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SaJW·£60
ALmlIT.-oftIiedeD te Tulbagb, op 'A:pptibties tan ~

de 1Sde Joni~1906, in de gezegendeoodflf~ bten. en .. ._~~_ ~~~~~~~~~~
dom van 88:Jaren en 8 niaanden )[achel' ft gotd ~,.~- ",.""....,p-
Johanna &netta Alheit., geboren VM. oot~ worden .door de 0IIéIb- of experi~e. ,

Namens de kinderen, aretekeDCle Diet later dan de 30ate F. E. AL.uJJIA:a.",•.,
W,A. ALHEIT Junie 1.~. '. .. .' .Secretary, _~~'_'.'

Appl.~ten moe.t.e~ ~wum IIJo. Hmo.aD!dorp,
". UYS.-Plotseliug overledeu, op Sl.o~enn,~}e.~veD ~de m ~~ . ~ J~. ,}906...•

· -Hei 1906, te Welteneden (Riversdal), en m HollaDdl, en pUchten, inJU:O '
in zijn BlitJt8 jaar, oue dierbare vader, 'mog~ te begUmen na de JllDle

· Nioolau Johannes ~,.B.De zoon, t-:te vabntie.
dochten! en SS II:lem en achter \leua.. T. HERHOLDT.
kinderen' achtcgelaten, zullen hem mie- S-1- ....._..:.. d
lIeD - doeh aij treuren niet zonder ho. t:.II..reWU'lll VlU] e
pe, WlIOQt het leTllll W'8S ~em Christua. Sehool Raad.
De begrafellÏs op,,1 Junie. werd goed Carnarvon,

bijguwOGlld en de hllrrede wtgmproll:en I 29 Mei 1906.,.., Gen. 2, door Ds. J. C. TrutM' -:: _
MD wie en alle belangstellende1l WIJ I
onze da;nk toebrengen.
De bedroelde kinden>n, i TWEE Onderwijz~ voor ~

P. UYS. 'Private Boeren Sel101en te WIl-
:MARIA HORS 'G' di. C
ALETI.\ JACKSO~. gru en te . ann4pcm, I.. ~ah

· ,l\inrllCial. VOD. Salari. £60 p.a. en vnJ to-
___________ ~es. AppliQti~. verg_!zeld VaD

IN K.KORlAK. certifik:aten en get111(8Ch6ft.en v~
I I'efd "L d _L bekwaaJJilieid en goed ge4rM, &tIJ-1i000ENHOUT.- nl enJ"aan ensen 1 t 'worden Cloó1' de OD-

a&II Johanna Hoogenhout, overleden te en on VlUl~ . ..t":_ d
Colesberg, een jaar geleden. derget.ekende met later ~~ e

Ouvergetelik blijft zij.. 30ste Junie 1906.. ~pplibn~!l
..' moeten bekwaam ZIJn oJlde~11

Haar Ouders, Pamilie en Vrienden. beid . E I en-"'''''10te geven 1 e lo nge I
. ., Hollands, en plichten, indien mOle-

LOUW.-In liefdevolle hermnenng lik te beginnen na de Junie vakan-
aan ooze vader, Johannes Adrisan Louw, .'
die te Malmesbury overleed op de 15de tie.
Junie lOOS. in de ouderdom van .irka
93 jaar.

-BENODIGD
EEN G~rti6ceerde OnderWij-

zeres voor dePrivate- Boeren Se"ool
te Rood~ nabij M~~

~~'£6~' p.,r j." met ~j
k08~en logies. W~b.amh~ te
beginGen mell ...,~e ~

Aeplikant+a moeten. ~
&ijnOnderwlJ. te geven.lO ~D", KENNISGEVING
en Ho~ Toork~ UI g¥v~o hiermede in termen van ~_' .~
worden aan lenumd die belnraaqlll van Wet 'No. 40 van
Oo4erlrij, . te p~' in lIuzle~ :Baad voornemenl i. ZijD Jb:4leUf, ... t
Zangnn.t en nana",erk. ! eie de Goevemeur .4 vet'ZOOkelf~het.I,.PP!iL.....: __ ...1.1ri6Kon&an "5'

.pLIesa.pleB ~""'IS~ .vólgende Pad te iluiten ris:- '
~ eo• ..;!.a_~ .. 1r::;....;-ae,. "Pid.· lopellCle ftIi -Toll PUl!t

-MD ~'6"'- "'''r'' .. aar het uit bet groo$ pad ~
zullen ~e...-.cbt worden tot op de $ot, op l~n vaD Yáalfootein. .
23ate Junie 1906. Klipkraal, ~D-di:stantie ftn ~trent

. J. A. VE~l'E~ s«; 600 yud&" •
Roodekuiweegte, Personen <lie objektereo tegen
. Maraisburg, K.K. genoemde" Sluiting" .. orden. ver-

Eocht zulb objecti~1 schri:ftelik in
te zenden aan de oDderg~tekende T H'
binnen drie maanden vanaf deze .

WORDT gevraagd voor Vier datum. . . . .' '_ .......'"
kinderen op de plaats "Tijgerons" N. S. LOUW, . ,~ I i

in dit distrikt, ongeveer één uur Sekretaril Afds. Baad
vtLDDe Jagen Drift Statie.
VEREISTEN: Engels,' Hollands en

Zang Kunst (Tonic-Solla).
S.U.AJUB £8 per maand en vrije

kOlt en inwoning. . .
Een FLINKE AFRIKAlIEU (0G- KENNISG:EVIN~._--,.·;<i

gehuwd). Onderwijzer wordt vereist,
die al _jn krachten zal inspannen,
in 't onderwijzen. Applikatiel met
certifibten van 'bekwaamheid en
lidmaatachap, alsmede get.!uig--

I
schrii\eQ van Koed gedrag en gods-
dienstzin, wonten door de onderge-
tekende il'~ew.acht tot 10 Julie e.~

, School te beginnen tegen 16 Julie
1906.

_--- IZAK J. DE JAGER,
Utreêht, Na.l,

9 Junie 1906.

BENODIGD~

T. HERHOLDT,
Sekretaris van de

School Raad.J. D. LOt'\V,
8. J. M. CRI'YWAGEN, Carnarvon,

geb. Louw.
29 Mei 1908•. ; U Junie 1906.

ALLE JONGE MOEDERS

I'

!

: oPOSTVRIJ. POSTVRIJ.

I
j

j
; I '

I

STUTTA FORD zendt het 80ekske vrij
. op aanvrage aan het_ijl, WPITII.

ALLES VOOR "BABY"
I EN '"MAMMA"

IS VERKRIJGBAAI BIJ • TUT TAF 0RD.

Babys Jassen, vanaf 9/11.
Babys Tabberts, vanaf 12/9.

Babys Dag Japponen, vanaf lili!.
Babys Nacht Japponen, vanaf l/llt.

BENODIGD
ONDERWIJZER of Onder-

wijzeres voor de Derde - KIaa
Publieke School te Ken Elm,
ander half UUI' van Maclear.

Engels, Hollands, en Muziek
(Inltnnnentaal en Tonic-SoJfa)
veleilt.

Salaril £i2 per jaar en vrij
logiel met kans op verhoging.

Applikaties met kopieën van cer..
tifikaten en getuigschriften zullen
door de ondergetekende ontvangen
worden tot op .. Julie 1906.

J. J. MALHERBE,
Prokureur,

Maclear.
• i

BENODIGD
ONDERWIJZERES voor de

A3 H~ Rivier School, gelegen
ongeveer twee mijl van Hex Rivier
Station. Kennis van Hollands,
Muziek enHandwerkvereist. Tonic-
&lila een aanbeveling. Salaris £iS
eer jaar en Muzie~eldeD. ~ea
£i per kwartaal. Werkzaamheaen
met Oktober kwartaal te beginnen.

Applikaties met de nodige ge-
tuigschriften van bekwaamheid en
gedrag zullen door de ondergete-
kende tot de 3de .1ulie 1906, worden
ontvangen.
M. G. POTGIETER, v.o.x,

De Doorns,
i Junie 1906. Maclear,

Il tb Junie 1906.BENODIGD
EEN Gecertifi_rde Ondenrij,s« of

Ollderwii- voor de 3de Kla. School
te Bloel!lPlaata, _bij MaraiBburg, K.K.
&laris £120 per jaar. Wel'kzaamhed ...
een aanvang te nemen met het begiIl
Yall het Julie kwartaal.

Áppl.ika.Dten moeteD bekwaam ujl)
Ol)denrijs te geven ill Engela lID Hol-
lande. Mnsiek een .terke aanbeYeling.
. Applikatiflll 'n!I'II;eatld ftA kopieëli

van ~Il ea ~riften. zul-
len door de ~nde ontvangen
worde1l tot op de 20Bte Junie 1906.

D. W. SOHODUN, Jr.,
I Bloemplaata,1- BENO;;;;;KK
i EEN Gecertiliceerde Onderwij .." I zeres voor een P. F. School, ral ..

r.. mietfontein, Dist, Beaufort Welt.
· ~ pplikaties naar de onderge~
· gende, . vergezeld van getmg-
schriften, certi1ikaten van goed
zedelik gedrag, zullen ingewacht
worden tot de 30ste- Junie 1906.

Iemand die Godvreezend is zal de
voorkem bebben. Salaril £50 per
·jaar met vrij logies en inwoning.

L'. D. VEVIER,
PRlmietiontein,

P.K. Rietvley,
Fraserburg Road.

GEVRAAGD
EEN Onderwijzeres, gecedificeerd
om .5 tot 6 kinderen te leren. Hol ..
lands, Engels en' Muziu (Tonic
Solfa). Aanzoek voor of op 20 Junie
aan onderstaand adres te zenden.
Salaris .£48, alles vrij.

N.• J. DE WET,
Mooifontein,
Aliwal Noord.

II Mei 1906.

BENODIGD
EEN Gecertificeerde Onderwijzer

voor een A3 School o~ de plaats
KliJ.>heuvel in bet Distrikt Van
Rhi.Jnsdorp. Salat;s £60 per jaar
met vrij logies. Hollands en Engels
vereist. Kennis van ?tiuriek eeu
aanbeveling. \verk- te beginnen zo
mogeli.k met Julie-Sept. Kwartaal.
Applikatiea met getuigschriften te
worden ingezonden niet later dan
30 Junie 1906, aan

Ds. R. H. T. v. D. MEULEN,
Van Rhijnsdorp.

OKDB~JZQIS BIIODIGD
IN privaat gezin op 't dorp

Sutherland, om onderwijl te geven
aan vier kinderen tot School
Hoger, bekwilam om g~vorderde
Muziek én beide HoUaods en
Engels te onderwijzen.
Salaris £60 per jaar en vrij logies,
Applikaties met Muziek.. en

andere Certifikaten zullen inge-
wacht worden door de ondergete-
kende tot 30 Julie 1906.

Werkzaamheden te beginnen na
September ruat.tie.

B. RUDOLPH HATTINGH.
Sutherland,

22 Mei 1906.

TE KOOP.
GEOCCULEERDE ~OO~

Naartje Bomen in soorten. Kaapse
Lemoen een Specialiteit, van de
beste draagbomen en gewaarborJl(l
te zijn :-een eerste klu groeiër, (le
beste drager en de lekkerate vrucht.
Het is een onOJD.litot.elikfeit, dat
geen ingevoerde Lemoen of Naartje
kan "Ken vas hou bij ons ou

> " Kupie soolten."
P. J. MARAIS,

Blaawvallei, Wellington
!
, .

Afd~ing8 Raads' KÁlltoor, :, .
ceres,

12 Junie 1906•.

KENNISGEVI~f
l'DILIIGS RIID CIL

''1 \

.Een Onderwijzer

Afdelings Raads Kantoor,
Calvinia,

26 Mei 1906.

IFDILIIU.IID v__ .••••__•.. .-
'fERUII". VA" ,~~ .

I."t"'~ur , ..,_.é .
Voor de 'Ik" Êd. Sir J.

DE VJLi.nms, K.e.M.G.

LOST TRANSFER.

7';Od3J11~U' TI'rnwn ..
rapport ,,'rd,· dut hl)

_:i"é1I ..aurOOilrd h .... ft 011"""l~~O fa.
ter "",,hool kOInP .....· IU'"

Jf' kind,.,.rt'n v.m do'

" HOPEFIELD. "

8c!Idjf _ blo.1 led.dOll _ POCtIIa8 ) 71
1IaIa .... , e. i

8 J . 1'''''06''_ume I.I.>V ~ .
.... !_' I. i



E:VAL.

'pte een
100, di.l
'&ar het
t1V~
le llrIJlQ
,...de be-
, Jaarbar.
, vracbt.
'ellgiog
de. '
-ue \'Ilt't
,eQ .. ~

•w&ar;n
{ !!'!trapt
'ggleden
r , en al.

''V''wIe.péIAld.
le inwo-
Irt "'en.
~..., voor
>1,,* al-

rote oe-
,kt e pu-
·mmi....._
kllDtoor
,J<Iin en
Q' dAt

'''likheid
"ht.sz.aa.lt .
en in d'é'
too van
\ hebbenclan _
cmer be..

groot

"" voor
i><wredi..
n!ll zon

.:_@Q voor
ho.>t ROe-
rou ._

»n zich
!)U~'{\nde

om dit
lp It....

",
men"
Harm.
-r vpr_
"tinI( hE--
" .J~rzel-
1= nl~t

"lad il:~
....6 jarpu
\ an onz»

L.

7.r~G,

'I,,"'nt~n
Paarl

Yrij~
I van de
,..d) het
I t .. ,tel.
·,1()."lik~
-OPOtU'>Il t
Il "'''111:'''
HI't on.
et "80e.
<kt de

et ~lro.
'ZlWI.m :.
~ streeft

."rn wor.
het oor

-n, daa
W, A.

,ptr.>den,
) on-, in
;rant wij
degelib

:..~, .

ROBERTSON.
'iT,\DSR.UD.

ll(.l\~>!\.' \~'r~aderutg, gehoudeu
)4.\" L...•I . ",,,,,,~,,,h,,. 0.. bu.rgem.eester eu
,.",;~ •• j,.".i 1>, During, J. P. K.~. I RIlQlt"""'J
,I' \1. I \1"ller, F. J. Bruwer, Jw;
';\11 \",_111. p, .1. Fouché en' P. ft. ..
·nlt·I!1\ .........e-n .

PI' 111,tt:l,·u der l"''Orlge
~e"'I,'" vn Iwkn... htigd.

\ _" ~,.. I ..I,I (j,lOr de heer ·During, QIIt;o.

,,,'r", ,,,,i .l. .. r d.. hoor KeDDedy: dat
t,.II,II' " .,,1.. ~ ..en ~Iln de heer 1'.
,".,", \ 1~.I1·......r, J. IStraeblDl, W. le
Kv- \ I' '. ha,d\J.t en H. BwTy, om,
b .. ' , ' _ ," ... \ "",cl" t'e bootrultom,(JQJi door
I,,';' ,~,·c::r," "n, weg te laten ruilDtlll ,
111' " ~'I .r t e u. voor 2 J\.I'lLÏe e.k.
Il. ,.r"'·I1" ...~"r rapporteert, dit

fJ," _ I H."liman verlof van afwesig·
u .i•.". ,,,,rgaderiug heelt ver~

1\,'

i-' " l~
I', ':~, ",I,· t end ..rs voor ....egTOe..-u

, ",,\ voor het jaa.r 1 Julie
1 .. , '.' 11l.J 1111... 1901, werden out.-

, ...._ F ,I. ,run.hew, t18 lOs.; w. t==~~~5~~~~~~10."',, ,,, -t". £IIl, P. J. du Toit, £18
.. ' ,. \["rt 11f'7.A', £19 lOs.; J. J.
1 1'1" C 17 •
1\.. -v-n ,Lt t de Iouder van de he!l!.r

I 'I" .",!\~..uolllen wordt. 19oéc~tk.IU~II,
1\._, ".'" vet-de r dat tenders ,,"oor
_, • r, II ,'.111 nftchtruil in d .. toeltom5t

". • •• l" .Jan (10\1\ jáar zullen aa.
;':t'\' \ 1-,,1 y\ orJf'll.

I', . ,~"lId,· ,'"noeken om verlof 0IJl
.1 t-..! tt:' -unuen, werden op

-, u- , .. ,r"",,rJ"1\ totgestaan: P. J.
1 r. 1:1 hla.tlwgom bomen; JJ. W;
Jl il, :1 blall\\'llOm bomen; G. P.

10.,. ,1,J;tllwgom bomen; F. J. Bm-
u. " _' \1"1.-0\' i!;om bomen ; men. C .. l{a...

'. n [,I'I..-f ... n de sekretat'i:s van
,.,.' I: ... 1.· Hmer b..sproeiingll plan,

! ,,,,,k"n" .. Z4'>k(>~besluiten der
,.,,' 'Langaande regulaties in

,', ".' .,j ,,,,'1 <lf' waterlei~en nit de
H:\ lt'r wat~"001".

, 'r.J"1I aar~ ...kend.
'" "I." f'Il.~Il(' ..>e1 verslag voor de

I I I'n I. aantouende dat. bij de
.ve r t r"kk",n rs voor een bedrag
.: I,.~.
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.dJn van de vollo!'JDde eoo.rtM :-fI!,filu.t "Yeal Loaf,"
"Chioken Loaf," "nam Loaf" en "Beef LO$f.:'
)/lJullt.ut IC Venl Loaf" kan rb"li~ iIrordon alt

VUf.l 't'OOreeD Kroon Gebraad nn WIM- of Sohapen
vlMd!, TOOl' het opvullen VaD carboudt lla 1bintMIOD,
of 110houden (.houlders) KalfI vi_h.

Het ba gebruikt worden voor het makeD nil ba1Jea
gehakt, llOO&Ia voorkomt lA cia reoeptea betrt6DCIa
ae!aaki v1eellDh.
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,l!ll,I.·

~\l(.;, 0"'11

" ':1'0 11

lt.' nnf-
d.lt .,pn

,f ",.prIt

',' rr).'}'Wn.
\ ,." e''_'f'I<i door cl" heer Bruwer, on-

", .. c t , "",[ ol,.", de h.... r During, dat
,,' , r : .""n..: <i'·7.o<'r zaak voor 1.. dagen
\ .r~I .1

.ARM~~!ih~1 ce., Ch~~O,.,......... "" .

1".V1s~~~:N:'
.~ lilt .... , I•••. ''''''; Vier eo vljttil ~ ~"rreJiu;.l~n:~

~ Kerk. in ZUId!Afrika, Nit '11I,PQlltvriL8/- .

bunelel die bij uitDement:lh4nd tot VOOI'IHeIip.ébii~i«, Da. Wo.i. ~II'I .:n. II
WIl .. U, ÉeD bUDdelleer'redeoeu, Prij. 6'·,1"_\'1;i 41S. .. .s:

~G~]i'I'fiJrmeel'1l1. ric1lting voor jonge lidmaten, dooi D.: 'Vf.l.~Iml&ll, ~ 1/ ••• '
JJi~Si:rtlv'e!1l:vel'ee:lligiing beacbou ....a van Gereformee:l'~ 8tuclpilllt, ~ 'Dr. J. D. du. . Toit, td. .' " ..rileD, venninderde prij.. >..............-_ .....:-

Wat een jongen behooR te weten
Jl " jonpn man behoort te weten
tt 'Jr unet:lllUide echtgenoC>~ behoort te weten
Jl " man van 46 jaar behoort ti! weten
I' " jonge meisje behoort,te weten
tt " jonge vronw behoort te ....etep ._..•••

n jonggehuwde ""UW behoort te .weten

" .. Vl'OUW van 46 jaar behoort1:e wêt.en
Vraa& Catalogua. ' ......,_", ,."•• r .

I " .1'·II,mlt"l!: R",bnlcht minde, ....erd
..),........llrr~lIkt'thla .. voorstel aal1fl8no-
!, ...Jf" .~) rl~f"11 3 st~IDmen.

I " , , .•d"" I.·rk ra.pport_rde het on-
_ ... ,Ld aHn Frn us Immelman, een

_. 1.I.r""d, ",,,rldi<o<k>n gebea.rd ",as,
" h, i I.,..zljl; W'H8 bomen te kappt'u,
\.' .j•. llla~h"1.ra.at die ocb-tend een
".·k h....1 ~ouclell onder de

\\ -kLI-\'_~I\ K()JnpenMdie W~t'·. eu
,.. " .'rl .. {>lI!" f>rdt'r ",·rleeud had voor

en t "1Hl }u:.t (~a.~loon. dat Im-
u • 'Jo\"IL' h,,>! ollg<'luk gt.,..d.. ont-

\ I 'j hH.1 Honlncliftn dat aan de ver-
' ...> m a a t ....d\,lpprj kenniM gegev-pn

......

J. P. I.[ HUL\.
Sekrr-tari s.I r ,'ppor"t va n h~t departem6?ut

: o'n r"l rf' wf'lrkt'1l over dl"' liit ads-
IIJrra..ad

': ,)', Il k.·1InJ., .... t.e- ~evp.n aan de he-
r' ·'r'~I"r ....Br uwer , dat rij vemnt-

,oL' k. r 1111.,.n g:t.holld.pn worden ,'OOT

...il,Hlp, dh' d..- ~tatL ....aad lijden
I'''' :;('\'l)I~ er-v a n . (tat xi j over

,.fl,~~(Olld •• watprpijpen heen re-
'"..r. !lJ (i.~...troOIll III Orin.kwutt>r"-
, \ ,'f \.!.IH:.!:I'n
'.'t\ t,rl+'f vu rt tiP hf"rf'n ~i"en en

I ," "':;1.1 nd .. rinlfJnn.g.
'1 t, .• llItwf)()rO('lll. dillt de ra.mI

~,."""k 'lil'! vali plan is ""n
\ ~... ·tll In tp \-oe-re-fl.

.. !.;ro.I.lrt- r"ppnrt.,..rt, oot b...h,d·
lOl' >I ... ' Prnef·b< ...rderij", dr.

• 1 1.1I\.il:,lp. 01Jl fKJik op de plnat~
,Id.·tl (lt" t\'f~ s}lIi,...en, wa",rt(~
f .1,1 "an rI", bE"'pl'..,piin~ kom-
" "Aam ...an rI", sta.d.mtad bRd

IS GEHEEl..
Veel Ieer Dergelijk.

v ~I-:L MEJ<:R PROEF ALS DE1-!!: ~
.\Ll.~ "AS ME~S(:H~ \'.\N

KA.\PSTAD.
novril beurt op en 'verstcrJd.
Het geeft energie en gaat
siekte te keer.

I.rt>en kans hier ..oor bewi;'. Ge..u 0..-
ter "roof knn verkregen wordf·n. Wa.t
E'tlID lIl,.'()~r v_ Kaa.pstad ,....gt, r... fie
'-tt' ge~.voo.r ID6llfiCoon \'ILU Kaap.
.md. u- dit ~rn). Wij geveu and&.
ren gelijk derr.e '1'l1;li mede-stedalingen"-"ko week. Me\T. H. Bonen, van 57,
:stone Straa~ ~psto<d, megt: -"Voor
meer dan njf Jateu leed iJ&: l1li0 sdlle-
tende pijnen in mijn rog. ZOO v",,! leed
>k, &'t mijn hw-erk met gn>ote moei.
lijkbeid gedaan werd. Gedureude hert>
grootste gedeelte ....n 1904 was ik een
pa.t.ient in hst Ild;pitaal, en ik werd OOIt
bij mijn huis ~r dokteJ'!l ~Id .
De. ~deIing die ik onderging, gaf
IDIJ "'eJru~ ol geen verlicbting, en bet
Wik!! taen lk bijna al~ hoop ()p genezi~
opge.g"~ ~~d, dnt mijn vriendin, JJJeI'
.8IU'clar, IIUJ ~n had om Doan r.
RugpiJll N.ieren Pillen te probeer~. Ik
begon ze in te nemen, en 'bijna !'oor
dat ik bet eerste doollJe opgebrnik:t bad,
begon ik verlichting te krip. Toen
ik vijf tl_jes gebruikt bad ...-sa ik vol.
Ir~n geoeD!II. Ziende w,~t zij voor mij
gedaan hadden, begon mijn r;oon .ro·
....ph ze ook voor nit-reu kwaal te ~j.
keu, l!Jl ook hij vond h.et ~ v~m
middo.>l. Ik boud nu Dooo"r. Rugpijn Nit-..
ren Pillen als eeu huillmidcW em. beiden
ik en mijn bui9zin. spreken met. lor
....n beu." Moet ge dag aan diIg hard
w6I'koo. al geoyoelt ge lie-ven naar bed
te gaan P h dl- rug pijnJijk P Hebt ge
pi~ in de amuwen en zijn de !.edeD
!!tip P Zijt ~ zeonu....achtig en zijt ~
ougestf'ld biJ elke venmdiering van het
woor P Lijdt IJ" aan 8OUllni~ on.n dese
ziekten? N(Ioe1D ze in tijl'; .zij 2J.ijn ern-
..tige waarsch'U'Wingen 'Van ernstiger nre.:
ren kwalen. Do.n'. Rugp~ Nieren Pil·
len zullen n g~: zq r.ijll oon spe-
ciaal medicijn voor de naeren· Zij wo.r •
dnn verkocht door alle ~ <Ml
winkelien, of direkt van dtl Foster-
McCleilan Co., 58 Loop Straat, Kaap-
stad, (P.K. Bus 1291) prijs lis. 3d. pt'er
doosje.

!'", '.,,, '"1\ <I .. h.....proeiings kommi~·
r 1t!'"11 OIl) vmof OlD nO~ een
, ,I k,ma,,1 te plaat.oen, daar
." ".h·~ h.. t ...",iv"lrl doorkT1l .. t,
'.It\ 011' ~obbs toogest.aan. te

" BaIII$ltte" laplJa"",
wo.oae '; .. UIKTDÓOItD~''_'' ,

SPORTSLIE'~E-~.
_', 1 VftIC'\ uw Banclela&l' erom of -aohrtJft aan

JI.ES SElIIIlIl elC8'J-"'~~~.
.', ',n •.i .!tTl d... t,,,lsklerk ...an

I'll, \-r.lJZ;pl\d .. U10 d.~ --amen wer-
, lO' ,[ .. , ... 'Otnd«r:>ad. ter ondenun-
,II '''''' kOtl.... ptw~t~ die ....oorzien

ol:,. " ..cI,.rnad bela.stingen vC.l'-
: : i "1' ~ni~ v......tj!:OP<I betaald wl·
,"'·n .• "" ..dnt oot transport ge-
k,.tl\ WONWn.

,'. .",I.kl"rk Ip!lJ ov",r de 'Iirt cl.. r
'., hl '1(1,,11 .. "or 1906.

1\ .. 'Il ,lat r88d...leden Bruwer en
,-0'11 nenof"md 'W"nrden, om Illf't
:"I<,."""t .. r te •.iU ..n in bet hof,
I', ,1""Rr zal gehondt>u ....orden
\.tfl'l\ tl,4 Loren.
lO I.. <l •• ".-g 'WlHr d .. F.iland .....
1 II~' rI .. hov ..nzijde der to"'-

I, 1\ "n- f}\'f~r dp HPrOPf.bot!'Irderi.J" I
, ... , ol •• hllrll ••oH..... tel'. dat. de

\'(~)I (lp.'l1harp \TE'rktall t~
.,1. ,la,! rlr Sobb!o de w<1Ig king"
""\l: op ,J .. IUII~()1l(I ..n s111iten
\ "'r'\\hqwll lUln (lp t~t"mmjng

'. • .' l"I"r<l"f. (I" h....r C. }Joller. ,,>1
,I. ''''': on r dp .Ioot van dr. Ha-Ilf

"hat. "' .....r ,l.. ni"'llwe weg for
• '<.111, nvpr t.,'lo plaa.tsen. '

I' 1'!.. ,rt ...... I<> v..riler, tint de heer
\1.1"'1 tOMt",mrnen rou, mih £1

!., IT' van "ijn huurgeld afg.,..
l ,\'\-r1f(l""J1 '

I'" ',·It ,Ir :"ohl", hMteud l,e mupn.

MARTIN KU,i.TI:VA, .



CORTVRIENDT.~t&lapen iu de ~
Jezus op de LIde J.wie 1906, op de hoek , :
van Royal en Norfolk Straf.eil, mijn
liefde ~htgellot,e,: ¥-thUda Amili~ ,
vrieodt (1l(IC Mey~r), geb. 1, JODIe
Diep ~treurd De ,begrafeuÏlt vindt 'plaat.
vaudaag 3.30 11.1'1., te M.a!tland Begraaf-
plaats Familie e~ vncuden w?rool!;
vriendelik uitgenodigd tege!lwoordtg t,e
zijn. Geen BloeJD.~.. Drutse hlade~
gelieven ilO goed te ZJJIJ drt over te UeQl~D:

LOr:W.-Overledell te Durbanville, np
de 12de Junie 1900, onze geliefde moeder, &ran, d
Elizabeth Sophia Alletta Louw, Wed
van wijlen de heer A. J. Louw Ige~. van
der Spuy). in de ouderdom van 76 Jaar en
3 maanden.

\\" at de Heer doet is welgedaan.
S. li. MALA.'i, en
P. W. LOCW.

Voor gezamenlike K.iu£'eren.

Hotel.

lIaig.18 .A.gentlm voor de (hoolhaftdd:

HARTLEY & CO.,
Lang.vaat 12&, Kaapstad

BENODIGD
GEAW ALIFICEERDE On-

· . ·derwijzer of. Onderwijzerea voor de
UI. K1aa Publie~e School, te
EDkeldoorn, Mulio;;Jtand. Kennis
~an :Muziek en ZingeD verlangd,

Salaris £ 160. Logies £6 per
maand.
, Cel'tifikaten cn Gctuigschriften,
. ~ede bewijs van Lidmaatschap
ener Protestantse Kerk, de onder-
getekende te bereiken niet later
, dan 25 Junie aanst.

• W erkzaamheden t~ beginnen na
" Junie vakantie.

A. J. LIEBENBERG.
Enkeldoorn,
. Mashonaland.

BEZOBUla lIP
Y'&D BaiteD, suIleD eeD

HUISEUKE VER8UJ'fPUATI·]
. 'fDfDU nr nl

. "

GRAND.
recht OTel' het Statiiqn ea<'cUOh,t-,bij
uI". :Qt! geniale ~ fil;
LOTS9N, diedoorde.1l0~~AN.
SB meDleIl seel beJluocl _.', ~
BORON VIUEND Jt"al.':IIIa
doen wat hij kan dit Wel", hék",
Hotel teD GKMllU ap .teia
VOORDBLE vu III zijn uUt.
te mM.. . •

HARTLBY TlLLOTSON, ;.
~

Durbanville,
15 Junie 1!)06

Parleleots - Zittlog.
I-r--

Parlementsleden,

-HIUJIIIN GETUIISCHRI"lII.

DIE vele hunner vrienden wensen
te ontmoeten, zullen het, tijdens
bUD verblijf te Kaapstad, de moeite
waard vinden kennis te nemsn van
de' centrale ligging van het
GRAND HOTEL; vlak tegen-
over het spoorweg stati:oD\ twee
minuten van het Parlementsge-
bouwen in de nabijbeid van alle
publieke kantoren -
GEEN "CABS.",KLIMMEN

ONNODIG.~j

, Zindelikheid, Huiselik verkeer en
aëDlakken gewaarborgd.

MATIGE PRIJZEN.

Specialetermen tijdens de Sessie.
Verzekerl u van plaatsen en

wendt u tot de geniale bestierder,

HARTLEY TILLOTSON,
de Welbekende Boerenvriend

~.>

~.

IIIEILDmUJ 'I.'. u.alH1rD~
DElUI· nUEfftlm'uldD.

.....,laJI~t In het ._ 011"'_:
KIt.1ft ya,. oogarta.

......... ",. _ ' s ..........,.__, -- .
" ,~ ._-' .- ........ --- ~-. ---- __ 40:............ ~ ... .,'

Geneest altijd Jicht,
,beumatiek Lenden Jicht.

SCIatica e,n NeuPalgia.

)[ALJ(ESBURY
Exlku .... nkanIIr 1ft V.....
.. Braad·AWlUI'IIItII 1Iaata.

. I

OPGERICHT IN 1864.
--1..,__

PROTECTIE I OPBETAAU KAPITAAl £8.220 0.0
RESERVEfOlDS... £3&,500 0' 0

Get~gachrift van Tasmanie.

Eell Dome MIl T'asmame schrijft:
: ....Di: beTeeI met. Teel genoegen Jone!I', BJleUlUAticuro
.... bil _ die lI)'ICfJde la .... RheuwatiPlr., eas,
·.et kte Ah een tovermiddel ~ rnli. blj do tw_

, • .i}ooia hield de pijn .....a op. Nooi. Iuoeft rulj 1_
~..,..,on e,

PROTECTIE I
KENNISGEVING .

JAMES SANDERSON,
.. lritsluitend g~maaltt door lh Eigenaar.,

HET RHEUIITICU~O CO.,
BOOMSTRAAT, Kaapstad.
Verla1ilbaa.r bij al.. Apotbeken.n Wlnlu!lien

.... ILtwopn.d so< uu d : Zambeol.

lUII .. lIP II 1.... 1aIt Til, .
fdrl_LHIIr! .. L_ ,

WENST zijn vele Clienten ,en
bet Publiek in bet algemeen te ID-

formeren,dat hij voomemensÏIIGeen
Vephoging in zijn Prijzen te
maken, maar dat zij Dezelfde zullen
blijven, als voor het Nieuwe.Tarief,
dus geeft zijn Clienten de gelegen-
heid om direkt van de Fabrikant
te kopen, en de Koloniale Indus-
triën te ondenrteunen.

~OOIT,
WANT ZIJ .&.I~ ..a..Tl~'II:~ ..;..,,(..L~t..1i\.iu.;";' onze".IIPoor'i,el[eU,'

v a... • v .....
"'T-.

D~:
De W.lEd. Be« G. W. D. RUft,

.Veorsitter.
De WtllBd. u...: N. J. B. er.

.. r, Dr. A. J. T. Rob, B. J. K. cl.
Greeff, A. J. :S-, W. D. JlaIlMrbe,
A. W. Loa.. .

AUDlTE'UREN' :
De WtIIBd. B .. : G• .u--_

P. 4l. N.IIoR. .
D.e~,.~ ... Dia.

~ :. ~ Dl éfe __ te:'!lV, lil d. 1riIIter te 10 1l1li'.
G. W:'KO'lZB, ;

s.a ...... :

VERANDERT
, ,,

.. Ht H"',lrecflts Ht'
RI dl 1.... 11 lit
'lapdt lIt't ht•.

In' de Zaak van de Petitie van
Margaret Mary Davies, geboren
SchreÏDer, gebuwd buiten ge-
meenschap van goederen met, en
behoorlik bijgestaan, zo verre
mogelik, door ~ydney Augustus
Davies. '

ALTIJD
Fabpiek : WOODSTOCK. iDE

Takken overal in Zuid Afrika.
•• HET ... : XOLONIA.LE

WEESKAIIIR .ElI TRUST
.AATSCHAPPIJ.

Gelezen. hebbende de voorafgaan- ril al III I
de Petitie, ingediend onder" The Bazlld_lIdSlI .Ir III
Titles Registration and Derelict
Lands Act 1881" (De Rigendoms - '0 E-

. f:~:n~t{:~i~),e~en~k~~~Caledo· .ns·a Badan
· :tieO:d: :=ti;:undpe~ti:t! .; v . u ,
,Un zeker Land Eigendom, :!lijnde BE P ~ ::e.KT.

· Perceel gemerkt No. 49 op bet 'CALED ON· '17' '17'
; :Algemene Plan, gelegen in bet I i' A...D...
· dorp Malmesbury. groot 48 't;er-· ---!-, ---
. kante roeden 'en 2i vierkante voet- IETE IllEaLE =. ,UlEI EI

- en, t.ans geregistreerd in de ~.
van Willem Hendrik .

. ., Spau~enberg door Acta van .. I 11'1 11....., ...
dracht, gedateerd de 1Zde dag VtUIi tel , .....

, Oktober 1864, het gezegde e~
'dom gekocht zijnde door Petitio-
neeester van de gezegde Spangen-
~. die nu verondersteld wordt in
Duits West Afrika te sijn.

WORDT GELAST:
Dat een Rule uitgEreikt worde

;opr®pende alle personen hebbende,
of voorgevende te hebben enig recht

in' het H~:OOf~lI: IId-Hilft
de hte dag van Áugumt8 1906, JUUV , f)u
versehij.oen en hun eisen op de- . :

te doen gelden ot voor altoos
tlllI.lt"VJ .... afstand te doen.

te worden gepu~ twee
in een ~els en twee maal
Hollands "NieuwsbUd, -cirou- termen v~
in Malm~bury en, indien dat behoorlik

.~gellik,r, per post aan Spangen.bergs een Kandidaat
adres gezonden te worden. ",D Baadatid
last ~~ Zijn Hoog Ed. de Tulbagh,'CliJ
Rech~r, gedateerd aan het LE R.ou:x,

p,ooC>f9Cere':hts. Hof. Kamers, Kaap- en ril VO(M',

op de ':nilte dag van Mei 1906. ~i~ ~n
~J. IJ. GATELY, genomineerd.

zo verJdaar ik .Jfi.erdoollt
heel" PrETE-!
wettiglik "er~~.

Ne. CKlllPLllfI, KAAPI1'u.
Kapitaal £2ó,000.
Beee:rve Fon~ - £l38~ •.
Fondsel1 onder A.dJn1D1atJatfe. ' ." I'

boven .£2,94'1 ,OIS6~ i

I

a\'ood vond ;n 1,. !

t··:5J,~i1)b.t de crdemn.; i"'"
der Heever. di,· u; ,

bearbeid.-". J .
~'tgt>"'Pr()kpl' d

,",v,t_'_",••r"'111 dr ft'nllll!!";"i

.1. du J': •.
jfelfllf'Jle "j' ,; ,_

Koobe1 ,... ,r;."''' •

Jllei"'htig'heid , .r "

d Ide lerar .." :

I' \,
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II ed~o »vond MI ill de
.' -r. eeu vergwriug
II vr-rt-and iuet de 1'11"

"1 •• _, Ot! heer F. S.
," ,·oprie:r.ing geven, lIf~kOf,'ilrdéJ~_
•• '11 de arueidskl>loll:Ïe,
, ru. L,W. V., eo P. G.

"l< • ,,,k .leelceruen I14n
,:' '''et muziek zullen
I. T••,'gang zal vrij
.: " lal ge\"l'&agd 'IO"or·
, J er ,II I.·idakolonie.

" ., I"; 1'\ Hg'f RIJKS-
I,: I,<,t "~eJS lager·
,"t.:""".(T'~ "Dally ~.

":.01 I,,<l,,n, ';)dat hun iD
, : 'J t abak zal verstrekt
~ . ,,,. 11f'llb<m zij alleen
Il" ;:",mel'nschappeJike
'.d' df' ingang onder 't

,', 1...ombte gereed gé-
r. Il di .. zjjn roerraad
v r,.,.,gpr WQ.!I de post.
.1fmnderlik op de be-
\1a ar later is me.n

,·ri\r ga.an schamen en
c .',~) opget.eld bij, en

»r . di' tritgloven ....jor

\I

'i \T \LS OI'TP.EDF.,\ .JEGENS DE
- . nÊm!LLE'i \·EIWOllDEr:LD.

om de·
ken, werd .. \ce
over' de toeetaniJ..-
derjog liéstoot een. rlebteo' .
de .,.. .Minister;- 'vragende '.om 000
Dieu'We repltriatie fitinillfleviqg te' pu:bli·
()tfeo, om de in'yQe\"·te i.Wppewen dé
rov'e'eJ mngeJiJt te re~en; vóór ,het toeken·
nen van veJ'lUltwooideltk bestuar, en to
8poe4ig orogelik een dig toe te stwl -Voor
de ~rek.iDg van dl! wlf in het lager:
huis.

\V AT DE OORZ~A.K :1!I.IET W'AS : ~''i"J!thlimel:
WORDT VERTELD. "

Lond'en, ,15 ;Jquie.~:':"ID ~DtwOord ~ eél~llafil~JID~
vau de heer Myen, 'wlde "~

Ohun::IrilJ 8istea.VO'od· 111.
lagerbuis, d ..t bij .geeD.' iJif!ll'matil!
betreffoode mi!idádén gep1~d door Dato
reDeu in Natal, yoor hei mvoeren .aer
Iioofdtl<élasting, eo dat het niet ww 'lYas;
!kt' de boofdbeW!tiDg ® " v~aalllst! ,..~••t,i,,·-:1'1lo
Oorzaak W3ll van de tegenWoordige nu~
li,kheden. . r

STEL U NIET OP 'dIEET.
A.I~ soorten van ~I --~w.'D~

om in oe vem:h.!Ilende Qeb.~1), . nu.
het lichaa'm te voo.r'llÏen. D:aarom~'
de na.tuur· OD8 J:1I!k _ e4elmoedige
~eidéáheid. F..etalles waal' uw ~t;:.

I~ om 'I'l'Urgt. Dat 'is waar uw, ~~~f~~:~ml:::~,.klI.rel1l~,'
tn1t voor dient, om u te, lat~. we~D I.
.elke voedings bewt.a.nddelen· giJ nqdJ~ .nndar~1k
hQ!lt. Eet alles "at gij nodig hebt. Dr.
Shel40~'11Digestie Tabulen 7,ill het ver.
teren eu een nieuw mens van u maken.
Zij zullen u ~aeht. gev,:n, nielU" leveJl~
nieuwe amb11;Je 00. u III staa.!; stel1!lJ1
het leven te genieten zoals gij het nD<?it
tevoren genoten hebt. Overal verkrijg-
bnnT.-(Ach-,) , -

Tc B"VtIlJCJ!li'» il! Woell8da.g avonu de
winkel "lW de !Jeren Olsen en SkolsoD.
IlCtlilders 6n deknreerderM. ver.br&lld, De
lJOhade bedraagt ongeveer £4,000 w~lke
gedeeltelitt galekt wordt door vit'r.ekenug.

Volg<'tlJ! <!en 'll~cht uit S.di/Jbi"'·,1J be-
dmagt de oJibr-enjOlt aan mioer:alcn in Znid·
Rhodesië gedurende dIJ maand Mei : goud
4'6,729 oozen; zilver 11;09.'1 onzen : lood
77 ton eR tlt!lenkool 11,542 !.On•

·f \DIlI"- lB.';;EN, de op-
.• ,1I1Ia overleden beroem.
" -r , werd in 1828 te
',,,,,cll. geoboren. Hij lOll!

.. , k , -oprnaa, "die eerst iD
, .. nl.-..t andighedeu ver·
,'.'r Insolvent werd. Het
.... '. dut, Hendrik, ala
,,'r armoedige omstan-

t , T,,~n hij 15, jaar ood
I,· t;nmlltad ip. de leer

, ...»r : ; jare.n later, in
II.UIT Christi1lJlia, waar
,'."lo><>r.1" in de medieij-
:, 'Hidra gt>beel wijdde
"~~ <tl1d.iPën. Hij WM

~,'p, "'honu'burg direkteur
" Chnqtia.nia, en 'Verliet
.,i :,:,.durende de woelingen
" t ",,-""n Dent>.ma.rken en
- on 1 fl"Qo2 'l"est.i~ hij zich
. ",llIn. "',uu' hij tot,a.nn

VERKLARING, DIE OM DE:Z.UK
HEEXDRA.Al'I". .

Londen, 14. ,JUDie~-De. heer' GhlUchiD-
deed gi.teren in !let lagerhuis, in wt.woord
op een vraag van de ~Qei Albed Scott
(Aabton·,Qnder-L)'lle), een ll\e(~Jing. be·
treffende de p\>lirjek der regerieg, inmb
de ehl_ arbeidRwestil'," waarbij lIij
ver1daarde, dat, tenzij een verantwoonielik
bestuur in Tralll!\'aa} de Chinezen ArbeidIl
Wet opnieuw in hei wetbvek zou opnemen,
in een vorm waaraan de rijksregénOI{ haar
guedkell1ing ze I kunnen heehten, ann
8telBel vaD Chinese IlrlJl;',id een einde zou
worden gemaakt.

DE KRONIXG VA..~ KONING
HA.!KO:'-i.

Londen, 14 .Junie.-KoniDt:; Haakon en
koniogin lIalld. zijll uit Christiana ver-
trokken naar Troedjem, waar de kro-
ning. plechtigheid op t-l ,lezer zal worden
voltrokken.

NATALSE TRGEBELIft.,
(REUTEB-BER.ICHTEN.)f'\ \.\HDlGE WERKSTA.-

. '11< plaats rn het, kanton
-.'riaml). Hier is nameli'k
, 'gf'hl"dk:{'n onder de ad-

I)" nol'7_'\ak de7R1' wertGtn.-
I cprlaging 'I"IID de pT_ie
e'''' r an adders. Tot.'n~ too
, Ikp ad(le-r een frank (lOd,)
"!: daar die premie te hoog
.v o rd. werd se tot, op de

,.olflf"Tu. Dat w-erd ~
:"c\'"\jl;el''' de hoofden bijeen
"uk, "'I'lrd een vnkvereni~11jI;
I· I'll haas in het vak Vrul ad.

'I - hij weet jaaTliks ong&-
", hlpl's machtig ~ word ....n -

n' litt"r. Het eerste hfoIdnit <'Il.Jl
'" (> ~ging ~: wij
meer op de addprjacht., zolang

, ..>de premie wee-r' wOTtlt, uitbe-
Fr zijn I!II'hte:r 1I01r' adderYn.n·
,::.!..rkruipers, die JUl, bij de
".knrreot-iP, geede zaken ma-

LORD ELGIN BEGIXT UEZO~D VER·
!>''TASD TE KRr.JGE..'\.

Londen, 14 Junie. - De beer Alfred
Lyttelton, de Univnil!ti_ hndidaat iu de
tu_a-veddeaing to St. George's (lIanover
Bqusre), ~ in zijn adrell tot de k:iezep~1
met b6trekkJOg tot Znid A.frika, dat Lord
ElgiD8 i~chteD gelu'kkig, vel~ . winnen
over de imachten v&n beu, dUI nulf: bedeeld
zi1n met zijn keturia .. en ~_zond ........urn!.
Uit feit,.zo voegt bl) erbij, bP.looft., dat
koloniale zaken uit de partij pulitiek ~nlJen
gebouden worden.

MCALA B@SOl{l:iINGELD.

Maritzbmg, 13 Jllnie.-De bevelvoereu-
de otli,,-ier te ~kandhla rapporteerd dat hij

ochtend tezamen met Kol. Bal'kOCB
het Mcal& bos, omsingelde, waar

Bamhata en nnderen, volgen" rapport; ver-
borgen waren. Enige rebellen werden er
gevoollen CD35 werden gilflwd. V:ele re·.
bellen, die in het gevecht op Z'Ondag
woud werden, werden ook
evenals twee die aion hun OVIII"
leden waren. ' Do'101' Kol. Lenehars kolerme
werd over de 400 Ktuks vee en lI'rote
IIIlntullen II()bllpeD t'11 bokkee hUltge.
mankt.

DE KA-.~D1DA.TUlJR LYTfELTON
WORDT NlET BESTREDES.

Londen, l4 -Junie.-Bij de tU_D ver-
kiezing te SI, George' ... Hanover Solllare,
zo werd eerst bericht, sou de heer MaIJik,
.Is kaudidaat ~r Liberalen, tegenover (lt!
beer Lyttelton Itaan. Later echter werd
bericht, dat de Liberale partij niteiU(klik
besloot de kandidatuur van de heer Lyt-
telton niet te bestrijden, met bet oog op
de korte tijd -tasseu de uitgifte VaD ,le
bekeodmaki!li; en de verkiezing. .

Durban, 14 JU~lItei'!l kOI~:pO!l. tWll;a1'.dd6;40<or'~5~j~~i~~~Éébttdent te Ykaodhill. tAjlegra:feert
Marsden (g.t."WOIl4 ID, bet 'Mame
op Zondag) naar-Esboiil'~ ~bract:it
ia wel, en de hoop ~aat ,lat ~ij ,
stenen. i • , ,
Er wordt verwl1cbt ,!kt ll&D de inwonen

van. Eshowe nu, toegEllltaan worrlt temg te
kereD our hun hlfiseo.___.__ .
SOLDAAT GLOVER OVERLEVEN ..
Eshpwe, l-t Jnoi .._~(lt Glo-'

ver nn de Tranl!vaallll l.eredf-,o
o :erleed giateravond cim 10 imr
men wondeo. '

LnitenlLnt, Mar>lden ,;gaat goo~
evenal8 de ..ndere gewoode mallfICl~~n.

Roltlaat Glover weY~ met ,-.olIemillt!U~
eefbe";jlleD beaTaven, en d~ ~ê)UK.
werd bij~-oon;t dOOl' vcle IUJn_er k.,Der!'-
deo, en vele kranlJeD eo Jm:usen ,war,!11

Lonll('n, 14 .Juoie,-l1<ln "~rwacbt, dat I g.lZOod€ln Om op bet graf geplalltst ~
de Onder,,-ijs Bill op de 20ste van de wordelI.
volgende maaod in bet lagerhuu ge~·
secrd zal zijn. en deokt, dat de regenDg
vermoedelik deel 2, ~treifende de her,
"onniog ,'an toelagen, zallooaten.

Naar hewet'Td wordt zal het pariellleot
de 3do AugUt<tu8 uiteen gaan en za.! .togen
hef einde \'&11 Oktober de hérft se !!le ge·
opend worden.
. Maaodag aalilltaande zal door Sir Henry
CamplJell.&nnermall een closure résolll~e
worden yoorgeatek!. iu het la~e,rhulll,
waart>ij de verhandehDs;eo 10 komltp over
rio. Onderwijs Bill tot zestjrn dagen ~IIUel1
worden beperkt en de!ll :2 v"o de Bill zal
worden geechrapt.

IIF:I,I<::EFDE DoDE.--Gedu-
,I,. t'mdM'ikkelj'k~ aardbeving,
,~,,,d MMt.inique in 1902 tei~

,",In· ....'n OOk zekere heef' Y'V~
""n planter, van het dorpje
\I ..n waande hem dood en

"rf,Jp zijD nlLlaten.sdmp. 00-
. "T\\Jjl d" zuster zat te ont·
lid '1<' I.- de di"nst'bode zekere-
:" Floidrl' aan; die weDJlte

r"'l \\' te "pno)U!II. De aang.,.
". I""kar '\Vas de doodgewa.al1-
, ,Ipr dam ... die tel'uggek_d
• Il -If' Ilitba.ntti~ plaat .. had,

"ch op enige mljle-n afstand"
I' "rTf' en, vluchtend VOOT de
,"' llij ~.an boord vaD een
•• h p. <Int hem twee maan-
",·k tI' 'feloollrne aan land

! ,,''''hij jl;pn"",en was, begon
" ,I'''''n pn bij 'I, begin VILn

,- 1"f,.1n"", oorlog had hij ..ni-
"Il rond"n "t~rli~. Tijdal1l'l
·, .. f'·ndp hij de oorlogskaon-
,I " Il PI\l t ot m illi<mnir maak·
, -, Il II 7..1Jn zu.~ter iD het be-
, """111', ,li.. zij ollwettig ~

)lUITER!·J OXDER DUITSE TROEPEN
IN DAMARALA.'\D.

Londen. 1-4 .Juuie.-De (I Vorwaer18."
een Dui~ SoeiaIi!!UeR oiellw~blad, publi.
ceert brieveli VRn Dutt""" 8Old..ten in
Daml1l'alaDd. waarin YaD ernstige gevallen
vaD muiterij onder de IOldnten wordt ge.
waagd en van mi handeling der f!Oldaten
door hun o:l1ieiereo.

DE OXDERWLJ~ Bl U, I~ HET
RIJ KSP ARLEMENT .

BA;\lBATA GEsNEUVELD ..
lllU'Ïtzhllrg, Ui .jll~ie.~R.) Het

geude telegram ill viUl de hevelvoe~de,
ofticler der ZoeloeianCi troepen UI.t Nhn·
dbla ontvangen: H~ is tot mijn vald~.

bew_1I .dat Bambafa Znndag IJ. In
gevedIt te Mome; ged~ werd. ~jjn

lijk is berkend geworden. El' wordt be-
weerd dat ~1teli ook ~ood werd.'__

BAMBATA'B I.I~JK m;ItKEND:

-.~ '1

iti r,-\',~'r £8 R,. kunt gij een
, ,,,rtl, ,:er<t,.· kla>; rijwil'l II&-
"', r .lle ~e.:arll[ldeerd. f-ndlen
'''1"'11 tegeuloetJ\ling in termen,

! lR.zigheid. man, lOur
r , '\I'r1<lll"n, bie.!t het 8YS'

.. nc: in tenllijn.ell hetjZJ'ootl.Le
"""t .Ill "y.I(><.·'" raakt niet
'(lll·ld,\~ ill g't·oruik is, en web
" -" I, '(eli h"id een eerste kw

',. hng"IO. een artikel dat
, ,., i'l(. tiiJ iets onmisbaars
_ er ri1'"r •.1 gereden hebt en
" .. " -"11. I' het feitf'lik zeker,

I." "It '.\'111"11 Itehhen. flet
" ,I;". \\·ltitw"rt!t Bept., is

11\" dit:! gt' [noet kopen.
;':,~I't1 !!,rqot aand,"t~l voor

, \-.. r!Ji .nden, want ze wor·
.,' (,thri"k verkocht. Dit be·
..·,:'1 "~n reputatie var-
" -terkt .. en deJ!.'elikheid.

',,1, ~, IIi.·, h6t'ft in de wereld.
- ., i ".,j' !w: Zltid Afrikaan""

. , -~t>rkt, mm-hine aan, en
.. , ,0 t.·talina: bij <le af,
j", rel>ll Illonen 3, (j, 9 of
,InH t""Jd word,en, )I ...n
,.,,,,hln!'" iD"p"kteren en

'il !Ii'i~t:t'n ervan gë7..egd
11' \ log j",., Heeft moo
.! III de htzilthei,l geeft
,t "r eeu in eigenrlom te
'....Il 7-elf Diet 111.0komen,

2'"ïllll"trE'erd,· kalA,
"r. \\ ,;..II}.-U_

----
llaritzbnrg, 16 ,J~ie.-(R.)-:fItt vol •

gende telegram werd heden oDt\"angeo
V!tll de ko'mlui8l!arÏB van DlIturelJlInllaken:
"De waarnemende magistraat te Nlt&ndhla
rapporteerl.. dat Bnmbata' 8 !tjlt gevonden
en door zijn hroedt:r cn vete ,andereo !I.~'
kend is gewuTtien. liet eclt}Jnt,!kt biJ. In
bet gevecht van z,)wb.g IJ. gedood werd,
Het lijk werd !{i~tere~ gevon~n, niet ver
vali de I'I&ats waar; :\l ..hlokulliu gedotod'
werd.

vur de
Er' wordt be'\VlII!ird:dat, _ m' de
Iey mij-oeD aap 't. werk ieMt. 'ZiJ]~
worden. '.

BASOETOLAND.

STOOliBOTE~.

Londen, 14 .J,mie.-De " Gucon" arri-
veerde Wflelll!<lag mitkla~ 3 Hur te ~utl~-
hamptnn: de I( Saxon' "p de urtrel8
\'ertrQk Woeu!!dag ochtelld Il uur v&o
Madeira.

~WDr.OTTIUE RA~IP TE LIVER·
POOL. . ruH~UlfATIESE PIJNEN SPOEDIG

GENEZEN.
De folterende pijnen, die .~entek~~

va.n rheuina.tisme en heupJicht IIIJl1,
worden spoedig doqr het. , aanwenden
van Chaan'berlain'a Pijn Balsem p:elle.
zen. De grote pijn.-erzachteDde ~ht
van het &me4lrsel is, de vel'WOJlJdering en
bet gen~en y.a.n dllimnde.n lijders ge •
wee&t. De gpoed:ig~ verlichting ya.n
pijn die 't bewerkt, i'S alleen zijn KOsteU
\"ele malen waard. Overal yerkrijg.
bhJ'.-{Adv.)

~~~~!'!!!!!'

_,.._.__
Uit JfIU~,'Uwordt gemeld; ut (te Datu·

rellen ten zeerste vrezen -dat de lf"OCe'en
talrijke zwe:rmen i'pnnkhanen !lL de te
velde "tllADde ge,.._n sulJell opeten.
Al. de sprinkhanen uiet verdwijnelï eo Ilr
binnenkort geeo regen nit, Al ~ê ko~:
oogst dit jaar opnieuw een ~18fu"lDg
ZijD, De boere!Jt_ke~ tant! we!.,~ld,.foor
hun achapen en yea, d~ .umllll(l! ,p'Jli.A;~:
sen geheel verwoest lIi)O gewordeo. f:lé
vGor'Jilaichten zijn 'IYer 't .Ige~een zeer
dnister. ;;;.;...;.;: --:

Loo.reo, 14 .Junie,-Eeo verschrikkelike
••lltpI.,ftj ..g ,"uud le Lh-ervolIl plaat .. ~n
boord \'1111 het Amerikaan88 stoomscltrp
.. Hilverford," kort ,,&dal het schip .ItI&&r
...... gearriveerd. fiet dek ,..erol wew-
81ageUl'eo de ,-lammen sloegen n&ar .bUlten.

.Een later bericht ineldt, dat bet \'Uur
geblnA is. A..ht personen werd~n gooood
eu veertig gewond. De oDtl'lolliJ~gwordt
toe.g_·hre\-en ..an eell belee machllle.

Lillllf'.-NOJ,F ,lne der gewonden van dl'
ontploffing ziJII overleden. De flot'Z8JIk
woi'<lt lQege>lChrevell, "f AAn b"t ~,otbran,
,le.. Vtln dampen uit nafta ,.eel? 10 de la·
ding. 'Af aan ontplofb4re stotTen die ~eladen
w..-en als gewone gvederen, om zodoende
de !tngt.' vracht !L' ontdniken.

Natals Parlement. NATAL.
(KJCUTER-BERICHTEN), Uit DI/rba.. hericht 'Inen een nieuwe

wijze van ~~lg van, oll~rbiedilfe
nRtl1l'elleli. De lOaglstraat VaD Newcu«tle
Wlli' op weg DlI&r de holzaal toel) een pif-r
Itaffen te paard hEim tegénkw.amen. De
voo1'llte,~tte beleef4, (loch de volgmlde
knlfer met .• De l'OagÏtI(rU3tJeglle daarop
geen I~te op, do~h b~paI\'l~ .dat de 00·
eerbiedige kaffer tiJdenR ~e ZItting v:~1t het
hof un de deur staan en Iedere Europeaan
groeten m~Ht.

Maritzlourg, 13 Jlluie,-Ia de wetgeven-
de verglldering vao hEIden '~vond Ilfdde
de thesaurier de tweede lllzmg van de
inkomsteD !.>elastin," biU voor. Hij wijdde uit
over de noodzakelikheid \'1\0 een ni'!lIwe
beltl,;ting dur !ret delic"Ïet te veel was en
.£217,()(JQ roll r.ijn Ran het einde van de
JOMucl. Hij gi.~ ,le ..el'8chiJlende 8~"lIt8-
men om inkoUlllten te belaHten ua en Ylmd
die vnn de Kaapkol"oie de meest ",.._,ltikte
om lJa te vol~n, met dat verschil. dat er
vrijstelling zon zijn tot £WO en niet tot
.£ 1.1.100.

De bill bepoolt gl!6n vrijstelling "OOT
l,eperktc lUa!l.tscbappi.jen eo voorziet .in
c-en beiRSting van II!. in het .£ op k'';lfl.8;lll''
.neoten verZOlldell voor. de verkoo~ ID dll'
kolonie en een belasting op Jtuu-libe beo-
tlr,,~n.

Mot. bet:rekk:illg tot de boeren zette
Inillister uiteen dat er een schl)l,Jale
!"fel gelegd Iroll worden voor beo, die treeo
boek houden. Hij!!<lháttc d&Lde belut.tng
£51),000 zou opleveren. ....

De heer H nthoro was tegen alle dtrekte
belnsti ng. I

De heer Moore karakteriseerde belasting
wclten als ruili:;;e wtit~'fiog. Hij boopte
dllt de bil nrtgewdrpe-n' zou warden wat
ook de gevolgen zoudell gjn,

'lom Pieter van soeoo
, .., 'r"""elik boea.
!~. ~JllP U)C) vol lat vaD

,'II In.u "et al. ·Iijm.
I:t' h(.~8t die ou vrouw,
,r .1: ... Indigo hlan ....
,1 'q r zijn PEP'P'..JUltnM'

VIJF BRITSE Ot'FrClEREN AAXcJE,
\' ALLEN.

Jnden, 14 .Jullie.-tït C"ir" ~or<lt I\'e·
seint!. fint "ijf BritIIt "meid'elJ, die In, ~D
dorp n,,!.ij T.ut~l" teil o'lOr..kll van Ca,ro.
bczil( Wal'C!ll dtllvcn te 8 ·ltleteD. door de
r1"rv-b<'woners wenleo om.ingeld, van hnn
gt:wen>n werdet! berOtJf<'I.'Ol'. I~et klltlppe18
werden I13nge,·allen. Klopitem Bun van
het y...><de drngolUler regiment stierf ali" de
hem loegehr&l'hte verwondingen eli &n.lt-re
"ffici<'ron werde.u gekwetst.
'i Mer word, bericllt. dat de Mm'al op

,je "il officieren ,l-oo~. dezen zelf wer. I
'·erollr1.a. ...kt, do"r,lat ZIJ de te \.c!(J,! staan-
de gew_n nrnield ..o. "'~ d.M dlls de ZII.ut

nid VIln p·>Ii. iekp hetekmll1 I•.

'r 1"".0 .n boop.

RHODESIA:

• ..... -.oc,,. ..
~(_toO

--.COO" .....
III[ "'. It( BEL.

L'JUtlcn. U Jllnie.-Het .:-iatioll'~" yre-
rl..~k .. t1i'r'· •• zitLin}!' hOllde?d t,· Bmnmg-
lo:ml, heeft een resolutie ger,aeeeerd,
\I a...nn . '" barba,..".' luothml:'II, <loor de
\';<1111",,' l\ul"riteikTl gé~"lgd '" het onder,
t1rukken ,'1111 d,' rebellie, "'or·lcn "en'or,

ZEKER• I,r'''I.,H.Voor CbronieH Bontkwalea,
Wooda' Grote Peperm" G.n.-.u<l-

d.1. 11. ., ."~-'--,,:-,,:,,:-:,:,,_. ;;;~.J



TE KOOP
TWEE eerste klas Koeien, pas

melk.
Doe a.anr.oek bij

Deutsche Ost· Afrika
WESTELIKE ROUTE.

VaR KaapslIJd naar Europa, aanle.gg61lde te Las Palmaa,
Dover, Antwerpen, Bremerhaven en Hamln1rg.

J. G. HUGO.
Breeds Rivier,
Ji Juni~ 1906.

Afdellngl Raad van
'Piketberg.

KEN NIS wordt bij deze ge
gt'ven, dat vanaf en. na de 30ste
J unie alle Achterstallige Weg Be-
lastingen door middel van gerechte-
like stappen gekollekteerd zullen
wordep •. ZAL TE KAAP8TAD AAJI'itO.U. ,; : •

·S.S. FORT SALISBURY, ~b 2l'Junie'19óll.
S.S. BARALONG, omstreeks 8 Jt,die 1906.·

ZAL v.ur: KAA,8T AD VEltTKE.KXE!l OP Dil THUIS. BIS.
-S.S. FORT SALISBURY, omstreeks 9 Julie.

lusagiers boten worden ~eduid met een sterret.je.·

Pa_giet! geld van KAAPSTAD naar LONJ)ON, inaluiteode een .... klu
Plaau Bilj~ van Plymouth, i. ~26 !ss. Od. .. • ..

Uitmuntenere Accommodatie voor P&eeagJera, ID het Dlldden gedeelte 'lUl het
schip op he,t Bovendek en de Promenade Dekken, Ruime, Liellt~, Go:ed.geItfta 2. .
alle Buiten Botten. Verkoelinge toeeteUeu. Overal Electnee LlCbt~ .~.
KeukeD AHeD Eente Klae P_g;er._ Ken ervaren Doeter en &ew~ lIt)1I op
iedere StodmOOot.

op last,
NICO. J. VLOK,

Sekretaris.
Afdelings Raads Kantoor,

Piketberg, 9 Mei 1906.

Bomen en Stollen.
DE ondergetekende is gereed

om orden! uit te voeren, van alle
beste soorten Citrull en andere
getinte vruchtbomen; ook Prieel-
druit en de gewone soorten markt
en persdruif geënte stokken. Alle
Korrespondenties en bestellingen
zullen met stiptheid uitgevoerd
worden. Schrijft aan

S. W. JOUBERT,
Boven Vallei, Wellington.

Voor verdere biezonderheden omtrent V racbt- en Paasage gelden weode
men zich tot

GEB. BUCKNAL~, STRANDSTRAAT, KA~P.TAD.

Linie,

Agent "Ons Land."

BIJ deze wordt kennis gegeven,
dat de heer G. P. STEYN te
Willowmore, als additionele Agent
voor "Ons Land," "Ons Weekblad"
en ''De Goede Hoop" is aangesteld

C. P. SCHULTZ,
Sekretaris.

Van de Sandt de Villiers en Co.,
Beperkt, Kaapstad,

1-3 JIlnie 1906.

Op ot ongeveer
11106.
29 JUDie, JI.B... PRINZREGJCST," Kirt G.urn.
2i Julie, 8.R. "FELDMUqOHALL,' Kapt. VON Junoolrr.
24 Au&,. S.R.» KRONPRINZ," !rapt. KL.V,

. 21 Sept., S.B. " ADMIRAL" Kipt. ZULIN.
, 19 Okt., 8.8" PRINZESSm," Kapt. DOHLla.
16 Nov. 8.B. I' HEiZOG," Kapt. WIIlISU ••
H Dec. B.S." BUERGII:B"EIBTER," Kapt. FI£DLER.
Il Jan.1907 S.8." PBINZREGm1fr," Kapt G4!"HE.

OOSTELIKE ROUTE. I
Van Kaapatadnaa, Port Elizabeth, ooet Londen en DuPban,

vandaa, lang. de Ooatku.t Hayen. en het Suez "anaal,
aanl~ggende te of In verbinding zlJndemet DelagoaBaal,
Bel.... Chlnde, Zanzlba,. Bombe" Mom.,...., Aden,
Egypte,Napela,M.... IU.. en Llnabon

VERTREKKEN VAN KAAPSTAD.
II1I11111.A IUlriaadseb

Elportblu. "
.[fOUD 'OOI DE .EDERU.DS£.

IN - en Uitvoerhandel met Sup-
plementen "Holland Abroad,"
"South-Africa-Guide "en "Mail-
Editie "verschaft iedere buitenlandse
firma kosteloos alle inlichti~
welke tot 'uitbreiding harer relatien
met. Nederland kan leiden. Aan-
vragen om vertegenwoordigingen
en offertes voor Ned. produkten te
richten tot

ALG. NED. EXPORTBLAD
Postbus 162,

Amsterdam,
Holland,

KAAPSE

Goevernements Sporwegen.
Tenders voor Plavei Blokken.

TENDERS worden uitgcnodigd
voor het leveren van 19::\,OOO
Hardhouten Plavei Blokken
9" x 3" x 3", benodigd voor
aflevering te Kaapstad.

Vormen van Tender, Con-
dities van Kontrakt, eli alle
andere biezonderheden kunnen
verkregen worden van de Spoor-
ll'eg Ml\-,l7aZijnen te Kaapstad,
Port Elizabeth, en Oost Londen.

Yerzegelde tenders, geadres.
seerd aan de Voorzitter van de
Tenderraad, Parlement Straat,
Kaapstad, van buiten gemerkt:
"Tender for Paving Block!',"
zullen ontvangen worden tot
op Dinsdag, de I Ode Julie 1906,
des mirldags te 12 lire.

De laagl'te of enige tender
niet noodzakelik aangenomen.

eRAS COCK,
Hoofd Sporweg \iagazijnmeest~r.
Kantoor van de Hoofd

Spoorweg :\1agazijnmcester,
Kaapstad, 8dt: Junie. I !M6.

TESEnDD.DIBElITE Yll ."rr:mls ,m.mElD "I. lITEUI 'l.lElDT,
'1. 11. flU.
KANTOREN:

HOEK VAN ADDER.LEY- EN WA.LESTRAAT.
(Ingang Waleatraat)

KAAPSTAD.

a.n.... lh'ud.n opbetaald Kapitaal
Raan, fiondean

127,00G
132,-

o 0
o 0 PRIJS SLECB1lI6/.

.. lIIIIWI1I ,.,.~ VIII ... M.
u.... ,........

III., lil, 4/ If-.

DIREKTEUREN :
De WelEd. heer W. E. MOORE (De hereu De WelEd. heer IIENRY B. JONES.
Moore en Zoou), Voorzitter. De WelEd. heer T. A. J. LOUW.

De WelEd. heer A. H. PETERSE~, M.D. De "·elEd. ,heer C. B. VA.~ ZYL (De
L. W.R. heren Van Zyl eli Buissinné)

Iiir Personen die begeren de Exeknteurskamer tot hun EukuteureD, Mede-
Exekuteuren of anderszins aan te stellen, kunnen haar aanst.ellen en nomineren eenvon-
dig onder de .titel van ol Exekuteol"llkamer" in Kaapstad.

AanzOeken voor Leningen, onder Sekw1telt van Vaat-
goed, tegen de lopende rato van rente, zullen dagellks ge.-
durend.e 4e bez:lghe1dsuren in behandeling worden gelllOllllelll.1

BRANDKAST BEWARING.-Jaarlikse huur van bUJI8en,
lopende van één tot vijf guineas.------~------------------
Da Kam.r Admlnlltreer1 Insolvente BoedeII door haar

Sekretartl.
J. H. N. ROOS, Sekretarie,

nieuwe

"HELM;"
VRAAG

BENODIGD
1I0NTAGU,

EEN Gecertificeerde Onderwij-
zeres voor A3 Scbool te Schoon-
gezicht, in het distrikt De Rust.
Bekwaamheid om Onderwijs te
geven in 't Engels, 't Hollands en
Muziek; ook Handwerk WOI-dt
vereist. Salaris tegen £100 per
jaar zonder vrije inwoning. Appli-
kanten gelieven alle getuigschriften
nodig Toor zulk gt'w1ehtig werk aan
de ondergetekendt' te zenden voor
2 Julie 1906.

Werkzaamhedeu beginnen in 't
.:;;:::!;ekwaartaal.

J. P; BURGER. V.D.lI.,
De Rust,

Di«. Oudtshooru.

DE

Zuid _frikuIle Onderlinie
iVarzekeringhreni) inl.
I I Ltmoen, Na,arije, ZUUI'Umoen,

enz., op beate wottel.
Enige iofonnatie betre&nde be-

handeling in ziekte en gesondheid,
plant.iog, grond, enz., emt.. zoals
altijd vrij beantwoord. :

.I.a. .I. l.I. lOlt, .I. lil.,
Waten-al, Welliogton

GEOKKULEERDE

UD"''''I'DFTR (a:\YR \ \1. :
""""""," JrTA ri,:,1('ht.'q (1(1>\ .11' ~

"::~~~ moest gft,btf"" \,'1
r·l··· IUflr V8I1 de ~re<'ht ...h(l~r-u

beer C'lRRV.Y tro' ,j ,.,op "JIl .
.~t t"roll. maar I,' I..' rro'"
..rt.~re .ti'nff",. d; e ,,,1. , .• -, ""~";:
in :mrband nIe t bP! hf.<lTa c '.', "1''''
'l"8-U iuvoerroob t..n .

KATA U){; l'"FX
De heer GARLlC'K 7Rl .',' .. .." ",t

~toor Gd. in"'l"nn: ...~·LIC"'<';:;
wwd 'treI'd op ..IIoP bl"l, :'1' ":'"
!Dat. Id. voor be,J"...t.inj!. (;,,': d. ~
~ 'alle bultf>nIa.nd,.., k r-»t .~, '~.
t_ en ook alIp tijd",·hnf1.·u en ' ,;):
-bladftn1 Hf't )!:1tIl! " ... 1, n"" o<r.
.ada.nig blad mP'! ;,j ". r, " -,~ 'cd

Prof. FRF.MAXTU>,· -. .'\.:.10>
giet gin~ om wf"!( ...r.'t'-'·""i"'·",'" .1.; ~
~ t.- bP.J,...,pn. }iIJ 1.,.,1': .
zeIfdP politiPk in ,j" ':'1 I.,
~ 7..uid .\(ri\(. m" " .,.

. mOOndiA dat h.. , Il .: .
deur _it; ·d .. g<>1"",·,·j" .'
om de ,.....k t ... Jw.<prpk'··

De t..,..,..,ti .. ",,,,.,1 ...·r,l ..
door 'hnodP~'1'r"~':""\""

~ G.\RJ.I\l\ t,
flanaJptt.f> (!P'<topt '.J\";'

TnilW;-aaJ~ 1nl'(\(': rlOot 1""1' (

dat h-" _1
reed" lnllg !IJ ,k i"Il,j·'

- £3,000,000.Pondsen IntoDtsten £460,000.

------- -- -_._-_._--

Alle klassen van Levensverzekerings Polissen.
Gematigde Prerniën. Lage verhouding

van Uitgaven.
Polissen die l'ó6r de 30",te Junie 1906.!inaal aangegaan zijn

,nfvall.llen . TWEE VOLLE BONUS TOELAGEN bij de
aanstaande distributie op de 30ste Junie 1907.

DRIE-~IAARLlISE VERDELING VAN WINSTilt
4 Junie 1906,

Samengestelde Bonussen.
\' orig~ verdel ing In 1904,
drie jrrell.

tegen ,£.) 5s .. percent. voor

JOHN ROBB, Sefuoetari~.

L

j

HoofdkantPor : KAAPSTAD.
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De hoog~ prijzen Oe ...
borgd voo •• Uec04id n aan

mil ge.tuul'd.GROND! !GROND! .......
KOntant op ontvangst VaD Re·

kening en SpOOrWegbewij~
-' -~...
KolonjAle ~*_-VncbteD

of andere :FriMluktal wotd~ .•.,e'f-' ...
zocht hun gOederen'''' CIê .tIJ :.

JlA.1UtT TB S~.
om die te .ooa.niDden doe ....

Tete anderen en stam aan

IN MEMORIAM.
Ik, de ondergetekende, RMft bieJ'lllede bDnia I11III alle blaDb iDwonen 'Rn

Zuid /I hib, dat ik de pInta Roodet:>oort,uit de Boedel 'IId1B. 'RIl ~Jjk, inlOl •.
",n t, heb tera g gekregen, en dat ik VUl vooJ'l)8JDe11bell OID'de NecllnettiDg
soh e1D. door bem begonnen voort te "".eD.

Ik verkoop uit de hUid blo. ken grood op de pI... ~~ iD hd die·
trikt VUlVredefort, groot elk 2 1DOt'geD.De plMte Iiir' lO_t s mijl- 'RIl Kop
jM Station un de lloofd IpooMn'1J lijn, ODlt.1'ellt.balfwea t u_ )UooDatad e.rt
Vereeniging. en dUllniet ver VUl de beete markt; in Zuid l..rik .. lOBAlU1&£l·
BURG. .WATER ill er in avervloecL De Rhecoater Rivi.et' loop' erdoor. DeM
rivier beb ik 0Plled.1Dd en er .. ordt of 16 lalluarie fM - ~ clam bIBO~
me t 24 .cb,..p blokken te~i,i'k, .UI de oever nn B.benotter "vier d.andere ~
en wel~ende dam ill ook vergroo\ en i. nu PropTol. Dese beid. a...- .un.n
.. orden "ol~leid uit de BhenoBter Rivier d.m, aodat .ne blokken tuut- be-
Rproeid worden. D. w.... rwerken sull. biml_ kon YOltooicl.ijn. De ~
gelegen onder d.." drie grote d.1D1DeDsijn _ .'ll'Uobt.bMr 'f'OOfaI TOOI' allerlei
grMII 1IOOI'ien. Het ill gelijk, seer diepe vlei nond. .onder brak of ldippers. .

TEBMElI1 -elOO per ... iblok. groot 'i JDorgen <_at 2<66YUda bij 8~
yardII), bet.Mlbaar .111 volIJi' I 110 kontant, lUi op U 8epe\ember lOOG,eD 'RIl' .af lol Junie 1906, e16 elk )aar,totd.' de Rehele lloop1011latbetaalclia,d'Cdoverda61 ~,..-----

j.ren ijd. Gene renten Ml geVruP worden. Br aal - "ctiIIconn'· ~ w~
iDdi..d m eer d.n de eente twee puiementen kontent wordt afbeCMld - ~ de
gebele kooJlllom afbetuld wordt kontant, d.n 8per Clf'U'- .. cli8oonD," op de I:tf).

I26per Bouw·bloll,.1tJ'OC)tSOO"ierkanteroedenof een i'm~, bMMlbear
kontaDt, es op 1. !lept. lfó6, eu Vallaf 1. Junie 1906, alle jar«l ,. Wl;datcl.. ebele
kooptlO1DrJ\)el _Id is, dUBook over d. & jaren tijd IOIlder renten. De tw_ft. Isoo.
blok kooppri;. £~O,en de Seleof 1Deer, £5 elk; de" priiNu sijD 110 pmu.ki ....
bet oog op de ater1re ondn_rdse w.tera die onral oo<ler da BOUW·blokkeD p-
vonden worden. De_lfde oonditietl omtrent. .. dieco~t." at. hierbo.. 0lIl

cbreven. '

Vrijd&g. 1 Junie 1906 wen.! de ~ .
marie te R.ivendlal venpreid dBt de
~te NicohuI~ Johann... Uys, VtU1
Welt.evreden, & bijna 7,ijn 85800 j-
bad bereiirt, onver-wa.eht aan zijn eindie
gekomen WII8, terwiil hi) te PAard UIt.
gereden WBB. 'W is de roorspel~ VtU1
zijn 18 ma_den vóór hem ovmi!dene
echttl;enote, O>rnelio Oosthuyzt"ll,. ni~·
komen: "dat luj op zijn paard wu
stel"Ven".

H1J reed zeer gaarne re paard, en was
op 31 Mei n1IM een buu.rpfaaU. gereden.
't Is of hij een voorgevoel va.n de dood
had; .nnt vóór zijn vertrek sprak hij
bet nit, dat hij niet verwachtte ooit
w_. in sijn eigen bed te ~. De
volgénde ochtend aloud ,jjn aw_deld
paard voor de deur. doch de ruiter on'-
brak. Men vond hem dood li~ langB
ek weg. Waal'5Chijnlik is biJ dIoor -
be1'oerte getroff.en. terwijl ~j van zijn
paard gestegen was.
Hij w8l!l dlq- allen ~ht. 35 Ja.ran

lang beeft hij de Kerk mogen dienen
"la diaken en ouderliD4t. en de leI"UI'II
met w1e hl) o;a.men beeft g-"beid Il__
<lEm zijn W'8AW"Cie.

De school d~ mj 8t.l'eM op bet
!J&rt. Zijn gnstvrijheid en ObritItelilre
milddadigheid zijD overal bekend- Alii
(hriBten _11 hij getrouw in zijD goct.
<lieofItige plichten. Bet VUU1' werd op
bet. IuIisa1taar eteeds brandende ~u.
den. Bij de ~eni" van zijn echt.
~OU> drong. hij bij Ds. D. J. Malan.
van Albertinia., er op ~. dP,t hij. op
Gods tijd, OQk Eijn lijkrede mot'l8t ~
men bouden. Weinig WWt 'hij. ~t d'e
jonge leraar hem WU VOOTgllIWl. Hij i.
nu bij Eijo beminde lel"llM. De ....roe
telt een b&\voneI' minder. dOOh de be-
mei beeft er één bij jl;6WlJ(l]tetl.
''fAlig die dooode. zijne werDm volgen

beat." '

K.,
&. CO.,

AGENTEN,
Strandstraa.t 88, KAAPStAD.

DE VERBETERDE

'U S'. Room Afschei.ders
-WON-

/ EEN GOUDEN MEDAILLEWeirechten en Droge Landen.
EN HOUDT SEDE RT 1901 DE

Ben Hoofd K01Dit~ ... 1 worden R"kc.flll uit de Blokhonden - ..D« '"
Blokhou den die de Il egnl.tiee 1D~t.en 0' tn-klr_. Be~ J[omit6 .. IooIr de po
!.allen VUl vee beperkf'l! van tijd tot tijd. ;En ol1eD ook bepalen de groot.te te
wordeu toep:e8tun Jlf'r blok bouder vd de droge landen. .

De df'el der pl.,"" wurop de Sche1D. i. uitgeieRd· il groo" 1986m'!rgeD eli
d. wei •• ld IItTekt sicb uit avo alle open Wooden uitpD01Den cle ZMiblokbD
en Bouwblokken. Ik leU heb hierop boegenumd _- weirecht..

A 1ge1Dene Winkel. besigheid iIal Diet t.oese1t.teD worden. Br ileen (PIde
winkel op Roodepoort. "MINERALE R RCBTD .-Kopen hebben .Deel! de minerale rechteu op ete
blokken door ben g.ekocht.. Ik boud de 'minerale rechten uit; op alle andere
gronder. en de droge Iar>den. .

W" TE.B BELASTIJliG.-Er UI een j.. rlikae bel .. tiDjt betaald Dloe- w0r-
den met bet doel om .De w.ter voren die 'Cdar de blokken moets lOPeD te
maken en iD IUnd te bonden, vin IBa. per blok Br sal ~en Uldere belatiq
-~n bebalve 2.. per jaar per blolr, lijnde Beoognitie betaa1baar UIl het
Goeftrn8Ul.~SOBOOL.-Bier a.l een Goe"ememeDta Behool sijn voor .1 cl. kinderen der
o eclenetting te worden geopend op het eiDd. deser lMaDd. . .:

Bij bet.ling van de eerste pui_t. OII~trt de kooper Ilju koopbnef
TrantpOrt.al gegeven worden D. betaling ... u de t.weede pu.iemellt.. ..

De beer Pierre de 'Ko•• die de.wiDkel te Roodepoort h~.!_heeft ml] ~~t
pgeven te 1Delden, d.t bij liju pInts ModderfMltein, groot 4,UUU1DC'.rgeoIn dit.
dilltrikt p:eeft VOOf nij weidiDI voor de tijd 'IId1 tien jaren. UIl de Blokbollderl
v.n &odepoort. en ook 0111erop te ldie11 telen betaling van een-derde "UI de
oogst. De pI_tat. ill uitstekend voor mieli .. laDden.

Vertel uwe~. Jl r:aad allen aan om zelf tU gronden
te komen zien. Het is w~l tU moeiU waard.

C. R. DE WET,

IElELI .1£11111111
VOO. :." ,

SCHOON AFROMEN.
se gebruiken, willen geeu J'Il""

der hebben.

~G&"T I

DE Vl L1-1£RS.j
WORCES-TER.'·· -

.W.G.COKBlR,INK
• ~EOUDST!: I(01.r"~ÁL.E .

HORLOGEEI JUWEll~~RSWINKEt
(GEvEsTIGD :~836.)

t \'

Nu 'yePhulsd naar
lo. 7.... LANGSTRAAT,

. I

(~ d_efl tmU Kr;rfj1tJlm·kl SIf'11IJ1,

KAAPSTAD.

&"IG

d. d.

NoWlen ener al~ BOndSV~
deriDf!; van bmengenoemde tak, ~.
den te P"terson.. op 2 Junie 1906. Te.
genwocmtig 17 Leden.
De heer J. D. Human opende de ver·

gaderi~ met flJ&bed.
De voorzitter verwelkomde de leden

van andere takken, tegen'lroOrdig.
Daarna. wetden de notulen va.n de

le&t8t gehouden ~ ~
g~ekeurd eD aod9l'telteud.

Daar de beer D. M.col- alwesig -
fl1'OI d.. beer A. du Preez kennis, dat de
~ Moolm:.n op de eerstkomende ver·
~ een voorstel t:al indieD9tl, ol
bet w.. ,_Iilr. zal wezen, om dese tak m
~n te verwien .

Bij ~gheid van de vice-voorzitter
_rd de heer C. P. Ferreira ~osen,
om te ag...ren al9 voorzitter. rolang ~..
voorzi«er v..rs~ deed a.J.. af~sg·
ee vao het I-.tst ~oude-n kongreB.
spreker wijddle voomametik uit OVeT .:l'e
arme bJ.n.n)reukwestie, hetwelk ~
juicht werd door de v~ng. N....
dat • enige vragen door de leden wa-
Nm gedaan, werd bet venlag ~
~men.op VC)Ol'Stel van de boor W:.JMuller,
~ dOOT W. P. Boeluwr: uat tl.-t_ ~ tel~ VIIID ~1IIrwmmi~ aan
de beer F, S. ){a1a.n ma.l seond- mflt
bet.rekidng tot. zijn ~ ~r

HoUa.odse taal, ter j!,elegen!beid na
het C. B. ('nie kongres, ~ te
Kupstad. Al@emeen eangen01Mn, .

I:l9 &e'kretaru. en de beer Potgieter
welden gelast bet relegn.1D weg te .tu-

Nm.Daar er uieta 1DOOr aan de ~ ,"",
sloot de beer E. Pqtgiet« met dank-

~ E.J.BU~.

Brsldontem, 7 J1IJIi,e 1906.

schaap DipTanbeaT.".,~·
Stovesen KaubngndlcbaplJ'n
8egahaniseard. II Idging "

Got1m J anz., IIIL
GegoUd ~,

Schro- en "'*,,"
-E~-

AlgemB!" . lJZamr8L

SchrIJft om PrIJS ~.

·.1.;0•• ·".
----~---------------------

HOUT,PAKHU~·a:fuu MOl1tl
DE OUDI tr~';~l/{

. .' ,
CALEDON' PLEIN."

~KA4PST.A,D.

IlOODEl'OOBT, P. K. Kopj.,OJLK.
6 Januarle 1906.AFD' L1NGSRAA'O

BR~DASDORP .

VIERKANtE TANKL·ENRONDE-Sotulen van een vergaderi~ l'e-
houden in de hohaal, op Z&t<.>r~, de
9dl" Junioo 19Q6, te 11 uur V.ID.'

Tegenwoordig de beren: 8 .T. L.
Maclear. C.C. en R.M., vOO~tter.
John Ta.i~-...J. 1. D ..\Ibert ijn , JlI.('{)b••
Bwaort.

Notulen YaD de vorÏjl;'- vergadering
gele:r.en en g~ro. '

Brief gelezen 'f1Wl de beeor "et<·h.-r.
verlof van .twemgheid' ~de; toe-

gestaan.Brief gelezen ....." de heer D.. .J. My·
bu~, ,"",laf ya.n af1Ve&igbeidvragen-
de voor drie QJ.8ADden;t~na.n.
0.. !l(!lkret.&rÏB rapporteeM.e, dat hij

aan de 1a.nd.meter~1 ~reven
bad omtrent de uitAJl6IIDÏDgin ,..ijk no.
U en hem ook d.. kaart h~ gezon-
.... doch geen antwoonl om~nt de·
a1ve heeft ontvangen. .

DIl __ .-is T~ua Daniel, de som
vllSl £1 l()O. voor de twee rekeniugen
t.. bet-alen. i;ndjom de relreni~ van .£1
1011.Ilon*t ill. ;

DIl sekret..eria, de h..er Andrie.. Bw-arl.
k8llni. te I!;8ven, dat de rru1. g~m~
i... !Jiin ...,k~ te betalen,:mita bij
zijn 1tont.rlll'kt teil uitvoer ~, ~
Ilen de prijl door hem geteóderd, en
riOOl' de raad aangenomen. ;

ReIrIml~ nn de b. T:ti)\a.rd vam
~9 159. 4d. t., worden bet.-Jd.
De -"~8 h"t ~l'iment te

~ het b~ .mr ide rud
'Ii~ven, voor rl" twf'('! ooq;entlr1p.,
bntq;en te ~a('ht ...a"M en 'Ronlgnf'et
..mer t_ te betalen.

Drit"f g'9I_ VM\ de beeir .T ~('Oh",.
W_III. ~ende dat bil fen "waal·
b..c tJI_ Grootr.andttMft en Napwf
_ de weg gePIUUt beeft.:

------ -------------IN ALLJI GltOOTTJUf· •• •PIJPENWATERGEGALVANISEERDE
EN A.LLB TOEBEBOUlf.

.,. \

--~---~'--

L_ar.-AD:ua:-
JAS. WYLLIE.& ZONEN,

Itstll ..... ~'. FalllIIItatdIL :.1. Stra.ndstraat' 62, KA A.PST~.

LKl' or ONSDIG ADRES: .

J. LAWLEY" Co.,
LA"!:M IUtT ...... AAT·tot KERKPLEIN,KAAPSTAD.

BOVRIL
increases the strenl{th and

improves the ftavour of Soups.
Cnrries, Gravies, .te. .

I
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Notlulen VA ~ na
raad: -. S~llenbaich. ~ebOll_
J~ UI08. •..
Aaa·aie: - Baadaleden B. P.

phard, J .H. Cw.-~ C. lt
liDg, P. D .CluveJ'. Ed. M. L.
fuag ell W . .A. Krige.

I>e burgem~r. de heer J. J.
dil Toit, 811 rudaledllll. J. O. &1111
R&ttray. WARD wegana
afwesi&.

De Ed. M. L. ~eothlmg nam de
ill..

X-otul8Jl vorige vergadering gelaeó
en go.dg_eurd. i
Geleliell werden het financieel vel1lJag;

lope~d. tot 9 Junie en het rapport der
mumclpaJ.e opeichters. ;

De volgende 1"e9DIuti~ werden gepaai.
'eeN:- ,

Het komit~ op boomplanten zal de
r.aa.k, betreffende het aanplanten van
jonge bomen binnen de stad, overw ...
gen, en op de rulgt'nde vergadering
d_romtrent rapporteren; ook Uil hel
de kwlJ!ltie in oV6r'lH'ging nemen en om
dereoeken. bt>treffende het verwijde"""
vu jonge bomen, die een gevaar ople-
verOD voor het publiek.
Dat dn.delik een zijpad ZAl worden gel

m~ in Heroldstraat, en zo spoedig
1110gelik in genoemde st.raat zijriolerin.
gen zullen woii:len aangelegd. !

Dat een bestaande oude sloot Illug1
Rie"-kstl'aat naar de ~fostert Drifi
Brug zal worden gelijk gem.'la.kt en be-
gruiad.

Het oproepen van tenders voor re,
Ironstruktie van Dorpstraat en het ma-
un "'n zijrIOleringen werd voor drie
maanden ui~eld.

Besloten dat w i..lrijden niet zal toe-
gelaten worden in de laan, leidende
naar het Wa,t Einde, en dat aaa d~
ingang ....n waarschuwing ml "'orden
lWLOgebNëht.

Dat een lamp ZnJ worden geplutAt
in :Seethlin.g~ raat.. t

De ve1'8Chdleu(J.. komité'. legtJen!
rapport"D voor, onder Andere:

1. Dat de grond te Platteklip ge.,
ploegd en gere .. l gemaakt wordt voor
het aanleggen ran een bos. ,

~. Dat een sluis wordt gllOUlAkt ..
ned en de molendam, om het stormwater'
af te leiden na.a.r de riv; ..r . .

3, Dat het. WPJ'k inw .. "emerking
mn de Ee",t... Rivier goed vordert.

4. Dat met het ~ruizen van de Be-
neden. Dorpst raat dadelik ..u worden
bergonnen.

Jl'Á>n apnlikatie va n de "S .. 4. D.
Football lnio,," voor een .tok grond
ap de meent in de ,lak1 en, voor sport
doeleinden en van de Golf Club voor 'n
art n:k zrond voor rakPt baan bleven
OyerAtaan. .

' ..r!Chill ..nd.. brieven werden gelez<>n
en ~"nntlll_rd.
D.. bouwpla nn ..n ..."rden !1:oedll:ekellrd

....n PeIl nieuwe wat "rlp:ding ~&'It&"D,
Beta.lin1!; v..n v..."",hillende rekenin-

gen ...erd gemacht.igd.

Christelike Jongelieden
Vereniging.

zrrn WI:\TERS'ELD.

\. 6I'Slag van vergad ..ring, gehouden
te Burgenille, op Zat...rda!l;, 9 Junie
1908.
Na geW vooraf, ging men over tot
de w BI' kzaamheden ,
I'it het t'e1'8lag van <le thesaurier

bleek, <LI.t de inkomsten der vergade-
ringen in het ail( elopen jaar £4 IS..
...... de uitgaaf £2 &. 6d" latende een
bal IUIIO Tan £2 is. Hd .

:Sommer éIIn ol' hot programma was
MU lied door mej .Óv \l ..tt ... Jooste.

Y..rvolgens een reci tat ie door de jon-
!1:e beer Cronje van der Merwe en voor
.... 1'l kind l"IIJl 4 of 5 jaar, zeer knap
g...:laaa.

Toen v>lgde hot debat: "1. Abra-
h.a."", !1:eloof m...... te ""wtmderen dan
dat van Paulus >" GOO'dgesproken,

\. oorl ..zing: mej. Anna .Iooste.
Recitatie: de heer )tI. J. Jooste.

afwl"Zi~ zonder kpnni&ge"i1l{?; en met
Is. beboet,

Renta.tie: de heer lf. J. .Iootse.
De vergaderi~ Wl"rd met gebed I(e-

a1aten, wurna door de jong .. juff. Alet-
ta en .4~ .Ioost e een lied ten gehon!
werd gebrscht , waarvoor zij uit na&m

der vergRderi~ door de Toonitt er har-
tAtlik bedankt werden.

D. J, K. OrEN Jr.,
Sekr.taris.

VERBAND LIJSTEN.

11 Jl':>\'E.

H v !'()~'Hex 1':.".
.~ D, J. Cogan· Gra.ham's Town Bou ...

\·er.- Graham', Town.
C. w. Ba.r1lett . Bishopric EndOwmt' ,nt

Fund of DiQC1l6eut Grsbo.m'. Tow -
- -Bathurst , 1

C W. Xeave- -E. M. Wilson - Kaa~

MAlt '-e",,'('Y .0. W. Mu.ggleaton _
~Ilo,vnlor e.

P. J. Cronje- Kerkeraad Ull de .sed.
G"r. Kerk, R ;'I'(·rsdal-· Riversdal.

P. J. Cronj,,--De minderjarige M. C.,
en A. J. van Wijk--Rirersdal.

H. J. Giddv· -L. F. Botha -'. Aliwal
"oor<!, .

C. J. Ra.demeyer C. W. Herold _.
rnionrlale.

I. L. Hurndall- T. W. Mills - {:iten-
ba",,,.

G. F. PllDD,,1I H. Hesbaum--·Uitenha-
p.

A . .J. AcoQln·-A. S. Butterworth .-
r'ten~ ...

A. J .1.. Roux, P.,-n,--Paarl Exelru-
t.,nn;kamer. Bpk!. -Paarl.

G. C. p, Wi ....... ·Ó6br. Bdtten.banS8eD--
Britsto ....n.

A. .Iongeruen--,]. H. H ..rt--Oost POD.
doland.

P. .1. ,1ou""rtr-.J. 8ugden-· Ooat (l ri-
Jrwaland.

J. W. Bnlmmer .I. D....n- Ba.rklyy
OOlit.

.4. P. Schilpemort.--P. J. C. Holm&D-
Knv~na.

p, .I.' Klopper, P. J. D. SlJ>Hrerland -
.J. B .MUrTDy.- Barkly .Oost.

.1. J. du Toit, Boeder-H .Greenhlel<h
- KIUI~ Afd.

B. E. F. Froat-J. Cole-Orik,..al.and
Oost.

J. F, Pfuhl ~J. G. du Pleo.s:is-)(Q1S8ê]
lW.i,

O. H. W May--H. ByI'D&- Kaapse
Afd.

w .. ~. Msn8('th (P. W. C. Ooodchild,
~}. W. GJ'<>(>nhields - K ... ~
..vd,

•

\_,!.' r;,_i

l.I.IIIS ICl.,;Landen nU 'hun voorraad VfJQI(het!eizoen. i.~.:,
, " _-, • '.' ,M

Enkel.. en Dubbel .. voo'f!'IOe8-.,
1ch1Jf·; Helling. en "'oeg~n voo.

een pa.Pd.

--- ....-:---._
EEN GOEDE HlIDJClJN VOOR KIN.

DEREN.
De heer Frit. Everitt, bartierder l'aD

een alg_ne winkel, 'FOOr G. R. Jar-
dine, te Indwe, K..p Jl )IODie, 1teI[t:-
"Ik werd dikwijl. geuoodsaakt Cham·
berlain'. H~t Oen_iddel Toor mijn
drie kleine kinderen Toor Boat en
Griep te gebruiken, en heb nooit iet.
gevonden dat eo goed. 1'01-toeaing en
prompte verlichting gal All dit g__
middel. Wij sijn er DOOit lIDIlder. o.w.
al verkrijghe.u.--(AdT.)

De beroemde ••NatlO~1 ,Cang,Pt~.!

VOOR TAFELBAAI, JUNIE, 1906.

GETIJTAFEL.

ILLUI8VIIUIroUUlIG.II,

Volle Maan, 6JnDie, INieuwe Maan, 2i
11·12m. n.m, Junie, 1·6m. v.m,

Laat.ate Kw., 13 Jan. Eerste Kw., 29 JUD.,
9·34m. n.m. 4·19m. n.m.

'De" Steet·Eagle" Braak Plo.
OOK

Hoogw ..ter. Laagwater.
Eggen, vanaf 558. en hoger, .assey Harris Gereedschappen.

n. m. n.m. n. m. n. m.
1 Vrijd ..g •.. 10 17 10 59 355 4 38
2 Zaterdag ... 11 36 5 18 663
3 Zond1- ... o 10 040 626 663
4 Maan ag ... 1 6 1 31 7 19 7.43
5Di= .•. 1 64 2 17 8 6 828
6 Woeo ag 239 3 1 8 so 9 12
7 Donderdag 322 344 9 33 9 M
8 Vrijdag ... 4 6 " 'rT 10 17 10 38
9 Zaterdag ... 4 49 6 11 11 01122
10 Zon~ '" 6 33 66411U
11 Maan g .•• G 18 6 4i 0 6
12 Dinsdag ••. 7 8 7 37 OM
13 Woeusdag 8 8 843 1 53
14 Donderdag 9 19 9 57 3 1
1b Vrijdag ... 10 36.11 10 4 16
16 Zaterdag •.. 11 40 625
l7Zon~ ... 0 7 033 6 'lO
,18 Maan ... 064 1 15 7 Ó
19 DiD~ ... 1 36 1 63 7 U
'00 Woen g 2 Il 2 28 820
2 I Donderdag 246 3 3 855
t2 Vrijdag ... 320 3 37 9 ~9 946
23 Zaterdag ... 3 64 4 12 10 3 10 21
~4 Zo~ ... .. 29 4 47 10 BB 10 66
.26 Maan ..• b 5 5 24 11 16 ·11 33
:lG DinodaJ.g.' s 42 6 2 11 62
27 Woen 6 23 6 46 o 13 036
28 Donderdag 7 Il 7 40 069 1 26
29 Vrijdag ... 8 13 8 so 1 67 2 32
30 Zaterdag ... 9 32 10 17 3 11 336

v.m. n.m. v.m. n.m, Zend om Prlj.IIJ.t.

R. M. ROSS·& CO., StrandStraal

ZUID-AFRIKAANS BRANDZIEKTE MIDDEL.
OETIJ BERJi!JCXNING.

De tijd V&II hoogwater bij d. bieron.
der genoemde haTen. eli plaat.en kan
benaderend gevonden worden door ~iJ
de tijd 1'&11 !.oogwater iD de TalelbuJ
bij te tellen neTenagaande getallen:-
P. Nolloth O. 9m IAlgoa Baai O. Mm
Simon. Baai O. 11m Kowie ••• 0 Um
MOIIIIel n O. 43m O. Londen O. S7m
Knyma ••• O. 39m P. Nat.: ..• 1. 7m

DeI&goe Baai ••• 1. 61m.

ItA.DELI.ERI.8EREIIITREER.o

Zon. M&&D
op

Op. Onder. 0:91.
Q. m. a. m. OUel

1'. Dl.
7 43 6 43 1 1.2
7 U 645 li 14
7 46 645 a 19
746 6 4a 4 28
7 46 642 637
7 46 642 op v ..m
7 47 642 6 U
7 47 6 ~ 74.
7 48 6 42 8 47
7 48 642 II 4,9
7 49 6 42 10 61
749 642 11 50
7 49 [) 42 v.m.
7 49 6 42 048
ï !lO b 42 1 U
7 !lO :; 42 239
7 bl 642 332
7 bl 642 4 26
7 61 645. 6 18
762 [) 4S 6 13

Onder
7 52 645 O.ID.
7 62 5 43 6 22
7 62 64S 7 1&
7 b2 6 U 8 9
7 63 644 9 6
76S 544 105
7 53 64b 11 4
763 545, v.m.
7 63 546 0 5
7 M [) 46 1 7

(Boven,t .. nde Ad.erteDtie i. IIU YOOrenige tijd iD OD" kolomlDeJI
yencJwneD, AD ongetwijfeld nllen oue laan willeD weteB' wat bet
betekeot.)

" 8kabrene " il het Geregi.t.nterde .BandeIaJDerk ftD eeD Diiddef YOOJ
bet meun ftII Brandziekte, iatg:nolJd ... door zekere twee boereJi ftIl
de _deling Co_berg (de hem C. r. ftD Zijl ea T. M. de Villien.)

Gedarend .. de Jul_ate 'tij~ j.ftD .ijD 'nI1e pro81'e1l geDOlDeD eD lit
rt!nltatu U]n hoopt ~d PW'" bet JtliCldeJ laat feitelijk aj,et.
te ."DIIIln 0Y"lI'.

Het ilMD inweadiDg Middel. sodat d:roogtea niet iD de weg ....
"OOI' h..t' toedien .. du....D. yerder baogt. bet niet _ 'fall de konditie nil
bet dier, dar h..t midd,,) de kODdite \'IW' • .1k dier zeer ve.rt.t.ert, sodat
.uette,ra __ lIdede 8CbaPeD iD ,rikke hDCbtie moga sijn ea mj ftIl

Rrand.iekte, bet bMll YetJ nut lal doen ben eeD dom ftD bet. Zaid.Afrj.
aaD.le B~te Middel in te geyen.

Iedere boer in bet I~ behoort dit middel goed op de proef te atellcm
en ., dit IftCIuD wordt gevoelen .ij ou oYertuigd, dat iD de onmiddellik.
toekom.t bet dippeD ODD~ ral zijn.

Prijs, 'I·I\lIJf 8hinu.,.) per 100 (FÁD Honderd) 8obapn, oppa .. kl
iD pakbtto YtlOr 100.200 en 600 Schapen.

Voor "niere bie&onderheden doe MUOek bii d. eeD of de and. der
IDdeqetebnde.

Zona en Kaa:ns Op- en
Ondergaan. •

JUNIE.

(A.fribaD8e tijd-2 nW' -* l"&II. Green-
wich.)

1 Vrijdag •..
2 Zaterdag
3 Zondaa' .•.
4 Maandag

~~~.
7 Donderdag
8 Vrijdag
9 Zaterd ..g
10 Zondall ...
11 Maandag
12 Dinsdag
13 Woen..dag
14 Donderdag
lb Vrijdag ...
16 Zaterdag
11 Zonda,{ ...
18 Maandag
19 Dinsdag •••
20 Woeneilag

21 Donderdag
22 Vrijdag ...
23 Zaterdag
2f Zonda,{ ...
2fi Maandág
26. Din~ .••
27 Woensdag
28 Donderdag
29, Vrijdag .••
3G Zaterdag

EI. C. WILCOC~8,
Proomeur, PUR 8111l~,
Col. 19, ~.1(.

T M. DB VILLIIR8,
Co_berg, I..I..

AMI...... all ·I.dIl.lk. IIQ IQIIEueillatlt dl .........

""KUIl III.'"!

~; '--------_.__------------------
FRASER & ZOON, Bepkte

ZADEL- en TUIGMAKERIJ,
LANGE STRAAT 91, 93 EN, 9~ KA APSTAD,
• .... 1IrbtI .... -...roIITIIII .... 11 li .... au___

KL'STINGS.
p, W. Smith -K .\. 'M .d" Ma:rilWr-
~ "",akwa.1and.

D. ,J. Jooa.nnM--J. J. MoU-Purl.
T. Timmel"3--M. J. lY_Paarl.
M. C. B. Bak..r.-G. T. HopIrin.e, T.
_Kaap8e Afd.

GENERAAL.
C. H ..rn.-H. Fitchet, handelende Ills
C. Hania-B. Fitchat, handelende als

KONTRAKTE-'\'.
B. I, Ooldamidt--I. E. Theron - Fort

Beaufort.
L. F. ~tte_J. F. Bowud - King

Willia.ma Town.
:JIl. P. Banmann-.\. If. Ifaaadcwp -

Jóbannesburg.
C. P. Boyer-M. E. Templar-Aliwal

Noord.
C. A. Hahn-B. H. Augapacb-Rusten-

burv;, Tl"IllSV'aal.
J. B. Bunt-L. A.. K. Browu-~,
nodeSs.
lol. St_hetllDD---C. W. Vick ... -
Aliwal Noord.

..... lIC1aa Zad ... en Tuigmak ..... y.n .n. beech ..,.. ......
• • "MMone aaga,"H Kit"g.," PoPlmanteau. en

algemene H.nd ..... n In Led ...

"

Id Zld*""~:M·U·
'DEGOÊDIM!I\lIlDf.~:', ;"..,' ,': .: '...:.:'<~i~;,(~:~~Y~?41~~;,·~~~,~oi~;~~;.>,

'. I'M·ZU.~Il:l:"o,A*_"~

Ploeqen voor allê~:iaJ~~:n.
"~':-'~"J' .•_ ,~ •. ~, '.. ,r' • ••; '. - 1---...; . Ó",

LLOYDS' Z.q.ZA«(4'á,!litE,!~';~~~·hoger.
, • " ,r ;- l' - ':"'" ~'1'-_

"

, .'

VOTJtJ~DIGE PRIJS 'Ws1fmi"'oP-.A.ANVBA&E.
-"; /r' ,;h": "";'<1 ',..

Verwarmende St9~ wa:arln Olie
gebruikt kUll.11enworden.

• He,kla ,Jf Bad G8y.sera.
Tuin WerktuiJen.'Ir_" .A.I.'\U:W~" .•. _

, Omheinings Jatateriaal. n

"-ar

I!,itna

",,;All" ,

_Heids1bera" Piqu-.
berg.

Gil...... Taatla;SI..,. •.•'1IIIrJttII,. .

ATI,AS WORKS,
EBBNEZER ~G,
~ • UIIt.1K....,.

llEDTWT 2L

Eeu, grotp ROrteriar Pij-
pen, T8hakszakkea,. Sigaren
eD Sig8.rettepho.1"Il en lO-

k8J8 ~~ .altijd
voorrad~ .

-,-,..KAAPSTAD.

Latraktenn 'fOOr" KOImje:Je G1.""..... J.... .' r~
teil ftIl Bemea-, Diam......., :aoo.. _, hw li lIOé1el w....
boor Maebjnene, Diepe- Wel·P-cmapeD doar- ...............
~ ~ Pabap., -"'" .
.-t.tnbean ~ .. D • ~l

~kWiDc.-v~
Apat.. waar "T-.,. t.l .. Jaeetrie'l)nJM7 ...

~ ?OOI,,,, ''''__, a..., 0Ie M:.ohhw. _ paap .
\radriNrie _ .neI. i _~ .

.~ m' J_"';"""_ vIM,.._ \V_bctia. "<I
li
T

. , ~, -

1 If" At tiQcloo ,,·..- ' GIl...... _r..,,· ..
t

..
•c

N'Ql'EER I
"" ,'~

"'; Sch'rUt::om.~ eD.. . .', ... '

GefllasbeerdaEdalar:-



-,,\( Lt
\\ f I:nrn
",·nl :dl,"

h- -n PU

). III.lt'n

; ,'"~ _!1,,1 .. .>lp
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,,-

1\." '('Il

1'1' 11(Y)r h".'ll ~p,,~nl,l
',,,,,,p m""~1l Rij ob-

f'•. __ !:Li ,



bij alle c;,en;,I'tHl t<l

-,Wi:nkelie",-
en 316.
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