
r Nat..

-JEL.

MERL"
,;;.) ,

°DlDleD
at het

.ei YOoI'
,n ftOIl
)
1111 de
k Dieta..
le ftD.
mdat

:-ij tu
l-Afri-

stellea
id.Dik.

!er del'

iUIS,
:, 1..1..

-EN
t.w.~

lppen.

raal

Jil
i Co"

DEEL

E. BUR·

LAJW:'
DE ZAAK WORDT G.M..... ·.Pci_k:a:

["ITVERKOOP TBGEN KOST

lAMPEN enGEDEEL '[Elvan L4MPEN
)' - . i

UITMUNTENDE GELEGEN,BEID. i
- . - .... ~'1

UI£RKROON-,18P18 0IIIIIII11It.,. ....... V_lo. Tua. LAMPIIL
Adderley Btru.{ 88,1' L\.APBTAD.' : .

\
,

Wm. RAIIB;I_:£I,
Burg Straat, KAAPSTAD.I

I
la..lI. -lit "n ... a wilt ' ~
I."':gll_ g•• H a ....

lttId, i .
Indien "J..... Alllmuame wlH "n-

1OIIa1len, _ - ,
,_ .. III priJzen tHt lilt SoItI... .IH

wlnn .. , of .... ...... .lIg .It~
wild wlH maken, i

\

Dan moet gij naar , •. U •• IE gaan. $ij
beeft het beste van alles wa.t gij n~
bebt voorradig. Zijn prijzen zijn 1aa.g jen
de kwaliteit bet allerbeste. I
lItrtIII ..... _ WM. RAW'BOJl(&.-

Kostbare
i

i'

Vulie en
, . ,~

Gevaarlike

PLEINSTREET,
TOWN~

___ i

FREE· CAAR.b\GE· BY AA. ·OR· PQST
ON':ALL,.(1\SH·ORDER_.>

Jas. RobertnD IICD.
r

HEBBEN NU IN VOORRAAD I
• I

"BoIInder" Zweedse" Cooking $toves",
met Koperen u Boilers" (Ketels). Kunnen ook: verkregen

worden, bereidt met .Heet Wa.wr Toestel.

GROTE VOÓRRAAD

ledikanten, Bedding, Kusiens, ienz.,
welke wij tegen lage prir~n sanbieden.

ENIGE AGENTEN VOORt

Melotte Room

~:) Eerste Klas Kolollinle_
1 () do. do. Ezels.

HOU DT

-: •. >~ .
Onze 10/6 Uitverkoop Pakket bevat: 1 dOOI! 8êhriifbehoe~, 1 Dames ,

Ceintnre, 1 pakket Witte Band. 1 dOOI!, (100) Haarapel(len, 1 pur
Iherdraden Bok Ophouder, 1 Schaar, 1"bottel goede l>arfum, 1 Heren '~,[bro;UëJlté":~
lagie ''Guard,'' 1 All Blaadje, 6 Bollen Gekleurd Gekronke14 Decoratie Papier,' .m~
twee gelijk. '!OC"I.~[)IlI)~~;t~~h~~

Onze U/6 Uitverkoop Pakket bevat: 7 yards mboJ1 donkere Winter ·7.4Ml~1!W
materiaal, dubbele breedte, 4 yarda Velveteen In enige kleur, 6 yvda KeDrige
Belegsel, 6 yarda goede &tijn Voering.

Wij betalen niet de lroste~ van vervoer op d_ ,Pakketten.
Onze 20/- Uitverkoop Pakket bevat :-1 Paar 2 persoons-bed Omgeboorde

lakens, 6 goede Tafel &rvetten, 4 Goede KlIII!IeD Slopen, 1 Toilet ~.
mask Tafel Kleed, 6 yards mooie CreaQl Flanellette. ~ .

. Onze 42/6 uitverkoop Pakket bent: 1 Paar Kanten Gordijnen, 8i
Net patroon, 1 Linnen Tafel Midden.stuk, 6 yardjj goede Cretonne, 6
streepte Flanellette, . l:i yards zware." Cream" Hollandse Flanellette, 1 pur
Kombaarzen, voor 2-persoons bed, 1 pIlAr Lakens voor 2-per8óOns bed, 3 yards
Wollen Witte Flanel.

Onze Uitverkoop Katalogus zal vrij op
toe~ezonden~or4eIL ",;.- Prol~~'ioór Pë~tioru~~.'~ .

fZ, ":1.~
if _'. ....f- , ",

Departements Magazijnen r . '\[ .,...'.......,.---...._--
Lange en-Keerom:'Straten, KAAPsli,6. .................~~
._--------------~ ·1'
l?UBLIEKE VERKOPIN01 _ 'I"!'

Kaapstad, y rij~; . -Jl . - -

EersteIIU lus. Vut EI8UO' IbdeZaak~V1~I:~ iJ;r;
,Gehoord h~bbende. de ' .
Jones, Advobat v~r
YaD R_]Develd, eeD Y._1DQCI~;.Ijn.
firma Dempers en V lUl lf,y'IQieVI&lcLJ.
prokureuren te Kaapstad, ....-l!i"!"'!-._
bebbende ..sijn Peïiti~
scheidene beëdigde ver:ldali'tlg'~f,~:lIc~:;
aaogehech~ \

Wordt geJut, dat eeD
Nili, uitgegeven woede alle'
trokken 'pel'1lODen oproepeJlde
redenen op te geven .op de
dag T&D August... 1906, -w"'U'OII~I
een Order niet toegestaan
den, de Meester te ma(:b~I~1e
dood van de boveng'8no~1e-

Henry' 'de' .
..... ,....,.., en eeD Edicte uit
. voor het IUaUteUenvan eéD.~ekU--l
tem in zijn Boede4· ..
waarom een Orde!: m,t" &OeiII!&-J.
staan worden mac:htigende:
taling. van de koeten ftn de ......._..•
woor:dige _pl>likatie ui\ de ~.~_L1e
boêd.el.· . ,

Rule te worden gepu~rd
tw~tWin in een Engels (lO' twee .
malen in een HoUWl8 nieuwsblad,
cirkulelfnde te Some~t West.

OP Iut van het Hof,.
1. H. GATE'GY
,At· .'

DE ondergetekende, behoorlik gelast door de heer J. S. vAIr
SCHALKWIJK, van Rooikop, Dist, Preseeburg, zal publiek opveilen, tén

Afslagers Kantore, FRASERBURG, '

Op ZATERDAG, 14 Julie 190&, om l~ul'8 's morg~g~
1. Lot B, NIEUWFONTEIN (gedeelte van Pa&l'degru Vlei).,

groot 674 morgen. . _
2. ROOIKOP ~gedeelte van NieuwefoDtein), groot 2,488 mQrgen.

Beide gelegen, in het Distrikt Fraserburg. . .
Deze plaatsen liggen langsZakrivier, en er is uitmuntend gelegenheid

voor besproeien van grote gronden. I
Eerste Klasse Veeplaatsen.- W ooingen twee.- W.ter \l'oloP( ,'.

. - I "

TERMI~"EN· J3ILL_lk .. :J::'
3, En wat noch verder voorgebracl~t w()rdt. :: ~~

. -, " -, I ·~i,
KOMPT EN 'KO'OPTI ...~~. -" - , 7 ' .;~ .

D. M. DY A,8,ON, ,Afslag ••
Fraserburg, 6. lonie, 1906. . .~~r ',i

'~ ..

KOSTBijll,.·.
'. Te: --_.". " HOPEFIELD. "

mt BlinD ft:I~~.",
! '

uw KAMER
MEr

De
.

~~PERFECTION
Het Nieuwste op het gebied van ;Venrarmin~
,

lUI 1001.-1££1 .. miDAlE n.-I£D
ZIET KOE lf. IUU£lII em 'IlI1'JWIU.-~J. at .. pel'

J. D. CA.RTW'RlOKT ...
.. THE MANSION "O"I£." .,X"'!LJ~I'~'A.D.,



DU PLESSI8.-1 JI1DÏe.-Bedeu ie 0IIII
eeu dochtertje geboren.

J. C. DU PL.ESSIS.
KITTIg DE KOCK.

Putorie, ElIiott.

-
LE ROUX-GROENEWALD.- op

Dinsdag, 5 der.er, te Bot' RivierB_,
caledon, met specia.le Hcentie, Catha-
rina (Kitty) le Roux, dochter van de
weduwe G. S. P. le Roux, van Caledon,
met prokureur Cornelius Nicolaas Groe-
I18wald, wlll Kaapsta<l.

t.o

ALLE JONGE MOEDERS

ALLES VOOR "BABY"
~. EN "MAltIMA"
~~

IS VERKRIJ8.lA~ BIJ • TUT TAF 0 RD.

Babys Jassen, vanaf 9/l1
Babys Tabberts, vanaf 12/9.

Babys Dag Japponen, vanaf l/tll.
Babys Nacht Japponen, vanaf l/11i. ta

re
de'.eD
tri
ea

'"nÏ!

STUTT AFORD zendt het Boekste vrij
op aanvrageaan het .qUIjI, WPiTII.

2J-
3/-
4/-
2/6
2/-
Sf
't-
2/6:
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PUBT,IEKE VERKOPING VAN

lostbarB LBIBRdeHall, larril, 111811
BD BOlrd8rIJllr88dscbapP·ID,

!-TE-

VERGELEGEN
Plaats van J4evr. KERB., op

Yrijdag, 15 Junie 1906, te 10.30 ure Y.m. precies.
DE ondergetekende, behoorlik gelast door MEVR. KERR,

die haar plaatsen verhuurd heeft, zal per publieke opveiling al de
Levende Have en Losse Goederen op het eigendom verl:open,
bestaande uit de volgende :-

A. LEVENDE HAVE.
15 Eerste Klas Koeien in melk en te Kalveren, 1 Good-ge-

teelde Bul, 29 stuks Hoorn Vee, waaronder Vaarzen, jonge Os-
sen en Koeien, 10 Kalveren, 8 sterke, welgeleercle Trek Ossen,
1 zware Kar Merrie, 1 Merrie met Veulen, 1 jong Buin Paard,
1 Merrie Veulen, 117 Merino Schapen en Bokken, waaronder
'omstreeks 8 goed-geteelde Rammen, 1 Donkey.

B. LOSSE GOEDEREN.

)I

2 Kaapse Karren in goede orde, 1 W~ gemaakt door
Gebrs. King, 2 Lichte Wagens, 3 Schotse Karren, 1 Donkey
Kar, 1 Maai Machine, 1 Zelf-Binder, ~' Zware Land
. Rollers, 2 Enkele-voor Ploegen, 3 Dubbele-voor Pl~n,
} zaai Ploeg, 3 Setren Eggen, 1 Kultivator, 1 "D18C"
Egge, 1 Zware" Grubber ",I Mielie Planter, 1 Mielie Peller,
1 "Oil Cake "'Gruiser, 1 Voer Snijder, 6 Zeizen, 1 Klei Molen,
.2 Setten Schotse KlU' Tuigen, 1 Set Jukken, 1 Lot Omheinings
Draad, Gegalvaniseerd IJzeren Platen, enige Eiken Palen, en
een verscheidenheid van andere artikelen te veel, om te melden.

,.
BENO:.oIGD

c. VOER.
Een aanzienlike hoeveelheid Eerste-klas Haver Gerven.

Het ..DI.A" MERK staat gelijk "'et Qo~e Kwaliteit.

Boter, MarguiDe, Zalm, Kua, ens., eD&.; vraagt dese A~ltelea onl"&l, onder
bonngeooemd merit. •

Voorradig bij alle voomaamllle Kruidenien, door geb.eel het LaDd •
.Wij IijIl.Ag.oteDvoor nr-Ih0l" beroemde Sigaren : .

................ ' r . sq --. ., MIIj.I :-W.
, 1 .

•• *'nz • ·
.....n VDZL l.I. AIlIUI~

J~D. MARQUARD & co. (II BH
.... , ............... Mo ....... -..... ..... '_ ......... 1- .......------------------------~--------MARTIN KULTIVATOR.

- 1Df-

...."1'«".,, "AA .,. .. F.......

Pi.KIa 1.1- ,... I.
. IIIIl1II.i UCIIT • ZWUl.'DIll." VIM......____ LICIIU .....

ea.
-.CtWtIft _ t ".....
. -~

GlO-.'t1DLAya Co.,
~APIIT.AD.
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CIVIELE ZITTING.

vnt.m \n. Il ,Je-';IR

F~r:R..;n: .\FDI':LI~G.

}IfTHI\PIlUT vx THA:\lW.\Y C'Y..
HF"PT kont r» KAAPSTADSE
-T IP"lH.I.\r> en KAAJ>STADSE
1.I(.;l.ICHT t::\ KORES MIJ .•
UH''f.

H.' Y'llll.!"n,-",hoor in deY! zaak
',·r. ;·."r'~,·7A·t. Sir H ...nry .Iuta (met
'.. Il' ,dYII St ru be-u en s.-"rl<» trad -
rit-rnrn np voor Jt' ei"1pnde mij .. Hl adv.
-, ...... ,,,.1' I","t htlm adY. McGr.-gor)
,,' -! •• ,t,,,L,rand, en ad.... · B.>Djamin

.' I"'fn arlv Hll.,,,,,II) voor <!e pt." mij.
1:I,lr.'" S. (;,1.,.., al~m...-n beHti..rdel'

\, ,' .. Tr"nnllw;L "ij..wid .. dat alle
" ""'(.,' III! Duits! und kwam. Il<>

._ 0",1.· ,'''''. ti.. ujn bedroog £l,()I4. G...
IJl:" j.',~dp t'n!C' .....r-ijft"f's over va.n de

0_ "'1\ rall rl.. rn .... t>'Cho.ppij ~u.
"'I .•' " •. r r I. d" 1. <l .. lijn moest worden
h,,,,'.·ld IRnil~ml!l;<' ran d.. ontploffi~.
\ •. l' kru'_Hrhoor "nd,e.rn-a~ te tiJn
'oT ,! ht.t ~tll~f"nn",,"hoov voor de- eUoter
:: , -··!I

.1 .~.Jt (ooK. ,tn.d,in"",nit>ur, verldaar.rde
~"' _I .hllIP 11l(~; .001' ru.. ........t te hE'b.
"'\ ,.nl.kk\. dat d... ~" hoofdbtl1ii; dool'
'.' "I I,. IJ. D,t" "-, h.·m ",t 00 M-IIk-
k" '.' Jr •. ! ",,,n,ui. ""bl ..keon. Sa nog
"'1 _., t,\. z(}ndPrb~ ...d"D on~~rhf't njet m~
0:,·1 - ....T, .. \()()! ~f"u:("v('n te hAAben ~-
·to '..:'. )1..t hof

LIL ·a.m •.
1 Vrijdag ••• 10 rt 10 59
lt Zaterdag ••• 11 36 -
3 Zondag. ••• 0 10 0 jO,,,,odag... 1 6 1 31
'6 Di.iJedai ••• 1 6. 2 1'1
6 WbeD8dag ~ 39 a 1 8 6j)
7 ~rdag 3 22 a« '9 M
.8 Vrjjdag._ .. 6 f 21 10 17 10
9 Zaterdag ••• , .., 61111 0 li
10 zobdag ••• I) 3s Ó 5411« -
11 Maandag... 6 18 6 ..lt 0 6 000
lltDin.dag ••• 7 8 737 OM 1
UtW~ 88843163.
.. Doilderélac 9 19 9 67 3 1
16 Vrijdag ••• 10 36 11 10 f 16-
16 ~ ••• 11 W - 5 26
17 ZOndag ••• 0 7 0 as 6 to
18 Maandag... 0 M 1 15 7 Ó
19 DinIIdaB ••• 1 36 1 63 7«
20 WOIlDIIdag 2 11 2 28 8 20
ti Donderdag 2.6 3 IJ 8 65
22 Vrijdag ••• IJ:.lO 3 31 9 29 9 46-
lt3 zaterdag ••• a M "12 10 s 10 lil
~ zondag ••• • 29 4 47 10 38 10 66
lt6 Kaandag ••• Ó 6 6 24 11 15 11 sa
116Dtnadai ••• (I 4,2 6 2 Il 62
21 Woenailag 6- 23 6- 46 0 13
28 Donderdag 7 11 7 40 0 69
29 Vrijdag ... 8 13 8'60 1 67so Zaterdag ••• 9 si 10 17 3 11

ZATERDAG, 9 JIDlIE.

(Voor 1'eOhter HopIey.)
L'l ZAKE DE PE1'ITJE VAN JACK

LlB.

GBTIJ JlD,BIrCNING.

De tiji T" Iaoopater ~ au-.cJer~u.....n . k..
be e::!:r • door 1Iij:-ij ~~~ ill da Tafelbul

_Ill ~DCIe ptaUn:-
P. Nolloth &_ 9m Algoa BUi 0 aam
SimODI Baai I. llm Kowie •••o' um
M<*8l " O. .am 0, Londen O. S'7m
KDyma •••O. s9m P. Nata: .,.1. 'Im

Delagoa Baai ••• 1. Mm.

Zona en Maans Op- en
Ondergaali.

Verklaard en 9f~ehe.ndeld in bet> kan-
toor ,'&11 de Meester.

1. VRI.JWILLIGF. OVERG r\.VEN.
Henry '!"""1Ia.~ Hylnnd oV"'lede'l in

leven te Zeepunt., Kaapse Aid., ij J~ie.
Baten £6,(115. lasten £9,829 1,.. 4d,

Ja.oobus Ooonraod Petrus Mey van
Sterkstroom, 6 Junie. Baten ~ 105
lasten £452 2s. 3d. .,

Mich,,,,,1 .John Hern. O'Douogbne, van 1
Haal-Iem. distr. Uniondale, 5 Junie, Ba, I GRONDIG AnVIES. .. .
ten £169 85., ta1ft.e.n .£309 us. 7d." "...... U "':.DII;·

.Iobannes Matthys Bessoa Smnts .~ erwaarl~ DIJCnt een nare kcJU. .. . .,':s[:.:~~:~=:~::~~~~"?S~~~tiiiSQu,:~~~~j:l_én
t Junie. Baten £5 78IJ lós I:t ' maM er fil DoIetAI so .,.ertrouwbur .m: LEVENS·VE.-.INIiI8t'I' k~." .
£6,703 9s. 5d. ' ., aseJl ~hamberlariD'. H08ft ~, Het . ~~;,~il\_~'
2. ~~~~Sifsri?s~~~~g~~A'IS~S:7"~'~ë~[::;i ' , ' ,~~:,: ..>J': : '~;'.t>' ~",,jl.

'~,~. HOUDT ..... A!liLD' '1'..... ...(,.- ...... ., ..... tt~r;
• Sorodeen Ba.poo, v:m Wijnberg, .•' -- -r - .... " ""·IIIf. ~........ -~...t.........Md"lJ=", " ~. , . ".., , ,.:'," ,'j;1r.:
Sybra,nd Ja=bu8 ... Kode. ~Ml Wijn. "BITE II II .1 CL. . vr . . . l~:~I'~~.:~::::'"~::.=..:-KAAPSTAD.. •• ail •• - .. ,., ,'

bllnd ..l drijVend al~ IssertruUI en Mal· • ..:' . ,. .", • ""'~.' ~ • "•.

tmspi, ""n Ondt"hoorn, 1 Junie. I' i
Ju~~[' OrOJlitzki, van Kaa.pstod,l \. Hoofd Kantoor: .

Woff RoJ1inck. va.n WijnOOJ'g, Kaa.p. . - '-, ",

se Md., 2 Juni<l .
Ern ..,,!' William SlUldoorg, van Kaap.

stad. 1 JtLlue.
Thoma.s Wright, va.n CI",rem.nt,

MIl'J>f'" Aid., 1 Ju:nie.
Pl'tnL' .Johann .... WaJlllE'l1burg EI]. 8y·

bTan,~ Jacobu.'! de Kock, ....1I~delGr.ijvend
ah '" anD.e'llbu'fI; en Co., VIW! Kaapstad
(oo.:.d"l van .... nnootschap), 1 Junie .

Petrlli! Johannes Wannenberg "1IJl a .. 'hwfW ,~
Kaapstad, (priva-te boedel), 1 Junie. r ~va om ~ ea
3. O~DF ..H VOORLOPIGE GEDWO'\ I· . .. '.

OF.N SEKWESTRATIE GE- . '11 Gei1lutJ liBr4eEda~
PLAAThT, DE BOEDKL "A ..."': .'

De f~milie Ternooij-Apel
1D Zuid Afrika.

Per stoomschip "Briton" arriveerden
hedell ochtend aan Afrika'8 Zuidenrtrand,
de heer en mevrouw Temcoij-Apël t....ee
der meest bekende leden van "de Neder-
laDdache Tooneelvereenigieg." hier
gek~1lIWn met bet doel, om OIlB, hun
Afrik~ Stamgenoten, te doen genieten
van SUlVert! NederlaDdse toneel1runllt. Wij
heten het echtpaar Ternooij-Apël van
harte welkom i.n ons midden, en hopen dat
b~n erv&n1l8' ID o~ werelddeel een gun-
lItlge zal mogen Zlln, zodat, wanneer zij
eenmaal weder naar hun vaderland weder-
keren! zij sullen kunnen getui-
gen, dat de afstalUmeling nin BuUl.nf en
Hugenoot iJl Zuid Afrika, getoo'.,] heeft,
de voorthrengselen .,."n Hollandse liter a-
tuur, de voordracht van bet NederlaodBe
..ers, het. opvoeren vu Nederland,c
toneelstukken, het gellot vali Neder-
landse kuDl!t., te waarderen. Dat de
stukken, die ten gehore zullen wor-
den r.e0racht~. met zorg zijn uitgekozen,
betWIjfelen WIJ geenszin»,
• _N aar ,,!,e in het N ederlaeds geillustreerd
UJd.chriJft " De Priua .. lezen. i8 het plan
voor daze koen~. onderneming van het
eebtpaar Ternool].Apél, IJlet aan bet ove-
rIgens op artistiek gebied vindingrijke brein
van de heer Ternooij.Apél self ontsproten
maar werd het hem ingegeven door ee~
aantal manne~1 die het. nuttig en nodig
achtten, ~t w'J, hun Afrikunse taalgenQ-
ten, eindelik eens kenniB touden kunnen
malte_n met éen paar goede, e<:ht-Holiandae
touelisten. Zullen Zuid Afrika'! zonen en
dochteren dan nalaten tt! tonen, dat zij dit
streven weten te waarderen, door in maaa
op te komen nnder het gehoor vim de
heer en me ..rouw Temocij-ápel, om te
smaken .. van het heerlike kunstgenot,
da! ZIJ ons aanbieden, ..an de
schoae Hollandse verzeil, ..an de alleen-
en samellJ!praken, die zij oos zollen doen
horen '! .. Dat ?,de ta.ak van het tweetal
~ ginm niet zu heel gemakkelik
18 zo lezen we voorts in genoemd tijd-
I!Chrift, "laat zich denken. WllJlt zij komen
te staan tegenover e-en, hUD gelwel vreemd
publiek, welk.. kun ..tamaak en neihringen
:aJ slechts van horen zegglln kennen." Die
woorden 111~n gedeeltelik waarheid Le-
vatten, echter bop c " we en vertrouwen
....e, Jat h,·t echtpaar Ter1lOOij-Apel "p'o('dig
zal eryaren hebben. dat het op Zuid
Afrika'" bodem nie\ geheel en al Rtaat
tegenover een. hun geheel vreemd publiek
doch tegenover een publiek. dat ill elk ge~
val met heu !,'elIIeen heeft taal un afkomst
'Lt'!{Cnuver een publiek, dat belang stelt i,;
de Boll,mdl!l8 tói&l t;1I Hollandse toneel-
kunn. Mevrouw Temooij.Api·1 is een
toneliste ''lUl niet Illinder verdienste al"
hua r echtgenoot .

WaJ.lJ' en wanneer lie h-er en mevrouw
Temooij.Api.1 ill de vC'r'l'hiliellde door hen
te UezOQ.kenpl .... teen zullen optreden, hu-
pen w'J alsnog te zulle!l vernen,,,n eli
daarna !Jeker ..! te stellen- echter i~ hw}
[.Ian, olll in elke pl.....1.>< ,.)t/Cbb étintlltLaI op
le trl~t'n, tenzij het grote "uk&el<"eo twee-
de optre<len w,,"&elik mocht maken. II,>-
pen we. dat dit laatste ,Jlerwl.'ge het ge'·~1
zal mog"" worden!

1 Vrijdag ...
2 Zaterdag
3 Zondag ..•
f Maandag
5 Din8da~ ...
6- Woened&g
7 Donderdag
8 Vrijdag
9 Zaterdag
10 Zondag ...
lt Maandag
12 Dinadag
13 Woensdag
lt Don4lerdag
15 Vrijdag ...
16 Zaterdag
17 Zondag ...
18 Maandag
19 Dinad&g •.•
20 WoenllllagInsolventies van de

week.
21 Donderdag
22 Vrijdag •••
23 Zaterdag
2.. Zondag .,.
26 Maandag
26 Dinsdag ...
27 Woent!d&g
28 Donderdag
29 Vrijdag •••
:~_ Zaterdag

J1J'NIE.

Zon. Maaa
Op

Onder.o:...Op.

u. m. u. m.• 00_~ v. m.
I) 43 1 12
I) f3 2 14
II 43 3 19
543 428
5 42 5 JJ7
I) .2 Op V••IU
II 42 6 «
[I 45 7«
5 42 8 47
6 42 9.9
I) f2 1061
6 ..2 11 50
642 Y.m.
542 0 t8
5 42 1«
5 4~ 2 a9
I) 4~ 3 32
5 42 4 25
5 43 5 18
[, 43 6 ta

ODdlr

,i p,[1EK~l£BloPtJtt·>
. :£'Td ..;..,-:

7 f3
7 f4
7 f5
7 46
7 46
7 46
7 47
7 47
7 t8
7 48
7 ..9
7 f9
7 49
7 49
750
,. 50
7 51
7 61
7 51
7 52

~
7 52
762
752
752
753'
7 5:i
753
153
753
753

'643
(I f3
54a
644
5 «
5 44
Ó 45
5451
54ó
5 4u'

n.ur.
622
7 115
8 9
9~ 6
\06
11 4
v.m.
o 5
1 7

HILLSDON & HILLSDON,
nnTDE ...FDF.LDiG.

1\ Z.\J\l-: DJ.: I~SOI:n:-:-'lF. BOF.DEL
\ .I. 8T.\:\TO~.

\., 1." ..:J.b' Buchanan YTO<'jl. na·
me,,, II. I{. Wood. L.W.V., van Gm-
1.:'" ,'""," ... Il Pyott. flt>pt., van Port
f. ,-"., h. """" fiIULl<> ordElJ' WlOf' ~
"I".· <"","91<Ian door he-t O.B.H. in de
1.<.. 1.·1" •. I .• l. StlUl'ton ter :Jlijde te
~".c"-. 'I I "·", ....l"' .. rtl.

1 III W kont"" LOrW.
... r"f "~n Vf'M!JOf'"k van ~a_~aa.

. .. I',"' I I,..u\\·. van ~nwet 8tra.nd,
... r r""r tot krallkzinnll{ '·('Jrlda.ring

.. ~ Ir ·In. d~ hPnOPmin~ v~n dA
;)•. ' II I r.~an tot kurator. ~ ..dat
'.' II, "'''11 "'rklar'ru(I'n hAd af~l"I1:d
1'1; ·r· ':' -I .. ~t.....,..tfl'Xtc:eliftandvan ViPrw.,
•. ". d.· ..nl t~aan. m...t bPuoe-
., .: '(j' ."' h ·f Fn[.!:an tot kW ",t or .

IIIJ\\'IHD kontra HOWARD. 0., .. South African New",' r.egt
f~., "'.r!l:f'bJK" applikatie al... boveD. u Sportelieden uk_en nil het feit dat het

fI""" 0l !.. " .. rd i~edieml door Dien. veel beter eD goedkoper ill van de ubri·
\1 .."., II,.~· ..,-d. van """.. tri .. rer. ",rte· kanten te kOpeD."

II ItlflIaIN F*t ...... tU

Ver- dragende Geweren en Rifle"

LONDEI en BIRMINGHAM.
I.pet t. UAPlTID, "Talwlrtes,"
13URGSTRAA T 4~.

zend om Katalo!Jul

COl'Uelia H:endriu8 MagdaJeoa Bar.
O&!.ld (geooTe-n Gous) va.o Abenl_. op
last mn h<'t Q,D.H., <_lato31 Mei, 1906,
op verzoek v-dJl AntOOlle BeMJMdwl Key.
t..r van Abenleen.

Peter Carl Cr ..ut.z, v~ te Kaa.p-
stad, op 11l.'It vall 00 hoofdrllCl>ter dat.o
2 Junie 1906, op verzoek van W. A.
Currey en Kaw Bennett (weduwe> al •

J.' S. F.

WOODS'
CROTE

E·ORGS~O')l



DIE \'eIe,'b~ m~.
te ontmoeten,
hun verblijf te lUiapiJjta4" ~l!l@l!Il-1t.,:
waard Yi,nden keoJliJ té_
de eentnJe ligging nu het '
GRAND HOTEL; ~lak tegen..

,OYel het lJIOOI'Weg .iioo, twee
minuten van het Patlementllge-
bonwen in de nabijheid van .
publieke kantoren -
GEEN "CABS." KLIMMEN

ONNODIG • I
. Zindelikheid, Huiselilt verkeer en 'lOGEN VERANDERt., 11\ti-~;;;~~~~~'I~~!!1~~~~

Gemakken ,gewaarborgd. r Jl.

MATIGE PRIJZEN. , .AAR'
Speciale termen tijdens de Selsia. !

Verzekert u VllD pJaaUlen en DE • ALIlElT
wendt u tot de geniale bestierder,

HARTLEY TILLOTSON,
de Welbekende Boerenvriend

,nTECTIE I PRUTtCTIC I
·KENNISGEVING.

JAMES SANDERSON,
ZUlllUlar II I.'.allll T.',H

furlult, lot'er e. llder IU'elar,
WENST zijn vele Clienten en

het Publiek in het algemeen te in-
formeren,dat hij voornemens is Geen
Verhoging in zijn Prijzen te
~n, maar zij dat Dezelfde zullen
blijven, als voor het Nieuwe Tarief,
dus geeft zijn Clienten de gelegen-
heid om direkt VIUl de Fabrikant
te kopen, en de Koloniale Indus-
triën te ondersteunen.

Fabriek: WOODSTOCK.

Takken overal in Zuid Afrika.

L. J. DRUlFF, Bazichtkundige,
IJDEIL£1ITWTII', UAPlTAD.

D£Olfl IDIDElIUnS I£I£UII.
~1teIt In het 1•• _ op _.

IIChrltt •• n de 0 __ •............ _-- . ' .........
...-L

--------------------------------_
Schut Verkoping
EEN Schut V...rkoping, gehou-

den door Schutmeester P. J.
Mans, zal te

BRANDFONTEIN ,
Di6t. Fraserburg,

OpWOUSDAG, 20 Junie 1906
om 10 '8 morgens,

plaats vinden van -2 Donkies, n.l. :-
1Donker, bruin M.e.-rie(Donkey),

wit pens, ongemerkt, slaan plek op
rechter heup, omtrent !; jaar oud.

1 Donker-bruin, (wit pens) Veul,
oud 6 maanden.

Voor de Afdelings Raad Fraller-
burg,

D. M. DrASON,
Sekretaris en Thesaurier.

Afdelings Ra.ads Kantoor,
Fraserburg,

.5 Junie '1906.

Municipale Kennisgeving.

'YA,.

DE~IC1EUSE

THEE
VERANDERT

NOOIT,

KRIJ;G,-,:'
}'c&I .:Efl~oi;,!: :, \
SUIK'EMEIAK.t;:;~' ·k;'t, ',l -::1;'" ,l-'

-" ,~ --:-- ~~ ,~;

OIJZ ••• ,....,}.

VELD MIx'rURE.,
I---:-- .

omdat- .. ..,_IIige.o, '
de naburige kolouieëu teu epoedigat.e
verkrijgen van zelfbestu,.!lc een
heid sou gegeveo w~en, 001

&tem té doen gelden in 't vaab!tellen,
het t.elutiDglitelsel waaroDder Eij
buJcken;"omdat wij menee dat het1""-------------. bend in zekere opziqhteo verbeterd
WOrdeD; en omd,t .l~edoe politiek, '
loeien, die het 'oPSTen VIUI dit
bond mogelik beeft gemaakt.

W.i ut deze politiek?' Dr. JAJlESOli

n&al' de konferentie £l)ot eenltekort,
gedekt moeBt wordeu. \Vat hij bovecl
allesn_t ~ een belasting op diamanttml
Dit toonde i hij O.Q.. in zijD toespraak: _~
Grab&lJlStad,'net na de konferentie. WêlJ
wat i. toen! gebeurd? 'We zijn natn~
met met de ti leimen VIID 't kabi~t ~
kend, doch 0 8 komt 't WIUIr8C,' • bijulik vOOii~
dat 't volgen e ia gebeurd :-Dr. J:l1I.JilSé)lI
zei aan de TrlUl8vaaise nominee I

woordigers der goud,iJld1l8trie OUlnlv,eiirl

GefabrlceePd doop

African SI8Bta Ltd.,
OOIT LONDEN. L
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Bij &lIeGroot- Handelaren verkrijgbaar.

10,000 Installaties in Gebruik
rBeedH erkend .,. '.£.10
Jongeliwl!l1 : Dcllatli vtJ')!DI- '

ging, vergadering te ~al.
mesbury .••• "". ,... 5'

Voorlezingte WeningWf('... 'I
~ej. Spijk~r, do:' •. ~.• ' 1
Eên vriendin (met. bélofte Vidl

DOg £2). te WeUi.qgt.on .,.
D. F. d. T. do.

Het EENVOUDIGST, •
VEILIGST,
GOEDKOOPST.

" SPAARZAAM"
• Verlichting. •
• Systeem. • •

Voor Municipaliteiten, Kontrak-
teurs, Kerken, Scholen, Zalen,
Magazijnen, Private Huizen,
Melkerijen, Hotels, Biljart
Kamers, enz.

Prijsopgaven .vrij.

Schrijft 0lIl Katalogus.

J.W. & T. CD.lOLLY(Z.J.)
Beperkt,

Irtt straat 57, 51 I. 511 i
Strand strut 14,

KAAPSTAD.
, ...... ,.... T....... 1311. ' ......

Ad,. : .. "' •. "

DE ZUID-AFRIKAAN
VEBENIGD !tIET

ONS LAND. I
de!
bel
<lp
7~

rill
be
cb
iIII
be

PoiutA
L. F. A. pt ....
o GI ~ 7
.0 3l k 7
2 49 s j;
1 34 li (,
3 lG H 2
3 "13b t
6 992 tJ

Z. 92

DINSDAG, 12 JUNIE, 1906.

WANT ZIJ BLIJFT __- ;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
Een belangrijke

" deling.KENNISGEVING geschiedt
mits deze, dat de nieuwe Kiezers
Lijst van Stemgerechtigden voor
deze Municipaliteit nu gereed is en
ter inzage zal liggen ten kantore
van deMnnicipaliteit, voor een tijd-
perk van Ze+en dagen, gerekend
VllDaf de ?doe .Tunie tot de 14de
Junie aanst, Alsook dat een Hof
ter overweging van objekties tegen,

. of bijvoegingen tot gemelde Lijst
terzelfder plaatse gehouden zal
worden, op WOENSDAG, de 13de
Junie aanst., om 11 uur 's voormid-
dags.

.B. vos M. LOUW,
Sekretaris.

Municipaliteits Kantoor,
Sutherland,

30 Mei 1906.

QEOKKULEERDE
Limoen, Na&rti1e, Zuurl1moen,

eDL, OP beste wortel.
Enigé informatie betreffende be-

handeling in ziekte en gezondheid,
planting, grond, ens.,' enz., zoals
altijd vrij beantwoord.

JAC$. J. I.D. 1£11£, J. Zot.,
WatervaJ, Wellingt.oa

VERKOPINGEN ..
P. Bl ClLLIBBS, AFSLAGER.

16 Jnnie.-Britatowo, vut- en loagoed.
J. H. VA.... DBUTEN, AFBLAGR

28 Junie.-lItI-atzap, driemaaod.eJ:ikae vee-
ve~I[(~ping.

30 JllDie.- POIItmasburg, driem&aDdeh'be
vtle'l'erkopwg eo verkoping VaD twee
plaataen.
s: J. M.ARAIS, AFSLAGER.

, 16 Jnnie.-Sntherland, vut- en losgoed.
F. LINDENBERG, AFSLAGER:

16 Jllnie.-Worre.rter. vast.- ee 10IIg1)e(l
23 Juui.·.- Worcet;ter. '1'118tgoed.
Il. L. 8KITB ct CO., AlI'SLAwms.

14 ,Junie.-DooJhof. Wagemnaken Valley,
WeUillgWlI, leveode have en I~.
J. P. OKLlJEBB, AJ'SLA.GIlR.

15 Jnnie.-Soml'rset West. levende have
eo loegued.
P. J. P. MARAIS, AFSLAGER

tl Juuie.~TuJl"'(h, levende have en lo....8C
goederen.
D. ~. DY ASQX, AFSLAGER

lt Jllli(>.-:liieuwefontein . .liet. Fruerbnrg,
vasl dgendom.

ALTIJD

DE

BESTE.

DRINKT
ALLEEN

N·EGTAR
THEE,

Daar ziJ onovertrefbaar la
wat aangaat haa,

IIALITEIT,
lAAIDE
-EN

ALGEIElE
UITSTE~HEID.

ver- Een onUitgevoerd besluit.
,. er leden 6es,ul! werd mot a.lg8l1le-ne I.o."",,,",u

...temmen in de W~vende ~el'gllde:=' . 'Laatstleden Vrijdag vond een belang- 1 .
een reso ut'le aADgilnOIIIell, dat op aU'

rijke verdeling iu de wetgevende vergade- sporu-wegpa!lll8lgien. riliBkoartjt.>e· ged~t,
ring plaata OVer het voorstel VIUIde heer zullen staan (n) de pnijs 'betaa-!dt __
SAilER om, onder artikel 23 vllnbet nieuwe het reisbiljet en (b) voor hoelang hot
tolverbond, 12 maanden !tennis te geven geldig .is. ~. wordt op de Wijnoorg- 1

lijn gedaan en 'werkt _r goed. Het !>e-aan de andere partijen van het verloond
, ..:paart de ,beamht e u veel moeit;!, en het.

van een herziening ervan "~P zekere be- "eirJEm<l pl~blM!ll[ loopt. minder g~ ~'l!pl_ll,oen!d
paalde punten. De cijfel1l Wllnlll :-Vóór te kort te woorden gedaan, mj 't :dian
dit amendement :.18 ; tegen 50. Er zijn door 'Il onopretteli'k.- {'Om VIWI de een
107 leden in de wetgevende vergadering, ~ ~nder. Ten mifll:lte .iedereen ,wordt
eli slechte BRnamen dool un de divisie. ,beV'J"9digd, {."11 d'ttt oote.kent r-tS V8l!!1.

HO<?"tut liet met de anderen? VRtI Wij .hebben beM.-..aldeolik erop ge-wezen,
dtIIIt de Irom-mw..aris ,,_ opeDibe.re wet"-het totaal rnoeten afgetrokken IVorden de
ken tUt besl4_lit, V1UI bet padement oog

atem vau de Speaker en die van het nieuwe niet beeft ui~evoeNI. W il!t k:an de re-
lid voorVictoria Oost, dat nog niet i. in- den !!lijn" dat hot. besl·wit van 't parle-
gezworen. Da,u hebben 7 ledeD van. de meu.t 'wordlt, .gemintlObH \Vlj Jnumen
ene eijde afgepaard met. 7 van de IUId~ het aa:n nieb anders toe.,bJijVeD .dan
makende a. Dus hebben we 88, en 2, en IUlO lie .(I'8rWge dpi,nie; welb de' rege-
14, maken de I'efl totaal VIUI 104. Er ring heCht aan de uitl!pnlillen. van:t

lement..&t .de uit'VOOring ft.Il.
waren drie leden afwezig zonder afg8. besluit vee! ll\I;l :Jr-ten., ian tooh _~
paard te hebben. ze lÓjn, de heren reden w:orden.-~ nat dli.oUde
WotP'UBD'I', JAOOIIB en HURls. T_ ba,ri;jeszal toëh wel 11& '1"2
men dua 107. J:l1I>1UUIdeD. ,zijn 'geb'iWk.1l, ~t. aléu.w~

Niet ~D van. de ondenrt.eun.... dw r'e- moete.n 11'~ gedrukt. 1)').1iCi",t"<1:ft::j!~
. de tint een. of naderpnng litem met de Zuid·Afrik&&nae dMe ~ aod«~

partij. Met de regering' iltemden ~hter t '1and.lent
I' na bet Huis'.1 bnmgen,

de beren MUSDORP, T. 8E~JltI eo F, H. besluit van het pa.ri.emEmt
BADIUIHOll8T. o~oero 1IiIl 'blijven.

E,lk lid van 't parlement il! verantwoor-
ding 'l'ereohuldigd &aD rijD IrieseI1l. De
pletlerr! wogen Mn "oaUCUII" ol partij_
vergadering heb~ w.. r achter aj I'lioo
kunnen IOhuilhoudeu, doch dit ut QÏet 't
geval met de leden van de Z. A. Partij, eu
wij well88li oua ~itu tIl8en een
parlementeliiJ eo lijn ki_ te pli&_ e ,,' lle-~,~Jëdi;::·f.~~~

De heer Ku8DOILP,... .. af,,",~-
digde nAW" eko tolkouf_tie te ~Piéter-
marit&burg, op welke .koafereutie :het·

~~l!nlfl~oOI'dlJi:~li(
tolverbond werd ontworpen, da,! aoor de

Zuill·AfrikUIIl!e partij ...erd _I~~"I,,;I'~,I,~~.'?

hoewel ze stappen genomen wi.lcle ..... "j.t''}' ..li< ... r.'I'I':..
OlD het ap zekere punteD g81Wle~!Ilrd

krijgen. Dat de heer ,.&u.'IOOai>
~ . «-""deze omstandigheden ~_,

bet voorstel van de b_ .I',!.tillll
men is begrijpelik,

dat aan het tolver,boad -l~.,~,",llk'j

tijn gedaan door de ~e'
vuon!tel. . :<~",-

De heer T. SuR.L.tl ie lid, ':YoPr,
town en wetd gekozen ~8' _IJ'
dtmt, ,iD ftyJ~prltbie met'- .il·cz.:-.4:
Hij 4eeft uj~ lIy~ ~~~e.
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de be$te the-. iu d,
't bij de i voornaam ..te

tlJ.lnm_ie.rt :_811 algemene: l..ao,I.I&&r·,
de .gJ"O<.tiwVicl: ~:lIlth,

St_ Geor~a.af, "aal~

middel' du fer iedere )< w .,.1
. kop, of bon, of long.

péi beken.t die _relt door
Vita Kaa{llltad tot Hongkong. .

~lL8l '. d.aagtI vezg""t het DIet
. Till' ..ort daanaan gewent
lil_ Dd 'n kleiD. teelepel vol
V.. WOOD III Pvmurtnn'.
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hoTeG Mooi: Yaa . .. _

.-uige - ~ •• ~ .

.Bet doel ...., CD de.~ aB
priDciput diw achool - PtCf a.-
ry, 6: Th~ R.O,,». _ L.-
op be1Iooriib wijp t4 ~' .

De Jllibool--_.. ~ _
unaakTol Y_ft met. '. ...
potpl.a.oten, -- ~_ ua -J.
Ada Meijer. De ~ ~ 1'II;Q .
1JeE.th_ BIl BJiDdel k .
1lf'II. Stukken .-weu .it__ id
de 1Qt'.rlingen, die ~
y!)Of' "Ad'l"aJlCed", "tnt-ectiate'" ~
"hiKW' gndea., tu piaoo en rioOl-
l!p0f. Gedoreade de tUllIItmpootJ Lu dl!
heer P. Joubert _ .... VOOI', .. &aria
II¥'ldiIIg gemaalt .em na de boge
....oordtlriDg un bet ondénrijs ftD. de
prm£lipaal, ell de eclatiQg die hem t_
g~ werd dIaOr aijD leerii..-.
&'u mooi ~ - de gift ....n •
le«l'ngen - ",em de ~ 'l'henla Oft!'-
ha.nd~ door mejj. C. Ileijer _ }l.

du Toit, bijgeIIt.aan door de beer Bea
Loots.
Prof_ de \"011 ~e ia gepu-

te bewoording nJOr het @lllllChenk eD
~'oelde zich ~ te ..eteG, cw.
zijD nr:k op prijs s-t-eld wordt.

Hij hoopte ook, dat ~Iegenbeden
ob dllu 1lie;b meennaJen z.olleu yoor-
• doee, Wa&l"ClOOr zijn leerliDpl gewoon
muden worden voor het publiek te
venochij,nen; bet sou in he nvertrou-
wen wpkken bij het exnmen.

Veneni:ogen werden wen verscllAft,
WNI1'Il3 de btJl'gIlIffi_ter -- de beer
le ROltt - _ gepast woonl sprak,
waarin hij g_~ Dl'll&kte van de YOOl'-
uitgmlg in m.uziek t., Wellington __
dert prof. Theroo's nank<omst, en hij
hoepte dat de Beethoven School Ta.D
mnmek. een van de grootste in z'n
!iOort 1ThIIil: wom.m. ook bedankte INj
de hoor Th..ron uit naam van de
ouders, ...at hij reeds voor hun kinde-
ren gedaan had en ...eDRte hem geluk
en voorspoed. Daa.rna volgde 't twee-
de ~j ..,... het, p~m a, ..indig ..u.
de met het ..pelen V;Ul een strelende
mars. door f'en st ..rk orkeet v-u.n koper
f'Il !<na.a.r iDSti,.nrnenten. ,,"'Darna d"
ouders ...ert rokken. De ";ong,.pan ..
bI....f ft<·hter en .Ief't het overige T"oW
de avoed in luimig spel. AI·zo wen! een
__ genoogel:ike avood vol van ~('
wemt'u ..oor prof. en m('IT. Theron ten
einde ~racht. ----EEN ,PROTEST.
Aan de Editeur.

Mi,in!-r.-Ik geyool mij ~-
cti(r.d omdat eI'I1l n.n onze Alri:lmal1der-
lede>n is ~ afporeu met een der pro-
gn"!!fiiev<.' leden, die Woensdag met ~
ma;i1boot naar Engeland rertroldl;en ~.
_ gedurende de gehel e ..-sie afwesig
zal zijn.
Das dat betekent. dat I'I"DOemd lid ook

llÏ4>t v~ deze zitting va.n bet parle-
ment zal bljwODlEllJ.

Dat de t-r u-reuoo een ..rn...~ on.
gel'uk "" .....Iromen is, en dat Z.ErI. dien:
teng<"V~ nog lijdende is, ~ WIJ
uit de nieuwsbladen v..roomen, lUrUlI' dat
de ht>er J. J. A. Graaif ook U'egtms ziek-
te niet in ..taat zou zijn 'bet parlement
bij te- wonen. hadden wij nooit gehoord.
In "Ons Lauá' ten minste hebben ..-ij
dit niet, -elezeu. 1'\ u echter, dat dP heer
La"'n-ne<> naar Eng..t&nd moet !{&aU,

wordt 008 rn...I~, dat de gezond_
heids t.o..stand van de 1-1' G ......ft niet
is ....at het zijn moet,

Nu. mijnbeer. wij eullen er niet" .... n
.ze......_, ..n.1lUe6r foPn lid Tan bet _rl",
maut, door ziekte of 1lIlden> onvoorziene
omstaml~b{'lJ..u verhirul.enl 1r'OI'dt om
de zi.tting van het parlement bij le 'wo-

Dell, e!I1 "E'rlof VTII&j!:t .. 'mt dikwijls ~...
daau wordt, om vau . t bijwonen ..an 'let
parlt'moot verschoond tp m~n wonlen.

M_r a10 ""'" lid a fp:1art ID...t lJ«< Il&-
~ van de ";tb.nj!;, €<li da.t .-<lOr doo h.. le
zit.t;ng, d..ar prot.-.;tereu wii t~en.

Wij denken daIt dit w..t rpcbt iJ; te.
gemn- ..r de k ;"7""'.. vall 1.or!an ljQ hd. di ..
hem p;akoa>n ....bbon om h"n in bet par.
lement te ,·..rtewnwoor,J<i;l:"n; oak ni ..t
ndl! tegeno"E'r onze partIj in hE>t par,
lemeot..
lJ mU t zeggE'n: "H ...t ;,. oon oud P'"r1..,

IIIO'Qt..rr gE'hn:ik". Wij "..,.t,·n dit. doch
ik 1II"1oq(. dat Iteen lid daardoor ,-""bon.
den ;,., ~l dan IT"~ ik II, h...... edit ..ur,
al.. ?:lUb t~ ... I"ten wordt door OIl7.&

Jl'U'tij in het pan...me.nt, mO<'t.,n WIj,
-..voudilt" kioozers, n,Ï,p1, beginnen t...
denhm, ,!M. hE>t d.. AfMnander Ied..u
geen ftl'll."t i, om nul bt>t Jamt'OiOD.
lIli,""te ..;., oJ1tsl~en tt> word .. n.

Wel malt "(lu"",, Jan" ook hier VT~:

"J~ hRt E'm...~?"
KTF.zHR.

De Hollandse Taa1.
A&Il ru. F.oitt'<ue,

Mijl>beer.-rk !len ook dj~ ltetroHMl
dool' wat in de laaw" tijden ~beurd is.
D& jonge dame~. die naar de ...,mina,
riom'" te Crndod, or te St ...U"nboooh ,e.
BOndeu wOl'den, veracbtl'tl hun taa.! ,.'an,
lM'er rij ..oor good thui.~lmmeu, of ""'n,
n ...... ,uj bun ..aka.ntieda!t"n komen door.
.... ~ ..n. Wann""" rij "'-zoeken Irri)zt>n
oran V'J"ie.nden of niWldiunt'fl. "Good
enming miss", "!I'oede avoud". zegt haar
kam ..rnad in 't HoliJInd •. Dan ~nnen
zij te o;prelrPt. av .... ",·hol ..n, m~u.
"Oh. I .... n't "peak Dntch propr·dy. J
PM ..r Rnjl;l.ish CODTP ...... ti<>n". ~ de
EDIt ...l!< "preapnd" dam... Wat moete.n
..-ii Afrilta .. ruI.en.",u en'an .... ~n?

Wij mo..t",n OM", ~en 0p<"D doen ea
(itnj<k>n voor onU' mo<>dertanJ, .n die
tDch l>iet op de acl:rterJl)"Ond !'Jetten. ~
&loo ..... Ien ........ts doen. \Vat mij ~t,
ik ben n,pt tew>u En!l'e.ls, maar waantm
moet 't Holland. dAli verworpen wor.
dell, wij mjn toch imnw>."" Afrilta.st:tdotrs.

Bet i.. juist TOO al" ,.F~ dam ...... n h..t
Onck>rveld" ge. had; de neU-, die
voo.· on.~ !l:f!'Spannen mjn, zijn Ie-
8ie. PU nochtai's will .... 8ommige.n .....t
niet· inzien. "goeden uit~"", Ik
""Ii( n~ enige jartln. dan 7..aT.. r ~""'l1 Bol-
lAnd, meer p;esprok<-u .. ordt>n, al.. de op-
Yoeding:& dl'partem<'11te.n niet vertUld~
-.rdea. De be...r v. Reol'lbtu-g, YBU C'<>-
les~, moet lof Wejtebracbt W'Of:'dI..n.
Illooi lW,mijuhtlOlr. wij Co~ moe-
f.0n tonen dat er ,\rikaan~ bro..d in
002e a~ woeit. Waarom zijn F:D-
~h<,e.n dan niet be.cchsamd Voor hun
taal ~ Wij moeten onu taal ""peklenm
ell to'*'n dnt. wij ~n !aaarden tijn,
~ We alle._ "erlat.f'n ~nMen tot 0ll7J!!"tl:P,
.tiefliP !.aal tA>e, 8n de F.ujolt>l""" na-..)!gen
ol na-apen. Ik TJ<t>e8, ik ben te lang p.
fl.e(>f de ooit",ur te vool mooite, maar ik
hoop dut olWP dames. (go<'deu ttjtf>sslo-
ten) ....w.r handen nog niet mAt blot-... be_
eoedeId zijn, in 't vervolg oppassen zul-
Jen, en _ HoIa.od. Jen.o en ni..t ....
der ~: "I doo't liJn> Dutch", "U
_k wanneer hnn vriEttldinneo:t btru be.
.oelceu HoIla.nd8e gespre.k:k .. n TOereU, M
~ g\'~n WIUlDeOlr b..t nodig ge-
aoht ,.onlt. Kr zijn ta.!. van _de,...
.kJaeht ...n le noemen, doch ik wil h.,t
hierbij la ten. pn u bij 'YOOI'baat danken-
dt" \"OOr<lie opname oo,..M. ft'Tblijf ik,

D& .... e
J. C. '-A\' \TUREN.

Hiedont ..i.n, Po..t Riet-Siding.
li .Jllnie, 1901;.

STEL tT :'iTET OP DIEET.
Alle.llOOl"tAm van voedsf'1 zijn nodig

om in de ,.erschillende beltoeften vau
h~ lirhlW>m te yoon;ien. Daarom g."8ft
de nat·uur O:IL~ "'lik roll ",Ielmoed~
'·tm.~·b...illenh ..,d. I-:"t !til", "-"r n.........t,
hL"" om l'raagt, Dat •• wu.ar uw .t.en....
trek voor dient. om " I.. laten "'f't elJ
,,",Ikc vo.><fi~~ bPst>:tnddpll'u gij nodig
hebt. F...t alles wat ~ij n<>dig h.."'t. Dr,
Sbeldon's Digestie Tan"l"fJ xnl h,i.t ..er-
~D an een nieuw ml"{L..;:mn IJ maken.
zij zuUE'n U krnebt genm, ni ..uw -le,.en,
nieuwe J)Jll.bitie en 0 i IJ staat stellen
}let le ..en te genieteu _l, gij het nooit
tevoren geuoten heht. OTeraJ Terkrijg-
a-r.-(AdY.)

.f
.1.

', /~~

L CL L "a
~_ltp!llll_UIOIb. 8 0- ", 8'if

111 Ib. 8 .. ·It Il ~'.~, per-.k.
Jh. ••• ._ li) .0

pel sak
... ••• il) 0
bul, ••.

......... 1*
UlO Jh. ... 8 0

Voer, per ICX>Ib.~~ 4 9Ka& 1r:ot'8II, K .
per ..t 100 Jh. ••• 9 0

Boenllleél, qwrift per
100 ...... tsO

~ psift, per.... 6lOOJh. ••• , ... _
BIoIal.p!I' ... I~ lb. 14 S
Gele AoIoal.1e lIIieIiea,

per sak lOS Jh. U 6
NJee_lllÏelieI 0 0
Witte mieIieIi, KoIOIUa&I

per uk lOa lb. ••• lt 0
~ mieIiee . •.. 11 6
Wit ~ pm-

POn.nI lOS lb. ... to 0
Wit mieliemeeI~ O.B.K •.

181 lb. ... •.. 14 0
Wit mieliemeel, Natal U 9
Ha"er, Kaapee, per aU:

, 150 lb, ... .., 14 0
Lucerne per 100 lb. .. 4 6
Uien, per .... liO lb.... 9 0
AardaPJMllen oer aU:

lM 1\ '. ••• 7 0 • 14 0
Tabak, per lb. ... 0 7 " 0 8

" ,,(ioferi~ur) 0 II " 0 4
Koorn, per sak 203 lb. 20 0 "ti 6
Boter, ~ lb. ( ..en). _. 1 I " 1 4

" l2de kwal.) 0 9 ,f 1 0
Eieren, per do,.. 1 9 " 2' 0
Eenden, pel' IltUk II Il " II 9
Hoenders " 1 4 " II 3
Kalkoenen " 6 IS " 9 0
Ham en Spek, per lb. ... Geeu.
Zont, per zak II 9 " II a
Noten, per lb. 0 6 " 0 6
Gedroogdeperzikenp.lb. 0 S " 0 5

" abrikcnen " 0 S " 0 4
Kalk, per aU: S 6 " 5 c)
Appelen per kietje 'C... 1 6 ,,15 0

" per ID&Ddje 5 0 ,,15 0
Druiven per kistje 0 0 " 0 0

" per ID&Ddje... 0 0 " 0 0
Peren per kietje .. i 1 6 " 7 6
I' per ID&Dtje ••• 6 0 ,,10 0

Pi)nappeJen, per doe, .... 1 6 " 2 6
Kool, per doz. 1 6 " , 0
Bloemkool, per do,., II 0 " 7 0
Springbok ... 14 0 ,,2.6 0
Stembok 4 6 " 8 6
Tarental 3 0 " a G
Bedwing 1 0 " 1 6
Koran I 3 1 9
Namakwa patrij. p. doz. 4 0 " 6 6

8LACBTVEE.
.£ ..

O-n 1 '(goede) prima
6OOlb. en meer ... 11 0 .. 12 0

Koeien (goed) 45Olb. en
meer... ... 6 10 .. 8 0

Kalveren... 6id per lb. gMlacht
Varke ... 100 lb. (r.choou) fd. tot 4fd.l'.IIt>t>

leven
.£ .. £ ..
013 " 014/6
o 18 " 1 0
o 18 " 1 0
o 16 " 0 18
8 10 " 9 le

... 15 0 ,,25 0

... 15 0 ,,25 0
'" 12 10 ,,18 0

Lammeren, 30 lb.
Hamel&, 38 tot 42 lb. ...
Kaaplleilchapen (goed)
Kapate ... (goed)
<>-en, Trek ...
Rij~den ...
Trekpaarden ...
Mamee I...

OPMERKINGEN.
Suikerbonen. - Tumelike vraag voor

goede nronster •.
ZClDelen.-l:5ljj\~lJ zeer vust ,
t;"r,t -( ;een afz~t.
Kaf.-Besle vloer en lIIachine kaf in

vrug.
Havt eli vuer blijft \,<'L
Mielio8 worden gerede verkoclit .
Kafferk'O()rI1nog zeer zwak.
L' ien gi,~en eeu weuig heter.
Aa,·dapf:l'!len.~ ;ned" \'u...readen k..men

aan, prijZ"D laag.
Hoter in vraag tegen tumelike prijzen.
Eieren.-Fcnn, doch "welen \'el1l ziju,
I 'Iuimvee.-Markt goed ....xlf'zien.
t ;raan.-Behaalt g,,,,,le prij7.en.
l'roenten.---(ioetl, aJgemeene ~.rtt··rin;.;.
L'u,,),ten iu vraag, goe<le prijzeIl "oor

uirl5ezocJ.te. .
Vee.-AlJe soorten zwak, g,,,,de voor·

raden lI.eLunden.
ZeuCl.ingal n.1l &lie lOO.rteIl na

KoloDiale eD. lDg6Yoerde Produkteu
.orden in Olltt'allpt geao_ ea so
goed mogeli1r: .... rkooht.

Zendingen Kaf .orden aIeeIIt. GIlt-
t'&ngell Yoor dadeli1r:e nrJtaop.
A.dre_r alle goedere. Il&al' Law-

rence'. 8idiD&-
Jas, La.-renoe ot Co.,

Poatbaa ne,
Joh&lll*barg,

Teleg. acbw: "Launelle. "
A.geDtell : -

Wig.htJl1&ll ot 00., Bp1r:t.,
Poatb1lll 4.6J,

BuJ.w.~,
Teleg. adree: "Prod_."

D. J. Y. d. MERWE,
SeIm!taria.

''Fonteintje''. Philipstown, 21/4 '06.

Als vrouwen maar
wisten

Hor.n:EI. Gt7LI'K RJo;r N K.HP,
ST.\O HUlSOfoJZJi\'N£N ~RE.~-

GE»1 ZOTT.

}f.,w.. ~l.. ry Ann" Lallrence woon.t
UI ftl, Wiley" Cot~es, Boveu Ashley
St.raat, KAapstad. Wat wij hieronder
zoogt ""I voor elke vrouw in Ka.apsrud
van Wang "'azen, omda.t M........ Lau,
renf't" oen lïOUw Tun Kaapstad ;~, ~n
omdat dau v.le pijnlijke nAggen in
K_fl'!t ••d zijD !'fil h.t is h..rd om hui.
",prk mpt ....'tt pijnlijke J'Ug te doen.
.\ I.. lTOuwen maM de oo.p_k wi'itf'n I
Meovr. Laurenc. v.egt: -"Ik ..-il gaar,
u.. het goed ~volg in mijn geval r.1O
Doa08 R.ugpiJn Nierau Pill,m bekend
m.. kt-II, V:lU' kind HJ aan tot in 1904,
.. ,..~ ik ondffhevig aan p'ijneu ill het
qm:Ie.n;te ~It~ Tan mIjn Mig, duh .....
14!;hf'id en erge hoofdpijn. Mijn beenen
,h .... n et"g gezwollen eli ik lutd ook
..erw'OOtte ~. Yerscheidelle dok.
tel'! behandelden mij en ik wall zelfs
in 't hospi:taal zonder eenige verlieh-
ting te krijgen.. Ik p~ vele an-
dere .. iddele11<,doch .!lOUder ~ Il:<"-
1'0~. HtIt gebeurde dat ik eendag .....n
Doo.n.. Rugpi;in N iere. Pi lien Ins en j.k
)jilt, e..n doosje ,baJen, en ~ ze -mI-
gens direct,ieiI te nemen. Iii had om,
t.reot een 'ImJve doo.. gebrulk!., tlX"n ik
... rlicltt~ ~on ta krijgen, ('n
twee doortJ"!l ~ruilrt te hebbeu, voel-
de ik mij ruoa.b nooit. te 1'<JI'eU. Voor
de la&t6te 18 jaren moest iJl; elke win-
~ in bed blijl'oo _..t w¥ gezwollen
t-uen, tn11lIr it: ben nl'l verblijd en
dnnkbo.o,r dat ik niet noodig bad h0t.
dl'~ wint« te dom.. Het i<S mij ePIl
vreup u tt' lru.ruten zeggen, dat ik
..........010_ uen~ hen.: Jk heb .,.~
.rumote teoken óf herhahog .... n mIJD
Ollde kwalen tot ml toe nOOÏ't, ..._
l(eT'OPld. Ik houd a.ltijd I>o.ns Rup;pijn
"it".rt'n Pillen en Donns Mil"" Pillen
in hnis, EIn beveel ze a.1 mijn' vriend,,"
" ..n,'· D.(I<UJl~ RI'lp.'ijll ~ier..n Pill~n
"ijJl n ..rlmnwhanr '" elk g(,"~1 .."U n ..,-
rptl ton htla ... ,,;«kt!-Pll voor rugpijn!
1'1". 'Il II a t i'llll~, .. lli......Ji!l:hPid, "Ja p<>lClO<'-
heid. v~1 \r~tprt"uf wat~rztlchtig~lt Z'l't"e-l_
lin,g: .....or lumbAgo, ""il\1 i(',fi .. n ....mllw-
l...·hti~"..id. Zij genezen lO"' .....el. stR<>.n
..n ,,'lLt<"T kwal"" 1)11 oovpihg ..n u t~.,n
dia bet..... Zij worden 'V .. rk()('ht doe>r
"lip IlpotJ".kel'!'l eu win.lreli....,., of <I1r..kt
""'0 de F....tf'r,MCCIeJ.l~.n Co., 58 Loop,
St'l',"t, Kaapstoo, (P.K. BlI5 1291), pTij!J
- M. per .lOO8J ••
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.. 28 0
" 16 0

.. 14 6.. 0 0
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.. la 0
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" 12 6
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UNIO·N,
BlUEVJ:BUS. .00It

.ODumenten,
.~enkstenen, .
~.
'.I)-atie Wark, ena, T
TePm bflltke Pr1Jzen.

....Opmerbr· Id.. on" .bert; pdrag "
yo.o 8OI11lD:ÏP goeTi!IJ'lIADt_, die ....
110 Yerwaaad _ DIIrg....uent .tjG, dat
mj niet _ de hu~ __ t ,nil.
groeten, en also de lriDderen niet tot
'n goed 'f'ODn-Id .ijD. Wel, de hw...
beer heeft het middel om benijd te
worden _ iemaad, die goeen Toorbeeld
is Toar zijn 1riDdenm. Opmerirer &agt
nietfi tegen gecertificeerde ond_ijze..
r-, .IW1at' alleen spreekt hij. nYl
hen, die oog aeJf min k_n.

W. Venter, Cour...y Station. Wij
kunnen II op uw ~ ~ iDlic:ht4us
geven. Het spijt 01\8.

TIl , 'DB.lur. i I
lauie J8-WALXD oA8TiLll. '
Junie 2O-DlO'A.UB80A8TLll,;
11UÓrli7-BB1TOW, , .'
lulie "-KlLDONA.N OA8TLI,
Julie 11-8'AXON. :
lalie 18--CAlWIBBOOK: ~TLl\ STOKKMN!

&-n korrespondent vmagt 0118 af ..-ij,
ingeval m ons blad een stuk 't'OOri<omt,
zonder de rechte naam van de inzen-
d ..... maar met ·het. ve~ dat andere
blauNl het stuk. zulleu overnemen, de
rf'Cltt. WIAIn zeDlIen aan d0 n>dakteur
VlLn 't 'blad, da.t het stult:. w_t OV8l'
to netnE'n. Het antwoord is: ja, indi_
dE' reda.k t<m.. 'rnJ1 zoda.ni& blad OIlS er
om vrua.gt.

Tu... n atoom~n nu. Engeland ,WI. de
Ka......... E.rtmden. '

Te • uur u.m. 11 Jtmie -GOOBlÓIA, . KaPL ~.
'. (Via LM ...... SomhamptoD ea Loaden.

18 Junie -GAIJU, J[aPL Whitehead.
(ria 8L HeleDa. Aaó8Daio.u ea 8outham~.) '. .
~ Julie.-GALtt., ltAPL Wilfonl.
. (ria ~ptoII). .

Hermitage en' Steebdrui,f, £5
II@r1,000, Op Metallica en Rupea-
~ L&tifoIi& bij _
! P. DE WAAL, D.Zoo., .
;. "J~
: P.Ko Eet,te. BUiet.
I .' 't ' .,'

Om.treeb

Omatreeb

KOST INlUCH1'l&G,
•• " ET

De J ·H - ....
'fil

WORCESTER. :
.. Re.."t door Eee ,. wil det we de kor-

r"'pood,'nti., uY!'r de C. S. Vel'(,'Ilib";ngzul,
ICll .luitcJl. We hehloelJ dit rccdH ge<iaan,
doch kunden natnurlik niet weigeren OUI
de hrit'ven te, plaatsen, die reeds in de po8t
waren toen wc dit bo""luit publiceerden.

BUCIIALL ITDDli"UIJ' LIJIEl;: BfrlT .,
PA•• AGIE.., ·EN VIlACHTDIE •• T .

TUBS ••

ZUID AFRIKA en ENGELANl).

"
•. Opmerker" IIW brief zal in (hUl Land

onyerstaanbaar ....ezen. en behoort If"richt
te "urdeu aan de kraut waarin de MtnkkJn
zijn ver>,eheDtlll waanlaar u refereert.
•

. Het "tuk Van "Onderzoeker" naar aan-
leiding van de leer der uitverkiezing, aan-
geroerd in 't 8Chrijnn van Heilwen88nd,
kuunen wij niut plaattlen, ten eeme
wegen8 gebrek aan plaatsruimte en tlIII
tweede omdst eeD twist getlChrijf over
zodanige leersteUing wellicht beter zon
"tjn in een alleen kerkelik blad.

ZAL TB IU..AP8TAD AAlrKOIfE.. i
S.S. EUPHRATES omatreeb 15 Junie 1~.
·S.S. FORT SALISBURY, omatreeb 21 Junie 1906.
8.8. BARALONG, omllireeb 8 lulie 1906.

ZAL T. NATAL AA.IW.U.
S.S. AMATONGA, omstreeb 15 Junie 1906.'

ZAL vAlf KAAP8T AD VBIlTBBIEU OP DB TBUI8JU1I8.
·S.S. FORT SALISBURY, ODlJItreeb 9 Julie.

Puaagiera boten "'oMen aangeduid met een lterretje.·
i

P~1lII geld van lU.AP8TAD naar LONDON, illll1uittmde een _... kjU
Plaata BiI)et van Plymouth, ie £26 6L Od.

Uitmubttmde Accommodade voor P~, in het middeu gedeelte VUl bet
IJChip op het BoYeDdek ea de Pram_adé Dekk4lll, Ruime, Lichte, Goed-.uleaerI ZaIeD,
aUe Buiten Hntten. Verkoeling. toeateDen. OYera) Eleetriee Lieb[ :&ente kIP,
Keuken, A.IIen £ente Klu P.._;iere. Ben ervaren Doeter eli 8tewardea lijD op
iedere Stoomboot.

Voor verdere biezonderheden omtrent ~raeht- en Puage gelden ~
men zich tot ','

GE•• BUCKNALL, .TRAN STRAAT, I(AAptTAD. r--"~~,.-.......,,.._..,__,..~........_ .......

'14" E JC.
"''''''.Ii' ."AT J~: ••l:.r--< .

~ hOOPUt prij- ~ ~effli'~:-:- -~.
WOL, HtJID~li~":V;EtiI,EN, ARGOL.

........ Ji:x.••

Wij hebben geen verdere berichten ont.
vanllCn aangaande bet besluit Tan de
Nederlandae Spoorweg MaatschAppij om
aan het pel'BOneel sal.ri. te betalen ter
tegemoetkoming.

EPu korTel!pondent echrijft dat Alber-
tinia tot nog toe bevrijd wu gebleven "an
de draukduivel, doch dat deze' tans zijn
vel'llChijninp; beeft gemaakt in de vam •
van t"en club. Op het dorpje zelf gelooft
de schrijver niet dat men meer dan 4 of
5 naamtekeningen ter onderatenning zal
krijgen; maar men gaat ook in bet di.
trikt rond om nnamtekeningeo te krijgen
en dan wordt te kE'nnen geg.veo, dat, a.I,
iemand mjn naamtekening geeft, bij dan
lid kan worden ..an de " club" zonder eub-
skrip~ie (l()e.) te betalen. Men werft _lfs
~tekeningen in naburige dorpen ahi
Rivet ..dal. Op die wijze denkt onze kor.
respqndent dat lDen wel genoeg nllllmteke.
ui~n zal krijgen om de u club" op te
richten. ooze korrespondent ,,;1 hebben,
dat de parlemenU!leden bet hunne nllon
doen om de wetten in dier voege vena-
derd te krijgen, dat u clubs" of drink-
plaab!en alleen verkregen kunnen word!:ll
met verlof vau de ingezetenen van een
dorp, waar zodanige zaak :&IllWordeD op-
gericht.

···.B.~~.;~B!

~DER~¥ ·Sl'J{ll'l'.: 4, KAAPSTAD.

tI' . ,

··EIN§
A'PSTAD.

•
~ ..... -1IIiOdlII

1j~ .... ~D1a.
b.iltj~lIt1m!i.? ~ Olie en X,OlBIl
It.Q~Utf·_r4en.

••
DE WETENSCHAP

heeft eeu triomf behaald in Dr. SheI-
dOD'!! nieuwe ontdekkius voor hO.teD,
koude ell terriJlll. A~ ~
borgd. Overal YerkrijgbaR.--(AdY.)
Overal yerkrijgbaar.--(Adv.)

BOVRI·L
IS invaluable during

convalescence.
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, if Jlg~,l~~~~~~R~~~~~,>tf~, ."*1'''-
befitm&.~ eu'~,Y1III.'L""_"

,~ • Blrm~! wier,. p,..._.
u 1ftPII" eeD repatldie ~ ... ~ ,~
wereld verWOl'1'eG 'b*bben zou. pill
.~r, IlOOft de. wel bebDde, I'Qtm .iDge-
riebte gebou"'en, weID '~\",,(lond
1ferdun door L. H. TYe.utyman ~ Co.., bl
dil Burglltraat 16, o"ergenoU~. Dit
werd geduu, alt; gevolg VIUI de grote
ondememifl~w~ ~ de ge- .
noemde firma ' ó£ieli: II. I :Dat di" de' ~ '~ d.e JlU, kt.,18,", 'liet was op ek! K~ teotoon te· ..,..
ling, dat deze firma baar ~buus 1Jl~ _de gehele Wérêl4 :l;te.end 'voOl' lfaar. Qt~I,(QlIQ!~tda
en "ij was spoedig o" .. tu:igd dat er. lG '-'ve'''de e" ver:r&tnende bestá:nddeleJ1.~'Zuid Afrika pIaatI ..... "oor _ ~t; e'" ~ -
~IWObet~,..,O •• _;~ . .

werd~~=~J:Y'''::_''ta EEN GENOTVOLLE EN
VOOr '-et:! ~ groot genoeg zou lijn ..oor ;::;,;:;;;:.:;:.:';_"";;':i..' ,;;:;;;~_;;,....,;;., ;...;.:...;,;...-----

kun beaigb~ maar lij rek~oden D~et ~P VElm ~,KR'E'LIK'E' DD "NK.
hun vrieoden ID de grote wtgebreidheict, ~ ~ .Q,d
die hUD Ilk. rouden DemeII.

Binnen 1:.1 maanden was het nodig een
grotere pluiM te.r-oek8l1; ziedaar de reden
waarom lij een gebouw bebben, dat het
grootste is "an enige firma iD geweren iu
Zllid Afrika. En wij moeten de heer W.
H. Billadoo fe1iclterllll met de uiWékende
wij2e, waarop hij de bezigheid inrericht
heeft.

ledet'! afdeliDg is w. i!lger.icht dat er
deupetik en met zuamgheJd gewerkt
wordt. Eent ~ er een grote oitltalkamer,

, welke ruim voorsien is nn vér dragende
geWBJ'eD, " riftee," revolTers, pistolen, "'.
woo~, ..OO~~ ~~bedm
en patronen, en wel van het DieuW1lte eu
elk bekend fabri bat. N"Ut de uitl!tal
kamer zijD de k:autoren en dan komt de
magazijn kamer, waar enige honderde ge-
_reD en .. rilles"J vanaf het oude ..uur-
steen geweer tot de "bammerlelll! ejectoJ''';
ook 2b,OOO nieuwe patronen. 'I>l1&!'Van
de meute direkt van Eleys lijn iugevoerd
sedert de !lien .. e gebouwen zijn o..er- ,
genomen, aanwelig lijD. Ook is d.
taadkaru. _ belaDgrijk, waar nur-
wapens bij bestelling gdadOD . kun-
Den worden en met de meeet moge-
like speed ..ersenden kunnen worden.
Er moet aan pdacbt ,..ordeu. dat het.
liIILIdon en HilfadoD waren, die Je prijzen
ftIl patronen door geheel Zuid Afrika VaD
16&. en I Se. tot 12s. en 1300... enninderden.
Dan i" er Je werkplaats. waar repant.ies
.... n aUe beschrijringeu worden uirge-
Toerd. " "

Om iemand een idee te geven VIUI de
grootte nn het magazijn is het al,'Chta
nodig om mee le delen, dat er op de be-
Dellen verdieping ruirue gelegenheid is
OIU geweren en rifles te proberen. Bet i.
een genoegen om te lezen in de kaWOgull
Villi de firma (welk" postvri) toegezonden

, wordt), tlat alle wrg zal blijven genomell
worden om de hoge reputatie, die hun
beroemde wapeueu gedurende Z<> vele
jaren genieten, te handha veu.

Hno systeem OIU ge'\\ eren eu "rifles"
op maat te maken is eeu k"II._al ~uk_
gebleken.

De firma Ilt.'<lft nu gereedschappen lig.
gen voor de fabrikari« van eerste klM
rijwieleD.

Gad

,V,.... •• I(...........
.... r. PROBEERT ~,E.

LAMP~i",~
... i....L8~ of met witte

glas- óf mooi gekleurde Vont
en gekleurde Bollen, 22/6 ~r
stuk.
K...... T.... ...." opaal
gekleur:le Stolp, 3/9. -,
Vloer La..... , gesmeed IJzer
en Koper, 27/6.

Prachtige As-
sortiment Centraal
" draught burner"
Lampen juist ont-
vangen. Nieuwe Von.
ten en Bollen. Alle
Prijzen.
Grote Voorraad ju

~RIKA.

.....<.;;rideri jen.

UDlU.TEI, lt
Standaards,
maat 40/-.

: ,
duim ""0. IIIUS"
volle .,.... ........

... TwIe ......

Geen kerkegeld voor
scholen.

l£UI£l£l in soorten. mUISE mIEt

IOODHEAD, PLAIT ICo.,
Strand Straat, KAAPSTAD.

Albertinia, <le 7de .Junie 1006.

AAn de Editeur.

Mijnheer.-& zie in uw Iroemnt van
de 31st<> M"" een beschr ijving "aJl d e
iit.fde. die er bestaat tussen de gem"..nre
nu AJbertirua "Il haar leraar. Het is
waar, dat .... een st.-rleer liefde ......tant
dsu 'ml de 'Chrijver kon neerschrijven=-
maM' .... 11""'I' donk er pont kOlDt in he t
schrijven ~r: de -chrijver z--,r;t, 001-

wt er zo ...... I scholen iu de ~..n..... ute
zijn, waar zoveel s<'hrijfwt'rIt is, het'ft de
Iwrker ..ad beslot en 0111 de predikant ...,.
privute "tkr ..tari- tt' geven, waarvoor
4!eJl aanzienlik .. som UIl I...taald ,,·or<l<>n.
]).it, i~ een rueuw 1.. -giUbt'l, en d e volgeo-
d.. "ragen behoren beantwoord te wor-
den. t..n ..inde Hebt op do> mak t., "'..t-.
pen: (11) HeElt de ke rkeraad 'r recht mn
uit de k..rk",ka~ g,·ld te nemen voor
ti(.4:tno~I einden , ,l!n <lit zonder tOP-
lltemmilt!( vnu ek> ~...,ot .. ; (b) -jg 1<-
~Iraad erf -choolkomrnissre Diet Vt'f.

anwoordelik voor d.. administraties van
0.,. seholen : (Cl of zljn de ..cltolt>n van
Albertinia. oatio_Je.. of Ioork..sehojoD?
Mijn~ inzi ..1l>l heeft ~e tt ..rlte .... .d. AI
Wll~U bet kerkscholen. nog g""n l"PCht,
om kerke~"E'ld voor schol ..n uit d.. kerk ...
ka.. t~ t... ~n. School en Kerk zijn zu,,-
........, maar ..Ut behoort onder _n afwn.
derbk '-tllur: scbool. eo Iterkza:ken hf..
~~n niet in .té "'ar g..bracht. t,. "-or_
dar •. De !l;emPenle van Allwrtinia i~ 7"'...
mtldrladig, maar niet zo rijk om kerk
f'L .oe-hol .. n ID stllnd t.. boudel!. AJs <I<>
kerk ..rnad dt>nkt, dat er ~.'Id Jt"1I00j1;
voor is, ~t hij da.n de I.-raar £50 m_r
113.1...ns K""'e.n. en £6 voor ""Jl lx-I"""ft,.
~t' "n £3 voor ""U anne ...eduw... Dat
Gjo l;j..fdpwerkeu. Joch UM>ID !!teen k....•
k'1!:pld ''OOI' scholen. Dil I' ook een punt
voor de Synod... r;.:...t onze l"r1lJll' 1'....

~1 .. lI1er kost.-r, .t... .)ok 11+'t kprk
f4Chrijf"prk kan rI.....n ,.,..1, I..Rirf·,r~d .. l•.
Dit zal hem v_I hl'lp<'n, .'u bat d...
I!IChoolkommi....-cie ror~u voor _n "..kre.
tart, Y<)Or ocboolw.;n Hi t =1 op be-
zigbcyid lijken.

'Til..,. aare, :
, IIlL~!~t..KENNISG;EVIN GGROND! GROND! ! GROND! I !

Ik, de cmdergetekende, RNft hiermede kennis aan alle blanke in_en ftII
Zuid Á frik&, dat ik de pi .... BoodeJlqort.. nit de Boedel un H. van Wijk, ineol
vent, heb terug gekngen, en dat ik nil VOOrtlemen ben om de Nedenet&.ing BrI"tston Inm'clpall+AJt. KENNISGEVING geschiedt
Schema dOOI' bem begonnen Toort te _ten. 110 hiermed' S L.o.,

Ik verkoop nit de band bloltken grond op de plaats Roodepoort, in het dia· e ID termen ~ elLLle 152
trih van Vredefort, A'J'OOtelk li IDOI"pII. De plute li,rt 110watS mijlen ftII Kop van Wet No. 40 vau 1889, dat deze
jea Station UI! de boofd 1IpOO",~ lijn, omtrent balfweg luuen lUoonstad en KIEZERS LIJST. Raad voornemens is Zijn ExceDeo-
Vereeniging, en dUI llifJt ver ftII de beate markt in Znid A.. rih,10BANNJ!l8- - cie de Goeverneur te verzoeken het

BUR:ATER il er in <m!rYloed. De RhecOIter Rivier loopt erdoor. Due KENNIS ~eschiedt hiermede, in volgende Pad te sluiten viz:-
rÏlier heb ik 0pf!ed.md en er wordt of IS Janu.rie 1906 een ~ dam'!JeIronnen termen vau ektie 32 van Akte "Pad, lopeode no Toll Punt
DIet 2' IChraap IPlokken te ReliJ'k, aan de oner van RheuOIter nvier de lIIIderé grote 45 van 1882, dat de Kiezeralijat waar het uit het groot pad draait
en welWende d~ il ook vergroot en ia nu propvol. DeR beide dammen lUllen voor de volgende 12 maanden tot op .. VBn VaaJfonteÏD alias
worden "ol~leid uit de Bheuoater Rivier dam, aodat alle blokken bnnen be- voltooid is, en ter inzage zal liggen distantie V1ln omtrent
a}'roeid worden.· De ~r.enrerbn mU~. binnen kort .,oltooid.lijn. De rron~ edurende bntoor uren in -bet yards.
gel ..gen onder dit.. dne ~te dammen liJn seer vruchtt:.ar v~1 Toor aUerlel lf " IK' OU '"
graan soorten. lfct ia gelijk, zeer diepe vlei grond, sonder brak of klippen. nmclp& eautoor TOOI' een tl"...- Personen die objektereD tegen

TERMEN -~IOO JlfIr _iblok, groot 2 lDorfep (110wat 246 yuda bij mi perk VIUl Zeven dagen, vanaf de genoemde" Sluiting .. worden ver-
yards), betaalbaar als vol~ I 'fl0 Irontant, ftS op 1 Sepetember 1906,' en ftII- lade tot de 19de dezer. . IOOht zulke objecties i schriftelik in
af 14 JUDie 1906,!I~ elk Jaar, totdat de RehEle koopsom afbetaald ia,dua over dllS Een Hof zal gehouden worden te zenden aan de,-dnd ........ tekende
j.ren ijd. GeDel'ienten .. 1 geVTUgd worden. Er &al een"diaeount-segeven1f orden W _.l d 2l\..te J . 1906 ~e~-
indi"J:I m eer dan de eerew. twee paaiementf'n Iron tant wordt .fbetUJd en iDdien de?P oeDau&g, e VII ume ., binnen drie maanden vanat deze
sehE'le koopecm .fbetaald wordt kODI.nt, da~er Cf-nt. .. dieoount" op de I/1S. In bovengenoemd I(aotoor, tussen de datum., .
, £2Sper Bon,.blolt:,-poot 300 "",·erbnJt-e. 906en~,~n. i 1D~!..h_:~bu.r.fll uren van 10 en 12 v.m., en 2 en N. S. LOUW,
kontant,!3 op 1,,:Sept. 19061en Tan J~ nnl~.1 ,aue Jaren U tu.u.tdephele, 4 n.m., ten einde objekties tegen Sekretaris Afds. Raad
kooJllOm ~.taald is. du. ooI!: over de 6 Jaten hJd Mmder.!"u~: De t.weede Bouw "'_6~e lil'st in overwegm' g te
blolr kooppJ'l11 £llO, ~n de 3de of meer, £5 elk; due pnlllen IlJn 110pmukt mei .,--..,... 1' _
bet oog op de sterke ollderurdae walen die ovenlonder de Bouw. blokken ge- nemen,. en .te besWll!en de aans-
vonden worden. Dezelfde condities omtrent ,. dil!COunt ~ .la hierboven OlD praken daann gemaakt.
oh reven.

F. L. VILJOEN,

Stadsklerk.

SLUITING VAN PAD.

I. 1..... '.. :, lIJId8n,'n~'-1tun,~'_:.t:~i
·Enk.... en Dub,befeo. ¥OOI' Ploegen,
·lchlJf~,Heltlng-~ Ploegen voo.

.. paapd.

Afdelings Raads Kantoor,
Calvinia, .

26 Mei 1906. v
.VEE VERLOREN.

•VAN' '..-dê oodergetekende "ija
mr Beestieo verloren op weg ~
1P1.:l&QI:aa Baai, veertien dagen ge-

~~....,.__: Linker 00l' Stomp, met
.uee VaD' achter. Recbter oor
.....Tel staart.
Schutmeesters en anderen, WlIII'

zij',.~ aaugekomen ZijD, ~
: 1ieYeD bunis te geven.

P. D. DL' TOIT.
Jrruasohe Hoek,

7 J·tmie 1906•

Weirechten en Droge Landen. Brit.stown,
3lste Mei, 1906. ISGEVING

.JA:\' TWUFELH.R.

Een Hoofd Komité _I worden gt'koeen uit de Blokbonden en ..oor de
Blokhonders die de Begulatiea moeten oJ,tnkken. Het KymiM .. l ook de ge-
taTlen van vee beperken van tijd tot tijd. En zullen ook bepalen de grootte te
worden toe!lestaa;n per blokbouder "an de droge landen.

De deel der plan'" waarop de Scbemail uitgele~d. is groot 1936 mol'Jl'81l en
de weiYt'ld strekt zich uit over alle open gronden uitgenomen de Zuibloklten
en Bouwblokken., Ik self beb bierop boegenaamd ReeD weirecbt.

AIgemene Winkel. besigheid sal niet toeselaten ,. orden. Er is een goede
winkel op RoodeplOOrt.

MINERAL!, RECBTEN.-Kope1'll hebben alleen de minenierechten op de
blokken door hen gekOcht. Ik bond de minenUe rechten nit op alle andere
gronder. en de droWl landen.

W A TER BELASTIlIIG.-Er sal een jurli1rae belaatinR betaald moeten wor-
den met het doel OlD alle water voren die naar de blokken moet.en lopen te
maken en in stand te honden, van 181. pel' blok Er sal R8en andere beluMng
wezen bebalve 28. per jaar per blolr, !lijnde Recognitie betaalbaar aan het
Goevernement. ,

8CBOOL.-Hier sal een GCJeYernements Bohool zijn voor al de kinderen der
o ederaetting te wOrden geopend op bet einde doer maand.

Bij betaling van de eente paaiement ontvangt de koopal' ujn koopbrief
TranIport .. I gegeven worden n. betaling van de tweede, paaiement.

De heer Pierre de Kok, die de winkel te Roodepoort heeft, heeft mij recht
!legenn te melden, d.t hij lijn plaats Modderfontein, groot 4,000 morgen iD' dit
distrikt, lI'eeft voor vrij weiding "oor de tijd van tien jaretl, UIII de Blo.honde1'll
.,an Roodepoort, en ooI!: OD! erop te zaaieu tegen betaling v.n een·derde vaD de
oogst. De plaatst! i. uitatekend voor mielie-Ianden.

Vertel uw~ vrienden. Ik radJ. allen aan om zelf de gronden
re komen zien. Het is wel de moeite waard.

I

Afd I' R dl' b AFDELINGSallD CILVIIII.e mgs aa, amgs urge __,.
-- VERLEGGING VAN PAD.

HEFFING VAN BELASTING.

J{ENNISGEVINGEN

J.Jl.' S'I'DIET,
. . ~, .

De leaen worden omtre1lt onder
.taaade kenni~eTÏllg8n ve""_ D.....

Due advertentie kolom_:-

TENDERS gevr ....gd v'.,r 1!13,OO) banl
houten plav ..i blokken ,loor .Ie Kaal",e
Goevernement. SIM>orwpgt'lJ.

TE KOOP «('it d.· Iland) 4 (''''en met
hef daaropataa,ul geb ..u .... in h.·t durp
Hop.:tield.

ONDEBWIJZERF..8 (Gediplolnl't'rdc)
ge",-aagd \'o"r d... AJU S...I,,).. I tt, Sol"")..,,
gezil--J,it, di.trikt De Ru~t.

ONDERWIJZERES gevrllagd "our de
A3JIex Rivier o.·hnoL

KOK (Uoe<!e) g,·naag.!. Men. Burt ..n.
V 00"'1'00.1. Retre ..t.

TE Koor twee ''e'IlIte Ida. k..eieD.
_Adl't'" J. G. lIugo, Breed" }{jvier.

O~rnERW I.JZER (Uecertiti ..eerde) fl6-
vraagd .."nr l'('O A3 ""bool "I' d" 1'1",,1>1
Kliphellve~ tllslrik:t V,w Rltijn,;rlorp.
AANGEHOl'DE!i in het ""lint te,Brand-

vlei, distrikt Cab-inia, twee d,'nlcie... welk.e
op Zaterdag. 30 .Junie, mllen nrkO('ht
worden, ind:ieu niet 1""',"lD geJo.t.

VERKOPING (Publieke) VIUl ee",tr
"k!a8 va..t eigendolU aan het uf:dagerS klUl'
toor van de heer D. 1\1. Dyn."<JIl, te Fr~T.
burg. nl' Zaterdag. 14 ,llIlj6, 1!lO6.

KIEZERSLI.JHT "an de Brit.llt"wn tllO'
nicipaliteit ligt vau d., 17de tot de Hide
dezer ter iuz.oge. Woen..dag, 20 Juni,·,
oI,jektie hof.

VERKOPL'iG (Puhlieke) van 25eeNte
kll..~ koloniale fUrd'lD en 10 dito ez",ls. te
KlapHlutR Stilhou. up Maandag. IR dezer.

BEFFT:\e 1'l1li bdn><ting donr de ofde·
lin".,.nuad L.aiDlJlWorg.
BARNETT'B, Lallge>'trl\Bt 142,Kaapstad.

Buffetten. VIUI !lOM. tot 70s.
KENNISGEVING ~.. n ht>t boogl;erechte-

hof,
AANGELOPEN een ez..1 te Patalca

Bivier. <ti..trikt Ceres,
VERKOPING (Publieke) Vllll vust

eigendom te WOl"('e~tpr, Ol> Zaterdag. 23
Junfe.

.. SPAARZA.A?tt .- verlichting, sy"t.ee1ll'
het een vondigst, veiligllt en I,r-oeJkoopst.

.' BOMU en STOK:KE.V. S. W. Jouoort.
Boven V&lI~. W"ilingtoD.

TE KOOP .. B1aclt Prince" wijngaard
. stokken ~ geok.k:ull'llrde litu<len, naartje
en 11llU'limoen boTOOO. G. J. Retief en
Zoon, Iterkstraat, \\~eJlington.

c. R. DE WET, Bomen eu ·Stokken.ROODEPOORT, 1'. K. Kopjee, OJUr.
5 J annarie 1906.

ZUID.AFRIKAANS BRANDZIEKTE MIDDEL.

.~Bode·8nui!, ..
. best.. in de KoloniA.. , ..:SE"EIIITREERp

(&venltunae AdvertP1ltie is DU Toor enige tijd iD ODM kolomlUD
yenchellen, lID qngetwijfeJd Itlllen onze lezen wiDeD "eta wat het
~eDL) , ,

" 8kabrene ~ ja het Geregiat.reerde BudeJIIDerk 'hD .. middet
het IFPneJ{n VaD lbanchiekte, iutR'8VOlldf>1l door zekere twee! OOereD
de afdeling C-oleaberg (de beren C, ." van Zijl en T. K. de Villien.)

Ged~de d~ -tate vijf jaren lijn nie proema gpJlomen en de
reaul tattD IUJD boqgat ~d geweest, bet Middel Jut ;feitelijk Diet.
te ~ 0Y'Jr. i • . PallltM RivN,

, lHt ja ~ inteading Klddd, sodat droogten Diet iD de "!J n..m DiBt. ceres,
TOOI'~t toecbeDeJl i~. v~ bangt bet niet af 'tG de konditie 'faD 7 Junie 1900.
~ dier, daar het .. idde1 de k_oDdite van zulk dier .. ftI'Itet.ert;. sodat, ..:____
niet~tJtullde d~ SCthaJ)en lD ZWIIkke.onditie mogen lijll eD nij 1'u
Bl'aJldmSte, bet .. "eel Dut ral doen hen een dom. van het Zuid-Alri-
ban. Bnmdziek.~ Middel iD te geTell.

I~ boer IDi het laDct beh~. dit middel goed op de proef te .t.ILm ~UNQEHOUDEN ill het 8chut {
en EO dit gedan W!Ordt gevoelen WIJ 011' overtuigd dat in de·ODIDidd.llike I-Blrll:DldTt'Ji. Dist; OJjvinja,' OYer fM'"
toeaomat het 'CIi~ onnodig zal zijn.' ·oorluofd.e.ti,;l te worden .. kocht ~

Prije, 6/- (Vijf ~hilling8) per 100 (Eén Honderd) SchaPeR, opgemaakt zaterdag, de 30IIte J1IiIie 1900, indien
iD JJUkettA!lI TOO~ 100, toO en 600 Schapen. niet ge)06t. u.I.:

\Toor TerdeJte b~Dderhedeu doe aauoek bil' de een of de __ ..1_ ..1_, 1. EeD vale ruia donIi&" litabroot
d "-L-d -- wr nal1lWl:ltu.rt,~. ','

OD ergewaeJl ti. 2. Een _&!:te 1f;Ït-peD8 heJII,Iit Doft-
Jl. C. WILCOCKS; T M. DB VILLDR8 by, linkaoor 1fiDkelMak l'iQ
Procureur, Pon Still., ' J r.éhtwoor ~.ft;n 1'OCif, _J_J,",.'II~·

Colea rg, K.~, Co_berg, ~.:l. o.tk.,P ..~.I)E "al.·'WJ!.i!lUlI.:'· W_*OI'ltg.,,;lMltbn

Komen Aanlopen
lEEN Z....art BruiDe Merrie

treot 6 jaar ODd, een bal merk
op de 'OOtIt, met lllB8Ch~ ~.

~r !km dezeI"e ter:ug, 'tJein>.
men, mite ~8 deae Adverteatie
en billike Irost_.

"f'.l.lf

Hei'deJberg en pjquet-

berg.-bllJllriene rabatten,
..<,.. ,

LESLIE SLlER.

Alle zeer bekende mer-
/' ken.

Schutbericht. . ?

Een g:rOtP sortering Pij·
pen, Tab&lmzakken, 8i~aren
en.8igarettenhouders l'll r0-

kers benodigdheden .J,tijd
voorradig.
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