, ~.
~ <lit Wet gedaan Mt, eD daar ik ~
land en vali: op 't hart dr.... ben ik
verplicht de p.tn 0' te nemen _ eiade
de Alrtkaandent iets goeds onder de
<lOgen te breagen,

,I( \\ il IIII't ti over glondza.kSI&
spre&..ll" Grond i. ac.baanch eJl d~ur.
"aar gIJ woont. • .,

Hier te Mel.tetter ol GUa.IaDd la "ol-
op wat«, volop gn.a eD nog .,eel grcmd.
tJr sijn nog plus minl11l36 p~, di.
men op zeer billijke Toonr~ .....
't GoU1'ernement kan "erkrijgIIn. ..
Andere lru.nnen tegen _r laPD pr~1'

vnn de boeren gekocht worden. Er •
van avond ptaatieD iD de nw:kt, ~
zoo ik recht leze, binnen t..... laar niet
voor dubooi d" teg_woordige prij-
zullen gekocht worden. Gaat. met .ul
zitten :\fnka&nden I Gaat met wach.-
ten t~tdat vreemden al den hruikbaren
grond hebben iqepabnd I Er iII.bieI!
plaats voot honderden uw.r. .

Het land is uitmuntend .,oor klein ea
groot vee. De koo kalft gewoonlijk bi.
....n het jaar. Bet klein vee ~t tw~
maal '. jaars. Dat kan nergen8 III ZIJiA
Afrika o"ertro{feD wordeD.

De koorts alhier ia Iriet TIID sulk _
boosaardigen aard als in 't ~ der
Trana"VaaL Gedurende de .ieTS ,JU'ea,
dooe mij alhier te lande doorgebracht,
zijn er vier aan de kO<Jl'ta ~~

Teu Zuidooaten vun ~~ lig_
ook Téel open gronden. Dat dWtrikt liéet
Inyo.qa. Het ligt hoog en is gezoDd.
Deelen er van Zijn uitmuntend voor
landbouw en veeteelt.

I<:en jaar geleden ging ik de uitge-
wekenen aldaar, behoorende &aD _
Kerk een bezoek brengen. Ik vond hen
,....!va'rend en zeer tevrodien' met het
land. Zij zijn _t uit Natal, daar de
MeL....t tersche voortrekken uit de Kaap-
en Oranje Rivier Kolonie zijn. ~ lij
hebbeu een en ander maal - IIUJ P
zegd : "Ach, konden wij muz 011.18~
.\frikaanders doen ventun, ".lke ~
open gronden hier nog trijn, maar. alJ
schijnen on. 'niet te kunn8D ol willell
gelooven." ..' ..
Mrik..anders! g'J die 1'&np1an.1Iijt na.B:I:

Z. Amerika le verbuizen, Tel'leent, IDlJ
toch uwe ooren. .\frika, niet Z. Ámen-
ka i. voor de Afrikaanden. Ik heb het.
v":"'I"!4 ...., Ds, Vorster (nog Diet an...)
gele ..en , en mij.1l" inziens kan da~ laud
niet met dit distrikt (meer of IJlID zoo
groot "ls Palest ine] veTgeleken worden.
0.. alhiOl' "onen.w praktJiChe boer ~1l
zorgen dat zijn Yee twaalf maaadea III
't jaar groen gras heeft. Waar 't oog ook
valt, alles gelijkt op dit oogenblik op
een ,tuk gezaaide. Greuencle aan de
Melaett ersehe lijn liggen er ook wel b&-
ven de honderd pla.r.ts.en iD 't Pcxtu-
geesche gebied, uie ~ en bruikbaar
zijn. Dan zijt gij toch biJ uwe Kerk, uw
laud, uw volk.

Nu Afrikaanders! Ik beb tot u gespl'O-
ken laat mij u ook raad snen. KOmt
niet hierheen op mijn woord. Doet, __
als de and ..re roortrekkers hebben ge-
daan. H ..lpt elkaar, en zendt eerst ~-
gevaardigdt"D, en laat hen een .,olIed"
rapport uitbrengen.

OM station i. Umtali. De naaste ~
renplaatv i. ";jftig mijl TaIldaa.r. ~t
geeu p".slDlist en ook. geen opt~t,
trutar Iemand met keDDls en ODderT1ll-
ding.ons diatrikt heeft nO@plaats '1'001' __
I" intrekken, en wij !lOnden Tan hart.
....enach"n, dat onze Kerk en het Afri-
kaander element in deze gewesten _
".,,.,,terkt worden, Maar voor J_ den
S~ulant, Hendrik den ~kijbr ea
Piet doo Luiaard, hebben WIJ ten __
m~ geen plaats .

Zou 't niet wenscbelijk zijn, dat ook
aDdere lmmtschrijTel'8 boTeut&andiII
feiten 6nder de a&Ildacht hUDJle1' 1_
brengen P

Uw med&-AfriIu.ner,
P. L. LE ROUX.
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Deze Inriohting, in verband met ~. B1oef:DhQ~,,JIëiajes
Sohool.is bestemd voor jonge U&!Ile8 die be~rig·.ij. n~ tij4 aan
Musiek, Schilderen, "Shorthand," II Typewriting" en derWe·
lijke extl'BBte besteden. I

De Inrichting is onder tOelioht van een Comité-(Voor.
'titter H. Eerw. Professor :Marais.)

Daar 81' nu ruimen verzorging Toor logiel gemaakt il, sal
er bij he-t aanstaande KW&l'taa.\1 plaats zijn voor verecheideue
nieuwe Kostsoholieren.

om bijlOnderheden. doe aaDV1"88gbij den

Principsel,

HAB1fONII,
Stellen bosoh.

.8JlI.,~Dnl,,',
.1!

~~~

PIY('H'fI<a~ WEDERBmB..-\FE.~lS
vvx GEVALLEN BeRGERS.

I.'l",b" Jen 13den ....._rn Je bur.
~,'r_ l>«"lhlk .Iohanes Hattingh, .\n-
errroe JacObIkl Rous. AJewijn Jobann<.>£
~llq'lllIll. W,Uiam A.bd:iel Wenthwortli
c n \l.,reu~ .Johaunes -'loortu~ Slabbert,
,I", li' dIt ,li.trikt alWlI.velden gedurea-
d J,'n J'JI.gsten OOrlOg .\hieT, ptechtig
\,,_dl r ~raven.
Er • '" een zeer groote opkom~t. Dp

I'~"'ut,;ht,id ...erd geboud'en .in qe l'eJ.
1, .. 1' Ivrlt. De pïiedi.k.-.m Vlin V...I-
,', '1 en Ba __ ~, l)bi.lipt;toWJl,
II ,"t .. r van Middelbw'g, Bt..tJing van
I "ntP' ,!:U.I, Malher'be van StrijdPoburJ.(
"11 \IIIrr.,y van PetrisriUe moclrt- do

~ 1",,'[,1 ..;h. lid bijwoMu. Dl" bEien<ler"1J
, ,IJ .I.. ~ lijken 'll'erdfDl in 8IIU ~ !'t ge-
(,-"d ,'II ' k> nameu Va.Il elkl'Qu ..... ren
pr.ll·ht,~ up de ut iu phateu gtl8ehll.
". r,l .loor 1Q€'Vl'. Botha ..

, \11,J.la.g-- om 5 nor beggn de dieIloSt.
\I"" flot!.a 'p"eldt> deo "Doodrrul,.".,b"
Ui' lid ,,'):,,1, """"'Jl de predlkllllwn den
pr"'k-j"'l 'bekloPl_. Men tt4do \)Il{)
11,,.,,,,·,,,'11 lil het kerkgebou ...., te-nrijl
, •.1,'11 n()~ buiten .touden. Onder d ..,
.i.UI'"t'/.l~Nl wareu Jf.- luagi."itraten ~ he-

_. rmht c-u. de J .. ,l.·u van den .AfdeeLng""
r .....,l ,'0 ,le PlUJlici'l*btl.it. :-Is4.'I>t t k:l)ur
v-u ,jJ'''P'''U ilUlruk gemtULkt bad door 't
1I11~~n Van het- li..d "Zij .Inpl!o i» d"~1
,;rulld·'. jl;1lI" Ds. van V"'''en ~oor ~
,~:n ~L'bcd.

I),.' HaM"-',lIl.a liet daar n.. 'lI'Il)lOJl

p ..,:ru :j;J : M "Il l) ..n la.. - ged-"-
eoor uit de' hcilige scln'ift.
" • lwt ~iugen van \PlUIm tl8 l 10

'pr"k Ds Winte'!' 1rort1'lijlL~ over de
""orden urt .JesaJa "Ze" tot bel Soor-
,1"11 >;.'(.,. en tot het ZUl<kn houtit .u,·t
1"""11;. liet ,noo~u h""ft di""bo,N pan·
,kn aIK~t"n, 'mannen. Vl'<ltlWCtl "Il
"JIlclt'r"" E'l~ het suiden heeft ,.jjn geltl
ll,.t teruAA~boudéD. Samens de Tm ......
raai ..."asCit .. Zijn &'rw. twt pllbli~k
h.r r t ..lijk t. danllml voer het eercbew'1"
Jall luulr bljr); ...... g...htl\ll.
'i" bern _prak 0... Stutli~ ook .. 'lt

kor! ...oord .'11 bt-da.nkwïtct publ",k .1.
oud. V rij.taljér 11"'_ den V rilstant .
,,, llt't ztn~n 'ml' P",.lm I~ : !I "0 J
"('fil "" vHga,kring uitgelloOOi~d cIt·
u\'"riltijf<lel,,"_ nn de gemeu'f'eld,'"
naar boot. kijrkho( te "'rge-'LRUcu.. Hp!·
koor gin~ ...~ \'ooraan en. ""DlI; "~,OJllt
nil'llden n~krt tot het still" oord "0
.. erd ~d door een zeer . gJ'OOto
""bare. De kist w€'rd in de lijkwll!(''I'
11"11'0""11 dOol' t_ prllcht~ p"...rd ..~.
1t-r.njl de dngers, alleu p"fSOl1en' dl,e
,kil our~ hebbe.o doorgemaakt, op t
l<r'Jt:"v e!d. ~ aan ginKon. Bij bet
k•.r\;bof eQIlg 8ft.~koor aodermaal bet
lil"! "Komt nu 'I(elielde broedPr<l: kom.t
,." ru,t -," Ds. MMherbe sprak bier nop;
vvu kor! doeh ernstig .. oord .'n tl& ln't
r.tI~ _ If-Im' 108 : 7 en 8 aloot
Ds. .Murray< de plechtigheid JIlet een
kort pbed. .

Wij kunnan wet ~ bictmcdO

ouma hartelljkea da.I!k ~ Qetqjgen a.u
"U'I'n die zOO vriAIIdelijk hebben mee-
!-".bo.IptIl'Il 0", de ~~eD toi ee Il

. .uc'(._ te maken. ~T..vr. ,Botha dU. bet
; koor oefende Ed JUf'juff. Botha die 'b..t

orll.,1 ~d", alllDltl!'lle bet koo~ uI!
".,rment aUEm}of. B..t ~akll1:> co-
mit4 wordt ,ook bartl'lijk dank gesegd
Toor de _te doo g~.

POLIEP i", , " . \, } fl.
, . ',-TB"I,; I' }, }

STE,~~~~ ...
Op wo_~a;. P:~,_,'.

. I -V~~
. -' .

WooDhtii~en,Win
... j ',. ~ 1-' j

Huisraad en

~McELREE'5

WIJN V~ CARblJl

,

He.t meest verba;end oene~smll4Clel
aan géneeskundige wetenSchapbekend.'""

Z9J1l-Buk geneest een
laapstads ingezetene;

t -

...
Ybord ...

DlN1~d. NWII-.i~.-1IDitl.. alle lOOl'tIa

. )

I)E AMERIKAANSCHB MEDICIJ MAAl'SCHAPPIJ •. BEPXT.,
se HOUT STRAAT. of B 8 128. KAAPSTADi.\ . -;.

Ea daIM daar lIIIIl1fUÏC UI lIlet ..... !IIi..an.~ ..... 011....

'tQ.UDUI" - !W.,i.". <_ t..

;
I~

'I.'.
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Srooten Uitverkoop van Drapery.

!

.,

Gij kunt geld 8pmn door te komen op Olll8D.
Grooten Uitverkoop.

WBSTBLLJKB' ROUT••r_ ~ tICItIf' Ifwopa., ~,rMU ,. LM P....
Ht.iteg.. ~ III HfIIfAINrv.

Opal 0IIpT'"
, April-S,S. "BUERGIRMBlSTBB", )[apt. Z•• LI•.

t Mei -8.8. "PRIN~!RBGBNT", Xapt. Do.u.
30 Mei -S.B. Ij KRONPRINZ, " Xapt. 8nn.
'I11anl-S.S. lO BUERGDKElBTBB", '~pt. blDd••

~ _ GrOOIn BrittaDje, .ppu te VliuiDpD nw, ..., mi-
biljetten ai~ word __ Load-.

OOSTELIJ KB ROUTB. .
Vu Kaapatad D&aJ' Pon mtssbe~ 008' Loadell ea DVbu,

T&D4U.r 1up de 00etk1urt BI:nma ft het s... Kaual,
au1eneuile y of lil ftl'blllcl1DC ~ •• , Deluoa Bul,
~ OJl1Ilde. Kozambtek. Zaulbia •BombaT, rea ........
A4.a. Bgypte ell Bapela.

VERTREK VAN KAAPSTAD.
op of ODpftW

19 April-S.B. "FELDlURSOHALL", Eapt. VowI.. UNU'
17Mei:-S.8. Ij HERZOG", Kapt. Wamu.
Ho JUlli. -S·8 ... KUIU'UERST ", Kapt. WUT.

hata-mediate ft IndiMh. cJieDBt door de RillJ... ur lIaat.oba,pij
ria Beln ft Zarw'l.r BMI' Boaaha:r, Colombo - BaJIIOOD.

A. & J.MAil: &/Co.•• pl..
bebIieI DEWw.. Cl', .................. ~;

DOOR. D~D,'
'.lZDEII PALE•• "
..'ZEREII ... -c-~:
87, H&APIIT.&D.

KAa~:
70 en Iaatael&tra&t .101.

4, 6,

.. , ......... -.
.',", ,~-""",

, ,._ ~tII
~" ....

.,,"' •._--
.' ." _- ......

" .....'--'"~ ...
WESTELUKE ROUTE.

SPECIALE BOOT
TJOD "DINDDD. P&UIO. V"N

S.s. I. KA1U!GRAF," 3,900 TOil, Ber, Jtapite1n GlI;U, " ...... kt
ftII ~ op of oDgenel' 16Mei, ria lAe PalmM III VlieIiapD.

lAdinc _ ba't'_ op bM ........... 1IODda- o...wu..
V_ Vnah'of ~ wende IUD Doh W

_~!HI" _1iit.ii __ I~~-, lleee!fqdu ,.. Mb.. (li....

West of
,LftOI-OB. DBIG .JIUjI'.I'"

• .' .~ -'.i. ' .

J.' ; , '~ Co.
~ •• Ya,~ ~g~~B~ ~.~pa4

la DiIa .. .....tiDg nilde. 1t'JDMlI....
.... WCIIIIIleriMIuI""'MbJijk &e _ ... , DtIUI__

.. kiJMI bD ftD 10W 16 ,.. ur ,,.,.,.l
Praohti •• 8hl'~eD (Joélclkoo,"

"-0_" .....
IoIuijf· .... ~

G. TOUCH."
Breeltrut, _~ .. AD••••
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