\' ·DE

:-,o-Xo. 7,717.

III I!.

t.

I{AAPSTAD, DONDERDAG, 4 JANUARIE
De Pu.rll8 IxekutnrB

BURMESTER.

-'

Pub'ipkp
VAN

JUWELIER
Langst

EN HORLOGE
Firma

gevestigde

MAKER,

.A~

KOSTBARE

in Zu1d-A.b1ka.

TE

altiid de grootste voorraad Diamanten e.a
J IIwelen Bingen, Gouden Broches, Pendanten,
Lanze
r ames K !ttiDgen, HalskettilJsre'l, Arm
Banden, Hoedspelden, enz.

~;jJt'.

~..I~

Vprkoping

VASTE GOEDEREN

•

,Seer:. ~-"', Beeft
~....._~ "~';'~ .•;l''''';..

I..mer, Bept

en
Verzilverde
Goederen,
Thee
Serviesen, K aart DOlen, Sig-drettell en~SigarenPijpen, Lucifers Doosjes, Vaasjes, ens,
Zilveren

Dames en Heren HorloQ'68 Ll Good
Zilver, Gebrand Staal, Nikkel, enz.
vanaf 10/6, en hoger.

PORTERVILLE"
In de lulOlveDte Boedel van PETIlUS
J~COB MYBURGH.
Handelaar. op

ZATERDAG, 13 JANUARIE, 1906,
te

Regulateur
.en Alarm
Klokken,
enz.
Speciale attentie wordt
~ewijd
aan
bestellingen
per Post.

18e4.

Publi- kp Vnkoping

.@

GROOTTEN

VAN

8 TOT

nok

"~r.

[Ii ~AGEf{,

,-srzending

Zeer Uitgezochte

HAMMEN,

.. PICNIO"

MALS

per lb.

h~st ~a"l!ekomen Valencia en Jordaan Am&ndelen,'Bosijnen,
Krenten
en Za ur
Lemoen
Schillen,
(Sueade), Bon-Bons,
Suiker·
Clau s " Kouseu, Gehak1. VI_
in 1 en 21b. tinnen, Plum
hdékl<!\ '0 1, '2 en 3lb tinnen.
~!:-~""d, Ha.zel en Br-aai liaanse Noten, enz. enll., alle van de nitgezocht~ IW"Ll~lt.

Sc. :;'1."". loot
t'eb,,~, "Sacta

, 1.

R. D. IRWIN,
BREE & WATERKANT

STRATEN,
KAAPSTAD,

LLOYDS & CQ,
BUROSTRAAT

68. (PostbusB8),

KAAPSTAD.

KISTJES.

VRUCHTEN

DRAAD·

BALEN

OH 10 VOER·SNIJDERS,
8l,ll,ItS

NO".l1

l,

"

,. /

t ,

r

.....,

...,.

','.

t',";,

t . ~~

1 i r ' ~,
}!I'l

J:,"~

hi':'

\

".,

. ""

I"

le;

r

L'ft'

,:~ I:LII .•·'·

r1

JI!I'UWt),

Co.,

&

maanllen

,"rlicht,

~'I'.:-\_lkope en zuune-

'" \ _-,::I.'n
.. .,,1i . )"'11,

\\'

!.

::,".\'111

II'

('a

( ;:1...-;

(Jp

en Zui,j('r

" .. ,!~ir'.:."('n Y:!D

de

'ml'\ fr., DL' T. & Co., ontbiedt
alle h&ndf'lswaren,
L . " " .... '. lJ,' hIJ r"pa en elders, en onderneemt
Hyd.ra.liBe, ~

li

.. .

..

zein.", op

I. Het welbekende gehouw
met dubbele verdieping,
bekend nis
"Blaka's
Boardillg Hou"..",
be k-nde nd door It ..t
"White House Hot..,l"
en gelegen in de
ulle rb e st e buurt
van
het Strand.
Het eigencl'llll bevat een grote Eetzaal, waar «rust reeks 80 persunen kunSlaapkamer
s in de
be-noden
verdieping,
eu 19 Sluapknrue rx hoven,
_;.;rot.:- Kombuis,
grote
Keukr-n , Koffie Kamer en :l Kamers voor
Dienst per-soneel.
BClTl';:\GEBOl·WE:\.Groot
gebouw
[Jl .. t
dubbele
verdieping
met
ZolLk'r
er! 4 n uur-opbrengende
"cott agf~""," '2 bovnt t e nde 2 slaapkamers,
eetkaliier
en ke ukr-n en :2 bevn tte nde
1
slaa pk arn er . ee-t kamer en kpl! ken.
Groot
Koe t shu is,
Stalling voor 12
paarden,
bed: .. ndekarner
en
ruime
yu rd.
II. :.? Woningpn mr-t dubbele
ver diepiuz , t ezume n I,..,."ttpnde
lIi slaapkanu- r s , '2 Petknmt-'r~
en :.? keukens.
Dit gphouw kon vo rnndcr d worden
in ,,<,n z""r d .. ~elik e n naar
de eisen des
tijd ... ini'f'-richt
B"aniill~
Huis tRgf'n
hll!!t'llg('Wtlf)1l
~pringp
k ost e n .
B(ÏTF::\GEBOrWF.~:
-2
Koet shuizen . '2 Hour
Hokken.
1 grote
en 2
k le ine St a llo n, Kurne r "oor
die nst perSl)[1Pf'! rner
vuurpl an t s . Een wattllrtank,
inho!!dpnd.'
,')(10 gallon .... water,
staat
in
dp vu r d.
l'~'n :!O-'!f'l!pnhpid
zal nan~f'h()den
W"Ofdot'T\
hpf
.. ig-t>ndolll
nis een
gph.flf'l
te
\"t't'krijjlt'n.
Tk) plaat .... i.~ ~lInstig hek.nd
al, I",t
\rEE~T
POPI·I.\JRF
!lI) \HDJ\'f;
1l\'J~
na n het Strand.
D.>
··..it e"
i~ ()ngp~"('nll n r d ert het
.. ig.>ndtJl1l
hf'pft
h"t pru('hti!,!ste
uitzic·ht In ZlliJ
Afrika.
n.,> opt:'lling van {~ nii'IlWflI spoorWt'g
:I:1n fwt
;;t rand en d.. nahijh"id
"all
dt' \flJllicipaJp
hard£'
w('g ('n rif> vflorgp,t"I'k>
\'HTWF.
TT.\RDE WE(;
\'.UH
r;ORJ)()\'S
n.\.-\I d,wn de wnnrde "un
d,·w Jlopulaire
plek stijgen.
ne

n

an

nz it te

n,

12

Gebr. LEWIN,
UAPSTAD, rUIJS, (Fraikrilt)

HOF~IEYR, DU TOIT
l=lOSTBUS 1230.

BIJ

D. J. BOOYSEN,
"Le Ohuseur,"
Robertson.

mUBEI.

VAN

••

.0.

Dil

\

_

Paarlse Afdelings Raad.
BUBDTE

VAN PUBLIBU

WEGEN.

VaD Bhynadorp,
18 Deaemhr

1906.

FratJurg Afdelings

Ib.

op
en

45

Finale Kennisgeving.

&

Co.,

KAAPSTAD.

TB

KOOP.

SPITSKOOL
zaad. Ik
Ihillliags) per poad, bij

(vijftieD

P.D.W~~T.
~
P. Lllentie Bme.

Paarl,

Bud Latoor,

so December

1806.

..

1/4/1

..

lIet"

If

"
Jl

JAPANSE MATTEN : Een speciale partiJ. se duim breed
Fancy ontwerpen en wit 1/- per yard, waard MS
Dr. J. M.

In de Boedel van wijlen
HOJ'F1rlAN,Van de Paarl.

DARLING- EN LANGE MARKTSTRATEN
KAA.P.TAD.

lHtx:..~A~!!!

I. H. HOFMEYR,
voor Zelf en Mede ExectIteur.

HET ZUID-AFRIKAANSCHE JAARBOEK

Woodstock Municipaliteit.

Kutoor van de Raad VlD B8Ibar.

EIN

ALGEMEENE GIDS VOOR 1906

TelldeJ'l 'oor bet lanrsll fil 101011&l15u,r-8001 lOor bet IIIr t906.
TENDERS
worden bij deze gevraagd voor het leyereD van 41S2,400
Ibs. Koloniaal
Haver- Hooi, ~eleverd til worden in hoeveelheden
zooals noodig, aan de Magazijn van
de Raad, Aberdeen Straat,
Wood·
stock.
Tenden
zullen OI~tyangen worden
voor een van beide het ~ehee) of ge.
deelte van bovengemeld,
en Tenderaars moeten bepalen of het Haverhooi zal geleverd worden in balen
of bundele.
MODsters
moeten
onderworpen
worden
aan de
Magazijnhouder,
Aberdeen Straat,
Woodstock,
en de
aflevering- moet gtl8Chied zijn vó6r
de 30ste April 1906.
Tender vormen en andere biezonderheden kunnen gekregen
worden
aan dit kantoor.
Verzegelde
Tenders,
gemerkt:
"Tenden
voor Haver-Hooi,"
fl'8adresseerd
aan de ondergetekende,
zullen ontvangen
worden tot 12 uur
des middag!, de H.da Januarie 1906.
De laaj?ste of enige tender niet
noodzakelik aangenomeII.

IS K.L.A..AH..
~chrijf dadelik aan HOFMEYR & MURRAY,
Burg Straat t 1, of Post Bus 1ï35, KAAPSTAD.
Prijs ujti (Pol"tgeld ingesloten.)

w. W. GREENER,

8awaarmakar,

OPGERICHT

BIRMINGHAM,

1929,

WInDer op de ...LODdenIe Gew_ ~
1876.1877 00:1878.
prij .... tdor:wenld ooor dulftD achJetaa ea drie Grand PrIx te )lonIe Carlo.
• Tbe G.... " ea " The B~.
&lid I>ow to _1&," ·Mod ..... lIhO\
OD'"

A.I de _

au...;

,1l0CJllll.e

belonlns)

1904.

PATROllE ••

OlD

relHut....ro.

1111"'' .

al.

li........

LANGE STRAAT

Stadaklerk.

•

Afdelings Raad, Stellenbosch.

, rIrntrul

Iq. bIID.llI.. 11II1II.11' III
.. hl, I.... '•.

9 •• 93 EN 96. KAAPSTAD.
.. •• 'all

Kerate Klu Zadel- eli Tuigmaku1j

MARTIN'S

APIOL & STEEl
1- .... 1PILL ...

=-..

.1n.eDe

II

,

mll.U.B.

" .. n alle beaohr1j'Y1l18'p

=-~=
0I.z::t:C"""*"

Ban4elareD in Leder.

Kunst Behangsel Papiereo,

.....

..

-

all

TlA ..............

MMTIN,

1

.......

Afdelingsraad,

Van Rhijnadorp.

HIERBIJ
g-escbiedt kennÏIIgwving.
overeeDkom.t~
Art. 266 van Wet
No. 40 van 1889, dat op een Vergsdering .. n de Afdelingeraad
van
V&D Rhynsdorp.
op de lOde Nov.
1905 gehouden.
een belasting
van
één en een vierde penny in bet t
sterling geheyen en gelegd ie op alle
Onroerende
Eigendommen
in de
Afdeling
daaraan
onderhevig
voor
het jaar 1905.
J:én en een achtste (1 id) van gesegde be1uting te worden aange_Dd
voor Hoofdwegen, en Kén achtste (kj
voor
Afdelingwwegen
en ..ndere
doeleinden.
De geZi'gde belasting zal vervallen
en betaalbaar
zijn aan het kantoor
van de SekretArÏII op de lBte Januarie
1906.
Verder dat 1 ~ penny in het t
ge'egd i8 geworde!l op eigendommen.
vallende binnen het Dorps Bestuun
area die eveneens betaa.lbau is op de
hte J &nuane 1906.

VlRVU, OLIlD, ILIURD, ens., DiNh Tan de lIolen.

Op Iut,

PraohUp Krawt Behanpel Papieren V!ln Sid. per rol.
Sekretaris
zwve Gouden Papieren, van 9d. per rol.
Uaga%lJnmeeltera
Bouwen Salen, beYau.nde SW rollen in U Raad.s Kantoor, Van Rhyni!derp,
1)nChtip ld.a.ren.
Vrij op .poor .. lraapetad. iu sw.. kwali teiten.
l~ N',vember 19u5.
veal'
10•. ft aB lOL
Sohrijft om Oatalogueen ft Prij.liJ.ten.

£.

.::1

PA U~ '7BRNY

Worcester Afdelingsraad.

~ Co.. SIR ~~!:T:~"

TJl:NDERS
VOOR
HET
KOLLEK·
TEREN
VAN HONOEBELASTING.

Hout, Kool Bn Timmerhout Magazijnen,
Koloniaal en An.erikaansch WagenhtJbt.
z... _al.... ,

.1aG.

en B.1ebeeksPl~in,

~.

(

L_ deze uitt.reklels VIllI 0Dg1IVI'Mgd
getuigsch ritten.
Tuinen, xaap.tad, 18 Sept., 1110
Hel doel mij "root geDoepn n mee ..
delen dAt de bottel VUl o. koetb&re prepu
aiie, we'ke ik t""" .. ek eo geledea gelr.ooIJ;
heb, .. ondereD beeI\ be_kt.
Met TleUgd.
kan ik saggeD, d.t er Da geen .poor ....
bost of koude j. bijgebleTeD.
Wij auU ..
nooit lODder eeD bottel in bola lijD .

W
T
..
K aaperad, September, 1906.
Ik .... I'd lf"'Ial'Pbde
eni,. j
onder
.
miJnd door TeriDIl "D .. erd ""D h
d !.ot
erger. pt'obcerde al:e !l:"-iddeleo
die ik
kon, ma&r nu, nt bet innemfilb Y&D A CI"&Ilm
"ednrende
een ko"", tijd, beD ik op .. eg te
herstelIAn.
Jl;. lIenlt dat ow midd ..1 _
WONDERLIK
GESEESMJDDEL
ia, er
renroa .. alechu dat .dj bet in hIDden Inlt
geVet! nn liJders .. Ut ihelf
WY, lID zij znll.
u <1801lkbe.ar

&iin voor b~~

~e.v~~.. L ..../.

Oranje Rivier KolooÏe,
Mao.u.cbappij,

,

.\

,.

..

l' NO'f ..}l905

J

De Acrallm

Seren,
bet &al mij pen genoegen
doeT
Acranm
verrler te proberen op de dooht.el
~aIl de llnminie.
indien vij er nog en.iae wilt
.... den.
ZIJ WORUT
HETER.
Ik ben, nw loegeuE'geD.

........

M..D

Bovenstll&nde zijn enige weinige der
ECHTE
getui~8chriften die we
ontva.ngen.

Vra.&~ nw A.pothtkPr om .larantn, en
8ta.&t eTop da' hij het heeft.

DeAcraum Maatschij.
p.1(,

BU8 t~77,

K..A..A.FST
A.D.

132

J. C. SMITH & Co.

2/6 per Bottel van 2 Onzen.

dagebkE

P. J. A. VAN ZIJL,

t::a:"'-=:,~.....
z-r..
'_'~~ ..
~8,Broostraat
D1'1''''

A. BARRY.

BEYFIIG YAI WiGBBL\STIIG.

au

IlHIFllTEI.

~

Sekretarie.

Adret ah bo? ....

.. Gladstone Bap.. " KU Bags," PormaDteaus ea
TENDERS VOER II
TENDER. voaR

GEORGE

B1IBBEN GOED GRHOUDEli

en TUieMAKER''',

ZADEL-

--------

sratk.

FRASER & ZOON, Bepkt.

E. S. SMITH,
Stadhnis, Woodstock,
2H December 1905.

nn KopI· .. B.ot!..I-Gew'oreD

Prij. Lij.1Am

GE-W'EER DAT GO:ID BLUFT.
GlIUli'B1I
GBWDEN
VOOR ~ JA.RKlI ZONDBR RKPAlIATlE.

".1.

op last,

8ehrtj .. r .....

D

Stunt

December 1901.

eB>.

ST. LOUIS

KOOP nl>!

:Elliot, 27

KENNIS
wordt bij deze gegevn
iD termen VaD Sektie ~l van Prok.
79 van 1901, dat een 110£ zal gehouden worden te Elliot, iD de Hol.
zaal, op de 17de dAg VaD Februarie
906, te 10 ure dea 1'oc,rmiddage,
met hei doel objektïes
tegen de
valUAtie van de belastbare eigendommen in dit stadsgebied
te hOreD en
erover te besliaen..

I08EL- EI
HAGEL - GEWEREI

BRAID PRIX

Op last,

---~

;.
.~ .ft;'

en 1/9

KEN NIS GEVING
geschiedt
hiermede
dat
alle achterstallige
Rekeningen
aan opgemel.ie
Boedel
en Dr. A. L de J~
verschuldigd
!lA de 16de JanUArie !t06.
sonder
onderscheid des peJ'1lOOn8 aan een
Procureur
voor invordering
sullen
overhandigd worden, ten einde gerechtelike stappen teg ..n Schuldenaren te institueren.

I ••• lal'.
.' ItrlCllrL

t.

M"

" Rambouiliet Imperial" Kudde.

"Parlls :

FLHTCHER'S RETAIL.

Afdelinre

Een ,rote bezendlnQ, Witte en FanC»l
ontwerpen 3e duim breed 1/2 per yard,

TENDERS
worden bij deze gevraagd door de Afdelings Raad van
Stellenbosch
voor het leveren van
Voer, Ka.£, Rogge, Mielies, Gerst
en Haver, gedurende
het ja.ar 1906.
aan
de
weg
partijen
van
de Raad
AGEIHEN VOOR DE
maandeliks te worden ~eleyerd aan
de Sir Lowry PU8 en Eerste Rivier
Stations.
Tenders,
prijzen
specificerende,
GEBR.
LEWIN
zijn bereid 8011'1 moeten in~ezonden worden aan de
orders voor ir,kopen aan te npm·n voor ondergetekende
op of vÓÓr Dinsdag,
eni!,:e soort
Frans
Stamboek
Vee, t.. de 16de Jatluan, 1906 .
worden
u:el..verd aan enl~e Zuid Alri
Op la.st van de Afdelingsraad,
ka.anse ha"cn.
Fotos
en mOURt.ersvan Vachten kos·
PAUL D. CLlTVER,
teloos op aanvTalle, ook alle tecbnise en
Sekretaru.
prakti.e iufoT1J\atie ver8tN'kt door de
Afdelingtlraad.e
I:&ntoor.
beer S. M. LZ"IN, "an Parij8.
Stellen bosch,
18 December, 1905.
Idrts I. IU.SIU,

"

... -----------------------

CHINESE MATTEN:

VAN

t. " •. I\.Olltru.kten.

WALE STRAAT 76,

wt

rost.l. n7,

Zuid .Afrih
van de beroemde
".lfrikaan"au ue vermaarde"
'\"iesner"
Pianos.

V()0r
eD

GD'AB.BICDBD

~'-

FRAIS STAlIBOEI VEE.

.r,,, tf' ~norder

:"!"11,

onde rget ckende
geinst rueer d per Puhlie ke \'"iling te ,. e rkopen
op de plants

lUITVOERDERS

Pf1:lrl. ti
'Y d LI.
" .. ,. 1'1. '\1i'·.,·r:,
.1. ])r.
\·t!""'ll,
L,'\,.V., CalpdoTI,
,.\\ '~'i. . .I . .1. 1l,·iIlpmur.n,
.\""\\·::lnlls:
het Klap'. I' H, " It.,
f:i\"n;d:d";
L..t ()Ilnlst HivlPr Hot,,];
'. ! . - .. ". lO'; : d" Stadza.n.l mpt. k:1ntuI"n
te SOTllf'ró'd
. .. I T.;"n \;1 rt de heren S. ?l["1~-pr
& Co., SillWIl" -r·. "11: ... :..,,;,,1 ; PIn. enz.
Ook he;· ft zij on,ler koni '.: .: \ In hd
ui,'uwe
Eksteens
Hotel,
te ooml'rset
\. i I".r. k>rk, Hr,," Straat, te KaapstaJ.
Korrespon;.: ·r, l"!"w"rp
vn"udeli.k verzocht.
•

I,

I '

TOIT

DU

ti 0 F fl _£: 7P.,

DE H~:Jm G~~ORGE BLAKE versch ..idene applil;ati,'.
hebbend .. ontvangen voor z ijn eigendom,
heeft nu de

Dn< Ol D~ DATU'. 19 HK. t906
TI tt U~ElJ.
Paul D. Cluver, Afslager

EN PIJPEN.

POMPEN

Firma

en 16.

POMPEN·

BEGIETINGS

..._O-vvPL ........

:

nooa

Lucerne groeit onovertrefbaar,
in de -vette dooroboom grond. Alle kopers
kunnen aamwek doen vó6r of
de
1bde Januari, 1906.

12 LBS.

4 tot t3 Ibs.

Bn

lOd.

K..

SLAKE'S BOARDING HOUSE."

ld:A.GER. YRIJDAB, delgde Januarie 1906,

lb.

1/1 ~. per

"

II

.u.s

s ij n.

Londense A~nten werden geïostrueerd
slechts de UIGBZOCHT.
S"'EKW.\LITEIT
te kopen, en met genoegen kunnen we leggen. dat znlks
:c' Deze e'ehele voldoening
geech';'dde:
Met bet volate vertrouwen bieden
deee Hammen aan, daar we versekerd sijn, dat se ten genoegen
IIllllen
n.: <ac Je rneee t kies-kecr igen.

I

1(0DdeIIeIuIIag·1

UITGEZOCHTSTE TARWE.

DOOR
ziekte
omatandighed8ll
beeft
de ondergetekende
beIloten
zijn plaats, genaamd

laDr

EIGENDOM

VLEES, SPECIAAL

I

1.;~m:~~~~~~!
Zul_ AfrikaaDsa "lIlltlg·Ca., t' Bapt.

Somerset Strand I
Somerset Strand I

IRWIN.

Onee

UITGEZOCHTST

"

alt14

BlIKKND

IS

JU

ZaMrda,..]

f

Sidiug.

VAli' HET

"0 .i;n n n bMi,ll; een ~ending
V&Il 6() kisten van
onse
BEROEM·
=E H.A~L\!EN, ,. MER&. IRWIN"
uit te pakken.
Deze Hammen
sijn
1C:I;er tWijfel de Fijnste in de Handel, daar se speciaal Vool' 0Jl8 uitgesocht
e:: verpa.kt

Kaapae Afdelilp Baad. -

'"

i$

al. enig Co- gro>t
MD t.
verkopen
te
bieden. De grond ligt vierbut,
Breederivier,
de grote wat« Bloot, IDe ~te1t
staat h~8P dail !aet'IlfOBVOD».
Art.1k.el all ta
I. Zeker Erf, lijnde Lot No. 8. die nu kort geleden door ODI GoeVDS, daa.F er zonel .... leaW'OJ'4tala er ~
ta.
Block Y, groot 200 kwadraat
Boe- vernement opgemeten
is, loopt o.er
den. waarop staat een net en snffi- de plaats. en zal al de 'beaU bouw Een ~d
Ontbijt en een aller uttetekeJUlet VoecJIIel yoor
II&Dt go- bouw onder
ijzeren
dak. gronden onder besproeiing brengen.
JdJl4ereJ1.
biezondel
gt'schikt
wegens deu.u..
Kr staat een nieuwe grote W ied
centrale ligging aan de Main.traat,
Pomp, met l40 voet Wielen 4 duilDlvoor enige handel of naring.
ter- pijp op, die genoeg water oplevert
wijl het 8018 private residentie
niet voor vijftien morgen gronde.
Iran oyertroffen
worden.
Er zijn
Daar er geen publieke weir over de
ook fraaie tuinen en boomgaard.
plaats loopt, ia zij uitnemeud
ge2. Zelrer Erf, gelegen
annex schikt voor Vogelstruil
boerderij.
8peo1ale Termen voor Kopen bl "t Oroot.
bovenstaande,
sijnde Lot No. 7.
De helft van de plaat. i. omheind
Block Y. ICroot 200 Roeden, waarop met het beste m.. teria~,
Schone
riaat
een net en goed ~ebouwd landen voor 20 Mudden IUd, ..lles
woonhuia onder ijzeren dak. goede ~vig
~pt,
een prachtige
tuinen en vruehteboord,
altoos goed Somers Vallei langs de rivier, omverhuurd.
trent 20 morgen groot, eerste klu
gebroke
ber~ veld, waar Oliphant en
J. SMUTS DE VILLIERS.
Zwartbaard gras bij uit-tek ~roeien.
Enig Curator

De Verkoping van hbt Seizoen.

STRAAT 86,

MERI(

........

~

~,.oon&ál~.

EEN KOLONI.\ LE .INDUSTRIE.

Negen mijlPD VaD Robertson
en viif mijlen van Vink

Zal de ocdereetekende
rator.
publiek doen
Porterville:

A. B. DE VILLIERS & Co.,

Hammen. Hammen, Hammen.
t'

'.'

wd: ~
£1''''~

KAAPSTAD.

I

U

dril..,,.

M' periOlJf'

luid Afrlkaln "1111111Cl.," lipi.,

E.
OFGERICHT

I,..."

YEIllfZlIB fAi

VRUCHTBARE PLAATS,

10 ure 's morgens,

AFSLAGERS

ADDERLEY

[

SeDlolinaI Semolina I Semollna'

UIT DE HAND
TE KOOP,
ED

Bd. per

Marmeren,

DU BW ~'"

1906.

als rodanill jrelBerh op
de enveloppe I'U jlellodres8oord aan de
Voorzitter. zullen ontvangen worden
aan dit kantoor, niet later dan Donder·
dag, de IIde Ja" narie 1!lO6, .voor bet
kollekteren van de hor.debelaitlDg voor
het volgende jaar.
Tenders Irnunen voorplegd worden
voor bet gehele di.trikt of voor een of
meer veldkornet.8cbappen.
De laagl!te of enige tendfll" sal niet
noodMkelik worden u.naenomen.
op laat,
F. LINDPBDG,
TEKOERS,

WHITE RYAN '" Co.
K.AA P8TAD.

_ 4

8ekreW.riI.

... Get1lutreeNe

~talj .
,o'!."""~

• IJ

1.

,.
,

.Algemea. Bond6qrgadermg,
gebou..
den ~ Barrydale, op de 12<» Decemtier lll05.
De vergadering
werd gaopeDti
met
gebed door de ...oorzitter.
I De oude Jlotwen werden ...oorgel_n
en goedgekeurd..
Het ....nlag van de auditeuren werd

I ingeleverd

~

Aliwal NOOft1,
Dr• .A.. T. 8.umu.

J[X.

9 October,

ao~.

Waa.rde Heer:- Het is mij een ~
genoegen dat ik U bebDd bn
malten met een goede uitslag die U w ~d
mij heeft aangebraeht.
Voor vier jaren.lang is ik lijdend IAn .ware Bhenme.tjeb pijDe &lUl
mijn beene en a.rme, verscheiden mal
zijn :mijn voeten en handea soo
gezwollen dat ik Diet kon loopen; ju. mijn ~
koude ik Did ft8
maken. Voor JDMnden lang moes ik in
bed l.iWeD. mijn hart wu soa
~
dat ik geen rust voor mij heb
!Ojn
was .ftl'dwijne, eetlust was zeer swak, zware ontsteking b de moér sooda.t ik niet kon 1oopen.
Veele dokters geraadpleegd, veele hui
~bruik •maar meta wou
helpen, mijn moed en hoop was verdwi
~ Eindelijk raadde een n"ieDd mij
om Dr. Sa.ndenl Belt te gebruik.
N
t ik de Electrische ,Band 11 dagen
had gebruik kon ik groot verlichting ~~.
• Nn is het vijf mu.nden dat
ik het Ba.nd gebruik; ik moet zeggen
, het een heilzaam en gemgec cl
middel voor mij was, want heden gevoel! ik mij fri.ach en ger.ond als 1"OOdleen
en kan alle huiselijke bezigheid weer vqlkómen Waa.rnemeD., en dal meel
ik Dr. Sanden'. Electriache Baad aa.n ~e mijn menden en VrieDdi.aaen die
aa.n zulke pijDen lijden. Nu gevoel ik mij geheel een udar ~
4!JIl geDiet vreugde van de Ba.nd.
1,
Ik verblijf, U zeer da.nkbaa.r, !
,
(gc5t.) :Mn. P. llYBUBGH.

i

-slaa.p

::Mijn raad Jteef ik lJ' nij.
- "GEZOlfD.fIlID)
Dr DE

Vraagt en onderzoekt mijne wijze van werken; het zal U Diets k~
r

l

zelf niet komen, ~
NATUUR .. , zij sullea U gmtis en

-'.,_y

~

da.n.~

pooom;j

mijne boekjes "KRA<pHT"
_.,rum woMen.
i

bij.
Hot zal uw !deerea bewuea.

Kantooruren van 9 v.m. tot

6

n.m. · Zaterdags van 9 v.m. tot 1 n.m.
I

GEBOORTEBElUOlIT.
----------------~.-------------~ .."TBA.. --

I

Be...-.llea te

K.OMT OF ADRESSEERT

eOlDef.et

en aangenomen.
Het venlag VIUl de I8kretaria
werd
iDgeleYerd VIUl de per&ODen, die iD het
.. rieden jaar nog niet bun intekeDiDga, gelden betaald
hebben.
V oontel }>.
I Orer-natein---J".
Botha: dat hun D&Il men sullen g86Chrart wordeD.
De Toorzitter
ga. te kelUl8D, dat de
vergadering
bepaald W88 om 0DZe beschrijvingapUDten
te regelen voor het
kongres en ook, OlD de intekeninpgelden van 't nieuwe jaar in te vorderen.
Voorstel J. Botba--J.
Reijnden
:
dat de tegenwoordige
leden -hun gelden
dadelik sullen beta.len. Algemeen aanJl;enomen,
Voorstel
JIIC. Greyling-L.
Jansen
van Rensburg:
dat het komitee
zal
aangesteld
worden om de andere IIChtentallige
gelden in te vorderen.
Al·
gemeen aangenomen.
,.
Voorstel I. Pretorius-A.
van WIJk:
dat de achterstallige
gelden sullen bet.aald worden op 15 Januarie,
1906, b!~
een komi~vergRdering,
bepaald
bil
de heer J. Greyling.
Algemeen
aangenomen.
Beschrijvingspunten
:
Voorstel
P. Greyfttll!teio-F.
Pothaa: dat de school onkosten zullen betaald worden met zittende
dagen. AI·
gemeen aangenomen.
Voorstel F. Pothas--J.
Reynders :
dat bij alle examens Hollands en Engels gelijke rechten
zullen bebben. AI·
gemeen aangenomen.
.
Voorstel P. Grey...-enstem--J.
Botha:
dat volle kompensatie
zal
'fit betaald
worden so spoedig mogelik. Algemeen
aang~nomen.
Voorstel F.
PothlUl--P.
Greyvenstein:
dat de twee brandziekte
wetten
vnn de Kaap Kolonie en de "Territories"
zullen
vereniJi:d worden
uit
schAaphoeren.
Algemeen
aangenomen.
De volgende wrglUlennl!;
werd
bepaald op de derde Woensdag
in Maart,
1906, te Thirtstane.
De voorsitter
gal te kenDen, dat een
de-batvereniging
zal opgpri('ht
worden
bi.i de volgpnde Bondsvergad ..ring.
:0... "ergadering
werd ge ,loten
md
jl;ebed door de hf'f'r P. Greyv .. nst ..m,
J, GREYLING,
Jr.,
s..krctllris.

I
I

'~~t:~~;;:ITHEODORE
Si NDEN,
~derdom
....n
,.linde
echtlenooi,

j.,eo,
Alldri_

muo te.:l~r·1
P. B. Lie-

f)4

PLEINSTRUT 12, »C..K.~

u.s

pedankeo.
jut.'e
woord-o

waren:-

,nijnln blik op 't kruie is eT le"en en
a kr
,,.,.tt'en 't'Oor U en ...oor mii;
vet:o ...it op Hem,
word beboude.
I~f,
n..erloeeiug biedt JeslUl U ...-rij."
l<t\..~ __

af ~fde

~ 19 H.

b4].
""

r."

~.

~)
,

~,

echtgenote,
J. W. LIEBENBERG,
Geb.Olitier.

..
"'e,,",den,
:?orter...-illf.',

D.

J.

na

1 Jail. 1906.
nllAl" een beter
teder bemind..
echtjleooot

Malan, a&Il de tyllbeen

ons

iD,~
.bedroefde
.

J

Maria. Hel.ena Olivier,
geb.
ijk, na. een lijden van 1~ m.aanin de ouderdom
Tan ó8 )are1l en
S tttaanden. Zij is beengega&n ID vrede.
T_
_
ik hart.elik te bedanken
de vrienden, die gedurende h~
ziekte
bun ~ling
en Qeel:oonurng
bet~
hebben, voomamelik
)11'11. F.

Budier.
De diepbedroefde

(t

T&1l_ ~'"

u:.'~,

over te g&lWl, HI~ drukte
de
wens uit, dat men haMlk
samenwerken =0.
De heer W. Stoffberg vroeg inlichting
op het punt of kandidaten
noodutkehk
grondeigenaars
moesten ZIJD. .
De VOOI"Zitter fll,&Il,I;:te duidelik
dat
kandidaten
~
grondeigenaars
behoeveu te zijn, slech,ts kieeers moest e-n
zij zijn.
_
Daarop st-elde d... heer C. F, K*,m
de volg ... "I<' heren voor oen ek> ,·erM"htl·
k-nde ,-,IJk en t" vert.-g<,n''n)(),-d<igc>n, numelik :
Wijk 1: (J. C. van ~·halk,,·ijk,
Ga ns,fontein, on me-t hem T . .J. Townsh ...nd ,
Good Hope
Wijk Jl, .1. :-;. Olivi ...r,
Zijlskra.aJ,
en met hem J, F. "an \\IJk,
JUTlt'6fontein.
Wijk nl .. 1. Tromp, Lee.ndPr~})laats,
r-n met hem D .• 1. Stoffl:l<'q,~, \ lif'{!:"'nk mal.
Bovenstaand
voorstel
W('I-.]
in ••ijn
~heeI
gese kondeerd
door cl.. hee r W.
8t~,
11...t me..rd",·hl'lid r an st ....n.
men.
De heer P. L. Conradie m~
dat
het b'Uik Wil zijn de rlaat,o;eolik.. l...raar
in te s luit en ; t e r-wij
de
VOOI'7.ltt..r
wilde dat .... n van de oude schoolkonJltee !'...Ien ,'an he«, dorp g...km.en ~
hoorde te word"n.
De h<"<.'r.1. Stl)ffbe~
'kide. dM, de
dOl"p",,;jk (wijk I). zo.als het voorstel I\U
~taat, r.....ds Vlijf I..de-n zal krIJg"n .• 'n
de
andere
tw,,., wijk ...n ""m .. n ma.ar
"ier'
pn m nde da.t, het voorst...!, wals
Oi-dnnkle dl> ~..,.,r "" door' de h r KI<'II1l gt"ffillakt, niet ver·
anderd moest wurden.
n)()(" hun !!a..~lrrij ontDn'Hop wenlen
rekwi..ities
der door
d... h.... r KI...n voorgpstE>lde Jed<·n gei ...
...an N:lmlkwijk
,loot
k"'Hl, ..n mpn ging uit_no
P. J. n\"lERS,
A .. J n~.\GIE,
F.eli.r ...t aris.
Se-kretllri S.

meer dan Kaapse ecba.pen &All brandmekte oncJerw-OTpeIl
zijn. Wij begalen
V\ln lmrte met merino' II weder te beereil, want
wij v.ijn n.iet te stom
0D8
e~n
voordeel te b'U"ekerum en ook dat
van ODS land; maar verJ()IIJ on... sledbt!l
van die Braod:ziektewet,
en gij zult het
zelf bemerken'.
over punt 2 zegt spreleer, cbLt het on~
is voor de sclm&pboer te hf-.
staan, indien ;np;oevoord vlees onbehw;t
blijft, want wij kunnen op bet ogenbhk onze schapen niet verkopen en toch
is koloniaal
vkoes lIMl de Ka.ap6ta.d ~
sbiJling per pond, en wij kunnen y,f'IIln
1 89hillings voor onse schapen kriJ!ZII"D,
en in de distrikten
Beo.nfort W ....t en
Fraserburg
zijn ongeveer Achttw>n~zend' schapen in hAJVf.en 'VIl.Il de spekulanten. alle' ,in J,!:OOde ,Ironditie, die zij
niet knnnen verkopen.
w~n8
de ~
prijmu, hnn geboden. door 00 slachters,
en zo vindt mea dtUlI'RuO... schapen bij
kl ..inero ~aJ~
op de boerpplll&tsoo.
evpn onverkoopb a ar.
De he£or D...... cl. Merm> stl>lde VOOI",
en a~meen
aangenomen :
"V3.t een
deputa.ti.- I.. ter gekOOJe!1l worde om lUIlU"
lwt pa.rlNllll'nt te ""an M duidelik
te
maken alle moeilikheden
Nl bezw...,-e.n,
dm OilS als volk drnklmn,
en d~e naar
onm mpning. jI;1"otendeels door
onze
wptg't"V"e1ldte,;e~derinlZ
..n Nlad kunnen
vell'hol pen ,nm:!..n, indiR-n zi j
on;~
o;kchts ('<>n horend oor \\'11 yeTi......... ,
Vol~
"I'rga.d"ring
werd. bepMld
op Ploegfonu-in,
datnm
later t... '-

paJlPn.
Dp YOOI'zitt<,r
Aug ...n"tijn
haal,
n... oo.v- Gij,
met (k< ntkge bed,
me'T,

WERKTUIGEN.

elektie

OtIIaiiIe Ijlt 'tU ~
..... produlr·
all ~
OP cle oeh-a..,.1n,
~
op 17 De.lDber,1906.
a. d.
..
d.
,._..,
per 100 Iba. 0 0
0 I)
~
"110..
0 0
0 0
...

aro-. ,.

100
~.
tO
Boaea per .. It iOO lbe 0

0
0
20 0 0 0
0 0

~

BeCIdiq.
...-raah'
Kd per
Iba net
Kool .,.
BeD4eA," mali _.
li 9
~
--.
per dol
li 6
KoIooiuI,
.. 1 "

100

0-.

per Ituk __

'1 .... rbOGi·
I...acerne, per 100 lbe.

MIUlD&,

M j",1iea,

u..

tOO

wi'"e. per ~

Uien, per lUlbe Kol
Uien,

"lokaal

Erwten, per ak YIIII
iOO lb. De'
Varkena, Ie...-eod, per
Ib
...
'ardappelen,

0

0
0
0

0
0

,

0

o
o

0

"

0

0

11

0

T

_

9

12 0
13 0

0

0

o

0

0

0

o

0

0

0

o

0

0

15
11

0
0

bel*pl

Cddeld"

..

40

10 0

110Iba. Kolon. ••• lt

,-a~

0
0

o

4 0
1 Il
6 9
o 0
3 6

N6 6

ih.

VOIIf, per tOO
tt
,,(nieu
Boeaders, per mlr
8rttDd.boat, per 100
III
._

10

8

0

0

0

0

0

per 160 lbe...
meel
,_ïb,

0

0

o
o
o

per 100
K.aIkoeDea,
1IIUlIM"
jee, per mak
...

0

0

o

0

10

0

15

6

6 0

7

3

•

•••

•••

Pa':.w

Bone.
Boer

n..

K..alIroeDen,

wijfjes,

per ~

KUpliwd,
.\all

de Editeur

0
0

0

30 Dec. 1005.

1

lt ijnhE»E'r ,--I Il e(?J) iug\v ..ondt.Hl. fo-t uk
in uw nllWDwr
~Rn ;iQ Dec, J.I., ZIP Ik,
dat <l" "eren.ging
Holland",
I" 1\.",,1"
~tad roornenlt>ns
is, 0111 te wdlt.'Il lla-

Stellenbosch municipaliteit.

Brand-Allurantlem.atschapplj.

DB Ploegen en
'"-te
op
£ust 0 8
Kedalje.

Opbetuld lapltul

A«en*

Werktuigen van

IN MEMORIAM.

..

prQ+n

.
emge

Pnmnaie,

Napier

'N IdeaallFoedsel fer
Klyne Kiindertjiis.

Lostegel billijke tennen.

n.

s-ea:

en.

.... w.

e .. ,

dam, SO Doo. 1905
TIER .......o-riedeD
te ClanwilJp Dinsdag, 26 December 1905,

--.

.

IPLOEGENen andBI'IIL.NboouW

w.zma.

weduwe,
KA TI lo MALAN,
geb. van Huijnteen

\.

B

..B.. :E».

~

AFDELING I'R..um&BURG.
.....
OIlUitwow_e wet
_
MD
Eéa ~e
wqpderiDg.erd
geteWe ui~
..
meriQO ...,_
houden te P... aeriIurg, op. de 27.u
...
eli ja, eD -* de
uitneiIDg _
te
merino -...
_
eeD ~
'AID Dec., 1900, ten einde k:aDdidateD
iCitWaD ... pnomi._-d te 1I'OI'dPn voef"
eeR
ink .......
de ~
~
het distrikt Fr_.-b·
V66r 10111 jaren WUeD da gemicJdelde, ,
ÏJlIIIIIUt.en ..
wol. --* ....l' ...
de J-.,r D. M . .oy....
milliOeD poDdeD atg. per jaar, ell DD !!OD, -ra eenpang verzocht de voor.. n half miljoell 1bIl", ; ,,__
....
Vennindering~ Door de bnoering __ uttentoeil in te DE!IIIGI1.
De VOOrSit;tM opende de vergadering,
Bnnd&iekte-t
eb vnor CI&
npiog ell zei dat men t_n
gehmlen
W-llfI
Im!t tiet amea,cJeren dezer~'
aa.rlib om een bélangrijke en g&wichtlge JI;II.Bk
~,OOO poodea ~'t
en hét
~ (IlIleIl te bespreken; ie<te waarvan de
toeWlnst ftn _
IItWV'tlr.
~
komBt van ons land -reet athi.ng, nevoor d'wzende pondtm stg. aan lMldlr JDftik de opvoeding der jeugd. En daa.r
ui9n>n, eD wij erkeOneI1 openlik en het ~emeen gevoeolen is, da.t er geen
ten volle, de.t brandzi.ekte bedPfl nag pa.rtijzaa.k n.n moet gemaakt ,,"orden,
eeD. e_
beeraeDde ziekte is, ~ voor heeft men bet ~cht
op een
« ooit een _t W'II8. &VeDdien worden
v~af
kandidsonze banden door de wet gebonden, .,... publieke vergadermg
ter te !Ue£('D, <lie genommeero
konden
.at wij onmogeI.ik met merino ~
IruIlD8ll boeren, omdat. merino's
_I worden voor de raad ronder tot een

Q

kerte
ecbtverbmtenis
."
"rijf jaren eD elf maanden,
In
:~I:ê
ouderdom
...-an 30 jaren en 10
m.aanden mij nalatende
met vier kin·
dertjee. waarvan de ondste vijf janm is
en de jongste .I ..ebt.e 10 maanden.
groot en on bentelbaar
verlies is
sljn ~nin, want hij is sijn esuwige
nutwaarn.....
bij 10 liter •
ver~d
heeft in lijn lev8Q.
~

I _.

A. NEWKARX.

A.LAN.- Verhuisd
,-..jjn

PBODOXi'EXARltT.

AD,

gaan of de tijd rijp is .-oor lw! openen
("ner Hollands<> klu.
vI)or
'-01\\ " ........n
", ..emdelingen.
Ook i~, in mIJn onkun·
de, geloofde tot lIog to'-'., dat 10",,.:1.111
behoeft... bestond,
tot dezelfde
"er I'ntging,
dl .. b.-d()(>Jd .tllk ll1Zllllcl,
1:1'"
MALMESBURY
schrijft:
"Lt>ren OIet bijna all" 1·:n~.,I".
Exectteurskamer en VOOQdIJ· II
1
..n IUI""~1IE' jongens
op 0117."
ho".,
,
__
- ... ----HIETFO:\"TEIX.
."holen
Hollands
I'n geen Fran, c'· Er
",'hijnl d", ni .. t zulk ppn J,..h".:-Itl' ".,11
Ecu Buwlt<ver,l.{adt>riu:,: werd g't.·!lfllltlt·1I
..en Hollanru... klas in Kaapstad
1(' '.'Jn
Landbou~
RUD. SAaI sijn
De gewone
stadsraad
"ergadering
al> ik geloofd ... "Zij" er nIPt tp 1\.1131'lP Rietf')IlIPill.
cli.trikt SlltlH'rlaud, "I' :!\)
OPGBRICHT IN t884.
l __
T81ltooDStellina
beloend
geworden
met
de
w....cI gphonden 27 De<-ember 1905. Aan· stad ,-ipr of "ijf pn'-~I"
011.1"1'" ')7A"r-.
Decellll",r I!!Oil.
de UMMD
'
._.ezig de burgempester , de heer .1. J. di" Hollanru.., 1"S-,*,11!!I"'en,
Teu eeNttc werden er Hieuwt' komitee.'n
dH'
Ingezond..n.
P. dil Toit en de raadsleden,
de ed, M. lel'rlinf~n h<>bhPn?" zo ht', t het ""TI!.'r.
ledon gekozen, in I'I:13t, vlln de I,.dell, die
G01lden
L. :\epthling,
P. D. Clllver,
C. M. Moar wal drijft
l>e<lankt hadeleu-(wclh
zijll J. Junl""u.
,le !!('n""md.P .... rpn'·
£36,600 0 0
])CM 8ImS08k TOOr
en bisonderheden
bi] de
IIItflI FOldl
1.01' nrzoek
onveranderde
spelling.)
"eet hli"".
J. H. Claas>;ens, J. Rat·
ging dOll, om hi ...r Jlog 1' .. 11 Holland,e
Klaverl',:nt,;i" ; }I. v8n, "'il'k. \\ïl~el"",('h.
tray en \r. A. Kri!!e. De notulen der kla, op tt' richten"
'TH' ond.'rwIJz,'rs,
kmal , ~. \ lok, Jnr., Sn I)' cr"p',"t . A. L.
'fOOI' de Weatelik ..
Cloete, Tmnapl"'ttJ<).
Uekozcll werdelI .I"
Woensdag bracht de telegraaf
ons de I'urige vergadert ng werden geley ... n en elie Holillnds oncll'rwij7.f-n, !!p"en In rI..
h
P B
gorogekeurd.
Het
filHwtie,,1 verslag
Ioerell A. vnn WIjk, )I"dd('rfouteiu
: U.
"'hoolkln'","11
.. n ~'("()!1elklll>;,...n in q."
t ijdiug, dat de Edele.
eer
.
. "an over de vorige twee weken "'erd "OOJ- d"n
Steenk ..lllp, MatjeKfonteiu : Ja"per Clode.
al.
Kaap'tad,
dl'
,t1l,!.'nt
Hhijn, na een langdung
Ziekbed, op ~en
..
I
Druipfoutein
: ~. van Wijk, Hietfollteiu.
.. mm"rs ,"ol taalr ..~<,ls I'n
c1rllpl,,'lIJ">
1gen dezer aan zijn womng
te
\ u.n gelegd. Het verslag van de mlll1l{,lpn
V()orgeKteid door dc I",,,r Il. AIl!{",tijn : Rhijnsdorp
"ijn Holland,
I'll
overk-den was. Ge-wis zullen
sllperintendpnt
werd gelezen en de \"1,1· t aal, ZP v.. r~tompen
dat tit' ver~aderillg'
vt'rdaag-d
zrd worden
doden zijn I...erlllst."
Dus. die onderin elf' Kaapstlldsche
niell\nbladen
ook gende resoluties
aangenolll<,n.
.
h
f
1. Dat hoofdbuiZl'n
worden gelegd lO ..-ijZRrs deugen niE't "oor hun hanntJP,
voor cen uur.
"erschijnen
van
et a ster.ven
Mostert Drift Estate en naar de I"t"l· ZOII
AI. distriktshe.lllur,licl
"'erel gekozell ill berichten
lwt daarom dan nipt nodig ?Ijn,
vnn dezen geachten
won van Afn~a.
plal1l" van de hlocr J "C". \lok de heer Mnar het is ook ons een behoefte om IenhoSC'h static'n ar"8, waarvoor
~it('t1r,
dnt
W(> ~en ... wptf>T1
de
ten· lH"'(>f
Vera.ureert
au Vastgoed
na~m ,'nll h<,t schittprpnd
1i..!1! op onJ 1\liper Cloete.
kransje neer te leggen op ~ijn graf.
ders moetl'n word ..n gl'vraail;d.
"oor~estdd
dllM de heer O. Steenkallljl:
gE'bi.. d, an ngenomen
door d"
De heer Van Rbijn waa Of'n geboren
2. Dat 00 superintendent
zi"h ZIlI tI1()('. d",..-i.is
Moet al di bestanddele ran bon Jhelk belal. ~n in di .juiste f~rholldin!le.
dat de ,'olgen(1e verga,d,'ring KdlOlldcll zal .\frika8nsche
I'preniging
Hollandia,
om on'", VfC'<'mDIBlDC7l'Jat)1I. :
boerenzoon.
Zijn vad.. eT tt'n vergpwissen van 't aantlll be ....olWr'
word"n bij de heer D. Altgu"tijn. te \Iier· was (k- waardige
delingpn ..mme"
'-01 I "al ("n drllpp .. lHendrik
van RbIJll,
in Mostl'rt Drift, die een gl'zondheidsWeUlld.. S- G. W. D. RUST.
kraal up de laat"te W o""",lag ill ~Iaart een man die een uitstekende
hoer ....as, di"nst nodig hebben,
alsook het w..g- lj ... taaln>gell, tp p:Pypn. ono hlln HolV-.i.ttc.
HlOt; : ""kundt, A. van Wijk.
lands te ,('h"rpell
Pil hun I..erlu,t
n.an
en tevens een dapp!!re krijgsheld.
Van hal"n van kellkE'nafva.l, en dat dt' h"De WeIBcI..
N. J. H.
\" (}l)rgc~tchl duor de heer D. AIt~llKtijll :
h
Y
Rh"
zondheidl!-regulnties
na 1 Januarie
a.,
te wakkeren 0
_, Dr. A. J. T.BGaz , Ho J. II. u..
moeders zijde wa8 de .. eer . an
IJD gestreng
?ullen toegepast
worden 0n
de rt·J.{eri ng te vrag-en
011)
de Unlllclzicktt'
I' dllnkend, enz.,
aan de familie WIese, waar·
Dil Toit.ville.
&r.eIf, A... J.'_'
W. D. KallIerbe,
wet te herroepen, um,lt.t wij ill cl" Ia<lt.;te verwant
van
..r
ook
l..den
in
het
dist.rikt
Bloem·
3.
Dat
de
oever.
van
de
EN.tl'
Ritijden gedurig aan het rondzwerven
zijn
X--.
!
BELAKGSTELLE;\D.
vier worden ver.t .. rl..-t en h...t bed van
fnet de I!W::hap('n. of 1)111 l.tlclalligwet tê font ..in \Vonen.
AUD:rt'.EUBmN :
Oom
Piet,
zoo
als
hij
door
haast
nll~n
de
rivier
van
.tpnen
wordt
.
"7.ltivprd,
lUaken dat do in"pcktl'nrH Illeer red,t znl·
De
S--: G.B_
in de distrikten
Clanwilliam d en COIVIDIB
leu krij~en um un. te 101111'
tu kUlllcn lilt'!
h h"t wI'rk tI' worden p:..daan "anwegp
I
P.G.N .......
genoemd werd, heeft uiet
e voorT'<'C • hct Gf'partement,
eu dat eeo kom itpp
de trekkerij, ,laar cle :\"I),mlwc~telike ddcn
as
dit
word
Ida.arxemaU
!lOOI
ang~,
la
oes
bon
melk.
Dit
i.
seer
foedsam
0. ~
...-.........eIkU
ten
genoten
op
het
gebied
van
opvoed. Rfdelingsraa.d
zal int ...ryi .. w ... n m.~
:r.eer ,Irong zijn !;ednrcnde de laatHte tij:!ell.
eo bylaam fer klDder-tjiis fan elke ledftyd. DI ~ddele
i. !lO saamgewerk da!
ding, die aan zijn kin~eren
ten deele het doel een bijdrage in dl' onkostl'n te Aan de Edite-ur.
DiMdIC.
'. ~,
iD deR BIlk',"dt, A. ,'11011 Wijk.
'u 10Ima.lltte spysfertering fenew! word.
DIS 0 foodsel fan grole waarde
tie
ia .. 'It'iatM te 10 alII'.
zijn gevallen.
Maar hiJ was een man verkrijgen.
Voorge..teld d,o .. de heer U. Hteenkamp
Fan di Froe,.ta jell' af tot di HooIste Ouderdom t<>c.
\'an
verbazend
groote.
natuurlijke
'D at d .. supertntl'nupnt
'.1
.
:yi;_II
.... r, - ·W .. t.. nd.. dat IIW kIJlom·
G.
KOTZE.
(seknndl,
IJ. Allg1l8tijll)'
Ioct ~oc\'''rtIe·
..
..
h ta....
ef'n ramlllg
J-'U
I'olledice GebruI&-..,.mp la _.....t op • oIrIIulUr -, om Id.. 0............
...,qt liL
Secret&ria.
Vaak hebben WIJ zIJn sc ranmaakt van de kosten vau het dekkpll
m...u op"n staan in belang
I·Hll
h..t
mellt te verzoeken beLl8ting tl' le~gell up lenten.
WORDII' MIlT D' ,HAlla. AMa ... " 'U.
en
welsprekendheid
bewon·
nn el'n d .....1 van de sloot bij Bosmans
.\ft;ka.an.'l" ,-,..Ik. pn (le m.. n"lH>ld in lit.
de geimpttrtecrtie
RChapell ,"II 'I ~l"ill,por· derheid
T. toop bJ alle Apte!jera .. __
la Suid Afrika.
teen)c vleeM, '~:n~; 'wij
Yoor
(h~ unZe uil derHd : .W 8 hoer en be%i~.heidsman.
In Crossing, met het doel de straot te ...er- alfl;eru...-n ...... ·zoek ik 11
pbnh.rlllllltl'
lJ ~
bn'den.
n>or het n..Jg("lld".
KOLONIALE
geen Inarkt l)lt-~r :Jcbhell.
de
boerderij
bekleedde
hiJ.
een
~r
eer5,
Dat
een
takriool
-.rorot
8l1ng
..legd
'1·
Is
bijlcLIU;
'D
!!""n;onte
gp,n,rd.'n
De vergaderlIIK wenl luet g-t'i1f:·d ~este plaatsen in zijn ()mgevmg. Hl] .heeft in \ïktoria
w"g, het werk tf' worden
um t .. hOJ"('n Vllfi de v.. !e "-n>...dl)<',<1,,,,,
"'olen.
de boerderij
in al haar
vertnkki:gen
gedaan "an "eg!' het departement.
moorden en di..istaUen der Chlll<'l-<'n.En
.L F. CLOETE.
beoefend. Hij was panrdenboer,
sc aap6. Dat de municipale
grenzen g .."'tj- het "rgBte is, dat er gt"'n ,·erb.-tering
&kretariK.
hoer, veeboer ..n wijnboer.
. d
d
d
. ,
kom-t in <k-ze t.oe>l1a.ud van zake.n. De
.l_-",
hil·. groote be~iahpid al& Zl~ wor f'n en at ""U petttte
opgE'H~;"'rbl'l' U6t'U
..,
!rteld wordt aan Z. E. de Goev .. roeur.
Eng'l'oo pers "oert <le politiék
vlln
winkelier,
vendn-afsla!!er,
en ~g!'nt.
om de proklamatie
van zekpr g ..deelte,
doo d zw ij Jl;e Il m.....sterl~k
uil
Y>ln
MAKERS V.AN:
Langs
dezen ....eg heeft hij ",ic een dat onlangs bij d ... municipaliteit
1I'prd 35 tot 4{) perC"ent der mis<la,len,
g<'UNTOJLKN:,
nI.
verworven.
ingelijfd,
te herrO<'p<"n.
p~d
<I,>or de Chill<'Z<'n, word I door
Jaarlikse vC'ha.dering va.n de Le..n<TS- groot vermogen
Hij was een uiterst vastberaden
man.
7. Dat de muni{'ipale
en
sanitair",
de bladen der m'Jnm"+!;JUlten
doodga·
plaat. tak no. ;3, gebouden te Burgers(2 blilllltln.),
No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD
Het was door ziJ'n toedoen, vooral, .dat
post, op de 14<1" [)ecember, 1905.
bonI k
rakt...n
worden voltooid en gpt.... z"' ......n.
..de gemeente
van RhlJnsdorp
gestie t kend op "riidag
29 December,
en dat
Ik ga 11 nu .....n ~rip-ing
geYeIl
De voonittel'
opende de vergadering
nI. II
bestond pr grootp be- el'n
b'leYln clere
.. on<J..rVlndinV'
hemet p;~.
Ko.ul ..n van de ..... tste "er- ...erd: En hieraan
,-erga d "ring van die vun mi;"1"' """",,,"'nbk
,..--......
P.x.
ut.
I'.w- HO.
hoeftI', daar de wijk waarin O om Piet r".a d op d'le d'ag om " lI11r n.m, za I -.ror- den morgen ol'W'.ed'aan.
Tn_n
LniTl<7~iug
geltezen,
~eurd
en
ger...
......
~
.. )[allel AAtr.:
van Rhijn woonachtig
was, op grooten
den gf'houden,
om .....n
kennisgerinil;
laagte .. n Maraihhurg
woont ..en h-r
tekend.
~ELlTY."
afstand
gelegen
w
....
van
de
gemeenten
van
motie
van
dl'
...d.
]li"eethling,
om
.rohann.."
"an
~:..Ie-n,
Vro<.1!;<'fvnn
RIJ'
De he(>r D. v. cl. Mel"'lVe wenste met
nli
Calvinia en Nama.qualand.
bertson, lTK't ziJ·n 'TOUW ,'n "i .. I' aanl(, ,~
betreklriD!!: tot kennisgeving
van de edi- Clnnwilliam,
z<,kl·ere n>so utIC op d .e IantstE' verltaooZij is thana et>n bloeiende
gpmeente
ring gppasM'><'rd hPtreffende
de opri{'h- nOl'tl«n kinderen,
drif' m...i.-j.-.; .. n (>1:1\
teur van "On" Land", <hI.t onze notulA
Il ~,
l.8I5e.
tellende zi,' 1600 zielen, met een ledent'ID~ van een ge bo tlW op d e oevers van J·nt ..,...... t·J·c. Gi~-t...... n avond ....
o'nge<n ziJ·, al'
1Nl zo spoedig m~lik
wpggeozonden
tal van 800.
I<'A>rste Rivif'r bij de gronden
....an h, t gew{)()J)!ik tN rm1e, nadat alle di'un>n
worden.
Er is een schoon kprkg ..bollw
aM aar Ian dbo HW genoohc h ap, tC'
Ilenoep .. n. ,'n "en~I .. n; ,.,~
"""'.loten
w!ln>n. OI1"",-, ... r
De .ekretaris gaf verslog V1In de werk_
Kapitaal
£20,000
Rh"
,•
waaraan de heH
'nn
IJn, te besprekpn.
12 uur was er een 'Ir<-.t ..taan aHIl .I,'
(I ....
D......... )
mamheden
v"nll deze tak g!OOUTende
het opgericht,
Ue8e"e Fond8
£129,460
zeer v~1 gpdaan heeft.
DI' raad verdaajZd.
tot Yrijdag
na.' voordeur
en tegf'iijk ...rtijd ,.-"rd
h"t
a.fgt'lopen jaa.r, f'n uit bet financi(i(>l met de rijnen,
Op het dorp is CJ?k een bloei ...~.de v.pn- middop:, 29 d...zer
,.}''''jtb.--amerruam,
waarin
de> h...-.r '·.lIl
ve,",,~
hl_k,
dat een bttlans in kas
Fondsen onder Administratie
ding gemeente,
die voornamEihJk door
F..den ~
zijn nouw
NI (I.> :3 1IIt'1.')<"
was VlLn £1 00. 4&.; het, "en.lag wordt
stnpe-n, aan .t~en
g"""ok'>11 ~""'''".
boven £2,736,000.
aoederen
alle door de overgadering goecJgekeunJ eD Oom Piet tot stnnd gebracht en bearbeid werd.
g"'JI OOr ('hill..,..,11 dron~pn
I(",n hiJ .I"
aan~nmnen.
De heer Yan Rhijn -.ra8 een warme
voon:l .. ur in, terwijl
ancl ..rpn door lo"t
op voorst .. 1 J. Trom~.
Au~nstijn:
der Kederduits"h
Gpr.....
gt"brok ..n ..aRlU billlM'nk IY:blneJ1 I).. IJ, ,'r
"Dnt alle achtel"S'tJtll<ige S\IMlaiptie
zo ondersteuner
DIREKTEUREN :
van ~:den ,...•..d hij d.. k.qme-n.lellr n('('r·
spoedig mogelik Jl.l'ïnd wOTde, en dat form...erde kerk, en was ten allen tijde
Paul ct. Villiera, Prokunnr.
ZEG"'X.
g",,!~eal
"11 bl.... t be" lI~"1.4o<", IIK"""
voor ,het jaar 1906 doe h ..lft van de- m- gereed zijn talent!'n en vermol'(!'n haar VDi,DEN BILE BF..ANS ~
Voonitier.
.L..
M,,'IT. I'on I·:J..n kl~
('('n ,lag "y •. "
tekening IUill de leden I'(eschonken "'or- tf'n elien.te te stt\lIen. In h.. t begJn was
Barry Bolus.
1'. W. lIilla..
in de gemef'nte
h""r hoolel <'lI <'Nl ()ver .t.> o.'f"'1
I ...
de. aange",ien zulk een I'(oode balans in hij lid des kerkeraads
Edele H. J. Dempen,
Clanwilliam
en later in die van \;an
Dlliu'ode
Zuid Afrikaan-ohe
'VTOlI",en tlr"" jonpt .. n d .. r 1I1e1.'j"" kmp"11 1111<1.',ka. is." Alj!;. lI8JIlgt'lDomen.
L.W.K.
H. H. A.rdenIa.
MePrmalen heeft hij plaats
kl~P'tl dagel!ijks VBn de zw1U"e tUik, d-ia het bl>d. OP "lId.'<Ie, .....n Ill""')" '."!I "n·
Op voorstel J. A. Visagje-l
v. d. Rhijnsdorp.
O. )I. BarDUd.
JD. J. lDIrP.
Synode.
van hun gestel wordt geëi~~ door
elI' ~.."eer IS of Jl) )"1"<'11, k ......»: dr,,' -',Me.rwe: "Om met de andNe takken in genomen in de v.ittingen der
hitle, hen zWDk lTUIkl"ru:Ie k.... met ('<>n m","" g{'l<tkki~ ali., d' I·'
Iwt distrikt
te
Jco.rre,;ponderen,
dAt Wij weten nie-t wie in de g"mpent!' van wreedaardige
Vlln Rhijnsdorp
zijn plaats mOl"t innE'- pn tlJtAAJ ollK""(lhikt om hun d~eli~
"leeswon<len.
Zij vroeg hun t'.'n
",:
U:odero t"k een af!!:evaardigd", mndt naar
men.
werb;aamhf'den
te ..-emcbten
De 11'- ha .. r I.. " .. n tC' "pan'n,
d,ln 7.al "IJ
ALGEMENE
FraBerbn~
tot de mao,g;illtrnat en muruLater
verkrt>elt Oom Piet ook een YC'r is ill dit opzicht f'en gJ"oot... lijd .. r rn het ~.. Id d<U. in hILi, wa.'. ~Harl \,.,;, r'
cipa.llite<Ït. op t'e1lY.elfrle ~,
om met <;e
plnats in het parl"nwnt.
dRartOE' aan- ee.1l ~leCht
\l"C'rkende- I"v"r
hPlekend
Hlerr.p rHliei
zij ,k- kam,,:-. harr·,·'·"'··
maj('istrna.t ('n geZP.j!;dLiclmAm ti' onder!!:..vrnngd
zijnde door de verepnill:de
vl'e:al een sJ~heel
d<'sorg"-ni"'l'eT"d li ... n in hfUH na.chtkl .. r"n on..!.·r ,~o ~.I .,
ba.n&len
oV'('J"bet groot aanta.! werkekiesafr1p ...1in~ "nn ClanwilJinm
en Cnl- {'Imam. Bil ... B""I1< i.,. ''en' 1IIt..t"k .. nd vnn het gpld tc> j!aan ha)..ll. Z'J L' I ~
loz<'lIl in het dorp, die niet voldoende
vinia. In het Oi-gin wns hij lid d"r Wet- J,e"eropwekki'lli0('6middel, wonl, de voljZell- ..,·ht." .. naar ek> b'ntP,nk"n",r
",al·
bezitt<'n om in hnn ond ..tooud te voornok "',,1 p:pn')pmd dl' ond .. mndUlIl: •.al lIautoonen :-\tr
•. j"njZ ..tj<' .h"p. wekte Iwm, ('n ,Ilo' ...
zieu, ..n ook ni",t. kunnen rerdi ...n"n op gc,,!'ud .. Y!'rjZadering.
Short.
Juta,traat
.jO,
Xi"uw 'prongeu
door "Ml H'n~1"r in d.· ,.
00 \Vijv.e, zoa'" zij zich op !wt, dorp tR-n m<,t La!!:..r Huis, en latf'r was hiJ ltd .\.
van den "''''ptgpvpnc:len RnJl.n.. Hij was Rrna.mfont-{'lu.
Johnnn" ....
hur~, 7",f>Jd ..• ~
ll~llJh:>n
~
pa~u"'(l(lll ""'n r~",,)pn l,lc"tJl~·"
dit'lllste st"l1 ..n, ...n verder er op t.. wijVoor bet AdmiDibtn<ern
TaD
Eij1JBDonafgebroken
in h"3t pnrl<"oH'nt rntl ""'pIp jan)u l.au~ w:u;;,ik €'en m~rt\,,"l.....
rp~ i n;lar
:\l:,r;'I' ..h'!lr~. l":'Jh)lwlt'
d~, j"'1
?Am, Ihl.t wij boer"n
op onze
plaatsen
dom.DJeD en BoedItls,
ala EeouteuelL.
zon<k>r d'ie-nst.boden zijn om ons werk
181i~ tot lOO!1.
aan l"v(,l"7.iekte. Ik onlwHakt., dt's mor- i lf' re"'l"'''
11,><>",,1 7_IJ 1"<,<,11.1.. ,,"""
,
Adm.iaiatrat.euren,
Voosd-.
C'oratorea,
DI' I",,," Yan Rhijn is zijn polilipk"
!le]}' heeRmaai
o",·"",I,'rkt
. .:\Iijn slaap 1 had. WI r,1 <I" polt"" c1ad,·lik "tftl,.Io·'
nlWU"eill voort t" rettl'n, en in vele geTrwt_ en Agenten.
loopbaan
op p..n merkwaardig
tijdstip
S('h«>n har!' veNt('Tkpnde
r"'ult.,,t"n
tI' 111.'1 "'''''.I''' ('(·h·,·r 1\1, ... ,1 1<' -'faJ" __", valk-n waUll.<'er wij nOf'!:al "Iln de man·
MAKLIK
~Rn
ll:l Tl' ,
Olwan~'-'nnrne
I';j N"ll YrlPTHlin :;lI·ht(.rl~!:.;\",,·n (.111 \.
nf'likf' bedipncJ.t'n hPbhpn, blijven '\'TOnW ht"lrlonnen. Ht"t "AA t(lif'n de he~r SRul ~(>rli(",7.-fl'll.
HE.
£20,000
HUIS
TE
KAPITAAL
en kjnd~ren op het dorp, \\"Ra.rvan wij Solm})nn telkens 7,ocht hl't "Tijwillig; bP- smaak " ....' st<'ecl, in mijn mond pn mIJn' 1""".::<1
I" "ort!.·n
In'''''''11
hr.,k,·"
I··
gin""! wnt betreft
stantst()('lngpn
3nn mBa&. vpro'Jr7.aakt"
mIJ v ",-,I I"st.
Il<>I ('lill1'~/"'l1 1:\{1,'n .>n k".-I,'n !lall ,":h
dslU dl' WTflll11l:'1'
"nlC'ht"n
mO<'ten plukn Doosi BEECHAM'S
PILLS i, n
£45,000.
FONDS
rn.:lkllk dJn~ om in hui3 te hé. ~n u In
n... h"N \" nn ziekt .. WH~ 7.00 M"g dat ik h,,,,,lpmaal mach- ! 7.' wh~, I1dl" k r;>~,'n ZIJ ,." ~,.\", ,.,. !..
ken. Ons bel~f,1 ..Il dringend
vp,rl'JOek k~r~en door tI' ,"oPren.
dtJ~t'\ K)U g~necm
\'!t")rd a~ dIL ni.dt~
i.~ door on?'p nfp:e"3Rrdip:clpn
aan
de RhlJn wns "en zijner heftigst!'
t"!lpn- tdoos Pil 7,wak w"rd, mipRl1 tolaal on- I kOill "," .• l,,, ,JJ dan ,",i;
Il,,.'·
iS, 5.1.1 menig
~llk[e
foOI kom
\\ l)rd.
voorn()(>lTlld" p"rsoon I'n hchaa.m, om ons ,t~nt1ers,
daur lllj TIlppnde,
dat h ..t 1!e~rhilrt j!C'\'o<>l
..n,Jp voor mIJn ~,'r"p.j(1e : T''''11 d.· !,o!ttt" ;,rr"·,·,,,ol;,. ,,,.,
.. Alle kwale
W.lt
feronr"~..ll(
~.,;('>.. d
in d"7Á" T.Rak, '-OOT zover hun
macht
pllC'ht WR~ "an dpn Rtaal om_ de, ke~k t_e II"l'rk7"t.'l.mhPd.'n. El'n t"ri",lin r:lR,I<I" mij I ''''''''la",,['
\n~1!. Z'J k"!ld,·" .•. ,
d~ar 'Iolt ,!1 sv· ....fl'"rtc. \ lil i ,v r. ,nf' ID
strpkt, ter hulp t.. kom'('Jn" A17effi(><'u oncl"rhollden,
en V'O..,ral ,lp ;\. ( •. ~erk.1 Bli" Be,ul~ O<ln, ,nulrdoor
ih u' g;nll;! ,j•• h ... ," '" 11 ~.d.'I' ..11 H"'··,\
) .. ,! •.
dj ....ar i$, I,ofd .Ju te~ t.:;eKt deu&'
III tprm!'n
yan de o""rdraeht
opr Kanpprolw<>rpn.
; h"n h,~ hJ, ...d nl1l h",,!,) .'Tl ., •.•
a.a.n~PtIlomli£'l'n.
..\ h afJrt'....aa.rdip:d" naar cl... mncistraat
kolonie, door Holland "nn EIlj!pi:lnd.
"Zij d\,,<I,'u lT'j gl}f'{l ''TInnf (]Pn
lp wa..' ...·" <'[I "l' h,·t I,,·d ", li, ,I'
en muni{'ipn':il"it
IYPTc! ll<"t bd
.J.
H"I.
"onnoodig
t" YRggen c1at de n,' "Il nad"t ik Pt.'lIi:z.-. do{)'-jP' had gt'- I D<- h<~'r Y'L1l Ld"II. ,- ." I,
Tromp ~k01 ...n.
heer \ nn Rhl)ll. ID hd. parll'm"nl.
nnn !-rllikt. wem mijn ,i':ap m""r ,·pr"tR.r.! ow'r d., 1;0 Jaren
!II) h•• ,f' ,I,
D .. h ....r Gij, ,an S<-hnlk"ijk ITall!!:t de .\fnkaans{'h .. part'J bPhonrd ]o" .. ft. ]"'Jl'1. n... ,rn.~ak ;n mlJIl motHl ""rcl l!('- ' ",...'n ""~:"Il ",','1' 7_J" I""i 1
d" onclprsl.'1minp: ""-Il cI"'7'" tnk tot h...t
Hl.]
was
gebuwd mN mPJ. Anna 1\(,,,1 zni"PI" "Il al hpt yC'rnwPlde I(,·yod I "1':''111,hk I' ('r .,'lL",r
".,'
i,
oprirhl ..n '"nn....,l
afd..Iin~~raad,('hllt
Drpyer,
die mE't tw"p ?o~"n <,n drIP ~ill+: ,,"I"',l. ;\u k"n ik mijn lllli.,,,lijk<' be- , Zijn 'I"!"fnt", ook Ollj!"y".'r ,,:,
t.. Y"alfonlc>in;
voor1opi~
ollrlN"tf'Uclo(,ht ..rs h~m o\",(lorle~ft. \ oor (~ fSml-l7.i:.!h.,r}'('-t1
\H"t'T
doPn zond."r
f('~y('nzin of lw,.~ft <t>o('ll \, Olie} oq·r h.I;\r I
ninl~ bpJoofd.
lit:'h('trl'kkin.f!{'~
~~rdt 7.~h:fl'~
V:1n alle
mo,pik'.
~fijn kin{hrf'11 ."!.(>hrlli.k~n !"-h"'E"ti., I u·no..; 4·nl~t> ;laTi .tl.-~ l.( 1l.1
Op \"f'r7.o"k ,an cf" hp"r C. ..,;II'm ell kanten
d.. lDllIfl:st.. ,ympathl'"
ge"oeld.
Bil" B"am ,,·,una"u
ik !Jun "ned., ~1'('- \"omt IH'I( d,.t 71J ",'u ZJ' ,
vool"'t,'l nn d.. hf'pr .J. A. \·i",.,~i" worHIJ IS ,1"rhtR vO(lr.lIIt~('gaan.
zOIHlh<,id tO<"'('hrijf. Tk bo.'l1 d .. nkbaar
I'
fk kan. lllt·t 1l<~>r,,·I,
cl('n cl" hl'T"n I. v. d. Mw" ... <,n .J. A.
"-ordt
nok ltl \ nil Rhl)nQdorp
niet \"oor dat" ...n" wa' ,h 1\"0ndf'rha3d" nw- l!:.. dwlll .. n /....lo y.>Il mij I'·
\ï"")l:ie
gek 07P n om ..-en "chnolrn"<F
als een der hoofddorpen
in d" Kaapko<lwi';n "';'r
~,ij 1><"lt 1[I'<laau, "Il "('r,'.·n ""." Ik ali", 7.";!. '" •.
H'rgacl.-rinp: op Frn$prbllr'y.
d..
2ïstR
lonie b~!'('hollwd.
deo gpco.chu?'d:nu: 4;l'f'\"an tr,ll~Y tbt ,ln(l{'>rpn \";ln hUIl gïoote rne<..L- nH llit);U'lnocH-d
wnn"lpn 'I, ~
Dec ...mhN, I')()f), hii le w<rn"n.
DI. 'n mede!lvn sonder weerga. eo
mag lIIet aan de ,"pri!pt"lIIl'HI ontrukt
,<,.!,,, <,i1[C'n"Ch"ppl'n wl1"n h()(lrf'n."
(,hi11<'7"" 0 En tilt a.l1,-.\1, ,C'"hoolrnad"lid voor lvijk nO. () wOTd"n.
is di allerbeste
n1id,i~1 cm di lleSC>nd
D<- plaat. wprd ITO<'gN .gE'B,',> Il.."n'
g,mpwn
hoofdpijn,
"p,r. tl1a+.rnnlen mp;-ir g..ld ,,> I,
11yd .Ierk le maak. en s:crk le bou.
'yo.rdt d" h,....r .Tohannis Tromp aanOi-- "o ..md Tren-Tr!',!.
D .. h"t .... kpl1Is hler- ,lopping,
l\{\TI!lx"wn, 1<"·PTk"·,,I"Il, ~tin- I.. n "nzp '~"1II- "0 l!C'I'K,'·e
,0 j,'n Pil door
rl....,.. tak iI"'kmR'll.
..an i•• sta t<,rllg, stn t<,r1lg. T.oen Jon·
k('uclp ".\e.m, inctige~ti .. , duiZ<'lidw>i(1. K~arko\oni"
dan ni"t "1
FER
l)f' ~
I v. d. ~fp",'" ."·..ru gt"la"t ker .\frikaner,
het bpnwht
;\amlUltla..erlies "an .... tlu",
ollznin'rheid
in 't r""",lttti",~ p~r<'1l,
"".".
TRAO'! L::Wl!R,
ONPASSlrLIKHYO.
om ""n dMI"lik
en p:rond~ Ol1del"ZoOAk opperhoofd,
mpt zijn bloMldorstige
hor- bloc>d, val,
kra.-ht ..loo,h"id,
an.'f'1l1;a, fUln"p<lron!!pn dat de (.
IND'C".TI,
CBBREK.
AN .ETLU.
t<: d<X'n, h<J<"danig M"hoolrn.t<'Il l",lroron
den in dif' (leeh'n gf'rnofd .. n moord p:P- l"TolIU""lijkp kw":',u ('11 zompr
7.\nkt".
wOM<>n terll~Áll1(k"1
FERSTOPPINC.
En ..
)I:"k01pn le "'ord"n, pn ind,ien llodip: ePfI
ple"gd h ...pft, i9 er op ,k"l.' plaats e..n Bij "lip mf'dieijn ,-.. rkoop<'l"". of po,;tV'rij
YOX ('
\1
BEECHAld'S
PI~LS bet gen weergr..
komitoo ,-et"'lO'-derinjl: op te roepen
te aantal burgers sampn gekomen, zeggenVll.D de Bik> Benn
("0., Br~raa.t
iI.
28 Dec., 1906.
Gidion.fontein.
clp, h~r moet hij tTptl,
terult .taa~:
Krulp~t"d,
t ...g.-.n ontv:m~t
,-an
prijs,
:\ l. l_ehrijvin~spUTrtpn
-.r...rden voorDe OUd8te x.oloniale
Wen! o'mzl/"kof,
Doos;;!, '/'i til :lIS.
Hun \Va..htwoord was "treil treu".
Z.'l h. 'itd. per doo,; of groou·
familie
Drukpers-Maatschappli
GO !JEN MEDALJE<;
ll'""tC'k! I'n aangenomf"'D:
1. Brandzie'kb...hben hem veTSln~ell, f'n dankhal\rh"'ld
\"Ortn,
bevatte<nd.- dritm>.,al
de klpine
tpwpt he-rrOE'ping;
ptmt 2, De W'I!de.r.
,'oor d .. overwinning,
noopte hen B-"ln vorm., 35. M.
opl"AA~
VlUl
bE-IMting op ingevoerd
die
plMts den naam te geven Treil'
(GEVESTIGD 1836.>
=';::~e!lrUik.
'1"1_, graan en enige ingevoerde eetwaar.
TlEJ :K.OOP.
WEET GIJ,
Tren.
_P£RICTJ
plint 3. rjtbeot:a!ing van. alle nog onbeNu Verhu1114nau
1).
ft T8utoonstooÏltnl!"lll
Met Oom Piet van Rhijn gnat er een dat Chamberlain', Hoest Middel
een
GOL MEDAL Hoopte BeloD1nA
taalde
kompenmtie.
BALLAST ••• D.....
geslacht voorbij, dat getrouw "811 &aft gt1IUIteIiDg ita ell bcm!n enig ander -rer- Ja1IrttR1a nl Sohrijfbehoel'tu.
De ee1"!'te tt4'e punten werden ~
zijn land, zijn volk, :r.ijn Regeering,
zijn k_ wordt door allen, die grondig
.,~._.
Ooedkoop.
cbijll netto ~ de ht'tlI" I. T. cl. Merwe breed90erig
kerk en zijn God. Mocllten
ande~n
bekend .jA ..
sijn goede hoedaD.~ -~toegelicht
ell.
nnooht
door
de
~
-. Pabr1H: Dol;rtdl,
(-rW- deDra ftD Kortemarkt 8tru')
hunne voetstappen
drukken.
hedea. O--aJ ...-wtmjgbaar.--{Ad
....)
;, ;,
LeMa ...-..,:
ris pnotuleerd te wwdea. De :BnIadD. W AJU) .. 00. purl SWion.

::;~Ë..y.~Ë~·~~~~·
:ll,...-oor balp deoTf'r~eDe
ged~nde
I .orte docb eTD"tip
mokheld, ~tie iD de loogen-beweuD,
bar·

SCHOOLBA

ooit bl~a.,
.

·van

Kunt

.....

echtgenoot,
P. OLIVIER,
ell kinderen.

Clanwilliam,
29 Dec , 1906.
VAN DER SPUY.-Zacht
ont.Japen
iD de Heer op Vrijdail", ti.. 22ste Dtlc.
1905, onll6 geliefde
moeder,
Esther
:v.r.g.retha van der Spuy, neé du Toit,
in de
If...egende
ouderdom
van 78
jaren, 7 _oden
en " dagen.
Uil; naam "an de bedrC'efde kinderen,
E. B. Z. V A.N DEB SPUY.

;ms

MELLÏN'S
FOOD

Het Chinezen gruwel

w.

ft

OiIll.l~ IJ nUIT
_.llrsCBIPPIJ.

JAS. WYT,T,IE & ZONEN,
aegalvanl ...

Rond. Tank ... ,

aegalvanll ..
Ridging," aaten, Pqpen,
haaivanl ...
Sobapen Dip
Tank ..
V.. Troag ...

a.

"'Z.

~,

a.... lvanl....,..

Wa"

PIJpen,

voor IrrIgatI. doel.lnd ....

HogeSchool Robertson
OIDiRllUKRESSEI

G&YBl1GD

(1). BENODIGD
een U8iste~t
onderwijzer
'emand met een VOlvenriteits
en met een professioneel certmk
eeft dil voorkeur,
om in het hoger
prk te usiBteren.
Salaris tláO per
(Il) . .Een .ssl
,
Vo<T de jongere
ell, gecerttficef'rd, om aan he
,fd te staan
"'"

een

va.n

de

elemebt...i~

Stan-

~rde.
Salaris t76 per jur.
i In beide genJlen
werkzaa~hedh.
. te beginnen bij de. heropemng van
de school in Jannane
1906.
Applika.ti-lS met kopieën va.n getuigschriften zullen ont va.n~en wordan door de ondergetekende
wt
Zaterdag, 2U J a.noarie 19u6.
MATTHEW NICOL,
Sekretaris.

Gegalvan.........
In
aoorten op .... telling.

&ZON~N,

Kwijnende en Zwa·kk e
Vrouwen

HANDELAARS EN· FABRIKANTEN IN IJZERWAREN,
.Strandstraat 62, KAAPSTAD.

Boedel en Weeskame;r.

OM IN

RESERfE

1~11-!

AllE GRDOTTEN.

Uk.

HOU TWO L. ~HORLOSE EN JUWELIERS
80JillUJF OK PZIJZUI
.UN

.......
•

D. W ABD at Co.,

Paarl Station.

No 748

WIllEL

LANGSTRAAT,

••

.:

&A""'.&D.

0a Ies ' ::e~=.I.::; ;i'a:

~~:~:::.:.\:
DU ~B IN:'="
~=

Van d, landt de \iIIisrs & LL"

i7k:~

1

" t~

j

-~'-~~~.~~~iHk~.~tiP~~AA~N~HE~T'
~~~~~~~
rj.ren

~:~BER[CIIT.
"I

IL,

_, \ lt:

Irtt,

'I,!\:
'lj

(1·· 1(t't' r
1\1' h:, lij ....

P UB L I E K

Doe=::If<,~t

,

'.'

,

._

i Herinnering

1

'J

,

o
~

\.

"-

D!.RTER

& ZONEN

o R~GEL S,

I:

~ u dat het wvme
weder UIlkomt,
willen we de gelegenheid
nemen het Publiek te herinDereo
,lal men geen verfri88endet
eD. ver~
sterkend-r drank kan Demen dan en
:!' ,,·Je Itop thee.
Een werkelik
;lkkt're lop thee is te allen tijde een
"'eelde,
maar
bij warme
dagen
IV
nit het een werkelike
behoefte
, 1· ij le ...ens, Om, evenwel, een kop
,'hee "e Yerkrijg~n,
die met ~
,~edronken
wordt, moet men sieh
: de moeite getrooatea
enig onderI H held
te maken.
Dit ZrJ evenwel
;!'I<'d beloond
worden door de gelakkl~e
Uitkomsten,
die :verkl'f'ge.
wor.leu

'J

o
o
I)
I)

o

o

lj

3
t,'

Prjjl8n "nlf 10 .aul •••••
Termljll81 nUlLf 20/- p&r maAnd.

tCR&Ulr

, I

· ....
·'1

1IIl..

'1

"
:.1-

OX Ki'1'lLOGUS.

Darter & Zonen

I;';=::~~~n

Adderl, Straat, Kaapstad.

IOUl·

",a-

"1)Qr de dag
dOOI' lI'le-j. S.· BadElllhor>-t .
!Dej. lt. de Kock; ~I
, beer B. ~Jordaan; bésp-reking. ..
p1lll~fJiI!U tebt III V\!rband rod bet·
~ ... ~Jez.en". door mej. J. du 1'"it.
eo lQIe'll'r. . Jordaan.

=

:~·oor.· de bespreking
be<~on, haddó'i
eeD pur korte gebOOell, Ik lie~
vngende om ujn hulp iu <litt om'"

.~

~!'8a

bealoot

~~nng
~
d
~uane

-

9,6U'

eie "olgtmde

~~

b

JOHAN tlE VJLLa""ER8,
Scln-e>ta.r_ .

688

817

un

_0

.houden te Oudeltr.a.al, op
1906. ()Jll 8 ure '. namid·

~
besloot men da C. J. V. VQ
A&oanden1tloof
uit te nodigen om 0
dezelfde datuDI een debat te Oudekr..,5
Uit te houden.
1,021
..ging de verpdering uiteea, 11&
7,119 _ Toel,~
..... en een kort R-lbéd.

IUS

lIO,l08

-',1)90

.08-4

l,UI

-------

U1'

1i,0M

ut

OPEN BRIEF.

88
1,73'

9,091

1 <>95
I,S38

11 'i!S

10,1I~Q

.,Ml
18,60J

,e.

OVER DE N. G. KERK~

er

W~

ta,U9

7071
tl,U7

5,.,3
26,283 ]29.9 7

. GEMENGD NIEUWS.

-----

REGt:N .-Zuver
wij VCnI{'Imen heb357,988
428,3,1
hen, schrijft "De Boeren Vriend"
'fall
Nei'o l'ermeerdering, £70,123.
Vrijhurg, viol er M!IJlllda;r nacht en DiU8<lag regen over het gehole distrikt, 'doe!'
"veral zo zacht, dat er g'eell wa t.er!,XJ I'
Vijf IDunc1en Julie tot Bo",mher
kwam.
Ook uit Mafeking ou£,'illl;' hel
1904
1905
I
de eerste plaatA moet een roede
hlud heri,·ht, dat eeu zachte regen aldaar
£
bee ,!.;ekozell worden, daar bet on;;-evallen is.
u.1'08I'reebl.ea
... 816,896 ~169U3
, LD('geli~ is een drinkbare
kop thee
K.U,~:-'"DEf:t 1906.-We.
ontvingen
P08tlrao~
on hangte zetten van inferieure
bladeren
alsnog bIJ de intrede des nieuwen jun
190.960
1",\67
lIteD...
..,
...
de gelnk'lWlllfi8n 'V8Jl de heer Hugh G.
hoe strik t ook de "oorgeachreve~
SUl!.
84,116
T .....
ontyanpt.eD
Legg, St. Goor~tr~t
102, te Ka'lp- 8eluuog op baO.UO
, Iorraules met betrekking
tot kokend
stad, met daarbij een keur~ afgewerk6589
U93
ieD...
•..
, water , op£{il)ting, ens., iD acht get ...~cheurkalender.
Wij ....ensen genoom2'676
"IPgen
bekroond.
22.881
Landinllomlien
men mogen worden. Aangenomel'l,
de heer ...-ederkerig het beste toe.
De Ohinese gruwelen.
13,910
ll,881
~ijll8ll
.. ,
Van zijn kork6raad
lueeg hU 'fer·
,Ja.t
goede bladeren een noodzakeDE FEESTDAGE~\.-Lit
verschillende
on~
Elders
publiccnn
we
een
brief
van
Boiteo(!eWODe
OOST LONDEN,
lot voor 6 maanden
in de kOlllen·
8,0(17
~ltk~
voorwaarde
sijn
voor een
13.721
nIIpten ...
de ann- plaatsen van Zllid·A Irika wordt bericht,
8.t52
trIAde kampen
In Natal te gaaf, "Vox Clrwnatis" beschrijvende
dat de uieuwjaars
feestdageu
zonder veel ~( lIinllo .. sten
.I-Iicieuse kop thee, dan beantwoordt
FABRIKANTEN VAN :
-.al door een aantal Cbinezen op een vermeldenswaardige
7fI,484
67,036
gebo:urt.ellillS(>n zijn B 01 belaeti.UI ...
arbeideu
In fijn gemeente
terUil
0, t wereld,be"oemde
" NBCTAR JJ
I!;ezin in de nabijheid van de voorbijgegaan.
De voornaamste aantrek- 8.eotea (aiwaiieode
LekkernijelI, Chocolade, Ge- IIslceerd, moest h~ zioh wekeUk. t' hulpeloos
merk bet beste aan' zijn vereisten
U~9
4.&53
Rand gemaakt.
Bet is om van te gru·
,"OOT
de feest\-ierders ....aren ale
laud)
...
..,
konHjte Vruchten In Tins, enz. Rl vendal aan de kommandant gaaa won I Het leven in sommige streken del" kelikhedci
19,090
15,770
Het bestaat uit de fijnste wasdomnaar ge"'oonte
de verséhillende soorten ~8It'gelde lioenu':tI .. ,
116,266 108,9.9
Beginsel van
smarten.
Gisteren
va. sports en de "picnic" partijtjes.
men van Iodise. Chinese eu Ceylonse
rspt>Octer.H:-onder
de omatandig·
Blanoo leplt
TransT!\&1 is bepaald onveilig, ja., un
bracht de heer ~eetlaiing
,'w
H·tJf
80eteD
eD
ftrbtllrd·
HOGE
DI\·IDENDE~.-D(lor
de
Weo;l
: Thec éu, zorgvuldig
vermengd door
veiliger dan in de dagen toen de voorde achlll'lte
DD
~t,l68 awnp~ Kra~1 een rapport, aan cl" ......:.
H,8tS
lUapatad8e
l!leoten
(.Iacht. groo~- heden weg';llJI
yerklariopD
.
Raud
mijnen
iA
in
11105aan
dividendelI
d, skundig en van levenslange
ondertrekken h~t "'oeflte land
introkken.
627 ~ter
668
trekdieren,
geeo geringa IItraf.
a~hit>r~ d·.>! een "Bn ziin ,'oik
handel) GOVIY tt 00. Ss. George's
..
lIitbetaald
een
hedrag: Villi £4,779,34t:1 ltaDtoor alar
area
om de Ranti
viuding.
'.,683 ,S,UO glStoeren Dllcht ln ,.jjn af"""'41;h~'id ;>eR
S~L
'
1".... -"
.
tegen £3,~1~7,t524 ill 1:1(14. De-Le vermeer·
In 't b~gin van 1905 werd hIJ t· !An nitgestrekte
Verkoop
_
goav.
ei·
had op d" mld ..r "nn uia
wordt al meer ell meer onveilig voor d~ril)g worclt ,·oor et'll groot deel toege·
SW" Ilendam
bflroepen, ala op "olget
Het gehelm van "NECTAR'S
JJ
n.alO "!,,,.prUlDwr ... Zijn ...-lJtgenute ",('rJ w,\k.
17,048
geadom
...
.
~t uitvoeren
van 't landbouwbedrijf.
schr""en
alln de venneerderde arbcid819,0."
~8a
da.
BOTHA,
wl'lk
beroep
bij
~IJ klaar
II'IlS. G""ukk~
kWlI.JU
slIks<'8, ,n
wat deze thee in staat
.
k-rachten uflt~ta.an tcngt·'-Hlge \"an oe il,- TenagbetaliDpIl
En toch ie 't juist in ooz.e area, binnell
'68,643 de heer !':eetobAlng derolfd" Dtw},t tInris
66,807
hedt
~€>lteld zich hu.r
hoogste
vo<:'rvan Chiu"zeu. (Jl' de Silllru('r en Jack Overdracht,",cbteD .. ,
DDlPER8,
MOORE .I: KRIGE A}I'- txoeloot aan te nemen.
Dat dt! 't bereik vnn de markt, dat groenteIl
11',690
18,076
v~
Caledon
en
..-ond
zijn
\"rouw
ea
._.
ell <le \' Iln Rijn nujllen. waal' ChilleZt!u Sak~ti'EahtoeD
'p"~ltle
te verzekeren
en te handSLAGERS.
'
t'cheioing te Albertinia droe?i, wal, 'n andere le'l"tmsmlddelen geprodnceeni
ki'lJderen been en 1\'00f 10I'M om hulp
g~bruikt ....orden, berlro.eg .l~ verho,,-ing iu AbO' .bel"'ÏIII-K<>i ha'l"n in de ~uid A~~ikaan88 markt., 'Januri-{)nru.'
dIldelike'
10&,063 t~ aoeken. De jongtm duchtte
moeten worden.
De pr~nees
partij
1000iaal
... \
...
Ririu. olbij HerDI'
b.ho1,ft niet geJegi
te worden.
dl\'loendf'll
resp"ktievelik
£225,000
cll
weg.
, ht;t ID het feit da.t ZIJ ongeëvenaard
UIOll8belubDI- uitgeeft daAI' echter niet om, daar rAl al £50,000.
Oil., boa" p.'roeJ8I1.
H...
t Wbri: In de reed.
lang gevet
19,662
Daar wij gem
politie b.ier oobben
la' dae
...
."
, IS .loor haar hoge kwaliteit
en eente
hun l:eno<ligdheden \'IIn overzee kunnen
GRAAF wrITE
leidt ('CJ1 zeer oon18 J.oa.ne-Braldootun.
~fl. O.I~don, tlgJe gflmct'nte
van
Swellendam
108,631 191.~8 moet hij nog naa.r 8redMdorl' gaan ~
Iokom.tbeluti.g
,klaM waade,
en da.t de reenltateD
invoeren.
DI' blij"onde
bE'lanjl;t<>1lvali \'oll<ng eu g~dd
leven. Hij staat, op
k,...ende bl .. en
.
het 8&n te ~en.
fMYEI.YAN
.I: 100~oed
eo., AFSLAGERS.
was \'an gbQet>1sudere aard dau dBl
. 'vao de wijze van vermenging
van
Zuid-.Hnk:.
zIjn bij
haor
onder~e om '; uur, eu begeeft zich onmiddellik
1,717,8U 1,724,921
Het ia €'t!l1 srharu;J.. dat zo et"ll groot
tOl Albertinia..
Doch met dezelfd,
aan
de
arbeid,
w-aaraan
hij
de
Ir'lnse
dag
dPrP
geen konsta.bel nog mindg!, ~
, ; lhtl'l, eni~ voor haar delikate aroma
schikt.
Ne1.\o
£6I,H6
er[lllt wijddb hut nog jeugdige hoot'l
6 J.nolri~M.lme.bl1ly,
paarden.
wijdt, met korte onderbrekingen
voor
"look up" hooft.
Dat
de
Johann~burgS('
pro-Sn~
: ell l'enl kte smu.l
is
-Dil il de netto on''IIU!llt 11& &f&rek
de ma.altijden.
In ~eDBteUmg
met de
A. B. DE VILLIERS .t CO" AFSLA- ,jllr gemet1I;t·_, zich aan haar b.·
Het. IS hi"" &Jl b<>-togl"tlblik rrl'l'<'lik
kranten
de gnlw ..len door de Chinezel'
~
staatsambt.ena<"en,
laat de grnar VIII he' .. erkebk eD beDaderutl bIOdra
GER8.
on_tig,
",ailt d" I..<"glopo"", " .. t.,u bet
Toch
li:a.n uw! "NECTAR
JJ
langen.
Tuen Wd in Jnlle, 1905
aangericht re ,('"I mogelik \'('rborgell
van
in?oerrecbten
ftncbalcli&d al· d8&l'QIIl komen zij O\'"N 'van nred&r,rl~
zIch g('('IIl
UItknipsels
van
dagbladen
,Thee bedorven wordea door zorge- 16 JI~ nari_P"J~ Y.l.t en lo~go.>d.
~dge da.g...n te 81M~lltlndlSm door
zullen houd .. n, is lacht te
begrijpen
"OOrl~<'il.
HIj I._t alle bladen zelf lGdere admin18W.tiell.
nau ..hier om b"n rol nit te sp<>1
..n. •
, \o.)S zetten,
ea we willen alle goede 16 Janu.ri~-P .. r~ nl~ eo I08goeoi.
mot a"ndacht eu belangstelling:
b:achtE'n, wilr.\ de kweaUe vall " Daarom danket, ,.... "\'ox Cla8lantib'
WIJ ho~n
C('n ""Q!;,\dt>ring
,,~n
leBI! uisvroul\ en, BestierdeTII VIJl CaféB 17 en 18 Jar..oarie-P.arl,
~YOOd
om
D
paar
nllS.nll<"nllau
tE'
nel·
l\OHHEhTIE.
-111 nuZ" vong~ uiIg"'"
Ya!t. en
b)u 'Nfn van et'n niEU w kerkgebou w, voor zijn bijdrage, t'n WIllen hopen <I.'
11. 8POORWEGONTV
.&..MGdl'llit(
lEn
om
de
pru4cureur-p:tl!nl'raal
te
'-erwent
g'\.>7,.·gd,
dat
1I1t_'\·r.
:\lalau,
"-an
~hn;lell andt ren wijzen op de glllden
anderen
zijn ,oorbecId
zllJl"n \'01~"n,
goed en Myen<le haye.
:lam~u m"t
a dere
gem~te-beVerpliikeade
Pfluau lit.eerd .. FJOeken om OD.!! ~n plUlr kOltWi-hels I'n
lelld~lI'.
""t-:l"h'ld \\ ,'Ii. jlit \\"a~ {"ut. I),.
regel om thee goed t. zetten, n.1 ,
De
Afrikaandcrr;
houruw
zich
te
.t:1
Spoorwet;oohangilt8l1
,-llnSIIde d •• U' _
PAUL D, CLl'VER, AJ'SLAGER.
18r."en bellproko",
en vó6r onl vu
"lock ';lp" ~oe te kennen. On. dorp
I)UK'l'steh1 ... WRl' lHt.'j. ~lalaH, zuster
,-au
,Jat all&~n water, dat juist bet kook190t eo 1905 :
III ~rn-Iln1rlwh'k
ac-ht6ruit
bij andE.'Te
1\ iJI,," ,lo. D. J. Mauw, 011"1'",.";\lI
wa' OIU .. lUIden ".li_No".,
trek 'Vprge2t'I,jen
we dL. MALAlJ met betrekkil1~ tot bet Snesen-ge\'8ar.
19 Juuuil-Someraet
BlrIJid, .... tgoed
11104.
'1905
'punt ben.ikt beeft, moet gebruikt
De kiezen in t:ngeland
behoren tt' W"- hl'llt h' ht'll"'"
k-Ieinere oorpE'n. lJ .. t lijkt bier moot'
(Ivpa~\_'11
hl'dHrf'lld~
zij!!
oaar d"1 bani: om "H ...t Dleuwt'
llendolingstutte
dan naar ietl .
z.il'kb·.
lit.:l dft,.'t on'" g:(,IlIJI._·J;~'n li: kunneIl
~S53)02
eM8,i4'1 naar ~
,lVon.leo,
eo (lat de bladeren
n:et
ten wat ons g.."o •.'lon ie. 'Weliswaar
Jolie
il:erkfond,," te opeos!!, en het eer· 'll'erd <lit gevooien reeds
lnISVllO
1I7r.;t6. rmden
1ll",jed<,It'I\. Jill
lIIeJ.
~"'lal\ ])IU",Iag;!e' AugU'~u.
herhaaldehk
laD~er Ja.n vijf minuten in de afgeOCDE l~"WO~En.
J!1)('gzaa'J1
I'l.'r:otdd \\ a... HIlI (k n~lt". M-.o\OH.'1l
IV 5.891
- .186,3911
ete a( lt -6itje Hin te plut.Bell.
Do lT geuit, in 't pi'\J'leQlent en op publiek"
&ptelllber
I trokken thee mogen blijven. Bo"81\md hatH ()ll{kn;:~ 1}1Iaf LI·..I.·\l\\"\._'IlJa~t.
Z. A.
2 Januarie
1906.
319.11G -316706
Oktober
vrijwllli~e
giftf'n
it
dit
fond.
reedl\
verg
..
deringen,
noch
't
publieke
g
..beu·
dIen motlt gerorgd
wordea da~'
310.287
-Sdl.:t a
Plolarl. te ilwlerlWllh'll.
I-i:A.\f'ST.\n
Noy_ber
gen ia kort, eti de pro-Sn8('@ partiJ doel
tot een unlienlike
lOm aaagegrottid
theepot volkomeu droog ill (en
:1 .J,~n\l\rll'. lt)IH~
.\U!.\\.\K'
\~ \'.\\ liE ~A\IJT DE
allel in bu.r vt'rlllogen om door leugen,
1,6f16,B19
d
Zea g~mRentsltlden
bebben
reeds
Totaal 1,67i,'1i86
vOJrk:eur, warm) wanneer de
eli
\']LLlLH~.\ aIO lInogc Tm," "' h)")J!1
£ ~ d
een Terkeerde
uitleg aan O!lz;e houdID"
,Il' heer \\. J. nlll d~r .\h-rWt ".UI oi~ 011'111,·
II
li
,I
Mtk
£100
voor
1906
bUgedragen
(Jf
•
One
onsnngaieo
.laileD
Die'
ID."m
! erin ge:la&n wordt.
(I
h
P",r"n
A.\RDORt"Fl .
te geven.
" p~:rt-i IlluatM_'happij
\'ali dl.' S.L1l!h dl' \'d- IDeo door .lId8l'8 admilliatraliee
!)
,;
...
yereobo •
I
(l
Il R
'I
~I lj
oolo.f I, om van d~ kleinere
1I0IDPrulm ..n
lH.r....l'll \ !l , Btï"'1 kt. al~ \ Htb"t:
.. H.irh:hk
De
beer
Balfour
heeft
sich
nu
feitot'IndIen aan deze punten gedaoht
d.gd,
lIl&II'
malleo
voor_aiD,
yo.
r
1\
4 h
PerzIken
~da'.:ergadiL'ring,
gehouden
te AarI)
7 li
men te zw\l~dn.
H~t laawte ge
IODlmell lID le nrllObaldi,d.
lik aan 't hoofd van de pro-Snses partij d"LIIk \ "pr 11\\ Ul'{ ai!..;!..'" \'rkte allllauak
wor lt en e.lleen " NECTAR"
ge- P~taw8 p. l()O Jl" (I 4 I)
, 11 1Xoc', 1905.
\ OOI
1 ~I!'ti, Wd
de .\[nkaanl)t_'
dll.?r~H
lUl:
meeot"lik
wilrk
van
de
O'ler·
geplaatst. Ook hij ziet in Zuid Afrika .!r.ltJS ttt;':}!'l.vUdell.
'brolh
wordt, zal een aller deli· .\"rolal'p"I"n p"r
Er _ren, 15 leden tegen\\·oon!.ig.
11...,t del'd 1111Jll'l1al~
il
(I
4 ~
I) "l I;
16d~ne wal het aohrijven
en lattn
lOO Ih,.
niet8 anders dan de goudvelden.
Eli g"l'd {'t'tl Illl'" nIl dt> wdrit' dleft'n \all lUIJIl
De voqp1tte>r ot-lde m ..t gt'bed.
cieuze thee het rellUltaat zijn.
(I
I Il
H"endcl"l
Daarna vroeg bij dl> he<,r (~. ", Eel!:
_ ,) I! ti
v.,.rtJpr~iden van een clrkulalre
aan toch nrklaarde
lord baiisbury, al. pre· laud t.._' \\ CI}JI'll. \r aurUIll IIiUd.ell \\ (' ultuUI'(
I) U
I)
:
_
dl\ni4::~1
t .. doen "ow hH go..de
EU'ren ...
zit'JI. t~'n\IJI \)ll~
I)
.,
1(1
·ie gem~ent,
over het bouwen VIn m;"r, in 't besin nn de oorlog in 1899 IeL." \,UI 'l\t.'r de \\.lti'lt'll
I)
~
I)
l. ALGEM"-NE.
Lendell
door oIL, ondi>rvond,,~n " .. durende
het
"I,L{,'II l..llld
till,.. zulke
pral·htlg"e
J.!l.'zil..'lllt-tJ
dat de Britae regering in Z, A. grond()
(I
.,
Il
een
Dh'uwe
kerk.
Dele
olrkulaire
S~ten yan l1itgaytlll betaalbllr
ai~ ce Jg..Jopen jaar.
,Vraag om en sta er op, Ganzen
UJl.'dl!
Elk
IHIl"')o~\'Z1l1
lwlhillit
dt'z,'
allll;Jgebied ooeh goud\"elden wc-ht. ~u worelt
Daarop \nY(~n Jlotlll(\u '-HU d~ lori•.
begroting (bt hal Ye 4e epoorwegbeifotll'.
ia ge:latto,erd de 161. December.
Ilak
ouder
;..:.1.1.'" lv IH.'I,I/l'IJ.
t..~.al
11ViI"
00 permanente
be,'olking van 't land ,iaTl"'l, }I.rll" "el'l
dat gij verkrijgt
ge ."ergwe,:U\!!: i!:etlOlIMn <'II ~N ...kend.
1.1) h'L~ h"t'\t'II:
lll,d ... _an het fiDIlIlllele j.ar 1906-19.. 6: <G) YC).'J
dUB enige da.gen nadat IUn laatllt·
!Ii. van \ llun>TI ~aI "ff""a~ l'>ln 'et,
de muod Nonmber
l~,
.. n (b) <roO' ce
uitgeroeid,
ten gunste ,'on 'n beetj" lt.:'~t~1I HIL'{ 't 1111'''\\ t: }\.ir. '
ziekte dq IIChriJver ernn had ua
~'erk. hem ofl>!.",.kgd olll ,ub.krirtiegelyuf lD&anlil1l, geiiDdilld SO Noy.mhe
meer diyidenden
"oor de buitenlandse
YEHE\I(jn
~ll~T
W
luH])
I"lT
~ll';LlI~L1.JliI·;\
_.
T,·
getaat.
Ze vormt
al. 't ware 't
a.Nl III tt' z.am",!en,
aandeelhouders,
Valfl)lH'1 rl..'.lit t'r,i.n\..njl- •.• h';l'ft lIulallt!" ... I','ll 1\105.
Als niel1we IbnJ.,m nnOI: ·,....,d,·n op( ) Nonmber 1906:
foud"ment,
wa.árop lIJn opvolger
1ll()()rJ plu.;.t:- l..:,·h,lJ, die
d.· ,Ltllll;u ..llt tno h:,
£
genOlDell Je heren G, lhl"Lhll, li.

I)

i •

doeD·

,IJn:

SPlctut 'lBlluttO'\l on ILllU T

ECe"ti

AFRIKAANSE
LEKKERN IJEN.

:.1

, rt

••

.,an

, VOOR

I I"

....

'HO

AAN HET

Seizoen,

..

ver.l!Idelllde
dat
.dV'L
DAVID(..... cJ. .,.41n')
ftn",u., .. all,ht.koD
til
AJdI~'1'P1: .. 'Voor he»
telkl'u
met stD
t.. l0
c\eoll 'eer:.
r IlJu dood.
Dit wel_d
JIb
.
de m..elte kalmte eD rut
~. eeD btuer
J,dtn I. cl,
hElOl Iteed. eeD apoo ...... OlD jo.
~kD(cbt
~n OL' ,_obel
mergeD uit te ltell.n
wat lid. De bloelD ... pu opeD' ......
nrg kon doeD.
tOeD cl. _D,el
werd .fll('aupt.
te en het dorp ftD TreurI,. Diet
I~RI' P Eo tooit
II lIJn mOlluDlelit.
ID wat ....
we te' vuren al. " di~
...".,n ..r,'" 1900, weM bIJ te Rivert·
h'lOp Iu:bbeD I
Hec .erk
tot bulppl'(dlktl'
ftD moet ..oortpaet
ftrdeD.
Dwlot
die geroeeL'e, m&t 8(\0 .pute wfrk. apoort or. bet lneD
'nil de over..
kriDJ t8 ..llb~rtllli",
wllo8r er r.eD ledene .. n, daartoe leijQ Wtl
ke:~g8bcu w noch
pa.terle
.....
GOD ..,oepeD.
' "
Met, on vt1rdroten
Unlr wUdde de
jovgE! ,leraar dch
met
Ile....
ALL_aLBa
~cht!!t-note (ef'D docbter van 4e hen
•
H. "iA~ HUYSSTEBII, 'fl'()@gelr Pil'
Van belang voor importeerlementIIUd voor Gfor,e) aan " daarders.
Wij weJlleD ome lezen te wij.sen op
IItelren un eEln k, rkgt-boaw, paaio
rif', ~boh'u in 't dorp en ovenl
ill een ad\oertentie. die in deze uitgaTe
Toorkomt. waarin de aandecht
~ev.
de Quitenwijktn,
en aan 't wlDn.n
tigd wordt van importeerden
en pervan' aller
harten.
En toen de tonen, die handel drip-en in ingevoerde
tIJd leno(,r gflkom8tl wu, ,verden
goederen. Gew_n ...-ordt op Sektie :I
le voor de aUcht,iDg vau een .fiOn
vin wet No. 5 l'an 1905, waarin ge.. aanchuwd wordt dat de hetrukken
derlike gemftnlt.l!.
De moeder
penoDBn nauwkeurig boek moewn houroe~nte 'Van Rivendal
Will .. rier-dden Tan hun tr&DUltties en te aillen tij8ch.ppelik gel!.ind, de eh de iDle ..
tenen van Albtortinia aanelden
de de in .taat moeten trijn hun la.dingpllpieren, fdiure.
en alle Indere dokuverintwoord ..likh.,id van eeD eipD
menten; welke de biezonderheden
ingeroeellte (lP zioh te DtlmGn. Het houden betreffende ingevoerde en verkon maar nibt tot een aflCheidiJl,
kocht.e goederen, te tonen aan de kon·
kOLQell. Daar ontving
da. MALA.
troleur van invoerrechten of aijn gekljrt ca rikaar drill beroepen
naar vO,lmachtigden. Personen, die in gebreandere f,;ea:.eent<n, welke hij van de ke blijven bovengenoemde bepalingen
in Icht t.e DBmen, .tellen zich bloot HO
hand weta.
Dit gaf de dOGrsJ.ag;
de gem eeu te van Albertinia
werd eeD boete "an hoogatena £100 of gennguticht
j en
het werk VIn haar geniastral met uf !IOnder hude pad van
sttchter en eerste leraar met grote niet langer dan ééo jur.
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L·

Jicht,

I

Neuralgia.

DONDERDAG.

-1 .J.-\~.

zll 'kunnen bouwen.
Veettlen
dagen VOl)rdat de liekt ,
16 eruatil
ward,
dat de dokter
werd
ingeroepen,
ge,oelde
dl.
Generaal Hertzog 18 dl'zc \4'~ek tcrn"
M ALAN liob onwel, en mO!lllt hIJ n&&rBloerufonteill vertrokken.

STADSNIEUWS.

1911l~

En Wdes daarbij verzekMd de BESTE Thee in Het leven was hem ernst.
de Wereld tefdrinken.
Van 'n be ..eegde pen bopen .e

,)111

dt,

Zt ,.1'

~lll.io{l>\\ \111.-

t"t

tllul)rdt'lJa:11

tlt:t

I~

l",_'11

~1l1lë"(;IIIl'l"teJ
,',"llI\\'

\'tl.d

gnl\\"t:hkl'

ZIJll

l\l1lltld

"uil

.dll]

dH,id
Uit

mali

"y-

dë

EeT1!t.e Minister
...
Ut: Wet.geYende Raad...
W 6tlleveode Verg.dering
/IJd
Koloniale aekn.taria
ZIJ
oodenr\:j. depar~ens
...
1t,1 1
Th_liner
......
18,4-b6
\1.;1-

).!t·~Ir.ll.hl.

IlledehJdl..'ll.

hL'ult

LJ.LIlJpH:rre

hd lcVt.1l lh._.ru\,fd,
l'IJIH'1l ll'ed.
LJe

I,i.iuker, CU lJ.!l,d h,ktl

llh.'

Ln":I..'I,

11t:t:lt

Olll{ldt

1

Y[tlllW

al dlkwl]l:-.

ben, P. Loot •.
In pLRat.<; VIlli J. nlll Zljl. dl(' uit de
'TI,t \\+l}k {,f"nrokkoP!l i~, \\('r£l ah h~tlillrc.8l,08e lid gekOZPJl ~. \"an \·!Iuren.
R. R.. thu(·r ", .. Id.. vnor, d~t ,,·IJKor14<,IU~
n~~
Ktlilner "11 PienaAr
~rVl'a?gd
111~
wordt'll om de H.~f t" vra;.!"n,
dat de post ,..e ..r !(ere<,l"ld nw,'<1 kf)2s 19: mE.'n en M... aal \'Ull.l'<'!l w.'rd 31ngesteld
1;617 hen te \"rngen.
Als '-'hnj"H~rU!11
''''I'd
\"oorl1:&7,U57
lIt,eld een belast ing "P Il1j:l',-cl' I'd ~;~
7 ,Il ~
243

Dc>
Io'er,.~
Dr. Leyrl'8 heriuneringen
uit d·' T, "11'- L.H.:ht. nun h,l,lr liJdt'Jl et'Il ('ludI' h' 'llIakL~1l
9,736
v&al.-Naar
vt!rnolllcn wordt, zal blnn~1l ,lr/l'f haar lt' ,lt)den.
ep ecbllid
lalldqll
l~
;Lt't'l
;.:,'0 ET lJl lj T C H Rl FT E II
weg wae op een buiteD plaata dienl
enige w~ken een wcrk ,"an rlr, LevdR lad Ziell lJl dl' ...trl":k..
UIJ 1'" n.l •..! dl' geYtitq ..:Y·
.
licht zien, ",aariu rltJze zijn heriunerinh"l'"
rJ1~ g\~brallit.
Hij t1l0ut
IIwl
d(· IUlll::-ll: Kon\rolel11 en lud."fenersal
in onae "f'OI,ende lIitgave een "In te gaan houdeD.
De dag daarra
!' ",<,\Ij
Ta::-rnan\'3
lll..oerrecbt.en llont.rolel11
.
uit rle Transv&al tot de laatste oorloj.( hepl' 'PIjl oYer ZlJIl ,I"",j,
Memoriam"
van wiJlen da. D. J. IDO!.t hij in b~d bllJvdn, doch
P08$Ul_ter"f8ne......
'1,866
te hoek gesteld.
De It'ktllur l.along-dwiJ'
te leg)Z;en- Er ~ ..·rd ook l~....~jJl~n
bet
l"APlt:H
----Te ~apler gebeurde er on·
MAL.Al(, in leven leraar nn Swel. drong bij zijn eoht"enote
aan om feld uelangTijk zijn.
Do. 111tereai op
di~triktslx>s1l1l1f le """;:"'l d,· JH rood
langs een ong ..luk, dat zeer ernsllge g"ICbald
leodam, te publieereDj
doch het zij hem 80brij fbenodigdheden
te bna·
volgen kon gehad hebben. Het :l~ Jange
'1.1165 t(> ,-r~ ..n all .. 1\ Ild \"{,or <In" prell t1l
op ~ieuwjaar'8~ bied een kind VllJI kandje 'fall de b._.e.r W Uil t., r GrOt'ne" alJ
onB, st
oudete
broeddr,
met wit gen. In bed IOhreef h~ toan d,
4<0,78~ '-eh.-rm<'II.
t'rokorear-generaal
...
_
maanden, met name Samucl Lewis
Yef"'f]~r \\vrd
de \\4':J~ ... 1 :\;1" ti ,nl ~'l
kwam .p de eno of ",ndere anaOler tus·
19.6tib
hIJ op n deaWfde dag v ..rj.arde, ver. brief: "Het gebrak un Afrli:ua·
Departemeni
YID
publ
erkeIl
T'b0lll&ll. aan Tennantstn.at
no.
27
h~>""l r f,;,('fl
(j
r ~I' f.i'J
r. ! ra
""n de radPren "an ZIJU
5Ioonuuol.'n.
23,t~-l M"hut IHer te kllj;!t·n
,und hier eeD pur
eenvoudige
der onderw1;!lera", in onle uitgue
LlodbQaw
..
,
••.
...
plotMiling dood.
' De mul.·naar
Pienaar eon F. H"lh"er
\I ,'I cl, 11 a.:. Il >;!!.
za.g h.. t gelukkIg dadelik
pr
woorden aan de Ilagedaohtenil
van Vm
2
DeceIDbftr
versohenen .
en stopte
de m"len o.nnllddolLak, met
l!67 •• ~1 h.1eld &ls k0tnlTU... .......W {JFI t ..., JJ pi.LRt"
I
•
voor t p k I; 1+!e'<1
het gB\"olg, d.at het klll,l)e !lot' 1.. "euJ
.11°
Pakketten en Tinnen ziJn de overledene te wIJden. We vrlgPD To>en IUn echtgenote heID rled,
H. Rot h ;"'1',:'>1
\'3 n
\' lll]' r<!l n, .1.
ermt geha.ald
kon wardeIl.
Het had UitglyelI yoor NoftDlbn,
320,104
1904
daarvoor
VUl
onl8 geachte IelSt TI . Uever te ruaten, daar h~ luik eeD
ran
Eck
wE'r-dol1
;,;<\n~,··· .....
l.l ')''l.
b ;m·
ochter een leliko gapende "'ond aaD 't
I
gegarandeerd het
miwe Oin ~lIt~nrtH :.!'"Jdl'll
lil
lt'
,'lIt'·
geen venchoo1Dg, waut we houd~u erge h~f lpiJn ha~, en Ilet auhrlJven
\"oorhootd .'Il <k, ann PJ"s "n 't Iwhaamp·
(b) Vijf DI~alldlln gr.emdi.d
30 Nc·y•
d..r...,.
Jtl war .. n pr~ g<.kl1<'lI .....i. Ha<.! de mol~onl ervan oVt'rtu\gd, dat er ieh! te v.ln dle brle~ u~t te ltenen, WM
190b.
F~rstkonl'('nflp
,·("rr!",,,j"'-'f"lt: w~rd be·
naaJ' h"1 o'4l:"luk nIN d.lHlehk bemerkt
46 COb
.. ,
lerell nit
voo\' een ieder van onl lijn antwOl>rd.
Neen, de HBU
MaaI1~
.vond, aven ua tienen. ha<! of was hl) 'liet w flmk opg ..tred"ll, da" EOn>l" Miuiskr
1,Il'I" p" .. ld 1(' W~n"""'I"I()"T
Wetg"?eud,,
Veqadenng
...
Jd R{'JdlH~r ...r ilOQt riA ,(lr~'lrk! In;:.
b4 elk graf, ook bIJ dat van de der. holeft mij ~91e gel ...genhfJid geee- een EuNpMAJl het ongeluk vlloll I!C tra.p, zou 'I kind gehool "erbraJ" Id zIJn g.4< :l?1
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