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UITSTAL KAMEIIS,
Lange Markt-, Strand- an

DE BESn:
E. BURMESTE.

I .

JUWELIER EN HORLOGE MAKER •
Langst geTe8t1g'de Firma ID Zu14-AfrUr:a.!

.'

:(

Heeft altijd de grootste ...00l'I'IIAd D......
Juwelen RingeD, GoudeD Broobee. ~U

wile Dames K.,ttiDgeD,BaIU~ ~ HOEK.'
Banden, HoedspcldeD, 8DL

BEVERN &, CO.
OPGERIOHT l.sesë5.

... MEUBELEN ....
I
~. EETZAAL SUITES,

SLAAPKAMER SUITES,
Lar 4ste kunst ontwerpen in gevlamd Eiken Hout.

, LEDIKANTEN,

Wij sijn nu besig eenbe_dinl van 60 !ria_ V&Il ... BBBOD
_..,. -'- DE Huo,t:KB.··~RRk..IRWIN .. nit*- pak .... DevHaaameo IIÏ'~

sooder hrllf~ de Fi]nste In d. a.ndeI, ctaa .. se .peCiaal 'fOOl' 0D8 nitgnoo~t
.11 verpaln _]JD. .

OD.. Lond.1l88 Agenten werdeu piOltrneerd lleobta CJ. UIG.ZOCHT.
8TB KWALITBIl' te upm. en m.t genoegeQ kiln.... we ...... dal mIb
tot onse fi!:e ,oldoenÏJlg geeohiedde: Het hd YOlate ftItroCLwm b'eUa
~ dele mell MD, daar._ .-bI'IlllÏju. dat sa ~ paoepl :au.
SlJIl nn CJ. m.. t kMa-bangen.

UITGEZOdHTST VLEES, SPEOIA.AL lIIA.GER.
GROOTTEN VAN 8 TOT 12 LBS.

1/ Il. per lb.
Ook een T8('I8I1dinRzeer UitploClht. ... PICNIO" HAlOlBN lU.LS

BB MAGBR, van 40tot 6 lbl. '

lOd. per lb.
BEG IET ING S Pa MPEN. Juist aangekomen V&leooiaen Jordaan Amandeleu, 'BoIijneo, Krenhn

Bulfa1:lM, zoet en ZV;-:n' Uemoell Schillen, (Suoade). Boll-Booa, Saiker-

POMPEN EN PIJ PEN. aebak. .. santa QlaUI Koaaen. Gebakt Vl.. in 1 en 2Ib. tiJm.. PlnmPnddiqe iD I, 2 ea SIb. tinnen.~_---------------II-- MuUat, Buel en BruiliMDIeNoten, ens. 11ft.... rJlenll de ui·_":h·.te kwalitei" -.. "av...... ...

ESE MATTEN: Een grote bezending. Witte en Fanc.v - ----------....,.--...;.---
ontwerpen 36duim breedl/2peryard, A B ,'.·D·8 ::N' a' . SPORT.LIEDEN

F. 45"" 1/4/i " .' ,I· Beboe aiá Jaupr h1Ul .... 1Un~

JAPAJIJ , 54.... 1/61.. .. ,to la _ ... 0.-

~ISE MATTEN: Een speetete part.IL 36 duim breed .eD ' '=.i:"' .....~ priJ-

::~~: ontwerpen en wit 1/- per yard"w .. r1I 1-& HILUDOI II HILUDON
OA GORO'JNEN: Natuurlike kleur ol a....." HOUT PAKHUIS en ZJ AG MOLEN-

3 voet BREED 3/-, 6 voet 6/6, 7 voet 7/11, 8 voet
8/11, 9 voet 9/11, 12 voel 18/11•.

Alle omstreeks Bl voet lang.
I

to,

'I
I

Nieuwste Stijlen In geheel koper en geemalUeerd.

beschrijvingen van eerste klas Meubelen.

PR.IJSOPOA VB_ VBJ:J.

LANGE STR~AT 57,K.AAPSTAD.
.1..::" attentie wordt gewijd aa.n Bestellingen per Post.

LLOYDS s CQ,
BURGBTR AA.T as, (.........88),

KAAPSTAD.

VRUCHTEN KISTJES.

BALEN DRAAD·

OH 10 VOER·SNIJDERS,
No~. llL 8t, 11,!\3 en 16.

'LETCHER'S RETAIL.

Q- EN LANGEMARKTStRATEN
KJL.A· .•• T.&~:' ," "

fill· 35/. IS/- "

~- 28/. 20/· tt

20/- 151- llf6 tt

1~/· lil·' 10/- '.~'
8/- 61. '41-

''9 1/1 ,.

,

4/6 3/6 ..
I,

<.

" rA!.

S!7 lf9 tt

HOEK GYMlASlUI

ENZ., ENZ., ENZ.,

ltogen wij "rtirou~.cW. wij "OOrtMQ denlfde onclersteunlog erlaqen
sallen, OOt ftIl oue oucllil Jdaateu en .,.,ienden, die tOG hiertoe op kreiliet
gekoch~. hebben ; ~ Ko~ Systeem sal fOOr koper .awel ala terkoper
ooget1tijfeld fOOrdebpr qn.

Wij belonD ~e bebaacleliog ea beste kwaliteit goederen Tij hebben
eeD grot.e. pnchtip '0 Stock" Zomer Goederen uitgepakt. •

. Die s~oh c1adali1r: ft1l GUl Xootallte BJ1Iteem wil bedienen, bn er _middel-
lik gebruik '9'an1DltkeD.

Met vele heihnnaen voor eeD gac.egende Kers'lDÏ8 eD Ir18Uwjaar.

Dielll1twillig,

D. J. SCHNEIDER & ce,

Hammen. HammeD. Hammen.
MERK IRWIN. EEN KOLONI.\LE INDUSTRIE •

SNUIF ..en
T~KSfABRIKANi~ .

•
O~OO. pUIN,

. "AAP8T~ ~

8t.Uenboach,
li Deoember, 1906.

tholR-son, Watson ,&Co.
PRODUX'rBN MAGAZIJN.K,

:MAITLAND STATION.
De hoog.te prijaen worden gegnen 'Voor:-

'W"()L,
HooIDEN,

VEI,I.EN,
~L,

BIE"'~ ··._O,-,vPL.A.K.B9••

Gebr. LEWIN, .UITGEZÓ;~~X;:;~·TARWE
UlPlTD. PIIIA (FrutrU") • 000& DB

FlllisTd"i,VEE.lllf' AfrIt•• ' '·'111111 Cl.,"
. AGIIU. YOOBDI

.. Rambouill8t Imperial tI lidde.

-
Specialiteiten :

~Ilif, ~
urdiA- ....

~Jt,' 1f"Ih

80hcme rode .... -1;, ••
beete inde K'o1onie..

ne kwalltelt staat h~er 4u het I:NO:lVODD • .ArUbl eD 18
altijd vas, cla&r 81' z~eel ~818ll word.tal8 81' ~ 18.

.n 1014 OJltbtjt eD een aller uitstekendst Voed8e1 voo!'
k1nde1'eJl.GEBR. LKWlN aijD berei. aJU!

~ .. "oor iDkopen aan te n_ .oor
eDlga BOOrt Franl 8t1UDboek Vee, *-
worden ~erd un enige Zuid Ahi·
kaaue oven.

Fotal eD monaten ftI1Vachten koe-
teJooa op eauvrage. oolt .ue teohni .. en
prakti .. iDfoJ'lllAtie '9'81'Itre1tt door de
heer 8. Il. Idvnr, ,an PariJs.

•• ,.. II au_, hltbu2&1.
" "ParIJs: I III. lIIrI

j' brlHlrt. l

Geïmporteerde Tabuk • .:
Sigaren eli S~ .,;'.

Alle .. ~
ken. f

-
Koloniale T~akken,Bd. per lb.

~d

Heidelbers en
bert·

Ipeo1ale Tennen voor Kopen in 't Groot.

laid Ifrituise ullIlIll Cl.," Be.t.,
KAAPST AD.

-
R. D. IRW,N,

BREE & WATERXANT STRATEN.
lt.A.AP8TAD.

-

;,
!.

D~ OUDE

C~e4on~PI
.' .

,f."..
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ZUID-AFRIKAAN
VERENIGD MET

COII'P'BU:IfTlB8 .
11. Leden der Zending Conferentie zijn

de Zendeling, eie Ct.techeet of E\'1llIgtlli~t. en
één ouderling ui' elk der Zending Gemeen-
\en, IlIlkO""D door den Kerk.,nad der len-
ding Ge_"te. Zij moeten voorzien zijn
nn _ geJool.briel door den voorzitter
ondert.eo!kend

lJ. Het ptal Conferenti... zij naar bpt
pta! der RingeD. en aij verg»dpTen C6DS om de
twee jaren"

13. oe &ingtl7.eDding Commi ... i... reil"leo
deze Conferentiett; .1.. vooniLter der Rin~
Zeodiag Commiarie iJ de voorzitter V&D die
Conferentie.

14. De Ring8Z8Dding Commll'Bie .telt de
Bnn.('elioten en Catecbeten l1."l.I1, en beert 01'-
zich, over ben. ID genl ....n wangedl"lL!( oC
..enohillen nl de Ring. Zending Comminie
in beIUCl met de Ring. Evangtolilltenb&n-
delen.

1
.~.. st Behangsel Papieren,

t OLIID, 1LI11UI, l1li., D1nb 'fill de JIala.
..' ~ K· BeIer Pspiwaa ...... BtCL pe ...

..... · ~ lÏLpel'OL

$lI.JIlHaWn en Bou .... n Balen. 860 nIIea iD U
..--.. Vrijop lIPOaI' te hl l." ba baIi ....,.... ai ....

.I 80Iarijft OCDo.~. ~
AUt. ZB RNy a 00..lIDl ~,.:..:g.laa

NECTARi
I

En wees daarbij verze~
kard de BESTE Thee I

de.Wereld tefdrlllken .

DINSDAG,2 IAN. 1906.

A.L"__ La~.
Botha's Balt.

De brief na de heer 'I. K. Siebrit.,
die we elders publiceren, apreekt yoor
IIich&elf, en we we_D dec!hte de aan-
dacht ,YaD het epoorweg-4epartement
er bij te bepalen. Uit. due brief blijkt,
dat de inwoners 'V&Il de buurt om-'Bo-
tha's Halt zeer gegronde reden tot kt.
gen hebben, en 'lFe kunnen niet 'N~

staan, waarom het depart.ement 'Ifei-
gert de betrokkenen toe te laten de
oude d'IFaraliggers te gebruiken in 't
'daarstenen Y&Il een tijdeUk platform.
De aanweagheid na een ijzeren wacht-
kammje ja wel een bewija,;dat de p-.
sagier. iet. na die urd nodig hebben,
eli het ja onredeUk in dese alechte 'Voor
de ~rde klu ~n' te SOrgeD.
Mage 't proteat Y&Il de heer Siebi'ite de
gewelllte uitwerking hebbea.

, VOORV{AARTS!.
i Tnalf IDIAIldell releden IOhN·
, .... iD eeD art.ibI, ouel.r 't

"Knaltlpr OpptNdeD",
het 'W'OlgaDde:-" AaD 't elDde
~. u1den ..... dat het 'nb.i
'fNdedalUDc ODI ltnftD WM,
DOl .,. bil"", OlD laM ,..,.1
OBI AfrIbaDI ''fOlII: &en, te
_ tot IOn eenon. plata ID
hut. De huutoohteD 400. d.

pwekt mt»Itm _woma
WUlIUaIi. DMIl lDCMIIt ophou_ te

.... MI WeAI_ 8Il wedfr
chabn laD lW op6oul4lm.

~..rP- .. OOI 'W'UlIMer .... .,...
dat de tebDen del tadl 0111

_ eie tt" pbmen .. OlD

~ op te tNdeD, Knoll.
OPPtrN..,_ j, maar l&eeCIa

~ttcheld ~ ftrItaDd. w.
1qOt.a .te ...... met 't hoofd,

l!l•• ~plNeIIl -- '& Ia4rtI cIooh het
op aGO PIUtI bltftll-

auar.c1aD. ut hoofcl. II

ONS LAND.

J. H. HUMMl'.

wc x.. ..A-. .JIl.. I=a. ! ! !
.,--,-'HET ZUID-AFRIKAANSeNE JAARBOEK--ALGEMEENEGIDS VOOR1_

~SK.LAAR.
Schrijf dadelik aan HOFMEYR & MURRAY,

Burg Straat 71, of P08t Bus 1735, KAAPSTAD.
Prijs 6/6 (Postgeld ingesloten.)

NlCTAR Twee Xont'ere:nt1es.
III 't begin V&Il de 'Vorige mlUUld 'N~

gaderde eell gepmenlike, komlllÏBllie,
Mrtegen'IFoordigendl de N. G. Kerk in
Zuid-Afrika, om 0." ten uitvoer ~
brengen een t.alult., reeds in Julie te. Goree, Aahton,
JohannIlIlburg genomen om eeD C8ntn- 27 Dec. 1905.
le opleidiDp:hoól daar te stellell Yoor
inboorling-eYaJ1géliaten eD oDdenrijzen.
In de jonpte uitgaft Yan de "Kerk-
bode" YiDdt men de bealuiten 'V&II due
konferentie (elelen in der.e uitgaye
cm!rgeDomen) samen met t_ zeer in·
teresaante brie'Ven eroYer, de ene 'Van
prof-.or Marais, en de &lIdere Y&Il ds
P. B. J. Stofberg, B.A., zendeling te
Mochuli.

TIUlI ja tI8 Lovedale ~ een
konlventie YaD natureDe!I, .ter·be8pre-
king na het mchteD 'VNl een h.
dool ter opleiding YO nAtuJ'ellen; ~
der de tele~D rindt .. en een op.;
IOmming ...&11 de ftrriChtingeD. na
koBferutie. '
. Irtet. feiteil Y8D dese ...nt ;moet
lIÓII, Qilt1,,'1_rtl,II~.~

Antwoord aan de heer J.
S. Cloete, van Kontagu.

Pakketten en Tlnn~n
gecarandeerd het.

te bevatten, en wel
zuivere Thee, geheet

van vocht.

ONZE RECEPTEN.

B~ODIGD IWorcester Afdelingsraad.
..'i ~ OndeJ"lrijzerel

, de .Arme School te EbkeI-Doek. BALJ'..1A.ARLIXBE BOHUTvERJ[O-
•~. £i4 per jur. Vrij logïe.. PINGEN.
Ondenrija te geYeJl in Hoilande, En-

gels en Ha.ndwerk. Muziek een sterke KENNIS wordt bij..de.e lJII&lm!Il dat
aanbe'Nling. de Schut V~ _ de 'NIWlhei-

-. W...rk.aambedeu te begiD_ de 2lIBte deoe &butteD iD de&e Afdelmc Yoor
Januarie 1906. het haUjaar, eindiaeode 30 Jtmie 1906,

Á pplikatiee, ~d VaD getuig- al geboud&n 'lFordán in de ~
schriften V8A lPJ'8d zedetik gedng, aJ.. SchIltten op de YOIpDde datuma, te
ook bewijs nA Lidtnaat.chap van de 10 UN - Y~ t.".: 21 Ja.
·~ ...I. Geref. Kerk, li mijt van de Statie, Jmarie, jf Februarie, 31 Haart, 28
sullen ing_nt 'lForcMn OOor de OD- April, lI6 Mei _ SO Jlltrie.
dergetekende tot de 15de Januarie 'I. LlNDENBEBG •
.1900. BekreUP •.

Afdelinp Raad K_toor,
Wo~,

~~, 1906.

ARKE MANS GANS.

BaY.BL

N_ &uderhaU pond rundvleesch.
maak _ YU1ael vu geuede.n ui,
-b~ ~ kruidea, peper
- lOGt Daar MDUk. ~ oyer het
"'-, rol ea bak •
Br 8ija drie peel. __ : goede l8t-

hut, I!*l Yoechel, goede apijnert.-riD&- ladiea _ na de drie .
fa, lij. de aaderu 't'Ul peil
kua$ ._ fan ..._ m.t
......... __ el'

~Gp
ileaNECTAR

A •••

)



l.,~. ',J)...:, Do. "StaruJard"
.,' ,lo, n.·..r H. L. Jeffray,
. :lip trl ..~t h"'n~lfdp ~oe-
'.'r~l!u.: " l,e.1:~.r. als die,
. il~·r f!"nr:' Blrehenough

_I .:~fr,k., of\la!'o1' wa..... DE:zea~,!~ v,,·r"!ld,"'r.st.~l(i t~ ZJ.)Il

Cl, nm 0., x.~ t.~ bant>n voor
lf .:_ Viln },,tri' !.>Is v....-tell;"n-

...... 'f-"rof'ot'nkl ·m ..."11g d"l handpie
'-,1- .1~..-!1d"'!l 'Tl Ztlld \ frikn.. Y,pn

.. t . 'l-lr ....I:.hlJIlld .... Ila.t dE-rgelIke
-l·,.····1 [.\j',.'!l ',\'Jil!"n genomen,
-:,.. r l"'·'·'·\';'-;II.L.!: t"t Kana...la.
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OVERZEES.
\[I~il I\DELING BN BEDROG DER

R.\......OOHINF..z&";' .

I., ",i,'rI, 30 Dec. - De spec;'S1e kor-
t " M ."ddlt van de ··Da.ily Obr01l.icl.e" in
I I ,n;),,,hurg, de&lt aan aija blad gelimlollll$
,.•. ,1. I"t de <:hinese IlTbeiderc op de
I' . d ""h hatelik nitillten OTer Zuid,',: '.1 <'l' OVE'l' hun werk. Een mitn-
" ','c, doe ZOOD van een mandaripl,

:' . I' ~~r~d brie>V('lJl aan de nieu_
n "".'" '" China, welk land, _ hij
- ".,"'khnkt van de berj<.'hten Oftr

:,',,~bn,i,,:ing en bt>drog 001' koelies.

'if \ Hf IlIGE.'>D~~ RF.GELJNG VER-
, II I(1HT 1:'\ CHIXEZE.l\l

KWESTIE.

,," 30 Dec. -- Lord"in o-rer-
. ,." '\)1' (~ kwest ie , bEot"ffende de
.. - ':)"', wdke reeds toegeetaan

~ " I., invoer van 14.000 koelïe.,
" . ,'1 '_'" wdi"ing gE'veooe finale reg&-

.: " hun I,m'ling w<>rdt 'ntnracllt.

• YeJaIeIr~~ ....=... ~ ...
Oudtaboom, SODei,. +&ua. . fatb~k~ . ~ ~~ .e:

WOO~' nde -~riDg. YIIiD. . 'bom~ eD '4iérd.. dat.. &-.011. CJ8 :e-den gehOUdaD WOrdeIi C)Q) te prot.. aloopt. ;1 ,

~ ' •• ~ 'Nr- De ft!rtieêeu tAO g.oIR. TaD let
denkiDg, waar &IJ on. g~ Iliju Yeeht_:pdureDde' de weet worde1l op
door de ~ pruoJa_ Wnd. 0IDIItreeb UOO~." '
fende hUll 10yalTbeit, De ~ in· andere RUIJIie..

ee- steden .jn.~ ..'WegGa_ de. on-
middeDite ~e der m' et

TRANSVAAL.' ï::~~~:~
lie .. iab ~ !aIdCJeD met.. bet

GEVFXmT TUBBEN ZULUS EN ~ rin eeD ~ molutie.
BABUTOS. ARRESTATIE IN ''I' GROOT.

. Londeu, 1 Ju. -IDe Buasieee re-
.J~ so nee. - Een PriDg pat~. op :aahaaf UI ár •

strg ~emt beeft er plaate gehad ~; de . te Petwa-
tu_n ~ zulus eD Baart.os, geim_ burg sijn ~. .. w~rden
PI~ aan de Trea.ury en GeL:ltmlntia 600 ~ ~; . decbis en.-
mIJDEIIl, ~ eeD n:atvel direkt ge- kelea ~ ..... JIijn! OJIUmapt.
dood werd en ~. ander !laD sijn beko- '.. ,
men W'UDden ~ Het. p'"dat had '. i
plaats in bet vad en W&IJ het. ~ ATU'REIJ,EN
van een drank pJ~ Yan bi... ~ ~ KO~RENTIE
verschijnen der polibe ~n ai. Iieb .lta,.,I; ~ . '.'
uit deT~. ~ . ,

LOVEDALE.
A.lice, 28 Dec.--ai)-Voorti-ta.

moet sijn rede, 'uide .1 lieer J'!QIIrM W.
Weir, dat 1W!JClrillebde. p~~
het in het ~ 0IUII0jJiIik p'OJden
haddeu om het W'él'k' Tall bopir ~
wija voort ta 1IIItten; doch er ..... in "'"
opzicht een TEirIiacIeriag MW hét .tI

lf.arjholu._, 30 Dec. _ De . pk __ het 'IrU taIi& - Diet .
~I!> ! ..~ mew VOOr de _tureDej:t YaD. dit

het>ft een cirlruJai1'e ui~rdigd aan om stoffelib ~ nor het oudera--
de magistraten betreffende de OIlI'U8t wij" .. hun kindeien al te .......
veMl'ekkende :r~n over d& lo,ali- BoTendien had het werk van dr. 8tewut
t~t dM- n~ ,welke geruchten gere autoriteiten van het land (app1aua).
door onverantwoordelike _persc:men lI'OJ'. R'8re autoiteitell 'RIl bet I.. (appJ&u,).
den verspreid. De regarmg heeft een Een' genlg _ bun er1IieiCI ~.cte
nauwkeurig 0Dde1'ZOek ~eId ea be- aanbeveliDjen lII:'I!daan dqor .~ kOanrIU-
voWen dat er geen grond voor delle sie voor naturellen mken. Qm opzichte
geruchten besta8t. en vel'llOekt dus de 6-_.1 I.....II~ ""._1

• .1.._ be ",u,;_,_· de Tall een 0Nl ........... ~ .. Toor u,,_
~stra.ten. -~ Tv"'~ m Ter- len. Dr. Stewwt had MDgIaNdea, cat
schilJeJlde diBtn!'ten gerust' te st«len de bff_ de ..... lleJn! in han_ 1JOu.
e~ aan' het pubhek om zulke geruch!- deo ~ en sich met d& ~ auto-
nIet te g~. Hoewel de ~g riteitea in Ter~ mudeii stellen.
geen ~oe~ Te;.wacht met de boo~ke Dr. Ste_rt had ben pl"l"lUlgd om be-
beI~, 18 ZIJ toch besloten om, m- hulpzaam te sijn daar' sijB (dr. ste-
dien .moei,ikheden ont.toDden, delle wart'a) k:rach. ~rt echot _
spoedig en prompt te ODderdrukken. d&t verzoe1r: !lOU hij met (!lEIIlOegenvol-

. doen. Hij sag dat er 1m een bas be-PRIJS yA ..";' BROOD VERHOOGD. lItOnd om bet doel te benikea en a.t
de ~l1ende 1IlIl1ttrreIlen bun oadero-
linge geeolrilJen wensten te t.ten ftl'eD
U-n t'inde tlJ"""'Imenlik in delle op te tre-
den eli de autoriteiten te 198fZOeIbn. ~
volg te gemm aan de aanbeTeIiDgen. ftIl
de nat1U"ellen ~. 'twaalf _ de-
genen, die in der.e ~ groot be-
lalIfl hadden gettald, fla&Ien sich te
King Willia.ui.stown gevwmd tot een·
uitvoerend komitee.Rel!Olutiee waren op-
~lrken en Ter'tIPI'IIid door geheel
Zuid Afrih, terwijl een Tal j9IIIIering
bepaald werd, waarop deea reaoluties
~ en voorgelegd ZOUdén kmmen
wwden. AfJr.'e~ belden -rel'-
soBi1l61ld'e plaatseD in Z. A.. ber.oobt, en
Mt "",beugde spreker te !runnen l'Alg-
@!Ml, dat ~ instelllll'lÏDg eo ~
r:indbe.id ~eD werden. ..lli de
m~ ~ikte Te~1u.t8 WlIII Lo-
vedale gekozen. Trurijke telegrammen
Ell brieven TIm sympa.tIIie, nit alle de-
leD V1IJl; Z. A.. wareII on~. en 1v'el'-
den aan die TerJII8dering Yoor~.
De eerste reeolutie _rei CIU.n. .. voor.

!l'l8Steld door het ~perhoofd M'NbeJJa
en gwrekoodeerd dóor PoswaJ'O, EIIl JSieId
in. dat de N.tuftllleo Konferentie, te
LoTedale TeJ'#llllard, de bi~ PeQ-
ti8 aan de O~ hmmi-v, de 0_
..emeul'!! vad' Kaapkolooie en Na.taJ T~
h8rie ondersteunt en sich 'Nl'bindt om
dezelve aan d9 '\'encmllende distrikt.
~ngen ter goedburing ..oor te
leggen. -

DE PJ!1l'I1'1IJ
luidde al8 volgt:

"."-an ,hunne E:l:e. de bOI!JB bIm~Ram en de Goevernen-rw van Z. ](.'e
KoIcmie9 van de Kaap de Goede Hoop
en NetaI.-De petitie TIU1 de 0I1~
tekende opperhOofden, hoofden _ aa-
dere naturelM!ft, 'WOCIUIchtig in Tran6 ..
vaN, de O.R.K: en de Bri~ ~
raten in Z. A., toont dat er in Z..&.. ~
helt ~blik een groot en 1il0l1l roef4
VWI&ngen aan de bnt der naturellen
"-taat voor _ of andem vorm ftIl
hogter oodenvija • .Dat de Z. A.. _~-
len kommi"!!ie in haar rapport (.sektie
342c) AonbeTeelt dat een centraal natu-
rellen kollege of OOTgelijke inrichting,
l!!Pt hulp V'an de ..erSchllM!nde staten,
worde opgericht voor de op!eiding 'RIl
na tnftollfon ondeMl'ij7A!1'8, ten einde aan
naturellen onderwijtlerll gele~d te
geven TOO1' bogw onderwijs. Dat •
l'etitioneerder8 ernstig hopen, dat dom
de venobiJ>lende goevemementaJ spoe-
dig maa~1en ruilen genomen wonlen
om aan die sanbeveling gevolg te ~
ven. :o.t tlW petitio'lleerdel'll verder
vmmeken te mogen ui~, dat zij
Mt all! nodij;r; voor bet ~ VUIl het
gftJoemde kollege beschouwen, dat die
2lenWng-genoot8Ch&ppen, &liD wie de __
turell'fCI ta.n.s al hun onderwijs te daDbn
IH-bbeo, iD het bestuur na bet kollege
zittinjt zullen hebben. Verder ~
zij nederig, dat de _tnrellen 11&1,",een
soort Tall ~vroordiging in bet b&-
sttlUJ' zulloo hebben en dat zij V'8ID. me-
ning lijn, dat een kollege op &Ulb ~
de grOrUW~ gartjcht, aan de ~~
Jan de naturellolln om hoger ondenrIJ8 ge'
heel zal voldoen en YCeI !III bi~
om ete harmonie en goede TentencJhou.-
ding onder de naturellen, zowel als tul!-
8E>nnaturellen en En~ to bevur.
deren. Uw petitioDeerdent aullen,
o~ Iran plicht, ateeCJa
biaIen."

Aliee 29 Dec.-{R.)-De lronfarentie
hermtt~ de .zitting !beden morgen om
9.30 te Lovedale. Niet 'Inimler d&n 132aiv.e~en wez:ig,
Verwctáltead'e _luties iD 'V.erb&Dd

met de stichting 11ul een .intenltaat -..
hrreUeo kol. werden aaDgIINlOmen.
Lovedal.e werd ais de II.-t geechikte
p!n&te 'VOOrmik een kon. ~
zen. De weDS werd ui~tukt, dat de
naturd1en een bedraf; 'NA £100,000 alt
een open garantiefonds -zonden bijeen
brengen. ter ondel'!!teuning na het kol.
I.. Eeu aantd PeI'!IOIHm _rd '&lot een
uitNoereacf komitee a&DgI&lIteld om bet
Mlbema, te -rerkrijging 'RIl LoTedale, te
formuleren en machtijlt het komitee om
bet sche_ un de "\oofden der _-

Er si' Yale mens&it die 0IUmr_ sChiDeade staten TOOr te legq. De
lain'. ~iek, Cholera en ~ ge- ~nde beNn 1FenIm tot komitJe&.
neesmiddei gebruikt hebben met eraeh- I.n gekozen 0111 aan de 1'l!IIOhttiM uit-
tige reeultatera. maar ~OeTeIen 1I1jD ... voenDir te ~: 1_ W •. Weir,
onbekend omdat &ij ~en MIl po K.ing Wim.metown, voorzittAlr; a.a'lgb-
tWpchrift Tall hun heirinctiDaElll ter ton, B.A., YaIl LoYedaJe, 1J81rret.ar1S; lIJS
publikatie te g_. ~ __ mp. leden: ~fCI M'NbalIa, de heer
eTellWel Diet minder TIieaden ~ dit ~ J.r.Mu, Eenr. D. Jrlaikin.:po, CI&
getI__ iddel: Zij ~ ..... beND JL Teti 'l'Imi1l1&. 1': G. ....
wwkt om bet - deI te ma- Eenr. J. WanchoJ'O. de heren ::'\J,kel'l-
ken, dat cnwal l&It_1N>IIfg ia, door Iron Da, J. »-ae, s. 8iIilaJi en' J. ltnox
per&oonlib ~- UA me. DokW. . .
den eG bunm. liet ilMIl ,.aued..u. N"" CI& Yerri~ ~ giatIena
cijn om het bij de JSaDd te l,IIIIinIIF _, bap.... dë ~
i. wijd - aijCI .... _ 'f'OCII' 8Iea iUCIa in JlI'OI=eec:iw __ &iDah".
~ ftIl CliarrlIee .... ftnI'e8 ~ __ de ~ ftD i~

.._ ~ OI1II.HiINid. 0.... dr. Ste_rt ia, ea nar een ko~ doeh
YWta; ...... -(Aai.) ~ dieMt. ~ .....

:i

~,.\ I\ 1\ LIKE BF.ZOEKER8·TE
C'.\ L(,{"ITA.

,. I • I' JO D..... -- De Prin. en
'.• 11 Wales zijn te Crucutta

"..rl, waa r uj w.. rden verwel-
". lord lIinto en lord Kit-

l,Cf'ff(I\I\G~:~ VOOR DE OPIUM-
, H.\:'\DEL.

, lf) Dec. -- Daar de regerÏn_
. " . "'''''hilknJe "U&tr~ staten
_. .; I· •·...··:L!:fl"kOIlJtall, om de verkoop en
.' "",,:' van opium te l"t'rbieden,
" .' -.'nlt'n<,h€.rt de invoer hiervan

:-~-~..•'" .. ,t" ...zond.'If'd voor medicinaal
I ~ zal een v..,.liC!! aan in-

,'. ziel! slepen voor alle sta.
. ,: voor Queensland alleen
.,..._ ... ... lXX) bed.-.o.gen.

"\ H:n,.;cHElDI:'\GE::\'.

,.' '(1 [kc, '- Offil'H-e1 wordt
" .••• : ... " I doH titels ,an "peer " zijn
. ' .•.. '1 u..., navolganoon:

',i Illl Wills. Lord Edmnnd
(' IL.P, voor QCrielr:la.de),

I 'I.. . Hart. L. P. voor WalsaU, de
:/:. 1; 'I Hempbill. L.P voor ~
-. \ .. >, 'c.r .JoiNO'Y Bart L.P. voor

" heer Ch,;rles Henry Wil-
·,r Hull West, en de Ed.
p•• LP voor Market Ha.r-

NATAL.
OXGEGRONDE GERUCHTEN

OMTRENT
LOYALITEIT VAN K.Ul'rERS.

? r .. '

'-",':'

" ": I:, ,J •• h<"r('n .1. H. Ellis L,P.
1;'1-/ if e . Thomas Shaw L.P.

· " :1 , , Fdmund Robertson L.P.
' .. jl .: ;". Thoruns Burt L.P. voor
\1-"",,, 11":lrv L.bullehpre L.P. voor
\ .... ',,', ':n -ir Wolter Foster L.

I:k~,ton. aid"li~ Der-

r.. 1\ \ fl \ ','nTW Zt:-:F.L..\XD
.'TI \I ),\1 \'.\ .\RTLl.J x.

" c ,•." . I).'('. Fr wordt ~
,I· h'-"'n gebNJ<'d.-rs Buck-

,""b b-bbcn getekend met
• '\ I, ..·· • ,,' r·,·~t~ring voor de oprich-

',,' e"it.t+~ vr .xnn vaart. tUS9Ml Ka.-
\ • : -v Z ...-la nd .

.Maritzb~, 30 Dec. - De bakken
in de stad hebben de prijs VILlI een 2
Ibs. brood verhoogd van 3d. fot 3id.
it. contant en tot 41d. indien bezorgd
of op krediet geI_rd., .. , \:; \ (' DI PHU,L B , TEGE~

.. \ >,\ \l-'H \','KHJK IERS
I' \ IU.~:'H:"T.

, [) ..., ";ir Henry Camp-
l n l..t'ld-e Il;ist€'ravooo in

,', '" Dunfer-m line . dat hij
"''I"' wa,.....ra n ~t idee, om
,,<'n afzond .. rlik en on af-
....m<f'rt:: to ~€n'"{"n, t"'D dat.
'1,1 IW},:""Jl voor Ier-land,
'"t nog toe had g,t'stemd,
.i.un , undergp~hlkt aan

-u.cnr .

IN MEMORIAM.
Ds. D. J. MALA"~,
SWELLENDAM:.

SWELL~D.\.}[ IN ROUW.

"il)()RDr:L1K BF'HnTR
\ \ TH.\',':'\·,\..\L.

S" ...Uendam, 30 Dec. - De stad
Swellendam is in rouw gt'domp&ld we-
gens de dood van da. Malan, wel!ke
plaats had beden midd~ te haJf ner
na 'n ziekbed van 16 dagen. De Oftf.
dene "'e-rd ten zeerste g~rd
door aiM! klll88ell en zijn ver)iEll zal
door ieder gevoeld worden. Morgen
m~ te " ure z.al de begrafenis p1aat.e
hebben.

[4>.. S,r F.dward G....y.
,t .lat vnor buit .. nla.ndse

" ~,'n ((...·~praak tot zijn
'.' 1",lford, dat 't stop-

. '" \"a.n (,hjn~~ in Trans-
.' ',rdd1 "evolgd door. de

"'ranl\\oord"lik t-tuur,
1,yaal te plaat ... n op g&-

.' <I,. andere koloniën.

zo i.~da.n de jeugdige, knappe, ijveri-
~e leraar, van de oude Moedergemeente
SwellE'ndam, zo vroegtijdig zijn eeuwige
rust ingegaan. Het is nog geen iaar ge-
1<>dE'ndat hij de herderstaf OTer .de
kJ<!indO<.'htE'r,. de gemeente Albertinia,
ned"rl"lZl\e en Jp staf weder opnam OT, r
de grootmoed .. r (gemE>ente S.. elM!ndam)
"n re ..,I~h.,..ft rlE'OpperhE'rder tot hem !tll
Zt'gd: "Leg die staf neder en kom ho-
ger op!" Zijn zon is ondergegaan, ter-
....ijl bet nog vroeg middag.:w~. Te mid-
tM-n van 't leven kwlUll hl] ID de dood.
Hij rllsW nu van de veelv:uldige a~~id
die hij, met Gods zegen, ID. zo. weinige
joren in d. gemeenten Rlve~l,
.\Ib..rtinia en Swellendam Terncht
heeft; eo zijn werkeB volgen hem! .M~
!!:" b..t zaad des levens: door hem !n
zijn korte Ipeftijd gezaaid, nog tot ID
kngte vnn dagen vele E'n rijke vrtIch-
tpn dragen. tot eer VBn de Heer en tot
heil van vele zi"len. En mogen ook ve-
Ipo ,an hem mE't de .. oor~n yan Gez.
lW: 10, zingen;-
"'k Zal daar den vriend mijn dank ~

talen,
Die mij dE'n heilwejól wijzen \Vou,
En hem, zelfs millioen malen,
:'\og zee-!I;'nen voor zijn liefd' en trouw.
Daar vind ik !Jij ID_.n God en Heer,
Dien trouwsu-n vriend op aarde, weer."

Wij sympathiseren van ganser harte
mpt zijn lieve echtgenote en vier va-
derloze kindertjes, zijn dierbare ouders,
broed"r., enz., en de herderloze ge-
meente, D.. God 111Ier vertroosting zij
hlln allE'r Vertrooster I

De strijdende Kprk heeft nu een strij-
rJ"r minder, maar doe triumferende Kerk
hE'"ft een lofzanger meer.

RE't is opmerkeJik, dat de onde ge-
mE'pnte van Swellendam in de laatste 73
á ii) jaren, nog geen leraar door de
dood vE'rloren heeft. De laatste leraar,
die zij mo<>st begraven, "&8 (geloof ik)
,Is. \foJ. Nil hl"m in 1832 ill wijlen ds.
Rohertson E'r l1;ekornen, en heeft de her-
derstaf over doe gl'meente voor lien tip!-
perk van 38 jaren, tot 1870, gezwaaid.
Sa h.-m ds. Muller (tans profe&!lOr) vijf
jaren; toen ds. O. Murrlly, Oudtshoorn,
n jaren; toen ds. van Wijk, Adelaide,
driE' jaren; E'n toen ILl. Botha, Stellen-
bn""h, "ev ..n jaren; en na hem de o"r-
l..dene nog geen jaar.

Gods wegen zijn in de diepte en Zijn
paden worden niet gekend'

WILLIAM WESSELS.

W&IJ een
gestie en DIOf":1q8 ~~beililll
gen jaren.
maag blijTen,
voel alsof eeo
bont 'Wu geJ:~ ••
om ,ieta OP'
vig aan to4~\'iI"_Il'
waarna ik ~&el1lGt
ll11&rteD van

0.. ~r Char-

,('!{r:FPS\'H \eRTE-:\'
... \;Ft:IU:','T!t:

[).p" F:r wordt b.,.....,..rd
\ irlk:un",' g"he"psvrach-

." .\1 a.An,Ll." ",,,,,Ier bijeen

·. I \\'" DE '<;(,Hr~P~
Hl \G

- '. ; I:>.." Il .. "Times" p"-
.....- ·...1 ·hrlJn.~1l va.n ~Ir Donald

(- I~' ;..I~kr~·f<lrt:-, van (~ Znid
\", ._ ~h,"'r"H:l"h,,,n k"nf"ren-
... - -t'n ·'Veru.aJf>ri~ van re-

.', "f' Pond .. ",!:." laaI st.le-
"Ir" I..: .... 'f-t opnipu't\, f"e[l OVErr-

I· "'f'.\ .'''ping dl'r ach-
I' r....lnkt ..·,. wE'lke
<1" r, ',\'>lrt'n ,(lor"E'k>gd

., .~.- ,.t l",t laat -te aanbod
,t\n(l~· Jl:r~n.·,.,h jntln wali 'Van

rilt' ......... , v,t.U lt!"'t kornitee-, name-

.. .lo ,I r,p kLI .........pn '1 en 5 naar
I, r.'r ton "p klasse 3"'n \I"""haal, "n 6d. p<"l'

' .... , r1.'Ll r ,1.: 1., ha v~n~.

It:l.~lkr ..'n k!){1(,~ .....40if's met
i>>'t .."bar ,1: ... L~1 "n kwa-
n of,*'n t.anef, Jat aan-

~.'"""f' "J7.1Jn '\fror :tl!p publieke

I.. "

.'\\

_:- ....

.' ïEHTH,r:.\:WOORDI_
GUL"

In on" .. volgende uitgaye hopeD wij
mE'er volledig uit te wijden over het le-
v"n en tie wE'rken van de overledene,
di .. zirh ook op 't gebieG VflJJ ol.derwijs
h.-"ft dOf'n kennen een open oog en &en
toe~wijd hart te bezitten voor de be-
langen yan Oll!! volk.

,., .. 1. :lt, Ic, .\lgl~irll', (>eI}

" ..d, I, IJ!.>" \'an (;,braft.ar,
a',' ", '.' ..I di.•pllu; , gekozen

.' " rj.:,'IdPI·!.' ,,~I .. va.n cl.... Int~rnati-
r.•• t.nf"rAnflo' "\"ó'r de \farokkaan-
- ;C"". 1', I, .'r;p ie va<;t~esteld

~ ',0' ': !]lll ,OoOr.:., opt'njng Jer k~

1'[ ('rVlh;: DH:'in KOMYIRSTE
·'t~f· Ila.r I·'~ f .

;,' He' '-"I 7Á'v~I"" rappor1 W4-re-
, ,le 1~l:.. I.,lt over de alge.

van ri" riviele dienllt
'erwijl 't zevende
"plIl"rkingen bevat
kinjl.'Cnin verband
rn een volgende

van deze

ONBEKENDE VRIENDEN.

~F.E~HU(](1HTF..x.
1.""\..,, I Dec:- R "G 'k ", h· . f\t '.~. al a
',~,' ,i~,~,':1I1l Vrijdag mid<:lag
.' iJr T"D<'rcfr" aan,



RtJtM."ALl.ITOOtlVAARl llJNfN BEPI1.
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26 Dec., 1~.

TU ••• II

ZUID AFRIU en E•• ELA.D.

T. M. DB~~:L Deelgenoot Gevraagd

.,

m·9 v m. tot 8

iii.
"Maar als er DD eeu ~.~tpC~:Ig

il 'Y3Il _ Bank, die~ w=-~ . _.1 Ad • • • ..:.:.:I' L_I _
TI#:.::- ~e ag . I (Bcrvn .... lKJe .. wrteJJti.e J•• lI 'tOOr", -r lil 0ItS8 IUHUDlllHtU •.....!_~l:If."8Il ~en ~ - •• neh,.,.." tD 1'J),etwijfeJd nJleD OD" .... .Wi11a "eta wat het
---_. L_ .. _L- "Ol _Jl bijeelliIo .... _ _ lief. __ t.} .
.cli@.beicJ. ~ die ,.. te _ aor ! cf S\"'reDe .. ~ b.t Geregi.tlPerde ~ ftII eeD middel 'tOOr
ei~P" . '~ 'fttJI Brudzjtokte, ÏlrtlrtlYo.o..a door seker. twee 1JOeND ftD

~ ~ 0!ate ~jder r·te de..fdeJmg O»lNberir (de bema C J'. ftIl Zijl eD T. K. de vnu...)

,
~,.:.. ~ ;1;:- I ~Dd .. de laat. -rijf jamt sijD .... promm geDOIDeD eD de
bejel geeftP'" ! ,etWtah'D rijD boort beYMIiger-d geweNt, het Middel laat feitelijk Dm.

De ogea ...... yader ea zoon le_ nu te ....... 0ftI'.
, •.• ~ :0. ~T liet hen : Bet ja HD ÏDweDdiDg )liddel. sodat drOOgteD Diet iD d. w~ ...

~ ~ ~~ de ndur "OOT h. t toeWt-DeDd.. ~II, ... rder -gt bet niet al nil de koDditie ftD

"() .. ~Dda i3 er in 't geIeal gee~ bet'dier, dur b·t .idd..J de kOlldite ftD zulk dier seer ...erbetert, sodat
~. lV sijn nrgaderil9JO die tot lIiet~eD"''' a.. de 8cbaJ>8llill ,wakke kODditi. mogen DjD • vrij ftII
balf tien dunm, er sijn ft" ook, die te Br&acJziekte bet. bO't· veeJ lIut ral doeD beD een dom 'tU het Zuid.Mri.
bOUtwulf of twaalf uur fI&S eincigen. kUIl" B...:cweh. Middel ÏJI te fl8'geD.:!'d~ :!~::U_v:tt Iedere I>twrill bet ·ud bebOOTtdit middel goed op de proef te .telJaD
-ht." en a:o dit ,.duD wordt ft!"oeleD wij ona overtuigd, dat iD de oDmidd.Uik.

"Maar' .... , ....... " &totterde de ~T, toekomst het dippeD 0II11t'di, ral zijD.
"wann_ heelt een rapportl'lH'- dan Prij., 6/- IVijf 8biJli1lfl8) per 100 (Eéo BoDderd) 8chapeD, opgemaakt
:m!iJ:it," !lei de redakt~ur, want ook iD pakbH.rD ". o~ lOO, 200 ell 600 ScbapeD•..
al" er 's nachts i.eta ~benrt, bijvooJ'. Voor ""rdere bJezoDderheden doe aanzoek bil de een of d. aDder der

, . '-Id braadkomt, moet hij dedeSk uit ond.eraetekeDde.
sijn bed. Dns overdag n~, 's AVODds

niMê en 's nacht.! niet." lI. C WlLCOCK.8,
Fr b~ eUÏjre ogenblikken stilte, Procnreor p, lt Bu 14

_n kon de TeM!Chillendegedilchten ID Col--'--'" '
,fp hoofden v:an vader eD zoon horen -'I, .
heweg<'n. De vad ...r zag zijn spruit aan, ---------------------
21oaL~die daAI" zat. keurig in de kleeren, D. FIr",. HOFMEYR, DU TOIT • Do.,
met een bl06je ap de wa.ngen.en een
~_Iig don.o4rulgje ODder de neDB :
ZOU die jolljl;l'n. met eindidipl.oma ho-
gert' burgeNChool, in de jOêmalistiek
~. een ,·ak. waar ge niet eten, niet
drinkPn p1l ni..t &!apen kunt { In sijn
t ...ijfel deed hij een beroep op zijn zoon
,...lf.

·'Nu. jongpn, 1IO"8t dunkt je?"
0,. won zatte het gezicht, dat bij

p~ t. t.. troldren, "'aD1lE'E'l'hij ala 1'OOr-
waar-ts op h<-t voet b..lveld eE'11 p:em-
~ r ush ~n dw&1'!I dooor ofu vijan·
<Wk .. linie bePn, en zei, na een diepe
adMn:baJ i"+!. he)dhaft~:

"Ik wil bet proberen!"
''Goed 1.0." zeide de redaktelD'. "Kom

d..u rnorllpn VTO<'1I; naad' het kantoor, en
=oAk lJ' nipt tU te ongerust, dat lIJ9 geen
.. t .. o PU gpen nachtrust mlt krijgen.
Tlto.t valt uO!!: tU mE'(t, en mocht w _ns
~n ~on~n v~n~ tu_ lopE'Il,
<ian is <k> ba.kk"" op die hOPoker ook n~
n" voor dt> rest vPrroadigt ge n -
""" ni ..uwtj .... en rapporten, wat OOIt
'-l VOM.r.rUUD is."

F",n '-tjp ovenfrevtm was de achiJ..
.!<>nnl!:, di.. de n-daku-tJr' YlLIl het repor-
toM'>; I......u ophing. "'Pl. H ..t p;anriZO&n
il;H<l t nirt i~" dag, wlfs niet iedere
n","'HKI, uur 't kamp, branden in de
"""hJ kom ..n m"a,r zelden voor l"n de
....."'t •. Y'.'r~....&Prinl1:"ll zijn voor of te 11
uur •.fg"lo!",,,, Tooi> heeft {lEOD vel'8ag-
~".'r eli,> h .. fh<>bberij "e~t voor zijn
~'lk Pil ,Ill' "iin werk zo ~ ~ik
.tOf' I] "il. ....u dn.k !<eVt\l1. 't Is dikwijls
pa......·11 1'11 Yn...t~n om w('oTkzaanth,eden
'!('"1 trlll ..r ,,{kaar te lat ..n afiopE'o. H ..t POST~US 1280.
k:111 "...,r IZ~ II.'I'beurf'll, dat hij. na _....;..__ ~. -

" tlIor~Pll' ......n 9 tot 10 uur zijn ver·
,h., "an de vo~P avond ~" h ..bben d- ~ III 'lIMP"- MI l1li EIIIII .............. n.
C("IflA"kt pu dooqz_ieon, t.... 10 Ultf' in'
m.! h"f p~ent moet zijn, te half een', .. ... a.II.
IL"ar ,I.. h.>!l'nUt>Ili.~ VRn m~r Zus of
Zn. cl" biE'zood ..rht>den IMebrengt naar
'7~in k:utt()Or, {'n wanneer hij me b.eOPft
Itit.)lle\\·.-rkt, er puw op nit moet om
te. o~noeken of 't W'MT is dat mijD-
._... D,,?i6 of Gene bij 't automobielrij..
don een ernstÏjZ ongeluk ~ beeft;
diaarnln eeD. teleiOlllell bimoht lltuart
...'\Jl de dJukkMii, Tt!r'roljleU ef!n -
on.. ..appat gut hdo, ill 't ~ pan
een illlorJllatie a.mt bij ee1l autoriteit
iJOr&r e4!IIl berieht. aM d& redakteur min-
• geloofwaaldia ~omt, en '. _ ... se ' •• IIBI
a1"02lWl te baIf III&ftD fn + tam sit om • .,..
een ~ iD 4feIl buiten p- .. -----11111!!1======-====
m_t-e bij te WOIleIl.

ZO ill 't niet Mden ells,. BO ba het R.... KlU zadel-
W'fIIleI'I. En daarom WiDa eie recWr.tiin
Tall de ~ be""-", dat ete

• ~l"S op Zonebg _eel lIICIpIilt
i ~..t soudeD &'!niet_. .

Beeft de volgende gebouwen binnen de laatste maanden verlicht,
met het meeate IUCoee,met het nieuwe, goedkope en zonn&-

heldere Gas

De Ned. Ger, Kerken te Willowmore, te Noorder en Zuider Paarl, te
Lady Grey, Robertson, te Caledon, de woniDgen. van de WelEd.
heren J. W. Le.ngermu, Milnerton, Dr. ViljoeD, L.W.V., Caledon,;
P. A. Hofmeyr, Kenilworth; J. J. Heinem&nn,Newla.n.ds; het Kla.1'-
muta BOUll; het :Royal Hotel te Rivendale; het onrust Rivier. JIótel ;
het :Royal Hotel te Hermanus; de St&dzaal met kantoren te, Somerset
Stranef; de bezigheid. plaataen va.n de heren S. Meyer & pb., Simon-
stad ; B. C. Morris. Simonstad ; enz. enz. Ook heeft zij' onder kon-
struktie de yerlichting van het nieuwe Eksteena Ho1;el, te Somerset
Stra.nd, eD de Ned. Get. Kerk, Bree Straat, te Kaapstad. Korrespon-
dentie over dit onderwerp vriendelik verzooht. .• '

,
Enige .Agenten voor Zuid Afrika TaT ,;le beroem rle lf AIriknan-

der" Windpompen, en van de v~c -··tvieaner" Pianos.
~ !irm~ H., DU T. & Co., ontbiedt a.lJ.e1ulDd~18waren, op

komm18lue, Uit Europa en elders, en onderneemt HY~J Gas en
Electril6 Kontra.kten.

HOFMEYR, DU TOIT & Co.,
WAL. STRAAT 76" KAAPDTAD•

,& ZOON, Bepk
n· TUI••• URI.I,
91. 98 EN 98, KAAP8TAD.

,,1
•. I

i

;1. Yl.. tit 1 I.IDI"
SaL. ·~U AAnOllU ,

fS.8. roBT 8ALI8BUllY, emltfteh 6 Juuari !toe.<.,_ifto-~Ol.d.,""~.rlBu. T&JrtAuftu V .... UP 0' D. ftlttIU&
• .8. FOBT 8AL18BU.ay, caat.reeb u 1__ lH6.Pz_~.···.......... ·...phW ... _ ......

l __

v_ ..... ~ 1'ftI&Ihi._ :r-.. ..........-
, , ' .. ". . ..
'. ,GE8. BUÓKNALL. .TRAND8TRMT, KAAPSTAD.

BURGST.RAAT, -
- KAAPSTAD.

- -
- -

'.llt .OOIOID
..• anua ..
D" TAIDEI-CO-DO
'118 -lit ........b
I/lO _ 81-. PoIhrt·
cio-rao

nR.UJlGllAUt DI
lDI•• I·

••MAKElKIlIII.
A

PLEAlURE."
IEYIEIUtl£llll\
'_nlnM,.

u.&I'I'1'AD.

Ondarwi;zeres of OPde"'jzar
BENODIGD voor de Publieke

School tAl Georgida, iD i. afd,.1iDg
UnioDdale, GecertiSeeerd.
&Ian. t70 per j....metTrij 10tieI
Applikati .. met ltoJ!ieëD van oerii·

Sbten ea getuig.ohrifteu te WO rdeD
ÏDgftODden UIl de .cmdergeteb_
v66r IS laou.rie, _nat.

R. A. J. VAN 1lBNSBUBG,
Georgida,

P.K.. Out-pan Beltene,
-ria WilloWlllore.

UDioDdale,
se Dec. 1905.

KOCH & DIXIE,
Hoek vaa Burg .n Kasteel Strat'.,

- KAAPSTAD.(BDODleD K.A.:rrr.uL t5000) ..

IN ~igde BandeJnult
iD KM met ~tgebreid. Hol-
JaDdee ouektiu,door geheel Zuid·
Afrika. A.lleeD. hoOfd~D8D.
.A.dreaeer. alle biaonderhtdeD p-
VeDde betreft.d. applikant, aan

-
Woodstock Municipaliteit.
Te.4.. loorl.t ln.,a IU lol.. .A.ANRIJTUIGM.A.KERS
lIUlIIIIr-B001 loorhUw t ••

J. R. BLACK & ZONEN,
WOODSTOCK,

CENTLlVBBS. DB VILLIERS
ProkunoJw,

Poetbu 16240,
K_tstad.

Heb.,.n een grote en Komplete Voorraad

schrijft om PrijaJLijat.· • lIODaten op Aannug.
BL.A.OK. WOODSTOCK.

A.T. RUTTER.

liet CJe IJCEIUDI'l'B,BNG, -
W te ...... l ..

VftIIC - PI..". , ..
....u.LA'l"RU'I' •• UUft'.A.D.

W.HITE RYAN , CO.
Stadhnu., Woodstock,

28 December 1906•

PllILI11,DILI188IllD.
mmTI. ,,lI \VII.

13 December,1906.

Paarlse Afdelings Raad.

DBVIATIB VAN WEG.

KENNI8 wordt bij deze gege1'8Q ...
dat iD termflll ftIl 1Ie1rtie 162 van·
Wet No. 40 ftD 1888, applibtie-
_~. "Old. bij zijn Bxoel,_tie de aoe..roeor, !>ID bij pro-
ldamatie sekere .. ktie no de weg
~ t. Kl.pIOut.) te 'ter.
ldareD .Ja hieroad ..l'1Ieachre"ea :

cfz.-. sektie ftII dese .. ,
~ oft!' bet eiÏrendom ftIl de
heer l __ D.. Albertu Myburgh
B.n.r., ~d GroeDfouteiD,
Achter Paul, op d. Zuid <>o.telike.
Boek. "orde pIOteD

en
De _tie ftD de weg, die lul' de.
om1teiDin.r. loopt • ...daar in eeD
reehte lijD 'tOOrbij ADY'wortel
H~DMI"de Boofdw~ worde in
d. ........c-teld"

.-.. die beswaren hebbe.
bo d. dniatie moet-!:hu ~hriftelik indieDeD

bij de onderptekeade biODeD drie
lDMbden Da datum d...

op )Mt,

B. ~':"~"~
!

..

-,

18 Deoeaaber, 1906.

AAI ALBE.EIE H1IDEWBl
EI BOEREI.

VIS MOf)TJES,
VBBS GUOUTD.

KOKEN AANLOPEN
BU de oDd~kende een licht rode
V....... omtreDt t..ee jaren ODd, Gnp
1DtII'kt. Eo een .warte wit k... met
WitH bellea 0••omt.re1lt vier jaren oud,
pmerb rechter oor lIDeedje van achter
liDbroor _.bl'lnt.aart. Beide in slechte
konditie bij _lromat. De Eigenaar
bil _ terug krijgen ind.ien hij opdaAgt
bimutsl _ _ken .. en betaling 'f'&Il

billik.ODkosten.

GroeDT&1lei,
PiqoetberK.
2. Dec.l90S.

J
I

.... nal "

r

mailto:.cli@.beicJ.
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